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Abstract 
 
In this bachelor thesis, we have investigated if it is economically beneficial to restore the 
surrounding areas in the Million Programme based on factors of social sustainability. A 
qualitative analysis has been made based on interviews with property owners, construction 
companies, previous studies and selected factors of various theoretical concepts. To answer 
our question, the factors were divided into different categories. The categories were selected 
from Östgötamodellen, with some minor adjustments. The last category of Östgötamodellen,  
“Gender, Age and Heritage”, was replaced by “Transparency and Participation”. The factors 
without a particular assigned category were set as “unallocated”  
After categorising the factors of social sustainability, similarities and differences in focus 
were analysed. In the comparison between theoretical concepts, interviews and previous 
studies, a gap between property owners and the decisions that are made within the 
construction companies were highlighted. That might be a reason why social sustainability 
has not been prioritised before. This could merely be a matter of speculations and therefore 
needs to be evaluated further. 
 
In order to get companies to invest in social initiatives and restore the surrounding areas 
within the Million Programme; the long-term economic benefits must be proven. If this can 
be achieved, there may be a change in how the decisions are made when evaluating whether a 
project should be implemented or not. Due to the fact that a lot of the projects are relatively 
new and have not been evaluated yet, it is difficult to prove if these projects can generate 
economic benefits in the future. 
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Sammanfattning 

 
I denna kandidatuppsats har vi undersökt vår frågeställning ifall det är långsiktigt ekonomisk 
gynnsamt att rusta upp och renovera närområden i miljonprogram med utgångspunkt i 
faktorer inom social hållbarhet. Detta har gjorts genom en kvalitativ analys baserad på 
intervjuer av fastighetsägare och byggbolag samt tidigare studier och teoretiska 
utgångspunkter. Till dessa valdes viktiga faktorer ut. För att kunna svara på vår frågeställning 
behövdes de faktorer som fåtts från teoretiska utgångspunkter, tidigare studier samt intervjuer 
delas upp i kategorier. Dessa valdes ut ifrån Östgötamodellen och sattes som grund, med 
några mindre justeringar. Östgötamodellens sista kategori byttes ut från “Kön, ålder och arv” 
till “Transparens och delaktighet”. De faktorer som inte kunde tilldelas en kategori sattes som 
“Icke tilldelad”.  

Efter indelningen i kategorier analyserades likheter och skillnader i fokus och vid jämförelsen 
mellan teoretiska utgångspunkter, intervjuer och tidigare studier kunde ett glapp mellan 
fastighetsägare och byggbolagens beslutsfattande organ uppfattas. Detta skulle kunna vara en 
anledning till varför social hållbarhet inte legat i fokus och inte prioriterats tidigare. Dock 
skulle detta behöva utvärderas mer för att kunna säkerställas.  

För att få företagen att satsa på sociala investeringar och upprustning av närområdet kring 
miljonprogram, i större utsträckning, behövs långsiktigt ekonomiskt gynnsamhet bevisas. 
Först då kan det finnas intresse från företagens beslutande organ att även titta på den sociala 
hållbarhetens kategorier vid avgörandet i huruvida ett projekt borde genomföras eller inte. 
Detta är svårt att visa på idag då många av projekten som skulle kunna generera denna typ av 
data i framtiden är i startgropen, och resultat från projekten har helt enkelt inte utvärderats än. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembeskrivning 
 
Vid större projekt talas det ofta om hållbarhet. Bygg- och fastighetsbranschens upprustningar 
av miljonprogrammet är inget undantag. Även om upprustningarna tidigare har haft ett starkt 
fokus på den ekonomiska hållbarheten har även viss fokus givits den ekologiska hållbarheten, 
genom bland annat energiförbrukning och materialval. Den sociala hållbarheten har dock 
hamnat i skymundan. Under de senaste åren har detta börjat förändras.  Ett större intresse och 
driv från företagen att även arbeta med de sociala hållbarhetsfrågorna i projekt har växt fram, 
såsom projekt med trygghetsskapande åtgärder och upprustning av närområden. 

En fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd byggdes under miljonprogrammet, åren mellan 1964 
och 1975 (Stenberg 2012). Det är områden som blivit mycket omtalade både till vardags och i 
media, vilket inte borde undgått någon. Det finns mycket starka och delade uppfattningar om 
just miljonprogrammet och det är därför inte så konstigt att debatterna är många. En av de 
största frågorna som tas upp är hur miljonprogrammens upprustningar ska gå till och vad i 
processerna som är viktigast. De talas om omfattande renoveringar av själva byggnaderna, 
men vad gäller egentligen med de sociala åtgärder som behövs och vad görs med närområdet 
kring husen? Varför görs inte sociala åtgärder och upprustning av närområden i större 
utsträckning och finns det verkliga exempel där en långsiktig ekonomisk lönsamhet har 
uppnåtts med sådana investeringar? 

När dessa platser genomgår större och genomgripande renoveringar blir boende och berörda 
oroliga. De blir oroliga över ökad hyra, om de har råd att bo kvar och om fastighetsägarna 
endast gör det som är mest lönsamt för dem. Samtidigt skulle upprustningarna kunna leda till 
mer säkra och levande platser att bo på. Hur kan både fastighetsägares och hyresgästers 
önskningar uppfyllas vid renoveringarna och vilka faktorer inom social hållbarhet arbetar 
företagen med?   

Social hållbarhet är svårt att sätta siffror på. Det är ett brett ämne med många olika faktorer 
som kan ge påverkan. Det är ett relativt nytt tankesätt i en bransch där lönsamhet inte alltid 
kan mätas direkt. Sociala insatser och projekt visar ofta sin ekonomiska effektivitet efter 
längre tid. Finns det exempel från verkligheten där upprustning av närområdet resulterar i 
både en höjning av kvarterets klimat och trivsel, samtidigt som långsiktig ekonomisk 
lönsamhet uppnås? 

Dessa frågor är något som funderats över länge. Vi vill därför med denna uppsats titta på de 
faktorer som företagen arbetar med inom social hållbarhet och hur de skiljer sig från varandra. 
Vi vill också diskutera hur olika aktörer i branschen ser på upprustning av närområdet kring 
miljonprogram samt diskutera ifall det kan finnas långsiktig ekonomisk lönsamhet i sådana 
investeringar och upprustningar.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att diskutera och analysera ifall det är långsiktigt ekonomiskt 
gynnsamt att rusta upp och renovera närområden i miljonprogram med utgångspunkt i 
faktorer inom social hållbarhet. Arbetet har främst sitt fokus på hur företagen arbetar med 
faktorerna vid sociala satsningar och upprustningar av närområden i miljonprogramsområden 
i Stockholm. Avsikten är att genom teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning samt 
intervjuer diskutera och belysa vår frågeställning. 

1.4 Avgränsningar 
 
I uppsatsen har vi valt att begränsa oss till att undersöka miljonprogramsområden i 
Stockholmsregionen. I de tidigare gjorda studierna nämns dock andra områden runt om i 
Sverige.  Vi har valt att avgränsa oss till den företagsekonomiska långsiktiga gynnsamheten, 
då det är den som kan anses vara intressant i detta fall och då inte många studier har gjorts på 
ämnet tidigare. Vi vill även förtydliga att upprustning av närområde i uppsatsen syftar på både 
fysiska investeringar och sociala insatser.  

1.5 Disposition 
 
Arbetet börjar med en bakgrund där miljonprogrammet förklaras. Den innefattar bland annat 
programmets innebörd och vad som var tanken med projektet. Därefter beskrivs hur 
områdena är utformade och vilken karakteristisk problematik som kan förekomma idag. 
Därpå ges en beskrivning utav den metod arbetet har utformats utefter samt hur valet av 
metod gick till. Fortsättningsvis finns ett avsnitt där det sammanställts resultat av tidigare 
forskning samt teoretiska utgångspunkter. Även framtagna åtgärder tas upp och viktiga 
faktorer lyfts fram från samtliga teoretiska utgångspunkter och tidigare studier. Därefter 
presenteras de företag som tillhandahållit information till arbetet och resultat från intervjuer 
redovisas, en i taget och viktiga faktorer lyfts fram. Till sist analyseras intervjuer, tidigare 
studier och de framtagna faktorerna vägs mot varandra i en analys som sedan mynnar ut till 
en sammanfattande slutsats.  
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1.4 Bakgrund 
 
1.4.1 Miljonprogrammet 
 
Begreppet Miljonprogrammet används i detta arbete för att beteckna de storskaligt 
producerade bostadsområdena som växte fram mellan 1965 och 1974. Denna tidsperiod ses 
som en mycket viktig epok i Sveriges bostadsbyggnadshistoria (Stenberg 2012). 

Efter andra världskriget skedde en snabb urbanisering vilket gav bostadsbrist, låg 
bostadsstandard och trångboddhet som resultat (Stenberg 2012). Detta tillsammans med den 
ekonomiska och tekniska utvecklingen skapade en stor efterfrågan på fler och bättre bostäder 
vilket gjorde att visionen om miljonprogrammet växte fram (Lundahl och Vidén 1992). 
Visionen att bygga en miljon bostäder på 10 år resulterade i ett riksdagsbeslut år 1965 
(Centrum för näringslivshistoria 2016). Resultaten av detta blev ca 900 000 nya 
flerbostadshus (Lundahl och Vidén 1992) med en av världens högsta bostadsstandard under 
1970-talet (Stenberg 2012). Byggandet koncentrerades till storstadsregionerna där 
expansionen var som störst. I Stor-Stockholm byggdes cirka 180 000 lägenheter i 
flerbostadshus (Lundahl och Vidén 1992). 

1.4.2 Utformning av byggnader och närområde 
 
Miljonprogrammet bygger på funktionalistiska idéer med lugna och öppna bostadsområden 
utanför den trånga och mörka stadskärnan, med goda pendlingsmöjligheter till arbetet (Lau 
2017). Då bilismen växte fram ordentligt under 1950-talet sågs bilen som en självklarhet, och 
något som skulle ske smidigt och enkelt med goda parkeringsmöjligheter. Trafiksäkerhet blev 
också ett mycket centralt ämne och parkeringsplatser skilda från bostadsområdena blev 
vanligt (Lau 2017). 

Strukturen i miljonprogrammet byggdes i strikta planmönster med vertikala eller vinkelräta 
byggnader placerade i enhetliga mönster. Då ljus och öppenhet var viktigt blev platserna 
kring husen breda för att säkerställa ljusinsläpp. Gårdarna utanför husen blev lekplatser såsom 
sandlåda eller andra aktiviteter för yngre barn. Enkla geografiska husformer och enhetlighet 
drog ner byggkostnaderna (Bejrum 2001). 

Sedan funktionalismens tid har mycket förändrats, inte minst synen på bilismen. Idag strävas 
det åter mot kvartersstadens tankar, variation och stadsmässig karaktär som skapar liv och 
rörelse. Bilen är inte på samma sätt central, och tanken på ett hälsosamt boende med 
möjlighet till kollektivtrafik eller cykelmöjligheter till jobbet prioriteras (Bejrum 2001).  
 
Enligt litteraturen Miljonprogrammets bostäder (1992) upplever boende att de gamla idealen 
med strikta planmönster gör det svårt att orientera sig i områdena. Bristen på variation eller 
kännetecken att ta fasta på i utemiljön gör det problematiskt. Vidén och Lundahl skriver att 
även om strukturerna är enkla, upplevs de inte fullt genomtänkta och är inte alltid kopplade 
till ett naturligt rörelseflöde eller till anslutande gatumönster (Lundahl och Vidén 1992). 
Områdena är ljusa under dagtid, men på kvällen skapas en osäkerhet då parkeringsplatserna 
ligger en bit från bostäderna. Då kortsidorna på husen vanligen saknar fönster blir 
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promenaden från parkeringsplatserna till bostaden otäck. Flera av entréerna är vända från 
bilvägar och parkeringar vilket betyder att boende behöver gå igenom mörka öppningar i 
husen, alternativt gå runt för att komma till porten. Entréerna upplevs inte heller särskilt 
inbjudande då de många gånger varken är väderskyddade eller ljusa (Lundahl och Vidén 
1992). Istället är de enkelt infällda i husets fasader. Boende påpekar att även om 
innergårdarna ofta har mindre lekparker eller grönska, så upplevs det allt för homogena och 
inte särskilt genomtänkta. Ibland saknas funktion helt. Det som önskas tycks vara naturliga 
rörelsemönster och mötesplatser, inte minst för ungdomar. Mer fria lekytor, variation, 
aktivitet och rörelse behövs utöver vad gårdarna kan erbjuda för att öka gemensamheten och 
tryggheten (Lundahl och Vidén 1992).  

1.4.3 Miljonprogrammet idag 
 
Tanken med miljonprogrammet var från början att det skulle utformas så att det passade den 
svenska kärnfamiljen. Enligt Stenberg (2012) existerar inte den svenska kärnfamiljen i dessa 
områden längre, utan den har istället ersatts av ensamstående föräldrar med barn varannan 
vecka, bonusfamiljer, inneboende svärföräldrar, singelhushåll och kollektiva hushåll, där 
många av dessa tillhör de socioekonomiskt svaga i samhället. Stenberg pekar även på att 
miljonprogrammets rykte inte kan sägas vara bättre idag än när det byggdes, men att själva 
innebörden har ändrats från ”att de boende då var offer för ett undermåligt samhällsbyggande 
till att boende idag är orsaken till det dåliga ryktet” (Stenberg 2012, s.170). 

Det finns många anledningar till att rusta upp och förbättra miljonprogramsområdena. Både 
tekniska brister och brister i den gemensamma miljön har gett upphov till stora 
reparationsbehov, slitage, förvaltningsbehov, omflyttningar, vantrivsel och andra sociala 
problem (Lundahl och Vidén 1992) 

1.4.4 Problem i områdena 
 
Miljonprogrammet byggdes för att lösa den akuta bostadsbristen i Sverige. Inte minst var 
bristen stor i Stockholm. Men byggnationen av miljonprogrammet mötte tidigt kritik, redan 
innan projekten stod klara, inte minst i media (SABO 2017). Kritiken handlade bland annat 
om hur den tidiga inflyttningen gjort att bekvämligheter såsom transportmöjligheter, sociala 
verksamheter och skolor var eftersläpande när inflyttningen skett. Då kollektivtrafik och 
andra nödvändigheter ofta byggdes i efterhand flyttade de med ekonomisk möjlighet bort från 
miljonprogramsområdena, och tidigt uppfattades tecken på segregation och utanförskap.  
 

I boken En miljon bostäder, skriven utav Rörby (1996) talas det om Den onda cirkeln.  Den 
onda cirkeln behandlar hur segregation uppkommer i områden som miljonprogrammet. 
Tomma lägenheter och hög omflyttning i början leder till mindre pengar till underhåll för 
fastighetsägaren, samt att flera ”problemhushåll” flyttar in med mindre sociala resurser och 
arbetslöshet. Samtidigt som det uppkommer socialt förfall i området och kriminalitet ökar, 
förfaller också byggnaderna fysiskt på grund av byggskador och eftersläpande underhåll. De 
försämrade sociala och fysiska bitarna medför ett försämrat rykte och fler resursstarka hushåll 
flyttar därifrån. Härifrån går det tillbaka där cirkeln började, med fler tomma lägenheter och 
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större omflyttningskostnader. Den onda cirkeln är därmed sluten. 
 

Det som också mötte mycket kritik var bristen för allmänheten att lägga in åsikter i processen, 
storskaligheten och hur de sterila miljöerna inte skapade förutsättningar för gemensamhet 
eller uppbyggnad utav samhälle. Istället uppfattades det som att kvarterskänslan byggdes bort 
och att de bosatta blev beroende av transport (SABO 2017).  
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2. Metod 
 
2.1 Metodval 
 
Vårt val av metod föll på att göra en kvalitativ studie baserad på intervjuer, tidigare studier 
och teoretiska utgångspunkter. Arbetet började med insamling av material till bakgrund samt 
tidigare studier och teoretiska utgångspunkter. Detta gjordes genom olika hemsidor, artiklar, 
böcker, tidigare examensarbeten samt forskning. I samband med detta mailade vi ut till olika 
fastighetsägare angående möjlighet till intervju. Vid val av intervjuobjekt siktade vi in oss på 
fastighetsägare och byggbolag. Vid urvalet av fastighetsägare tog vi först reda på vilka bolag 
som anses vara allmännyttiga. Sedan valdes ett tiotal bolag ut som vi mailade. Av dessa fick 
vi möjlighet att intervjua fyra bolag: Sigtunahem, Botkyrkabyggen, Svenska Bostäder och 
Mitt Alby AB där vi intervjuade Förvaltningschef, Kommunikationschef, Samordnare för 
Social hållbarhet respektive Verkställande Direktör. Sigtunahems, Svenska Bostäders och 
Mitt Alby ABs intervjuer gjordes på plats muntligt och Botkyrkabyggen genom mailkontakt. 
På NCC fick vi möjlighet att intervjua Per-Arne Martinsson, Projektutvecklingschef, då vi 
ansåg att det skulle vara intressant att få in byggbolagens synvinkel i uppsatsen.   

Inför samtliga intervjuer förbereddes intervjumallar, se bilagor 8.1–8.3. Vi använde oss av 
semistrukturerade intervjuer vilket medförde att vi kunde vara mer flexibla under intervjuerna 
och ställa olika följdfrågor. Genom att intervjua personer på olika slags företag och med olika 
positioner fick vi på detta sätt ett brett perspektiv och olika infallsvinklar till uppsatsen. 

Till teoretiska utgångspunkter, tidigare studier och intervjuer valdes viktiga faktorer i dessa 
texter ut. För att göra analysen ifall det är långsiktigt ekonomisk gynnsamt att rusta upp och 
renovera närområden i miljonprogram med utgångspunkt inom social hållbarhet, behövdes de 
faktorer som fåtts från teoretiska utgångspunkter, tidigare studier och intervjuer först delas 
upp i kategorier. Dessa kategorier valdes ut ifrån Östgötamodellen och sattes som grund, med 
några mindre justeringar. Östgötamodellens sista kategori byttes ut från “Kön, ålder och arv” 
till “Transparens och delaktighet”. Detta gjordes eftersom det under arbetets gång upplevdes 
som en mer passande faktor att använda med det innehåll som uppsatsen fokuserat på. 
Faktorn “Transparens och delaktighet” var också en faktor som vi upplevde saknades ur den 
ursprungliga modellen. De fem faktorer som tillslut fastställdes som grundkategorier visas i 
tabell nr 12. De olika kategorierna tilldelades var sin färg för att senare förtydliga indelningen 
av faktorer från teoretiska utgångspunkter, tidigare studier och intervjuer. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 
 
3.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
3.1.1 Hållbarhetens tre grenar 
 
Samhället har idag ett stort fokus på just hållbarhet. Även om det är mycket aktuellt och 
välkänt kan det uppfattas som både krångligt och svårtolkat. Enligt Brundtlandrapporten 
(1987, s. 41) kan hållbar utveckling definieras som: 

“Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov.” 

För att underlätta ytterligare brukar hållbarhetsbegreppet delas upp i tre olika dimensioner; 
ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (Dahlin 2014). I figuren nedan visas ett 
venndiagram där de tre dimensionerna, i var sin färg, är sammanhängande och överlappande 
likt det beroendeförhållande Dahlins litteratur vill visa på. För att något verkligen ska vara 
hållbart behöver det alltså uppfylla hållbarhet i alla tre kategorier. I denna rapport kommer det 
främst fokuseras på den ekonomiska- och sociala hållbarheten, då målet är att diskutera och 
analysera ifall det är långsiktigt ekonomiskt gynnsamt att rusta upp och renovera närområden 
i miljonprogram med utgångspunkt i faktorer inom social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet 
kommer dock även att nämnas kort. 

 

Figur nr 1: Venndiagram över hållbarhetens tre grenar, inspirerad av (Dahlin 2014). 

Ekonomisk lönsamhet har länge varit i fokus inom bygg- och fastighetsbranschen. Att få 
ekonomisk uppsida på investeringar, upprustningar och renoveringar är avgörande utifall ett 
projekt ska genomföras eller inte (Nobs 2018)1. Under senare år har även den ekologiska 
hållbarheten hamnat i centrum och byggnader med olika miljöcertifieringar har blivit allt 
vanligare. Miljöcertifieringar såsom Breem, Miljöbyggnad, Green building och Leed är 
                                                             
1  Madeleine Nobs. Hållbarhetschef NCC. Möte den 2 april 2018.  
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välkända inom branschen och att ta med den ekologiska dimensionen i projekt har även visat 
sig vara nyttigt för den ekonomiska hållbarheten (Brown 2017). Den sociala hållbarheten har 
också sin del i detta och har fått sin plats främst i utformning av lägenheter (Dahlin 2014).  

Det som däremot är relativt nytt på marknaden och har gett den sociala hållbarheten mer plats 
är tankarna kring trygghet, aktivitet, trivsel och rörelse (Nobs 2018). Företagen blir allt mer 
medvetna om dessa aspekter och vikten av trivsel har fått mer fokus. Det nya tankesättet har 
fört med sig att många nya metoder och strategier byggts upp av företagen. 
Relationsförvaltning, BID samt konceptet mini-midi-maxi är bara några exempel. Dessa tros 
också ha gett effekt på den ekonomiska hållbarheten i projekt (Pettersson 2016).  

För att förstå hur utvecklingstänkande i projekt har utvecklats, kan processen ses som en 
tidslinje. Redan tidigt skulle ekonomisk hållbarhet få en central roll (Nobs 2018). Med tiden 
har den ekologiska utvecklingen fått plats och därefter den sociala. Det som är viktigt att 
poängtera är att även om den sociala utvecklingen har fått en större roll så har fokus skiftat 
inom den sociala hållbarheten. Utvecklingsområdet som företagen uppfattar idag inom den 
sociala hållbarheten ligger inte längre i själva fastigheterna utan istället i områdena och dess 
karaktär (Nobs 2018). 

För att konkretisera social hållbarhet och dela upp begreppet i mindre faktorer kan 
Östgötamodellen användas (Carlsson 2018). Modellen bygger på att samspel krävs mellan 
individ, samhälle och miljö för att uppnå social hållbarhet. Faktorerna som radas upp nedan är 
faktorer som påverkar människans hälsa. Vissa av faktorerna har avgörande betydelse på de 
rent samhälleliga delarna och andra visar de individuella bestämningsfaktorerna (Carlsson 
2018). 

 

Faktorer 

Socioekonomisk situation (utbildning, yrke, inkomst, sysselsättning) 

Livsstil (levnadsvanor och beteende) 

Socialt sammanhang (socialt stöd och gemenskap) 

Tilltro, tillit, hopp och framtidstro 

Kön, ålder och arv 

Tabell nr 1: Viktiga faktorer inom social hållbarhet, inspirerat av Östgötamodellen (Carlsson 2018). 
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3.1.2 Relationsförvaltning och Självförvaltning  
 
Relations- och självförvaltning är båda koncept utformade utav Stena Fastigheter och bygger 
på att skapa attraktiva miljöer för både arbetande och boende; miljöer där människor ska 
kunna trivas länge (Boverket 2016). Arbetssättet går ut på att skapa långsiktiga relationer med 
hyresgästerna och skapa mycket dialog samt samverkan. Bolaget menar att genom att 
samarbeta blir alla vinnare (Stena fastigheter 2018). Hyresgästerna upplever ökad livskvalitet 
samt mervärde och bolaget får ökad lönsamhet i förvaltningen genom färre 
omflyttningskostnader och minskad skadegörelse (Boverket 2016). Relationsförvaltning ses 
som en utveckling av hyresrätter där banden mellan hyresgäster och företag stärks (Stena 
fastigheter 2018). Rent konkret innebär relationsförvaltning i dagsläget cirka 60 stycken 
sociala projekt och aktiviteter som hålls av Stena Fastigheter vars mål är ökad trivsel, 
stabilitet och trygghet i bostadsområden. De sociala projekten och aktiviteterna har främst 
fokus på barn och ungdomar och insatserna görs på skola, arbete och fritidsplatser.  

Stena Fastigheter anser att genom relationsförvaltning har de fått ökat värde i 
fastighetsbeståndet, mindre slitage och kostnader för skadegörelse och därmed funnit 
långsiktig lönsamhet och hållbarhet. Sedan 2014 satsar företaget ännu mer på konceptet 
(Stena Fastigheter 2018). 

Det andra konceptet som Stena Fastigheter tagit fram kallas självförvaltning; något som bland 
annat används i Hermodsdal, Malmö. Grundtanken är att boende själva får utforma och sköta 
planteringar och grönområden samt viss planering av lekplatser och gårdsmiljöer. Hyresgäster 
menar att konceptet har medfört ett större inflytande, vilket lett till att de fått vad de verkligen 
velat ha. De anser också ha förbättrat grannskap, mindre förstörelse samt respekt för varandra 
och omgivningen (Stena fastigheter 2018). 

 

Faktorer 

Mobilisera hyresgäster 

Stimulera ideella engagemang  

Kontakter med skolor  

Skapa nätverk omkring viktiga aktörer i närområdet 

Trygghet och trivsel 

Tabell nr 2: Viktiga faktorer inom relations- och självförvaltning tolkade från (Stena fastigheter 2018) 
och (Boverket 2016). 
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3.1.3 Mini-Midi-Maxi 
 
Mini-midi-maxi är ett koncept utformat av Sigtunahem. Processen i sig har främst sitt fokus 
på inomhusmiljön, men har ändå relevanta aspekter och avsnittet är därmed relevant för 
analysavsnittet nedan. Hela idén med mini-midi-maxi är att öka hyresgästpåverkan vid 
renoveringar (Pettersson 2016). En hyresgäst ska själv kunna välja vilken nivå av renovering 
som de önskar utifrån betalningsmöjlighet eller användning av lägenheten (Sigtunahem 
2017). Denna möjlighet får de boende vid exempelvis stamrenoveringar eller ombyggnad av 
lägenheter. Sigtunahem menar att det är mycket viktigt att visa på samarbete, viljan att 
kompromissa och fri vilja för sina kunder. Genom att öppna upp för hyresgästerna att själva 
välja vilken nivå de vill renovera sina lägenheter skapas möjligheten för de boende att styra 
hur stor ökning på hyran de kan klara av (Pettersson 2016). På detta sätt bor fler kvar i sina 
lägenheter, och alla renoveras inte till max. Hyrorna sticker inte i höjden och tvingar inte 
hyresgäster att flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar (Sigtunahem 2017). Under 
2016 har gränserna mellan nivåerna blivit mer tydliga och verktyget har blivit allt lättare att 
följa för både hyresgäster och utomstående. För att pressa ner hyreshöjningarna ytterligare 
använder sig Sigtunahem inte längre av evakueringsstugor med ersättning, utan erbjuder 
istället ersättningsboenden från sitt egna bestånd (Sigtunahem 2017). 

 

Faktorer 

Valfrihet för hyresgästen i standard 

Hyresgästinflytande 

Samarbete, vilja att kompromissa 

Mindre segregering 

Trygghet 

Tabell nr 3: Viktiga faktorer inom konceptet Mini-Midi-Maxi tolkade från (Sigtuna 2017) samt 
(Pettersson 2016). 

 

3.1.4 BID- Business Improvement District 
 
Business Improvement District, förkortning BID, är ett brett begrepp som har många olika 
benämningar och former runt om i världen (Edlund och Westin 2009). Enligt 
fastighetsägarnas rapport BIDS på svenska,  skriven av Olsson (2016), används termen BID 
för att beskriva: 

”Organiserad samverkan inom ett geografiskt avgränsat område som syftar till att öka 
attraktiviteten och fastighetsvärden i området” (Olsson 2016, s.2) 
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BIDS fick sin start i Kanada runt 1970-talet och har sedan dess spridits runt om i världen 
(Edlund och Westin 2009). Idag existerar det cirka 1700 BIDs, med majoriteten 1100 stycken 
i Nordamerika (Olsson 2016). I utlandet regleras detta i speciella BID-lagstiftningar som 
bland annat kan innebära tvångsanslutning av fastighetsägare i ett BID-område. Skatt och 
andra avgifter kan då krävas av medlemmarna i området. I Sverige förekommer däremot inte 
någon sådan lagstiftning, vilket då innebär att BIDs i Sverige kan ses som en frivillig form av 
samverkan mellan olika aktörer i ett området. BID är något som är relativt nytt i Sverige, men 
blir mer och mer omtalat (Olsson 2016). 

Syftet med ett BID är att få fastighetsägare, kommun, näringsidkare och andra lokala aktörer 
att samverka och engagera sig med fokus på närområdet. För att kunna uppnå detta behöver 
fastighetsägarna oftast först och främst utföra olika trygghets- och attraktionsskapande 
åtgärder. Finansiering av åtgärderna sker till största del av fastighetsägarna själva, men 
kommuner och andra utomstående finansiärer kan också bidra (Olsson 2016). 

Föreningen Fastighetsägarna (2016) har tagit fram riktlinjer om hur ett BID kan 
implementeras i Sverige. Det börjar med att någon tar ett initiativ till BID, vanligtvis är det en 
fastighetsägare i området eller kommunen. Om initiativtagaren är en fastighetsägare ska 
denna bilda en arbetsgrupp med resterande fastighetsägare. Efter detta bör arbetsgruppen ta 
kontakt med kommunen och därefter ta fram en verksamhets- och affärsplan. Till sist kallas 
sakägare till stämma och projektet kan starta. 

 

Faktorer 

Ett väl avgränsat homogent område 

Gemensam målbild och vision 

Uthålligt engagemang och engagerad kommun 

Trygghet  

Delaktighet och fokus på människorna i området 

Tabell nr 4: Viktiga faktorer inom BID enligt (Olsson 2016). 

 

3.2 Tidigare studier 
 
3.2.1 Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden	
 
I rapporten Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden beskriver Blomé 
(2010) företagsekonomiska effekter av åtgärder som gjorts i två socialt utsatta 
miljonprogramsområden, Fisksätra i Nacka och Herrgården på Rosengård i Malmö. I 
analysen av Fisksätra jämfördes relationsförvaltning som tillämpas i området med traditionell 
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förvaltning i ett liknande område, Lindängen. I analysen av Herrgården jämfördes området 
med två andra referensområden, Törnrosen och Örtagård som även de är belägna i stadsdelen 
Rosengård, men anses vara mer “normalfungerande”. Två olika investeringsalternativ 
jämfördes där de första alternativet (det verkliga) innebar åtgärder i form av sociala projekt 
och byggnadstekniska investeringar och det andra alternativet (det fiktiva) innebar att inga 
investeringar gjordes.  

Blomé studerade om åtgärder relaterade till följande kostnadsparametrar kunde bidra till en 
positiv företagsekonomisk effekt: reparation vid flytt, grov misskötsel vid avflyttning, 
renhållning av utemiljön, sophantering, klottersanering, förstörda fönster, mekaniskt 
sabotage/generellt sabotage, städning, hantering av störningar, hantering av obetalda hyror 
och obetalda hyror och vakanser. 

De sociala projekten i Fisksätra berörde tre olika områden:  

• Ungdomsrelaterade, med aktiviteter som klotter- och städgrupper, sommarjobb och 
sommarkollo. 

 
• Hyresgästmobilisering, med projekt som trygghetsvandringar, trappvärdar och 

identitetsskapande aktiviteter. 
 

• Kontakter med områdesknutna aktörer, en samordning av nätverk med kommun, 
hyresgästförening, ideella organisationer, näringsidkare, polis och skola. 

 

I Herrgården gjordes investeringarna under 4 år i form av lägenhets- och byggnadstekniska 
investeringar, men även liknande sociala projekt och organisatoriska satsningar/förändringar 
som i Fisksätra. 

Studien pekar på att det går att uppnå företagsekonomisk lönsamhet genom sociala projekt 
och investeringar. Den visar att en aktiv fastighetsförvaltning som är anpassad till områdets 
lokala förutsättningar i drift, underhåll och sociala projekt kan bidra till en ökad lönsamhet för 
fastighetsägarna. Blomé poängterar även hur viktigt det är att de fysiska åtgärderna som görs i 
området fortlöpande förenas med sociala insatser för att få en hållbar och positiv utveckling 
av området. Att satsa på sociala projekt som speciellt berör barn och ungdomar är mycket 
viktigt, då det i fallet Fisksätra visade på en mycket lägre kostnad för vandalisering och 
skadegörelse än vad kostnaden var i referensområdet.  

I ett område som Fisksätra kan enligt rapporten en kostnadsbesparing på 5% av drift och 
underhållskostnader under ett år uppnås. I ett mer socialt utsatt område som Herrgården, kan 
en besparing på upp till 16% av de årliga drift och underhållskostnaderna nås. I alternativ A 
för Herrgården blev restvärdet 165 000 kr per lägenhet jämfört med alternativ B där 
motsvarande värde blev 29 000 kr per lägenhet. Omflyttningarna i Herrgården minskade även 
från 35 % till 10 % efter projektets slut (Blomé 2012). 
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Faktorer 

Aktiv fastighetsförvaltning anpassad till lokala förutsättningar 

Samordning mellan olika aktörer i området 

Hyresgästmobilisering 

Sociala projekt med fokus på barn och ungdomar 

Tabell nr 5: Viktiga faktorer tolkade från (Blomé 2010) 

 
3.2.2 En stadsdel byter skepnad- en utvärdering av förnyelsen på Öster i Gävle 
 
I En stadsdel byter skepnad- en utvärdering av förnyelsen på Öster i Gävle beskriver Blomé, 
Pettersson och Öresjö (2012) hur förnyelseprojektet av Öster i Gävle bland annat har bidragit 
till företagsekonomisk lönsamhet. 

Öster är att anses som ett miljonprogramsområde, men med ett ganska centralt läge i Gävle. 
Området har haft dåligt rykte med problem såsom kriminalitet, nedslitna hus och otrygghet. 
År 2001 startade Gavlegårdarna och Gävle kommun ett förnyelseprojekt som pågick i 10 år, 
med avslutning 2010. Investeringarna omfattade både sociala och fysiska investeringar såsom 
sociala projekt, förbättring av utemiljön, lägenhets- och byggnadstekniska investeringar och 
organisatoriska förändringar (Blomé 2012). Exempel på vad som gjordes i närområdet var att 
förbättra belysningen, uppföra boulebana, odlingslotter, en ny park samt förstärkning av 
bussförbindelserna.  

Något som var genomgående i projektet var att åtgärderna skulle utgå från hyresgästernas 
behov. Dessa var därför kontinuerligt inblandade i projektet med bland annat hembesök och 
områdesträffar. Gavlegårdarna och Gävle kommun lade stor vikt på bodemokrati. Detta 
innebar att de tillsammans med hyresgästerna tog fram vad som skulle göras för att förbättra 
område, istället för att hyresgästerna endast fick ge synpunkter på ett färdigt förslag.  

För att avgöra om projektet var företagsekonomiskt lönsamt jämfördes två olika 
investeringsalternativ likt den tidigare nämnda studien. Även liknande kostnadsparametrar 
användes: grov misskötsamhet av lägenhet, renhållning av utemiljön, klottersanering, 
förstörda fönster, inbrottsskador/skadegörelse, städning, hantering av störningar, hantering 
av obetalda hyror och vakanser/obetalda hyror. Dessa kostnadsparametrar jämfördes vid 
projektets start och slut. 

Projektet medförde en kostnadsbesparing på 13% av de totala drift och underhållskostnaderna 
under ett år. Omflyttningarna minskade från 38% vid projektets start år 2001 till 22% vid 
2010. I investeringsalternativ A blev restvärdet för 15 år 433 000 kr per lägenhet jämfört med 
investeringsalternativ B där motsvarande värde blev 85 000 kr per lägenhet. 
Sammanfattningsvis pekar studien på att investeringarna kan anses bidra till 
företagsekonomisk lönsamhet. 
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Faktorer 

Utgå från hyresgästernas behov  

Aktiv fastighetsförvaltning anpassad till lokala förutsättningar 

Bodemokrati 

Hyresgästengagemang 

Tabell nr 6: Viktiga faktorer tolkade från (Blomé, Pettersson och Öresjö 2012). 
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4. Resultat  
 
4.1 Sigtunahem	
 
Sigtunahem är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar 4700 hyresrätter i 
Sigtuna kommun och är därmed den största fastighetsägaren i kommunen (Sigtunahem 2017). 
Lägenheterna är utspridda över alla stadsdelar i Sigtuna kommun: Märsta, Rosersberg, Valsta, 
Sigtuna och Steninge (Sigtunahem u.å.). 

4.1.1 Intervju med Sigtunahems Förvaltningschef 2	
 
Sigtunahem håller för närvarande på med upprustning av deras miljonprogramsområden. Den 
långsiktiga planen är att gå område för område med fokus på den tekniska upprustningen. 
Dock menar dem att upprustningen av närområden sker i samband med upprustningen av 
lägenheterna, som en extra effekt. Av de 2500 lägenheterna är endast 800 kvar att upprusta. 
Dessa beräknas bli klara runt 2021/2022. I upprustningen använder sig Sigtunahem av 
konceptet Mini-midi-maxi. Genom att använda sig av detta lockas en större variation av 
hyresgäster till området, vilket gynnar den sociala hållbarheten och minskar segregationen. 

För Sigtunahem är tanken om det gemensamma vardagsrummet, utemiljön, en viktig del av 
boendet. Något som har gjorts i samband med dessa renoveringar är upprustning av gårdar på 
Västra bangatan och i Valsta. Från staten via Boverket har Sigtunahem fått bidrag med en 
summa på två miljoner kronor för att rusta upp dessa gårdar. Detta bidrag delas ut till 
fastighetsägare som uppfyller diverse kriterier utifrån ett socialt perspektiv med fokus på 
bland annat utsatthet och arbetslöshet i områden. Vid upprustningen av gårdarna höll 
Sigtunahem möten med hyresgästerna för att ta reda på vad de ville skulle förbättras på 
gårdarna. Resultatet blev nya kantstenar, grönytor och utrymmen för samvaro. 

Att skapa trygghet och hålla rent och snyggt anser Sigtunahem hänger ihop. Upplever 
hyresgästerna att det inte är rent och snyggt bidrar det till att trygghetskänslan minskar då det 
kan uppfattas som att hyresvärden inte bryr sig; “Ingen som vill ta hand om oss och vårt 
hem”. Det är alltså viktigt att den grundtryggheten finns.  En annan trygghetsfaktor som 
Sigtunahem arbetar mycket med är belysning, både inomhus och ute på gårdarna.  

Sigtunahem arbetar med trygghetsvandringar tillsammans med de boende. Under dessa 
vandringar går de tillsammans med de boende igenom området och tittar på bland annat 
buskage, lampor och skadegörelse. Problemen fångas upp på ett protokoll och åtgärder åtas.  

Bomöten anordnas kontinuerligt där Sigtunahem träffar hyresgästerna för att fika och prata 
om hur allt i området fungerar, vad som fungerar bra respektive mindre bra. Sigtunahem 
använder sig av ett så kallat boinflytandeavtal, ett avtal som säger att de vid större 
förändringar ska samverka och samråda med hyresgästerna. Exempelvis används arbetssättet 
då det ska byggas parkeringar eller när bostadshusens fasader ska målas om. Avtalet är 
mycket viktigt för att hyresgästerna ska känna att de är med och påverkar sin boendemiljö. 

                                                             
2 Bertil Hallbäck. Förvaltningschef Sigtunahem. Intervju den 19 april 2018. 
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Att känna sina grannar i området är något som kan bidra till en känsla av ökad trygghet. 
Därför anordnar Sigtunahem gårdsfester och andra aktiviteter för att få hyresgästerna att börja 
prata och lära känna varandra. På det sättet kan boende knacka på hos varandra om 
exempelvis oroligheter skulle uppstå.  

Något som Sigtunahem nyligen har startat upp är ett pilotprojekt i Valsta, med utgångspunkt i 
BID. Projektetidén implementerades förra sommaren. Det är dock först nu för ett par månader 
sedan som en föreningsstyrelse har utsetts med bland annat kommunen, närpolis, Rikshem, 
Carnegie och andra lokala fastighetsägare som ska jobba utifrån mottot “Tillsammans är vi 
starka”. Då projektet precis är i uppstart är det svårt att utvärdera vad det kommer att ge för 
företagsekonomisk nytta, då det först kan utvärderas om några år. 

Några av Sigtunahems områden, exempelvis Valsta, kan uppfattas som områden med 
problematik då det har förekommit oroligheter som bilbränder, skadegörelse och droghandel. 
Vad som dock kan påpekas är att media kan ge en snedvriden bild av att något är farligare än 
vad det egentligen är. Exempelvis en händelse “En lärare blev nedslagen på väg till Valsta”. 
Media har i detta fall valt att förknippa händelsen till Valsta trots att den faktiskt inte skett 
där. Enligt Sigtunahems förvaltningschef har många områden, till exempel ovannämnda 
Valsta, ett oförtjänt rykte. När Sigtunahem pratar med sina hyresgäster i dessa områden 
känner de sig trygga. Självklart existerar problem i dessa områden, men de är inte alltid är så 
stora problem som det oftast framställs som. 

Sigtunahems förvaltningschefs uppfattning är att upprustningar i närområden ger 
företagsekonomisk lönsamhet. Risken om dessa renoveringar inte görs är att det istället blir 
en nedåtgående spiral där ingen vill äga eller förvalta. Det är dock viktigt att upprustningarna 
är lokalt anpassade då inget område är helt likt det andra. 

 

Faktorer 

Upprustning av gårdar 

Renhållning och belysning 

Gårdsfester och sociala aktiviteter 

Trygghetsvandringar 

Hyresgästinflytande 

Samordning mellan lokala aktörer  

Tabell nr 7: Viktiga faktorer tolkade från intervjun med Sigtunahems Förvaltningschef. 
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4.2 Botkyrkabyggen 
 
Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs av Botkyrka 
kommun. Beståndet består av cirka 10 700 bostäder där en tredjedel av kommunens 
befolkning bor (Botkyrkabyggen u.å.a). Botkyrkabyggen innehar bostäder i fem olika 
områden: Alby, Fittja, Norsborg, Storvreten och Tumba (Botkyrkabyggen u.å.b). 

4.2.1 Intervju med Botkyrkabyggens Kommunikationschef 3 	
 
Vid renovering och trygghetsskapande arbete av Botkyrkabyggens områden utgår bolaget 
från ett renoveringsprojekt i Fittja som mall. Exempelvis renoverar de på en basnivå som är 
lika för alla boende, men med möjlighet för tillval. 

Att föra en dialog med hyresgästerna är viktigt för Botkyrkabyggen. Ett exempel på detta är 
att de gjort om en källarlokal på Krögarvägen till ett showroom. Dit bjuds hyresgästerna på 
öppet hus. Under öppet hus ger Botkyrkabyggen information om vad som måste göras, men 
det förs också dialog med hyresgästerna om vad de själva anser är utmaningar i husen. 
Utmaningarna handlar ofta om trygghet. Bland annat har trapphusen varit problematiska, då 
de är byggda som brandtrappor med stängda utrymmen. Här har unga och vuxna använt 
narkotika och även använt trapphusen som toalett. Botkyrkabyggens svar på detta blev att ta 
bort väggarna från dessa utrymmen och ersätta dem med glas. Detta medförde att det inte gick 
att gömma sig i utrymmena och verksamheterna upphörde. Ett annat exempel, som både 
gjorts i Alby och Fittja var att bygga om portarna för att minska ”häng” i och omkring dessa. 

För Botkyrka kommun är nyckeln till förändring samarbete och ett idogt vardagsarbete. Inom 
ramen för EST, Effektiv samordning för trygghet, möts varje torsdag polisen, kommunen och 
Botkyrkabyggen. På mötena gås viktiga avvikelser igenom. Det kan exempelvis handla om en 
större anlagd brand, knivbråk på en skola, rasistiskt klotter eller klotter riktat mot en 
myndighet, exempelvis polisen. Detta gör att de får en och samma lägesbild att utgå ifrån och 
kan därmed sätta in rätt resurser på rätt platser. Åtgärderna är konkreta, mäts och följs upp 
systematiskt. Det är en avgörande del i EST-arbetets framgång, vilket även uppmärksammats 
av Brottsförebyggande rådet, Brå. Botkyrka har medverkat i den pilot som Brå drivit fram för 
att pröva metoder för bättre brottsförebyggande arbete. 

Bolaget gör även egna insatser inom deras respektive verksamheter och ansvarsområden för 
att förebygga brott och öka trygghet och trivsel. Botkyrkabyggens projekt Qvinna i Botkyrka 
anställer kvinnor från Fittja som städar i området. Detta har lett till ökad trivsel, trygghet, och 
känsla av tillhörighet.  

Botkyrkabyggen arbetar kontinuerligt med upprustningar av närområdet. Detta innefattar 
bland annat upprustningar av lekplatser, gårdsupprustningar i Alby och åtgärder i samband 
med renoveringar i Fittja. Att skapa aktiviteter i ett område är även viktigt för 
Botkyrkabyggen och de jobbar aktivt med den sociala hållbarheten. För dem handlar det om 
att lyfta civilsamhället och stödja föreningar och organisationer. Botkyrkabyggen arbetar för 

                                                             
3 Cina Gerdin, Kommunikationschef Botkyrkabyggen. Mailkontakt den 24 april 2018. 
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närvarande med ett trettiotal föreningar och organisationer där de bland annat ger ekonomiskt 
stöd och hjälp med lokal för verksamheterna. Ett exempel på en förening de arbetar med är 
satsningen Kul i sommar, där sommarlovslediga barn erbjuds sommaraktiviteter gratis. Cirka 
600-1000 barn deltar varje år. Ett annat exempel är att de stödjer boende i Fittja som 
nattvandrar i området.   

Genom att Botkyrkabyggen genomfört trygghetsskapande åtgärder och skapat aktiviteter så 
att fler människor rör sig runt omkring husen har de sett att skadegörelsen har minskat i 
områdena. Vid intervjuns tidpunkt har dock detta inte blivit mätt kronor. 

 

Faktorer 

Boendedialog 

Samarbete och idogt vardagsarbete  

Tillhörighet och trivsel 

Aktivitets- och trygghetsskapande åtgärder 

Rörelse i området 

Tabell nr 8: Viktiga faktorer tolkade från intervjun med Botkyrkabyggens Kommunikationschef. 

 

4.3 Svenska Bostäder 
 
Svenska Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretags som ägs av Stockholms stad (Svenska 
bostäder 2018). Bolaget grundades år 1944 och har idag ett bostadsbestånd på 26 512 
hyreslägenheter belägna i hela Stockholm, från Järva och Västerort till Innerstaden och 
Söderort. Vår intervjuperson är i huvudsak verksam i Järva, och därför lades störst vikt på 
detta område i intervjun. I Järva har Svenska Bostäder ca 3000 lägenheter, vilket gör dem till 
det största allmännyttiga bolaget i området. Husen är byggda under tidigt 1970-tal och är 
uppdelade i de 4 stadsdelarna Akalla, Kista, Husby och Rinkeby. Majoriteten av lägenheterna, 
ca 2500, finns i Husby. 

4.3.1 Intervju med Svenska Bostäders Samordnare för Social hållbarhet 4 
 
År 2009 initierade Svenska Bostäder upprustningen av deras bestånd i Järva. Dessa 
byggnader hade ett mycket eftersatt underhåll. I samband med detta tillträdde en ny chef för 
Svenska Bostäder, med en idé om att hela Trondheim i Husby skulle rivas och ersättas av 
villor. Området skulle då locka tjänstemän som kom utifrån Stockholm och arbetade i Kista. 
Svenska Bostäder skickade därför ut brev till deras hyresgäster i området, med beskedet att 
husen skulle rivas, vilket då medförde att hyresgästerna skulle bli tvungna att flytta. Beskedet 
                                                             
4 Nurcan Gultekin, Samordnare för Social Hållbarhet Svenska Bostäder. Intervju den 22 maj 2018. 
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skapade självklart frustration bland hyresgästerna, vilket ledde till stora protester och 
kravaller. Svenska Bostäder förstod hyresgästernas frustration och insåg att de inte kunde 
fortsätta på det här sättet. Samtidigt insåg de vilket engagemang och gemenskap som 
skapades bland hyresgästerna på grund av händelsen och bolaget insåg att det här var något 
som skulle tas tillvara på. Det behövdes skapas dialoger med hyresgästerna där de själva 
kunde framföra åsikter och önskningar. Svenska Bostäder började därmed att föra dialoger 
med sina hyresgäster inför varje ny renovering. Ett nytt tankesätt föddes som gick ut på att 
prata med hyresgästerna istället för att prata om dem. 

I samband med denna händelse bjöd Svenska Bostäder in till sin första dialog. Under dialogen 
fick hyresgästerna lämna synpunkter och en trygghetskarta upprättades där de fick peka ut var 
i området som de kände störst trygghet samt minst trygghet. Den största otryggheten 
upplevdes vid Husby centrum. Kriminalitet, otrygga tunnelbaneuppgångar, trånga ytor och 
dåligt utbud av mötesplatser var några av faktorerna som skapade otryggheten för 
hyresgästerna. Framförallt för kvinnorna existerade stora strukturella, fysiska och sociala 
hinder i centrumet med en tydlig gatumaktsordning, en hierarki där männen tog mest plats. 
Detta blev även väldigt uppmärksammat i medier då tre kvinnor från Husby klev fram och 
berättade om detta. 

Upprustningen av Husby centrum är i dagsläget ett pågående projekt. Torget har fått en mer 
öppnare känsla för att öka tryggheten. Svenska Bostäder arbetar även för att fler verksamheter 
med kvinnliga näringsidkare ska ta plats i centrum. För att få fler kvinnor att vistas i centrum 
och minska otryggheten initierade Svenska Bostäder år 2015 ett stickprojekt. Projektet gick ut 
på att kvinnor i området under en månad dagligen satt och stickade i Husby centrum. Svenska 
Bostäder har även börjat arbeta med deras koncept Feministisk stadsplanering, med syfte att 
öka tryggheten och bygga bort fysiska, strukturella samt sociala hinder i det offentliga 
rummet. De jobbar för att det offentliga rummet ska vara jämlikt för alla och att Husby 
centrum ska vara en harmonisk plats där invånarna vill vistas på. Genom att få fler kvinnor att 
vistas i centrum, kommer även tryggheten att öka. 

Svenska Bostäder jobbar överlag mycket med sociala åtgärder och att skapa aktiviteter. De 
samarbetar med olika kvinnliga och kulturella föreningar och organisationer. Exempelvis har 
de erbjudit olika kvinnliga föreningar att engagera sig och arbeta under Husbyfestivalen som 
anordnas årligen, något som är väldigt uppskattat bland kvinnorna. De satsar även på barn och 
ungdomsprojekt där de bland annat sponsrar kulturskolans kolloverksamhet. Håll ditt område 
rent är en annan social aktivitet som Svenska Bostäder har implementerat. Det går ut på att 
folk i området samlas och plockar skräp. Dagen avslutas med att ett pris lottas ut. Detta 
evenemang har skapat en stor gemenskap bland hyresgästerna.  

För Svenska Bostäder är mångfald viktigt. När bolaget började med sina dialoger insåg de att 
kvinnors och ungas närvaro saknades, mötesdeltagarna bestod till största delen av män. 
Upplägget behövde ändras för att få kvinnor att delta, vilket de lyckades med genom att hålla 
mötena på enkel svenska samt på mer neutrala platser och därigenom göra mötena mer 
tillgängliga för dem. Genom dessa bomöten har en stor gemenskap och vänskap uppstått 
bland hyresgästerna. Detta har exempelvis medfört att några kvinnor i området har startat en 
gårdsförening som bland annat jobbar med trygghet, ungdomar och läxhjälp. 
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Faktorer 

Inflytande 

Delaktighet 

Boendedemokrati 

Tydlighet (genomsläpplig verksamhet) 

Prata med hyresgästerna, inte om 

Tabell nr 9: Viktiga faktorer från intervjun med Svenska Bostäders Samordnare för Social hållbarhet. 

 

4.4 Mitt Alby AB 
 
Mitt Alby AB är ett samhällsorienterat fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 1300 
hyresrätter i Botkyrka kommun i Stockholm. Området är byggt inom ramen för 
miljonprogrammet och lägenheterna är av varierande standard och storlek. Bolaget bildades 
2013 då fastigheterna på Albyberget förvärvades av Botkyrkabyggen, efter upphandling med 
kommunen. Mikael Ahlström, en känd riskkapitalist som tidigare startat ett av Sveriges 
största riskkapitalbolag, var vid den tidpunkten störste ägare. Tillsammans med Carnegie har 
Ahlström även varit med och grundat Albystiftelsen, som fokuserar på social hållbarhet. 
Stefan Dahlbo sitter idag som VD för Mitt Alby AB och har varit del av företaget sedan drygt 
ett år tillbaka. Mitt Alby AB sålde hyresrätterna i Albyområdet till Carnegie under våren 2018 
för cirka 1,7 miljarder kr, cirka 1 miljard mer än vad de köptes för 4,5 år tidigare. 

4.4.1 Intervju med Verkställande Direktör, Mitt Alby AB 5 
 
Stefan Dahlbo är mycket positiv till bostäder byggda under miljonprogrammet. Detta är 
områden nära snabba transportmedel såsom tunnelbana och bekvämligheter som 
servicecentra, skola och fina grönområden. Även om kvarteren ibland uppfattas som lite 
tråkiga, då alla byggnader ser liknande ut, är bostäderna överlag rationellt och bra byggda. 
Lägenheterna är genomtänka, ljusa och yteffektiva. 

Alby är ett helt unikt miljonprogramsområde. Istället för långsmala lamellhus uppradade så är 
bostadshusen byggda runt Albyberget, vilket gör det extra trivsamt för de boende. Alla 
lägenheter har på det sättet fin utsikt utan att de störs av insyn. Den runda formationen som 
byggnaderna bildar skapar en oas för de boende och i mitten ligger skola och parker. 

Miljonprogramsområden som Alby står idag inför större renoveringar av fasader, 
trappuppgångar, tak och hissar. Dessa är både omfattande och kostsamma men absolut 
nödvändiga för att husen ska kunna bevaras och fungera. Rent underhållsmässigt så har inte 
området alltid underhållits så regelbundet som önskats och vissa lägenheter är därför i stort 

                                                             
5 Stefan Dahlbo, Verkställande Direktör Mitt Alby AB. Intervju den 21 maj 2018. 
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behov av renovering. Oavsett vad hyresgästerna tycker om själva renoveringarna i sig är det 
viktigt att de utförs för att husen skall fortsätta fungera som bra bostäder. 

Alby började renoveras under 2017, vilket till en början skapade stor uppståndelse. 
Hyresgästerna blev oroliga för alltför omfattande renoveringar och därmed betydligt högre 
hyror. Efter dialog med de boende, att så inte var fallet, blev situationen bättre. Vid det stadiet 
var 12 lägenheter av de ursprungliga 1300 renoverade, vilket är ett mycket litet antal med 
tanke på att de inte skett nästintill någon renovering alls under den fyraårsperiod Mitt Alby 
AB varit ägare. 

Viss renovering är nödvändig och tanken var att det skulle finnas alla typer av lägenheter i 
området. Genom att ha olika lägenhetsstandard i samma hus skapas mångfald i kvarteren, en 
tanke som även stöttades av kommunen. Renoveringar gjordes framförallt i lägenheter där 
den tidigare hyresgästen flytta ut och innan en ny skulle flytta in. På det sättet slapp 
hyresgästen flytta till en tillfällig bostad och de hyresgäster som ville ha en högre standard 
kunde erbjudas detta. Förutom de renoveringar som skett i bostäderna, arbetas det även med 
upprustning av närområdet samt med social hållbarhet, vilket legat i fokus sedan starten. Vid 
upphandlingen bestämdes exempelvis att ca 1% av hyresintäkterna skulle gå till sociala 
initiativ för att öka tryggheten, trivseln och gemenskapen i området.  

Ett annat projekt som startats är ”Vardagsrumsprojektet” som innebär ett fortsatt arbete med 
att förändra den yttre miljön i området. Genom att ta bort buskar och träd som skymmer 
sikten och skapa ljus är tanken att bygga bort otrygghet. I stället vill man skapa trevliga, 
aktiva kvarter med samlingslokaler, fina grill- och lekplatser. För att verkligen kunna ta reda 
på var i området problematiken låg och genomföra de önskvärda förändringarna, användes 
hyresgästinflytande. De boende fick peka ut vad de ansåg skulle göras och på vilka platser de 
kände sig otrygga. Utsmyckning i form av skulpturer och konst sattes även upp för att göra 
kvarteret mer levande och trevligt. 

En rad sociala aktiviteter såsom läxhjälp i samarbete med skolan och olika kvinnogrupper 
skapades genom boråd och dialog med de boende. Anläggning av cricketplaner skapade både 
nya aktiviteter för de boende och möjlighet till ökad sysselsättning då personer från området 
kunde anställdes för att hjälpa till med nödvändig förvaltning. 

Mitt Alby ABs arbetssätt har sedan utvecklas till något de kallar Mittmodellen som fokuserar 
på boendeinflytande, trygghet, trivsel och faktorer som bidrar till detta. Dialog, öppenhet, 
minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning är alla byggstenar inom modellen och anses 
avgörande för en lyckad förvaltning. 

Under ägandetiden har Mitt Alby AB inte gjort så särskilt stora upprustningar utöver det 
absolut nödvändigaste. Istället har de koncentrerat sig på utemiljöer, sociala insatser och 
trygghetsskapande åtgärder. Om investeringarna och projekten i området varit ekonomiskt 
lönsamma är svårt att svara på. Att hyresrätterna i Albyområdet kunnat säljas för så mycket 
mer än de köptes för, tros snarare handla om en generell marknadsvärdesökning på denna typ 
av hyresrättsområden i Stockholm. Valet att göra sociala investeringar, trots oklarheter i 
ekonomisk lönsamhet, handlar mer om hur företaget tar sitt ansvar som förvaltare och hur de 
ser till sina hyresgästers bästa. I nuläget är det svårt att avgöra om detta leder till mindre drift- 
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och underhållskostnader eller minskade förflyttningskostnader över tid. 

Det är beklagligt att bostäder byggda under miljonprogrammet varit så illa omtyckta och 
präglats av så dålig stämpel hos många fastighetsägare. Flera områden har haft ägare som 
bara har hanterat dem utan att se några utvecklingsmöjligheter. Mitt Alby AB såg potentialen 
och möjligheten att ta vara på det goda som faktiskt finns i områden som Alby. De är helt 
säkra på att arbetssätt som Mittmodellen även skulle kunna användas i andra områden byggda 
under denna tidsperiod. 

 

Faktorer 

Ökad social gemenskap 

Förbättra boendemiljön 

Skapa Hållbarhet 

Ökad trygghetskänsla 

Ökat antal arbetstillfällen 

Nära relation till hyresgästerna 

Tabell nr 10: Viktiga faktorer tolkade från intervjun med verkställande direktör samt (Mitt Alby u.å.). 

 
4.5 NCC Building 
 
NCC Building bygger och upprustar bostadsområden och kommersiella fastigheter. De 
arbetar med entreprenader och står för hållbarhet, digitalisering och partnering. NCC Building 
arbetar helst med projekt under tidiga skeden och utvecklar projekten tillsammans med kund. 
45% av NCC koncernens omsättning står NCC Building för och är därmed NCC:s största 
affärsområde (NCC Building 2018). 

NCC Building vill tillföra mer än en normal entreprenad, och gör så genom att erbjuda en rad 
tilläggstjänster utöver kärnverksamheten. Det finns elva stycken avdelningar och alla kan inte 
ha tillgång till all spetskompetens. Därför finns stab Projektutveckling- PU som är en intern 
specialistfunktion som stöttar linjefunktionen vilka har kund- och resultatansvar. Affärer som 
innehåller ett större åtagande än en ren entreprenad ska även tillstyrkas av stab PU. En viktig 
uppgift för stab PU är att bedöma riskerna i ett projekt och avgöra ifall det bör utföras eller 
inte.  
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4.5.1 Intervju med Chef för projektutveckling, NCC Building 6 

Social hållbarhet anses inte direkt ligga på stab PU:s bord. Det är snarare en gren som går 
utanför deras egentliga kärnverksamhet och som är relativt ny. Det förekommer dock en del 
pilotprojekt, exempelvis ett i Fittja som drivs inom NCC Building av Madeleine Nobs. Då 
NCC Building inte är ett förvaltande bolag hanteras denna typ av frågor i nära samarbete med 
kund. 

Miljonprogramsområdena är slitna och i stort behov av att upprustas, men den hårt reglerade 
hyresmarknaden samt olika hyresgästers önskemål har gjort det svårt och mer kostsamt för 
företagen. Tekniskt sett borde hela fastigheter renoveras samtidigt för att göra renoveringarna 
effektivare och billigare men i praktiken är det svårt med de regler som finns idag. 

Situationen beskrivs som en motsättning mellan fastighetsekonomi och att sätta så låga hyror 
som möjligt. Hyresgästernas besittningsskydd och hyresreglering gör att fastigheter inte kan 
tömmas hur som helst. Börsbolag har istället fått utforma affärsidéer kring att renovera 
lägenheter till nyproduktionsstandard då varje hyresgäst flyttar ut, alltså i flera etapper. Då 
kan det skapas ekonomisk lönsamhet genom att de inte hamnar i juridiska tvister med 
hyresgästerna. Det är en lösning men ett dyrt och komplicerat sätt att göra upprustningar. Det 
blir ett sätt att gå runt problemet som den hårt reglerade marknaden medfört. 

NCC Building skulle vilja arbeta mer med social hållbarhet i deras verksamhet. Problemet 
blir att finna ekonomi inom projekten. Det krävs att det finns en tydlig företagsekonomisk 
vinning för att genomföra större arbeten och det är ofta svårt att räkna hem sociala åtaganden 
samt upprustningar av närområdet utan att ta med den samhällsekonomiska faktorn i 
ekvationen. För att göra mer omfattande upprustningar krävs kapital, vilket främst fås utav 
hyreshöjningar som i sin tur ger högre fastighetsvärden. Den ökningen som skulle krävas för 
att täcka den kostnaden får inte göras med den hyresreglering som finns idag. 
Hyresregleringen tar ganska liten hänsyn till lägesfaktorn och ger inte områdena i utkanten av 
staden den hyresmässiga konkurrensfördel som de egentligen borde ha i förhållande till mer 
centrala delar. I en situation med mindre eller ingen bostadsbrist och en friare hyressättning 
skulle mycket väl hyrorna i ”problemområdena” kunna vara lägre medan hyrorna i centrum 
vara väsentligt högre än idag. Även om hyresreglering infördes för att minska segregeringen 
så uppfyller inte den sitt syfte. Fastighetsägaren har möjlighet att välja sina hyresgäster vilket 
betyder att 40–50-åriga hyresgäster med utflyttade eller inga barn samt pensionärer 
prioriteras. De blir mindre slitage, störningar och användningen av vatten och el i 
lägenheterna med dessa typer av hyresgäster. Det gör att ungdomar blir bortprioriterade och 
de har svårare att få plats i innerstan. Mycket av marknaden handlar dessutom om kontakter 
vilket oftast inte ungdomar eller exempelvis nyanlända har. 

För att lösa problemet har vissa kommuner sett till att locka fastighetsägare att släppa 
hyresrätter till kommunens köer, bland annat när de släpper nya markanvisningar. För att vara 

                                                             
6 Per-Arne Martinsson, Chef för projektutveckling NCC Building. Telefonintervju den 18 maj 2018 
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med i tilldelningen måste företaget vara beredda att lämna, i sitt befintliga bestånd, ett visst 
antal platser till bostadsförmedlingen. Problemet är att kön hos bostadsförmedlingen är så 
lång som 20–30 år och även här blir då ungdomar och nyanlända utan chans mot de äldre. 

När NCC Building tittar på projekt där det finns social problematik och tillsammans med 
fastighetsägaren ska avgöra ifall renoveringar bör genomföras eller inte undersöks 
förtätningsmöjligheter, boendehyra, betalningsvilja och lägesfaktor. Sällan undersöks de 
sociala faktorerna särskilt mycket då de är svåra att sätta direkta siffror på.  

Det finns många miljonprogramsområden som fungerar bra. Som projektutvecklare 
efterfrågas mikrolägen inom området som har fått en bättre status eller kvalité och som 
därmed har ett ökat byggrättsvärde. Det är inte ovanligt att en familj önskar göra 
bostadskarriär inom samma område. Det är vanligtvis familjer som trivs i området med barn i 
den lokala skolan och som uppskattar de fina naturvärden som faktiskt finns kring 
miljonprogrammen. Dessa familjer kan vara beredda att betala en väsentligt högre hyra för att 
få en modernare lägenhet belägen i mikrolägen med högre status i området.  

 

Faktorer 

Bruksvärdeshyra 

Betalningsvilja  

Förtätningsmöjligheter 

Avkastningskrav  

Lägesfaktor 

Tabell nr 11: Viktiga faktorer tolkade från intervjun med NCC:s Chef för projektutveckling. 
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5. Analys  
 

De kategorier som valdes ut för att analysera ifall det är långsiktigt ekonomiskt gynnsamt att 
rusta upp och renovera närområden i miljonprogram med utgångspunkt inom social hållbarhet 
visas i tabell nr 12 nedan. 

 

Kategorier 

Socioekonomisk situation (utbildning, yrke, inkomst, sysselsättning) 
Livsstil (levnadsvanor och beteende) 
Socialt sammanhang (socialt stöd och gemenskap) 
Tilltro, tillit, hopp och framtidstro 
Transparens och delaktighet 
Tabell nr 12: Grundläggande faktorer inom social hållbarhet, tolkade från (Carlsson 2018). 

 
Efter att de grundläggande kategorierna valts ut analyserades och tolkades de faktorer som 
fåtts fram från teoretiska utgångspunkter, tidigare studier och intervjuer, vilket redovisas 
nedan. Under “Socioekonomisk situation” lades de faktorer som främst fokuserade på att 
minska arbetslösheten och segregeringen i området, valbarhet utifrån ekonomisk möjlighet 
samt långsiktig hållbarhet. Under faktorn “Livsstil” lades faktorer som på något sätt rörde 
anpassning och ändring av livsmönster. I kategorin “Socialt sammanhang” sattes de faktorer 
som fokuserade främst på olika aktiviteter och sysselsättning. Ett stöttande kontaktnät och 
stimulering av ideella engagemang är bara några exempel på faktorer som hamnat under 
kategorin. Under “Tilltro, tillit, hopp och framtidstro” lades de faktorer som ansågs mer 
svävande och långsiktiga. Trivsel, trygghet, tillhörighet och säkerhet var viktiga 
utgångspunkter vid valet att placera i kategorin. Sist men inte minst lades de faktorer vars 
fokus handlade om kontakt med boende och ett transparent förhållande mellan 
fastighetsägare, hyresgäster och andra berörda aktörer under kategorin “Transparens och 
delaktighet”. Ansågs inte en faktor tillhöra någon av de grundläggande kategorierna, kanske 
på grund av att den inte ansågs ligga under social hållbarhet, lades den i kategorin “Icke 
tilldelad” med färgen vit.  

Bedömningen av vilken kategori de olika faktorerna skulle hamna under skedde genom 
individuell analys och tolkning som sedan sammanställdes och diskuterades tillsammans tills 
att en kategori tilldelades. Vissa faktorer var svårare att placera än andra och alternativet att 
tilldela en faktor flera kategorier diskuterades. För att vara konsekventa och inte komplicera 
processen ytterligare beslutades det att varje faktor bara fick tilldelas de grundläggande 
kategorierna. Denna förenkling av metod har simplifierat en annars komplicerad indelning 
men har påverkat det resultat indelningarna legat till grund för och kan utvecklas för att ge en 
mer rättvisande tolkning. Hade fler personer gjort en individuell tolkning och analys av vilken 
kategori som var mest lämplig för vardera faktor kunde också en mer rättvisande tilldelning 
kunnat utföras. 
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I tabellerna nedan visas hur teoretiska utgångspunkters, tidigare studiers och intervjuernas 
faktorer delats upp och färgkodats utifrån de fem grundläggande kategorierna som tagits fram 
från den sociala hållbarhetsmodellen.  

Relationsförvaltning och självförvaltning  

Faktorer Kategori 

Mobilisera hyresgäster Transparens och delaktighet 

Stimulera ideella engagemang  Socialt sammanhang 

Kontakter med skolor  Socialt sammanhang 

Skapa nätverk omkring viktiga aktörer i 
närområdet 

Transparens och delaktighet 

Trygghet och trivsel Tilltro, tillit, hopp och framtidstro 

Tabell nr 13: Relationsförvaltning och självförvaltnings faktorer placerade i kategorier.  
 

Mini- midi- maxi 

Faktorer Kategori 

Valfrihet för hyresgästen i standard Socioekonomisk situation 

Hyresgästinflytande Transparens och delaktighet 

Samarbete, vilja att kompromissa Transparens och delaktighet 

Mindre segregering Socioekonomisk situation 

Trygghet Tilltro, tillit, hopp och framtidstro 

Tabell nr 14: Mini-midi-maxis faktorer placerade i kategorier.  
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BID- Business Improvement Districts 

Faktorer Kategori 

Ett väl avgränsat homogent område Livsstil 

Gemensam målbild och vision Transparens och delaktighet 

Uthålligt engagemang och engagerad kommun Transparens och delaktighet 

Trygghet  Tilltro, tillit, hopp och framtidstro 

Delaktighet och fokus på människorna i området Livsstil 

Tabell nr 15:BIDs faktorer placerade i kategorier.  

 

Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden 

Faktorer Kategorier 

Aktiv fastighetsförvaltning anpassad till lokala 
förutsättningar 

Livsstil 

Samordning mellan olika aktörer i området Transparens och delaktighet 

Hyresgästmobilisering Transparens och delaktighet 

Sociala projekt med fokus på barn och 
ungdomar 

Socialt sammanhang 

Tabell nr 16: Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområdens faktorer placerade i 
kategorier.  

 

En stadsdel byter skepnad- en utvärdering av förnyelsen på Öster i Gävle 

Faktorer Kategorier 

Utgå från hyresgästernas behov  Livsstil 

Aktiv fastighetsförvaltning anpassad till lokala 
förutsättningar 

Livsstil 

Bodemokrati Transparens och delaktighet 

Hyresgästengagemang Transparens och delaktighet 

Tabell nr 17: En stadsdel byter skepnad- en utvärdering av förnyelsen på Öster i Gävles faktorer 
placerade i kategorier. 
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Sigtunahem 

Faktorer Kategorier 

Upprustning av gårdar Livsstil 

Renhållning och belysning Tillit, tilltro, hopp och framtidstro 

Gårdsfester och sociala aktiviteter Socialt sammanhang 

Trygghetsvandringar Tillit, tilltro, hopp och framtidstro 

Hyresgästinflytande Transparens och delaktighet 

Samordning mellan lokala aktörer  Transparens och delaktighet 

Tabell nr 18: Sigtunahems faktorer placerade i kategorier.  

 

Botkyrkabyggen 

Faktorer Kategorier 

Boendedialog Transparens och delaktighet 

Samarbete och idogt vardagsarbete  Transparens och delaktighet 

Tillhörighet och trivsel Tillit, tilltro, hopp och framtidstro 

Aktivitets- och trygghetsskapande åtgärder Socialt sammanhang 

Rörelse i området Livsstil 

Tabell nr 19: Botkyrkabyggens faktorer placerade i kategorier.  

 

Svenska Bostäder 

Faktorer Kategorier 

Inflytande Transparens och delaktighet 

Delaktighet Transparens och delaktighet 

Boendedemokrati Transparens och delaktighet 

Tydlighet (genomsläpplig verksamhet) Transparens och delaktighet 

Prata med hyresgästerna, inte om Transparens och delaktighet 

Tabell nr 20: Svenska Bostäders faktorer placerade i kategorier.  
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Mitt Alby AB 

Faktorer Kategorier 

Ökad social gemenskap Socialt sammanhang 

Förbättra boendemiljön Livsstil 

Skapa Hållbarhet Socioekonomisk situation 

Ökad trygghetskänsla Tilltro, tillit, hopp och framtidstro 

Ökat antal arbetstillfällen Socioekonomisk situation 

Nära relation till hyresgästerna Transparens och delaktighet 

Tabell nr 21: Mitt Alby ABs faktorer placerade i kategorier.  

 

Projektutveckling, NCC Building 

Faktorer Kategorier 

Bruksvärdeshyra icke tilldelad 

Betalningsvilja  icke tilldelad 

Förtätningsmöjligheter icke tilldelad 

Avkastningskrav  icke tilldelad 

Lägesfaktor icke tilldelad 

Tabell nr 22: Projektutveckling, NCC Buildings faktorer placerade i kategorier.  

 
Givet de resultat som tabellerna visar tycks de representerade fastighetsägarna, teoretiska 
utgångspunkter och tidigare studier arbeta respektive handla om social hållbarhet. Vid 
jämförelse mellan intervjuerna, de teoretiska utgångspunkterna och tidigare studier kan det 
uppfattas både likheter och skillnader i fokus. Vissa är mycket inriktade på ett fåtal kategorier 
medans andra är mer genomgående och arbetar med ett flertal eller samtliga. Huruvida någon 
av strategierna är mer lönsamma eller effektiva går inte från undersökningen att svara på.  

Det finns indikationer att de skiljer sig åt. Samtidigt finns en del likheter. Det går heller inte 
att avgöra ifall någon av kategorierna har större, mer effektiv påverkan än någon annan. För 
att avgöra detta krävs fortsatt undersökning. I tabell nr 23 syns en sammanställning över hur 
de intervjuade personerna i branschen, teoretiska utgångspunkter och tidigare studier arbetat 
med de olika kategorierna inom social hållbarhet.  
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Kategorier 

Socio-
ekonomisk 
situation 

Livsstil Socialt 
samman-

hang 

Tilltro, tillit, 
hopp och 

framtidstro 

Transparens 
och 

delaktighet 

Icke tilldelad 

Valfrihet för 
hyresgästen i 
standard 

Ett väl 
avgränsat 
homogent 
område 

Stimulera 
ideella 
engagemang  

Trygghet Mobilisera 
hyresgäster 

Bruksvärdes- 
hyra 

Mindre 
segregering 

Aktiv 
fastighets- 
förvaltning 

Kontakt med 
skola 

Trivsel Skapa nätverk 
omkring viktiga 
aktörer i 
närområdet 

 Betalningsvilja  

Skapa 
Hållbarhet 

Arbete utifrån 
hyresgästernas 
behov 

Sociala projekt 
med fokus på 
barn och 
ungdomar 

Renhållning 
och belysning 

Hyresgästinflyt
ande, 
boendedemokra
ti och 
boendedialog 

Förtätnings- 
möjligheter 

Ökat antal 
arbetstillfällen 

Rörelse i 
området 

Gårdsfester och 
sociala 
aktiviteter 

Trygghets- 
vandringar  

Samarbete, vilja 
att 
kompromissa 

Avkastnings- 
krav 

 Upprustning av 
gårdar och 
förbättring av 
boendemiljön 

Aktivitets- och 
trygghets- 
skapande 
åtgärder 

Tillhörighet Gemensam 
målbild och 
vision, 
transparent 
verksamhet 

Lägesfaktor 

 Anpassning till 
lokala 
förutsättningar 

Ökad social 
gemenskap 

 Uthålligt 
engagemang 
och engagerad 
kommun 

 

Tabell nr 23: Samtliga faktorer samlade under kategorier. 

 
Om upprustning av närområde samt sociala initiativ är långsiktigt lönsammt tycks vara svårt 
att tydligt bevisa, både från företagens sida och utifrån tidigare studier. I de tidigare studierna 
som undersökts finns indikatorer på långsiktig lönsamhet, men då de är begränsade i antal kan 
ingen generell lönsamhet säkerställas. Det finns ett ökat intresse från företagens sida att arbeta 
mer inom social hållbarhet och ett flertal nya teoretiska utgångspunkter samt pilotprojekt är 
på gång. Huruvida dessa insatser och upprustningar av närområdet kommer generera 
långsiktig lönsamhet går först att undersöka när de varit i bruk tillräckligt länge för att 
tendenser ska kunna mätas i minskade drift- och underhållskostnader eller minskade 
omflyttningskostnader. Problematiken som kan stötas på i det läget är huruvida de 
förändringar i kostnader berott på just de specifika insatserna eller om det skett av andra 
anledningar, exempelvis generell minskning i skadegörelse. Ökningen mellan 
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köpeskillingarna i Albyaffären kan tänkas ha berott delvis på de sociala insatser och 
upprustningar av närområdet som gjorts. Detta kan dock inte heller fastställas då ökningen 
skulle kunna berott på en generell ökning av marknadsvärdet på denna typ av 
hyresrättsområden samt ett generellt ökat intresse av miljonprogram hos fastighetsbolag.  

De faktorer som togs fram utifrån projektutvecklingschefens perspektiv på NCC, när de avgör 
om ett projekt skall genomföras eller ej, skiljer sig markant jämfört med de andra. Här 
uppfattas därmed ett glapp mellan fastighetsägare och byggbolagens beslutsfattande organ. 
Detta skulle kunna vara en orsak till varför social hållbarhet inte legat i fokus tidigare. För att 
övertyga någon med liknande position som exempelvis projektutvecklingschefen på NCC, 
skulle mer ekonomiskt underlag behövas för att social hållbarhet ska anses intressant. Detta 
underlag skulle, på längre sikt kunna genereras utifrån de projekt som denna uppsats tittat 
närmare på. Eftersom många av dessa projekt är i startgropen och inte har haft möjlighet att 
utvärderas, är det svårt att avgöra i dagsläget hur den långsiktiga ekonomiska lönsamheten ser 
ut. Skulle dessa projekt visa på den typen av lönsamhet finns det inget som tyder på att de 
som arbetar mer mot de ekonomisk fokuset inte skulle vara intresserade av att även titta på 
den sociala hållbarheten vid utvärdering av ett potentiellt projekts lönsamhet.  
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6. Slutsats 
 
Faktorerna från fastighetsägarna respektive beslutsfattande organ hos byggbolag tenderar att 
skilja sig åt i de undersökta bolagen i denna uppsats. För att få företagen att satsa på sociala 
investeringar och upprustning av närområdet kring miljonprogram, i större utsträckning, 
behöver det säkerställas att det är långsiktigt ekonomiskt gynnsamt att göra dessa typer av 
upprustningar samt att den sociala hållbarhetens kategorier blir en del av de faktorer som 
tittas på när det avgörs om ett projekt ska utföras eller inte.  

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Ett förslag till vidare forskning som skulle kunna komplettera vår studie är att i framtiden 
utvärdera de projekt företagen arbetar med, och se om de visar på en långsiktigt ekonomisk 
lönsamhet i form av exempelvis minskade drift- och underhållskostnader eller lägre 
omflyttningskostnader. Skulle projekten visa på sådan lönsamhet vore det intressant att 
utvärdera hur/om företagens arbetssätt i sådana fall har förändrats och ifall social hållbarhet 
fått ett större fokus vid beslutsfattandet i huruvida ett projekt ska genomföra eller ej.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjumall Sigtunahem, Botkyrkabyggen och Svenska Bostäder 
 

- Vad är det i närområdet som kan uppfattas som problematik? (Vandalisering, 
skadegörelse, inbrott, otrygghet, mörker, kriminalitet) 

 
- Vilka trygghetsfaktorer skulle ni belysa som det viktigaste att ta hänsyn till och hur 

arbetar ni med att lyfta upp dessa faktorer? 
 

- Hur ser ni på skapa aktiviteter i ett närområde?  
 

- Vilka av era områden har det gjorts renoveringar/upprustning av närområdet?  
 

- Varför genomfördes renoveringarna (någon specifik anledning)? 
 

- I era goda exempel, hur mötte ni problematiken? Har problematiken förbättrats? 
 

- Vilka lösningar har varit mest effektiva? Hur ser ni resultaten av upprustningen? 
 

- Har ni upplevt att kostnad för tex skadegörelse har minskat efter renoveringen? Har 
ni upplevt att era hyresgäster bor kvar längre än tidigare?  

 
- Har ni möjlighet att dela med er av sådan kostnadsdata? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.2 Intervjumall Mitt Alby AB 

 
- Kan du berätta lite om Albyberget som område? Vad var speciellt med området kontra 

andra miljonprogramsområden? (Varför ni valde att satsa) 
 

- Vad såg ni för utvecklingsmöjligheter av området? 
 

- Vad var det i närområdet som innan upprustningen uppfattades som problematiskt? 
(Vandalisering, skadegörelse, inbrott, otrygghet, mörker, kriminalitet m.m)  

 
- Hur gick ni tillväga för att förändra det som var problematiskt? Vad la ni största/först 

fokus på?  
(Trygghetsskapande åtgärder, aktiviteter i närområdet, fysiska förändringar) 

 (Berätta gärna om tillvägagångssättet och vad ni började med) 
 

- Vad skulle ni säga är största förändringen av området idag kontra innan 
upprustningen? (Både fysiska men även sociala förändringar) 

 
- Vad är det som skiljer ert tillvägagångssätt jämfört med andra fastighetsbolag? 

Framgångsfaktorer? (Vinnande koncept) 
- Rent intuitivt, hur stor del (%) av den positiva effekten och därav värdeökningen 

skulle ni anse bero av upprustning av närområde och sociala åtgärder? 
 

- Tror ni att ert koncept skulle fungera på andra miljonprogramsområden?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.3 Intervjumall NCC 

 

- Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter och hur du ser på social hållbarhet? 
 

- Varför arbetar inte du mer med social hållbarhet? 
 

- Hur skulle man kunna göra upprustningar på bästa sätt (ekonomiskt)? 
 

- Vad för problematik uppfattar du kring upprustningar av miljonprogram? 
 

- Hur ser du på den lagstiftning som finns kring dina arbetsuppgifter idag? 
 

- Gör kommunen något för att stötta ett socialt hållbart arbete? 
 

- Vad för parametrar tittar du främst på när du avgör om ett projekt ska genomföras 
eller inte? 

 
- Vad ser du som den största skillnaden mellan när du tittar på ett projekt kontra när 

exempelvis en hållbarhetschef ser på ett? 
 

- Om det skulle visa sig vara långsiktigt ekonomisk gynnsamt att göra sociala initiativ 
och upprustning av närområden i miljonprogram, skulle då du förändra ditt 
arbetssätt?  
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