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Sammanfattning 
 
Under tio år, 1965-1974, byggdes en miljon bostäder i Sverige som del av 
Miljonprogrammet. Varken förr eller senare har så många bostäder byggts under så 
kort tid. Ofta byggdes de i utkanten av staden präglade av modernistiska ideal och 
med moderna byggtekniker. Idag, nästan femtio år efter miljonprogrammet inleddes, 
är behovet av upprustning akut bland många av miljonprogrammets bostäder. Utöver 
detta uppvisar många av miljonprogramsområdena sociala problem och på många sätt 
möter de inte de behov som dagens boende har. Det är tydligt att investeringar behövs 
för att rusta upp den fysiska miljön likväl som för att stärka områdena socialt och det 
är rimligt att tro att dessa två bör kunna samverka. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur det är möjligt att främja social 
hållbarhet i miljonprogramsområden i samband med den fysiska upprustningen av 
dessa. Genom litteraturstudier och kompletterande intervjuer har en förstudie 
genomförts ur vilken fyra teoretiska teman lyfts som är viktiga för att se kopplingen 
mellan social hållbarhet och renovering. Dessa är social hållbarhet, governance, 
socialt kapital och offentliga platser. Sex konkreta exempel presenteras sedan och 
analyseras utifrån det teoretiska ramverket för att identifiera de mest relevanta 
tillvägagångssätten och satsningarna.  
 
Det arbetet kommer fram till är att det när det gäller främjandet av social hållbarhet i 
samband med upprustning av miljonprogramsområden går det att dela upp i vad som 
görs och hur det görs. Hur det görs handlar främst om vilken inställning aktörer 
bemöter problemen med och vilka arbetssätt de väljer, här lyfts ledord som 
mobilisering, kunskapsinsamling, långsiktighet och flexibilitet fram. När det gäller 
vad som görs, eller mer riktade satsningar, framgår att det finns många olika 
tillvägagångssätt för att främja social hållbarhet, från att fokusera på barn och 
ungdomar, till att lyfta offentliga platser, till att bygga om bostäderna så de bättre 
passar dem som bor där idag och deras behov. Små insatser kan skapa 
snöbollseffekter och det är viktigt att hellre än att försöka åtgärda alla problem 
samtidigt, att göra prioriteringar och jobba långsiktigt steg för steg. 
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Abstract 
 
During ten years, 1965-1974, one million homes were built in Sweden, part of what is 
known as the million homes programme. Neither before nor after has such an 
intensity of building taken place. These houses were often built in the outskirts of the 
cities, following modernist ideals and using modern building techniques. Today, 
nearly 50 years after the project began, there is an increasingly urgent need to 
renovate these houses. On top of that, many of the million homes areas display social 
problems and in many ways the houses and areas do not meet the needs of those 
currently living there. Investments are required in order to upgrade the physical 
environment as well as strengthening the areas socially, and it is reasonable to believe 
these two can be coordinated.    
 
The purpose of this essay is to investigate how it is possible to promote social 
sustainability while upgrading the million homes areas physically. A pre-study has 
been conducted, based on reviewing literature and making interviews, and four 
theoretical themes have been identified as important for understanding the connection 
between social sustainability and renovation. These are social sustainability, 
governance, social capital, and public places. Six concrete examples are presented and 
analysed using the theoretical framework, in order to identify the most relevant 
approaches and types of investments.   
 
The results show that when it comes to promoting social sustainability in the context 
of renovating the million homes areas, it is a matter of knowing what to do and how to 
do it. How to do it is about the attitude with which actors addresses the problems and 
which modes of operation they choose to use. The guiding terms are mobilisation, 
collection of knowledge, long-sightedness and flexibility. What to do is more about 
aimed investments to promote social sustainability, and can take many forms, such as 
projects aimed at children and teenagers, investments in public areas, or restructuring 
the apartments to meet the needs those households inhabiting them. Small 
investments can create snowball effects and it is important to rather than trying to do 
everything at once, make priorities and work at the issues one step at the time.  
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1. Introduktion 

1.1 Problembeskrivning 
Våren 2013 brann bilar i Husby och flera andra förorter byggda under perioden 1965-
1974, då en miljon bostäder byggdes i Sverige. Dessa upplopp som 
uppmärksammades internationellt kan delvis ses som ett uttryck för den uppgivenhet 
och besvikelse som de boende i områdena känner inför nedrustning och förfall av 
deras förort. I samband med detta förflyttades än en gång fokus till 
miljonprogramsområdena, som i media företrädesvis har framställts som 
problemområden och hemvist för samhällets bottenskikt, en bild långt från de visioner 
som fanns för dem när de byggdes. Miljonprogrammet genomfördes dels för att bygga 
bort trångboddhet och bostadsbrist, men var även en del i det fortsatta 
folkhemsbygget, med en ambition att de nya moderna bostadsområdena skulle bidra 
till att forma den goda medborgaren (Ericsson et al, 2000). På så sätt kan de ses som 
ett kulturhistoriskt arv och ett dokument över sin tid som bör bevaras.  
 
Efter uppemot femtio år sedan de byggdes finns dock ett stort behov av fysisk 
upprustning av en stor andel av husen och behov av förbättringar när det gäller 
energiförbrukningen. Enligt Formas (2012) behöver 600.000 lägenheter rustas upp 
och Boverket (2008:a) bedömer att 45% av flerbostadshus från tidsperioden har 
skador som behöver åtgärdas inom de närmsta 10 åren. Utöver ett fysiskt förfall som 
måste åtgärdas uppvisar många miljonprogramsområden sociala problem såsom lågt 
förvärvstal bland de boende samt en nedrustning av den kommersiella och offentliga 
infrastrukturen med bankomater, postkontor och butiker (BRÅ, 2011). 
Genomsnittsinkomsten är jämförelsevis låg och trångboddheten relativt hög. Även om 
det givetvis finns undantag ser vi i många städer hur miljonprogramsområden är på 
den ”förlorande” sidan i den växande segregationen. Dessa problem har bemötts från 
samhället med projekt och satsningar som alltför ofta har gett otillfredsställande 
resultat och snarare bidragit till stigmatisering och vidare segregation (Ericsson et al, 
2000). Det är tydligt att investeringar behövs för att rusta upp den fysiska miljön 
likväl som för att stärka områdena socialt och det är rimligt att tro att dessa två bör 
kunna samverka.  

1.2 Syfte och avgränsningar 
Med denna bakgrund är syftet med detta examensarbete att undersöka hur det är 
möjligt att främja social hållbarhet i miljonprogramsområden i samband med den 
fysiska upprustningen av dessa. Då inget miljonprogramsområde är det andra helt likt 
är målet inte att lägga fram en universallösning, utan snarare att presentera en översikt 
av olika satsningar som har bidragit till social hållbarhet i miljonprogramsområden 
och analysera varför de har varit framgångsrika. Utifrån exemplen dras sedan 
allmänna riktlinjer som kan vägleda vid framtida upprustningar. 
 
Förhoppningen är att kunna bidra till en bredare förståelse för den komplexa 
problematiken. Många skulle hålla med om att det är önskvärt att arbeta för social 
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hållbarhet i miljonprogramsområden, men betydligt färre skulle ta på sig det ansvaret 
själva. Denna sorts satsningar uppfattas sällan som lönsamma ur ett ekonomiskt 
perspektiv men detta examensarbete syftar till att visa på att det kan vara så genom att 
lyfta exempel som tyder på detta. 
 
Examensarbetet syftar också till att belysa hur olika insatser kan åtgärda olika sorters 
problem och vilka roller olika aktörer kan ha. Arbetet avser endast Sverige och de 
områden som byggdes under miljonprogramsåren, 1965-1974. Frågan gäller vad som 
kan göras i upprustningssammanhang, så arbetet fokuserar på vad aktörer inblandade i 
upprustning av den fysiska miljön, såsom bostadsbolag och byggbolag, kan göra.   
 
En avgränsning med examensarbetet är att endast åtgärder på lokal nivå kommer att 
undersökas och att statliga eller kommunala satsningar, såsom omfördelningspolitik 
eller lagförändringar i syfte att lyfta miljonprogramsområdena som helhet, inte 
kommer att tas upp. Segregation lyfts ofta fram som ett stort problem när 
miljonprogrammen diskuteras, men detta examensarbete handlar inte om hur 
segregationen kan brytas då detta är ett större strukturellt problem som kräver mer 
djupgående åtgärder än de som kan genomföras i samband med renovering av ett 
specifikt miljonprogramsområde.  

1.3 Metod  
Temat för examensarbetet föreslogs av NCC som uttryckte en ambition att utveckla 
sitt arbete för att främja social hållbarhet i samband med upprustning av 
miljonprogramsområden, och önskade få ett underlag för att kunna gå vidare med 
arbetet. Arbetsprocessen inleddes med en förstudie för att få grepp om problematiken 
i miljonprogramsområdena. Då syftet var att besvara en bred fråga inom ett område 
där begränsad forskning har bedrivits fick studien en induktiv prägel där nya 
infallsvinklar och perspektiv söktes tills intrycket var att ytterligare 
kunskapsinhämtning inte skulle tillföra mycket mer. Förstudien baserades främst på 
litteraturstudier med tryckta källor och andra artiklar hämtade genom sökning i 
databaser som Google Scholar och KTH Diva med de främsta sökorden 
miljonprogrammet, social hållbarhet och upprustning av bostadsområden. Då 
intressanta artiklar hittades utgick vidare sökning på intressanta referenser i dessa. 
Utöver litteraturstudier undersöktes offentlig statistik på stadsdelsnivå från Stockholm 
för att få en jämförande bild mellan miljonprogramsområden och andra stadsdelar.  
 
Utifrån denna kunskapsinhämtning lades ett antal teman fram som framstod som 
väsentliga för att förstå problematiken och försöka svara på frågeställningen. Genom 
att vidga kunskapsinsamlingen till att inbegripa dessa teman var förhoppningen att 
kunna bygga upp ett ramverk utifrån vilket exempel tagna från verkligheten skulle 
kunna analyseras. Dessa teman är social hållbarhet, governance, socialt kapital och 
offentliga platser. Att presentera en teoretisk beskrivning av konceptet social 
hållbarhet är en förutsättning för att det ska vara tydligt vad som ska främjas i 
samband med upprustning av miljonprogramsområden. Att involvera boende ut 
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utveckla det som kallas governance framstår som viktigt för att kunna få bestående 
resultat för satsningar på social hållbarhet. Socialt kapital finns mellan människor som 
känner gemenskap med varandra och tas upp som koncept då det är en av de 
viktigaste byggstenarna i ett socialt hållbart samhälle. Slutligen lyfts offentliga platser 
fram då dessa är forum för social interaktion och viktiga för att skapa ett tryggt och 
trivsamt bostadsområde.  
 
Då syftet är att visa hur det är möjligt att främja social hållbarhet i samband med 
upprustning av miljonprogramsområden lyfts ett antal exempel upp från verkligheten. 
Det mest citerade exemplet inom området är Hans Lind och Stellan Lundströms 
rapport från 2008 som visar på hur satsningar på social hållbarhet i området Gårdsten 
i Göteborg har varit lönsamma.  Därutöver tas ett antal ytterligare exempel upp som 
visar på en bredd i skala och typ av åtgärder och inblandade aktörer. Utöver Gårdsten 
diskuteras Stena Fastigheters relationsförvaltning i Fisksätra, vilket också har 
analyserats ur ett ekonomiskt perspektiv av Blomé (2009). Telge Hovsjös arbete i 
Södertäljestadsdelen Hovsjö visar på ett långsiktigt tänkande från bostadsbolagets 
sida. Gårdsprojektet i Badhusberget i Lysekil handlar bland annat om gestaltning av 
offentliga miljöer och hur det påverkar social hållbarhet. Hyresgästföreningen lyfter 
fram olika exempel på projekt med på mobilisering av de boende i rapporten 
”Uppdrag M – Mobilisering för miljonprogrammen”. Slutligen tas byggföretaget 
NCC upp som ett exempel då de har uttryckt ett intresse för den marknad som 
miljonprogramsupprustning innebär och en ambition att utveckla en arbetsmetod som 
främjar social hållbarhet. Kunskap om exemplen som tas upp i arbetet kommer främst 
från projektbeskrivningar och intervjuer med involverade personer. Då de flesta 
projekten har genomförts under de senaste åren finns det inte särskilt mycket 
utvärderande material att tillgå. 
 
En annan metod som använts för kunskapsinsamling är intervjuer. Under arbetets 
gång har ett antal intervjuer genomförts i syfte att ge en djupare kunskap. De 
intervjuade är: 

- Madeleine Nobs, Produktutvecklingsansvarig NCC 
- Jennie Fridolin, arbetar med att utveckla arbetet med social hållbarhet, NCC  
- Thomas Bergfeldt, Affärsstrateg NCC 
- Erik Stenberg, Arkitekt, lärare KTH  
- Patrik Derk, VD Telge Hovsjö 

 
De intervjuer som har genomförts har varit semistrukturerade med ett antal öppna 
frågeställningar vilket bidrog till ett samtalsklimat där idéer kunde diskuteras och nya 
infallsvinklar tas upp. Madeleine Nobs har varit kontaktperson på NCC och bidragit 
med information om hur byggföretag kan arbeta med dessa frågor och hur detta arbete 
kan utvecklas. Jennie Fridolin intervjuades för att ge mer specifik information hur 
arbete för att främja social hållbarhet har inletts. Thomas Bergfeldt intervjuades för att 
få en bättre förståelse för hur partnering som arbetsprocess kan underlätta främjandet 
av social hållbarhet i byggprocessen. Erik Stenberg som har bott i Tensta har forskat 



 8 

om lägenhetsutformning i miljonprogramsområden och intervjuades för att få en 
bättre förståelse för kopplingar mellan den fysiska miljön och sociala dimensioner. 
Patrik Derk intervjuades för att ge en mer djupgående bild av ett konkret exempel på 
ett område som har upplevt ett lyft. I samband med intervjun med Derk genomfördes 
en guidad rundtur i området för att bidra till en egen uppfattning av området och se 
resultatet av några av de satsningar som har genomförts. Dessvärre har det utöver 
detta inte genomförts förstahandsstudier i något utav de områden som diskuteras i 
arbetet, vilket kan ha påverkat slutsatserna.  
 
Syftet med examensarbetet är att ge en översikt av hur det är möjligt att främja social 
hållbarhet i samband med upprustning av miljonprogramsområden. För att kunna göra 
detta har exemplen analyserats utifrån det teoretiska ramverk som har sammanställts. 
Genom att använda teorin som ett raster har de mest relevanta tillvägagångssätten och 
satsningarna identifierats. Slutsatserna är generella och det finns långt fler sätt att 
främja social hållbarhet än de som tas upp. 
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2. Bakgrund 
Få bostadsområden är så omstridda som miljonprogramsområden, som i vissa 
sammanhang har varit mer eller mindre en synonym för problemområde ända sedan 
1970-talet. I verkligheten är sanningen mer komplex och för att bättre förstå den är 
det viktigt att känna till bakgrunden till varför de byggdes och deras utformning. 
Detta kapitel beskriver hur miljonprogramsområdena uppkom som en politisk åtgärd 
för ett antal samhällsproblem. Det innefattar även en kortfattad beskrivning av några 
satsningar som har gjorts för att lyfta miljonprogramsområdena samt en redogörelse 
om varför de har haft begränsad framgång. Slutligen diskuteras 
miljonprogramsområden idag, deras brister och styrkor läggs fram som ett underlag 
för upprustning. 

2.1 Miljonprogrammets historia 
Under decennierna efter andra världskriget växte det svenska välfärdssamhället fram 
men bostadssituationen påminde fortfarande om det gamla Fattigsverige. 1960 
saknade cirka hälften av landets bostäder bad och dusch och en tredjedel av Sveriges 
familjer var trångbodda (Formas, 2012). Särskilt i storstadsområdena var 
bostadsbristen påtaglig och för att bemöta detta samhällsproblem fattades 1965 ett 
riksdagsbeslut att det skulle byggas en miljon bostäder de närmaste tio åren. Varken 
förr eller senare har så många bostäder byggts under så kort tid. Under åren 1965-
1974 byggdes 1.005.614 bostäder som präglades av tidens funktionalistiska ideal. 
Ljusinsläpp i lägenheterna prioriterades och öppna rekreationsytor i omgivningarna 
anlades. Detta var en stor förbättring i boendestandard för många ur arbetarklassen 
och den växande medelklassen. Bostäderna byggdes nära kommunikationer och 
service, främst i utkanten av staden. Planvisionen om den goda staden tillämpades i 
stor skala och tanken var att bostaden skulle bidra till att skapa goda medborgare 
(Ericsson et al, 2000).  
 
Husen byggdes med moderna material, vilket tillät massproduktionsliknande 
processer med bland annat prefabricerade moduler som lyftes på plats. Husen 
byggdes ofta med bärande ytterväggar som tillåter flexibla planlösningar och plast 
och andra konstruktioner med kortare livslängd användes i stor utsträckning (Formas, 
2012). Det var en centralstyrd process som därför skedde snabbt och effektivt. Den 
allmänna uppfattningen är att majoriteten av de hus som byggdes under perioden är 
storskaliga flerfamiljshus, vilket är felaktigt. Det byggdes förvisso många skivhus på 
fem eller fler våningar samt punkthus under miljonprogrammet, men den vanligaste 
husformen som byggdes är två och tre våningar höga lamellhus i vilka nästan hälften 
av miljonprogrammets lägenheter återfinns. Även småhus byggdes i stor utsträckning, 
framför allt mot slutet av miljonprogrammet, och uppgår till en tredjedel av beståndet 
(Hall, 1999). Värt att notera att inom var och en av dessa kategorier finns en stor 
mångfald, och det är viktigt att förstå att exempelvis olika skivhus kan ha många 
olikheter i konstruktion, material och kvalitet. 
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Inledningsvis flyttade en blandning av olika sociala grupper till de nya 
bostadsområdena. Det var dels de som lämnade sina gamla, trånga bostäder i 
innerstaden med låg standard, dels personer utan fast bostad, vanligen nyinflyttade till 
städerna från landsbygden eller nykommen arbetskraftsinvandring. Det var även 
många ur den stora barnkullen födda på 1940-talet som flyttade direkt hemifrån till 
miljonprogramsområden. (Boverket, 2008:a). Miljonprogrammet lyckades möta den 
akuta bostadsbrist som funnits men utförandet fick snart kritik, främst gällande husens 
monotona utformning och tekniska tillkortakommanden. De tekniska bristerna i en del 
av husen har senare visat sig i form av fuktskador som kan hänvisas till dåliga tak och 
fasader. Även stammarna och elinstallationerna lyfts fram som bristfälliga, framför 
allt ställda mot dagens byggstandard. Detsamma gäller miljonprogrammets 
ineffektiva energi- och vattenkonsumtion samt hög förekomst av PCB och asbest 
(SABO, 2009). Dess storskalighet och opersonliga utformning kritiserades och lades 
fram som anledningar till att människor inte ville bo där, bland annat i boken Rapport 
Tensta som gavs ut 1970, och idén om en motsättning mellan staden och förorten 
etablerades (Formas, 2012). Dessa olika faktorer ledde till att många valde att flytta 
från miljonprogramområdena redan några år efter dem hade färdigställts och sociala 
problem började som följd förekomma i allt större utsträckning.  
 
För att bemöta problematiken börjades det under 1980-talet genomföras så kallade 
”turn-around”-projekt. Genom att satsa på fysisk upprustning försökte bostadsägare 
och förvaltare höja områdenas status och locka nya grupper att flytta in. Tyvärr var 
det sällan mer än kosmetiska åtgärder och de önskade resultaten uteblev, som bäst 
flyttades problemen till andra omkringliggande områden. Under 1990-talet eskalerade 
förfallet i många miljonprogramområden, delvis på grund av ålder och eftersatt 
underhåll, delvis på grund av minskade medel till kommunala bostadsbolag från 
statligt håll (Blomé, 2010). För att bemöta dessa problem samt den sociala situationen 
i dessa områden gjordes ett antal större statliga satsningar. Blommansatsningen som 
ägde rum 1995-98 ämnade bemöta den växande etniska segregationen i landets städer, 
främst genom att underlätta för invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Lokal 
förankring ansågs vara en viktig aspekt för att projektet skulle lyckas och därför lades 
fokus på vissa mer utsatta områden. Även denna satsning misslyckades bland annat på 
grund av bristande inflytande från de boende (Blomé, 2010). I slutändan var 
kostnaderna högre än vinsterna och resultatet blev snarare gentrifiering. 
Storstadssatsningen blev nästa steg, som antogs av riksdagen 1998. Dess 
övergripande mål var att bryta segregationen och satsningen fokuserade på 24 
områden i sju kommuner. Fokus låg på samhällsförbättrande åtgärder men en 
bristande boendemedverkan vid utformning av lokala utvecklingssamtal som kan 
knytas till språkbarriärer och felaktiga metoder gjorde att även detta blev ett 
misslyckande som mer än någonting annat bidrog till stigmatisering (Blomé, 2010). I 
mitten av 1990-talet växte idéer fram runt att det inte är värt att satsa på kortsiktiga 
projekt utan att förnyelse måste bedrivas inom ramen för den kontinuerliga 
områdesförvaltningen men detta har inte förverkligats i en nämnbar utsträckning 
(Boverket, 2008:a).  
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2.2 Miljonprogramsområdena idag  
Nu, snart 50 år efter miljonprogrammet inleddes är det hög tid att se över det fysiska 
beståndet. Det finns uppskattningar som pekar på att 600.000 lägenheter idag är i 
behov av renovering (Formas, 2012). Miljonprogramsområdena byggdes innan olje- 
och klimat-kriserna och har en hög energiförbrukning som även den bör åtgärdas. Det 
bor 1.5 miljoner invånare i miljonprogramsområden idag och den vanligaste formen 
på boende är kommunala hyresrättslägenheter med ett mindre antal bostadsrätter och 
enfamiljshus. Detta håller dock på att förändras så en växande andel har omvandlats 
till bostadsrätter och tidigare kommunalägda bostäder har sålts till privata värdar. De 
tekniska problemen till trots har miljonprogramsområdenas anseende förbättrats på 
senare tid och fler och fler motsäger sig att de skulle rivas utan ser dem som 
dokument för sin tid och viktiga årsringar som bör bevaras för sitt kulturhistoriska 
värde.  
 
Under de senaste 50 åren har samhället förändrats och människor har andra behov och 
krav på sitt boende idag än de hade då. Miljonprogrammets bostäder består till stor 
del av trerummare som var tilltänkta till kärnfamiljer med en arbetande pappa, en 
mamma som var hemmafru och två barn. Idag finns en mycket större variation bland 
svenska hushåll och behoven ser därför annorlunda ut. I miljonprogramsområden, 
främst i storstadsområdena, yttrar sig detta bland annat genom trångboddhet. Enligt 
Erik Stenberg som har forskat på detta (intervju, 2013-01-17) finns i Tensta cirka 
3000 lägenheter i allmännyttans ägo, varav endast 10 stycken är femmor. 
Motsvarande 6% av Sveriges hushåll består av familjer med tre barn eller fler, vilket 
är den familjestorlek som skulle behöva lägenheter med så många rum. Om det antas 
att detta är representativt för Tensta så borde 6% av allmännyttans lägenheter, 
närmare bestämt 180 lägenheter, vara femmor eller större. Det fattas alltså 170 
lägenheter för att möta behovet för familjer av den storleken. En annan aspekt som 
har ändrats sedan 1960-talet är hur vi tillbringar vår fritid. Då var det vanligare att 
umgås i hemmet med familjen medan vi idag spenderar större del av vår fritid i 
sociala miljöer utanför hemmet, och utbudet för nöjen är litet i de flesta 
miljonprogramsområden (Formas, 2012).  
 
Trots att det under de senaste årtiondena har lagts mycket pengar och kraft på åtgärder 
för att försöka förbättra situationen, både i form av sociala projekt och viss 
upprustning av den fysiska miljön har dessa satsningar dessvärre haft begränsad 
framgång och skillnaderna mellan förorten och innerstaden har förstärkts. Under 20 
år, mellan 1991 och 2010, har antalet stadsdelar i Stockholm där invånarna har en 
medelinkomst 20 procent över genomsnittet mer än dubblerats, samtidigt som antalet 
stadsdelar som har en medelinkomst 20 procent under snittet har mer än fyrdubblats 
(SvD, 2012). Bland de ”förlorande” stadsdelarna är en stor andel byggda under 
miljonprogrammet. Ytterligare statistik visar på de socioekonomiska skillnaderna 
mellan innerstadsstadsdelar och förorter där majoriteten av bebyggelsen klassas som 
miljonprogramsområden. 2012 var drygt 3% av Stockholms befolkning arbetslösa 
men skillnaden mellan områden är stor. I innerstadens stadsdelar (Kungsholm, 
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Norrmalm, Södermalm och Östermalm) låg snittet på runt 2% medan Rinkeby-Kista 
uppvisade en arbetslöshet på närmare 8%. Även medelinkomst är en faktor där vi kan 
se stora skillnader mellan stadsdelar. Genomsnittsårsinkomsten för en person i 
Stockholm ligger på cirka 300.000. På Östermalm är den cirka 400.000 och i 
Rinkeby-Kista och Skärholmen endast hälften, 200.000.1 Dessa skillnader existerar i 
alla länder runt om i världen och kan ha oroväckande följder. I Wilson och Picketts 
bok Jämlikhetsanden från 2010 presenteras analyser baserade på statistik från flertalet 
länder som visar på at det finns ett starkt samband mellan stora inkomstklyftor och 
människors hälsa, välbefinnande, livslängd, psykisk ohälsa och ett antal andra mått på 
välfärd.  
 
Genom att jämföra skillnaderna mellan stadsdelar när det gäller inkomst och hälsa 
syns dessa tendenser tydligt även i Stockholm. Stockholms Läns Landsting (SLL, 
2011) har sammanställt en rapport som visar på skillnader i hälsa, välmående och 
livsstil mellan olika stadsdelar. Ur den går det utläsa att stadsdelsområdet Östermalm i 
innerstaden har högst genomsnittlig medellivslängd inom Stockholms stad för såväl 
kvinnor som män medan kvinnorna i Skärholmen och männen i Kista som båda är 
miljonprogramsområden har lägst medellivslängd. Skillnaderna för kvinnor boende i 
Östermalm respektive Skärholmen är 2,3 år och mellan män boende i Östermalm 
respektive Kista 3,7 år. I Stockholms län bedömer 28 procent av kvinnorna och drygt 
25 procent av männen sitt hälsotillstånd som sämre än gott. Flest kvinnor med 
självskattad hälsa sämre än god återfinns i Rinkeby-Kista. Även oro/nedstämdhet är 
relativt hög bland kvinnor i Rinkeby-Kista. De områden där den kvinnliga 
befolkningen anser sig må minst dåligt är Danderyd och Bromma. Män som skattar 
sin hälsa som sämre än god är vanligast förekommande Skärholmen, Botkyrka, Farsta 
samt Rinkeby-Kista medan den lägsta andelen bor i Danderyd (Karolinska Institutets 
Folkhälsoakademi, 2010).  
 
Dessa skillnader mellan områden kan förstärkas genom bland annat negativa cykler 
och normförskjutning. Detta kallas ibland grannskapseffekten (Lilja och Pemer, 2010) 
och indikerar att dessa beteenden smittar. I praktiken innebär det att om en person 
växer upp i ett område där många är kriminella, uppbär bidrag, eller mår dåligt, så är 
risken större att hen också gör det, bland annat för att bristen på förebilder leder till 
lågt ställda förväntningar och ambitioner, och även för att personen saknar det stöd 
och nätverk som kan hjälpa hen att ta sig fram i livet. Nilsson och Wadeskog (2012) 
har beräknat kostnaden för utanförskap ur ett samhällsperspektiv. Det är ett vanligt 
missförstånd att samhällets kostnad för en arbetslös person uppgår till de 
utbetalningar som kommun, Arbetsförmedling eller Försäkringskassa har för att 
försörja en person som inte arbetar. Det är givetvis en substantiell kostnad men inte 
den enda. Den största kostnaden för samhället av en person i utanförskap är 
produktionsvärdeförluster och ytterligare en är kostnader för olika andra insatser från 
arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun, landsting, rättsväsendet och övriga 
                                                
1	  http://www.statistikomstockholm.se/ (hämtad 2013-10-07)	  
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aktörer. För att kunna presentera konkreta siffror har Nilsson och Wadeskog (2012) 
använt en kalkylmodell med cirka 250 kostnadskomponenter tillhörandes de tre ovan 
nämnda kategorierna kommit fram till att ett livslångt utanförskap för en person 
kostar samhället mellan 10 och 15 miljoner. Detta gäller alltså för personer som inte 
nödvändigtvis hamnar i allvarliga svårigheter utan de som ”enbart” står utanför 
arbetsmarknaden. Andelen personer som fick ersättning från de statliga 
försörjningssystemen under perioden 1992–2009 pendlade mellan 18 och 20 % 
beroende på konjunkturvariationer. Antalet personer som uppbär ersättning från 
statliga ersättningssystem och kommunala försörjningssystem uppgår därmed till 
cirka 1.400.000 personer, och den sammanlagda kostnaden uppgår till betydande 
belopp. (Nilsson och Wadeskog, 2012). 
 
Skillnaderna mellan områden är alltså stor och det är samhällsekonomiskt motiverat 
att förbättra den socioekonomiska situationen i utsatta miljonprogramsområden och 
minska skillnaderna mellan stadsdelar. Detta problem är dock strukturellt och har 
varken sin orsak eller lösning enbart i miljonprogramsområdena. Genom att enbart 
fokusera på de negativa aspekterna finns en risk i samband med hanteringen av dessa 
frågor att stigmatiseringen förstärks och att dessa områden svartmålas. Det är viktigt 
att inte bara se till dessa mätbara brister utan även lyfta fram de kvaliteter som 
miljonprogramsområdena uppvisar. Vissa kvaliteter består från miljonprogrammets 
uppkomst, exempelvis närheten till grönområden och i många fall välplanerade 
lägenheter. Det finns även studier som visar att boende i miljonprogramsområden har 
en betydligt mer hållbar livsstil än de tror, trots att de kanske i mindre utsträckning 
handlar ekologisk mat och sopsorterar, men för att de konsumerar mindre, bor mindre 
och flyger mindre (Bradley, 2009). Dessutom är det viktigt att inte dra alla 
miljonprogramsområden och invånare över en kam. Det är givetvis inte så att alla som 
bor i miljonprogramsområden passar in i ovan nämnda statistik och inte heller att alla 
miljonprogramsområden uppvisar dessa symptom. Det är viktigt att se att det finns en 
annan sida som bör lyftas i samband med att negativa aspekterna motarbetas. 
Projektet Miljonstories syftar just till att komplettera den stigmatiserande bild som 
visas upp i media ”genom att visa kärleken till hembygden som också finns i våra 
förorter”. 2  Genom att samla personliga berättelser och redogörelser om livet i 
miljonprogramsområden blir det tydligt att en väldigt stor del av miljonprogrammets 
invånare trivs mycket bra. 
 
Tankesmedjan och konsultfirman Miklo arbetar också med att förmedla en annan bild 
av miljonprogrammen än den som är dominerande i media. Carlos Rojas, VD för 
Miklo och debattör inom miljonprogramsfrågor, berättar i en föreläsning på 
Byggtjänsts temadag på ”Hållbar upprustning av miljonprogrammen” (Rojas, 2013) 
att han hade en fantastisk uppväxt i stockholmsförorten Norsborg. Som barn 
uppskattade han de öppna ytorna där han kunde leka och hur han tyckte att hans 
område såg coolt ut eftersom det påminde om New York med alla höghus. Han tyckte 
                                                
2	  http://www.millionstories.se/ (hämtad 2013-11-26) 
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däremot synd om sin mormor som bodde i innerstaden i ett gammalt hus med en otäck 
gammal hiss. Denna bild ändrades dock med åren och som vuxen har han insett att de 
vuxna i hans omgivning ”lärde” honom att hans område var dåligt då han blev äldre. 
Som omnämnt tidigare kan även upprustningsprojekt av diverse sorter kan även bidra 
till detta. Storstadssatsningen från 1998 som ämnade stärka tillväxt och integration i 
problemförorter lyckades till viss del stimulera ekonomin men lyckades samtidigt 
peka ut ett antal förorter i landet som de sämsta vilket sänkte stoltheten bland de 
boende. 
 
Enligt undersökningar gjorda av Miklo (2013) där invånare i miljonprogramsområden 
har fått svara på frågor om sitt område visas just detta. Det som de flesta boende i 
miljonprogramsområden uttrycker att det sämsta med sitt område är ryktet. Det finns 
två delar i detta, en del uppburen av lokalpatriotism som handlar om att känna sig 
orättvist beskylld och stigmatiserad, och en del som grundar sig i att det finns faktiska 
nackdelar med att komma från ett visst område, till exempel att en person har svårare 
att få jobb om hen kommer från en viss postort. Trots detta ser 40% av de tillfrågade 
boende i miljonprogramsområden som har deltagit i Miklos studier inga nackdelar alls 
med området där de bor (Miklo, 2013). Andra lyfter olika aspekter som de önskar 
skulle vara annorlunda, många nämner otryggheten som en nackdel men detta är en 
komplex fråga då många även nämner tryggheten som något positivt. Den trygghet 
och gemenskap som finns i området är den främsta anledningen till att många gillar 
det miljonprogramsområde där de bor. Det är därför viktigt att inte generalisera utan 
att se att även inom ett bostadsområde kan det finnas stora skillnader. I ett enda 
trapphus kan ett helt socio-ekonomiskt spektrum återfinnas. Att makthavare har en 
begränsad erfarenhet är ett stort problem som måste åtgärdas för att effektivt kunna 
förvalta de positiva aspekterna i ett område och förändra de negativa. 
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3. Teori 
Detta kapitel tar upp ett antal begrepp som betraktas som särskilt viktiga för att förstå 
problematiken och kunna besvara frågeställningen. Dessa är social hållbarhet, 
governance, socialt kapital och offentliga platser. Då syftet med arbetet är att se hur 
det är möjligt att främja social hållbarhet är det viktigt att först etablera vad social 
hållbarhet innebär för att kunna utgå från en gemensam definition. Governance och 
socialt kapital är begrepp som är tätt kopplade till medborgardialog och inflytande 
som ses som viktiga aspekter av social hållbarhet. Offentliga platser diskuteras då 
dessa är utrymmen för social interaktion, och därför viktiga forum för att skapa social 
hållbarhet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som kopplar dessa teman specifikt till 
upprustning av miljonprogramsområden.  

3.1 Social hållbarhet 
Hållbarhet är ett begrepp som fick genomslag i och med FNs Världskommission om 
Miljö och Utveckling 1987. I den formulerades en definition för hållbar utveckling 
som har blivit tongivande. Enligt den så kallade Brundtlandsrapporten är hållbar 
utveckling, utveckling som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (United Nations, 1987). 
Hållbarhet kan bedömas utifrån två perspektiv. Det första handlar om systems 
förmåga att fungera och innebär till exempel att ”miljön inte överutnyttjas, inte 
förstörs, att produktion av varor och tjänster som är viktiga för oss kan upprätthållas 
och att folk har hyggliga inkomster och levnadsmiljöer” (Olsson, 2012). Det andra 
perspektivet handlar om relationen som finns mellan olika grupper eller individer. Om 
utveckling för den ena sker på bekostnad av den andre är förhållandet inte hållbart. 
Detta förhållande existerar mellan nu levande personer såväl som mellan nuvarande 
och framtida generationer. Hållbar utveckling och hållbarhet generellt sett sägs bestå 
av tre aspekter: ekologiska, ekonomiska och sociala. Ekologisk hållbarhet är det som 
har fått störst uppmärksamhet och ekonomisk och social hållbarhet har snarare setts 
som instrument för att åstadkomma ekologisk hållbarhet när de egentligen är 
beroende av varandra. Ekologisk hållbarhet handlar om att ”långsiktigt bevara 
vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på 
naturen och människans hälsa till vad de ’klarar av’” (SKL, 2012). Ekonomisk 
hållbarhet handlar om att förhålla sig till mänskliga och materiella resurser så de kan 
användas långsiktigt och social hållbarhet handlar om att ”bygga ett långsiktigt stabilt 
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls” (SKL, 2012)  
 
Social hållbarhet är inget tydligt definierat begrepp. För att förstå vad social 
hållbarhet är, är det viktigt att inledningsvis skilja begreppet från sociala förhållanden 
i allmänhet (Sanne, 2006). När en talar om sociala förhållanden handlar det ofta om 
problem, exempelvis segregation, ohälsa, otrygghet och ojämställdhet. Det är lätt att 
anta att social hållbarhet helt enkelt handlar om att rätta till dessa problem men för att 
ha ett eget berättigande bör det även inkludera samhällets resilienta förmåga, dvs. 
samhällets förmåga att anpassa sig och bemöta kriser och fortgå (Sanne, 2006). Det är 
alltså möjligt att ”mäta” social hållbarhet genom att utforska ett antal indikatorer. 
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Några av dessa är: jämlik tillgång till grundläggande samhällstjänster som sjukvård, 
utbildning och boende, ett integrerat samhälle som tillåter och värdesätter kulturella 
skillnader och där alla känner sig välkomna, samt hög delaktighet för medborgare i 
politiska processer (McKenzie, 2004). Det handlar alltså delvis om invånarnas välfärd 
och en relativ jämn fördelning av välfärden och delvis om samhällets kapacitet att 
lösa sina problem. Den kapaciteten handlar till stor del om medborgarnas inflytande 
över politiken. Beroende på vilken aspekt som prioriteras kommer strategier för att 
främja social hållbarhet se olika ut. Det är därför viktigt att se att de hör samman och 
att det inte går att fokusera på enbart en delaspekt, då kommer framsteg inom det 
området eventuellt ske på bekostnad av den andra. 

3.2 Governance 
Efter andra världskrigets slut och i och med globaliseringens spridning har fokus 
skiftats från nationalstaten till ett system med styrning på flera nivåer. Gränserna 
suddas också ut mellan staten, näringslivet och civilsamhället och ansvar för sociala 
och ekonomiska frågor som tidigare låg helt hos staten har upphandlats genom public 
private partnership (PPPs) eller ligger på en global eller regional nivå (Stoker, 1998). 
Vår identitet har i processen blivit mer komplex, och vi identifieras inte längre främst 
utifrån nationalitet (Stenberg, 2013). I och med detta skifte har konceptet governance 
vuxit fram inom statsvetenskapen. Governance som tidigare betraktades som en 
synonym till government har fått en mer specifik betydelse som är mindre hierarkisk 
och mer präglad av flernivåstyrning och mer platta nätverk och partnerskap mellan 
flera mer liknande parter (Stenberg, 2013). Målet är fortfarande detsamma, ett 
organiserat styre av samhället, men processerna har förändrats och det är även i detta 
som värdet ligger (Stoker, 1998).  
 
Under 1900-talet såg vi hur den representativa demokratin växte fram och etablerades 
globalt. Under slutet av 1900-talet och under 2000-talet har den däremot utmanats 
(Stenberg, 2013). Medborgarnas ansvar har utvidgas bortom valen vilket betonas i 
Brundtlandrapporten (United Nations, 1987) som betraktar ”alla medborgare som 
nödvändiga kunskapsbärare och samhällsbyggare” och i Agenda 21 som kräver att 
”regeringar och andra beslutsfattande instanser ska arbeta med nationella 
organisationer och med stöd av regionala och internationella organisationer, använda 
nyskapande metoder, program, projekt och tjänster som underlättar och befrämjar ett 
aktivt deltagande av dem som berörs av besluts- och genomförandeprocessen, särskilt 
av grupper som hittills ofta har ställts åt sidan, som t.ex. kvinnor, ungdomar, 
ursprungsbefolkningar och deras samhällen och andra lokala samhällen” (Stenberg, 
2013). Även i Sverige har en liknande utveckling skett och förslag till nya offentliga 
riktlinjer lades fram av demokratiutredningen år 2000 som kräver mer ”deltagande 
demokrati med deliberativa kvaliteter” (Stenberg, 2013).  
 
Governance handlar alltså i stor utsträckning om att involvera medborgarna i 
beslutsprocessen även om organisationen fortfarande ofta är central; en kan säga att 
det handlar om att hitta en balans mellan stat och civilsamhälle. Tahvilzadeh (i 
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Stenberg, 2013) hävdar att det för kommuner finns fyra bakomliggande motiv för 
medborgardialoger som kan ses som governance i praktiken. Den första är att stärka 
demokratin, detta är det starkast ideologiskt baserade argumentet. Den andra 
anledningen är effektivitet, viket handlar om att beslutsfattarna ser ett behov att lära 
sig om medborgarnas preferenser och behov som kunder för att kunna ge så effektiv 
service som möjligt och konkurrera. Den tredje anledningen att föra medborgardialog 
är att det skapar legitimitet, det stärker helt enkelt bilden av makthavarna och ökar 
förtroendet för dem. Den fjärde och sista anledningen är pragmatisk och handlar om 
att dela ansvaret med medborgarna vid svåra prioriteringsfrågor för att politikerna inte 
ska kunna ställas mot väggen för beslut som innefattar nedskärningar inom välfärden. 
Är den fjärde anledningen övervägande ser vi ett problem. Då tar beslutsfattarna och 
avsäger sig makten men framför allt ansvaret när det egentligen är så att 
medborgardialogerna ska fördjupa demokratin.  
 
Enligt Fung och Wright (i Stenberg, 2013) handlar inte medborgardialoger om att 
byta ut det demokratiska systemet utan snarare om att fördjupa det för att på bästa sätt 
bemöta frågor med minskat politiskt deltagande. Det är makt och inte ansvar som ska 
överlåtas till medborgarna. För att det ska vara så framgångsrikt som möjligt krävs det 
att tre principer följs. För det första är det viktigt att frågor som behandlas är praktiskt 
orienterade med konkreta utfall. Det är alltså ingen poäng att ha medborgardialoger 
när det är något abstrakt som ska beslutas utan det måste vara tydligt vad det är för 
resultat som kan nås. Den andra principen kräver att deltagande ska ske nerifrån och 
upp istället för tvärtom och att processen inte domineras av experter. Slutligen är det 
viktigt att processen är deliberativ, det vill säga att konsensus nås genom diskussioner 
och genom att lägga fram sina åsikter. Detta kan dock uppfattas som idealistiskt då 
medborgardialoger har en tendens att antingen framstå som anarkistiska där den som 
hörs mest bestämmer mest, eller som spel för galleriet där ingen egentligen makt har 
överlåtits. Då kunskap är makt så kan de som sitter inne på mer kunskap, i praktiken 
de som lägger fram ett förslag, lätt förstora eller förminska argument för att passa 
deras syften (Pløger, 2001). Lyckas inte alla aktörer komma till tals så kan 
medborgardialoger faktiskt ses som ett hot mot, snarare än en fördjupning av 
demokratin. Det krävs inte bara vilja utan även en viss förmåga för att medborgaren 
ska kunna utnyttja den makt hen besitter. En del hävdar att det rentav är omöjligt att 
skapa fria och jämlika samtal när människor drivs av egenintressen, känslor och har 
olika förmåga att ta in information och göra sig hörda (Stenberg, 2013). Det är därför 
viktigt att ha en process som försöker ta till vara på alla åsikter och som balanserar 
makten i största möjliga utsträckning.   
 
Governance-diskursen handlar till stor del om makt i de förhållanden som uppstår i 
samarbetet mellan olika aktörer. John Pløger (2001) analyserar planeringsprocessen 
utifrån Foucault och Habermas maktteorier. Enligt Foucault är makt något opersonligt 
som flödar genom människor i olika situationer. Planerare och politiker har 
beslutsmakt och det är därför omöjligt för medborgare att möta dem på en jämlik 
nivå. Beslutsfattare måste vara medvetna om det här maktförhållandet och reflektera 
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över det för att till största möjliga mån balansera den kommunikativa makten (Pløger, 
2001). Habermas teori om kommunikativ etik hävdar att det är möjligt och att vi ska 
eftersträva att skapa forum och omständigheter för allmänna samtal där diskussionen 
inte domineras av makthavarnas intressen. Problemet med planeringsprocesser är att 
de är institutionaliserade och att planerarna är låsta i sina roller och måste representera 
och försvara politiska beslut och strategier. Stenberg (2013) betonar vikten av att 
skapa mellanrum (interplaces) där det inte finns något tydligt ägandeskap. Äger 
medborgardialogen rum hos kommunfullmäktige förstärks maktstrukturerna av att 
beslutsfattarna tar emot på ”hemmaplan”. 
 
Pløger (2001) analyserar hur de danska och norska planeringsprocesserna kan kopplas 
till dessa teorier. Han kommer fram till att i praktiken handlar governance sällan om 
faktiskt överlåtande av makt till medborgarna utan snarare en rättighet att uttrycka sig. 
Vid konflikter vinner alltid myndigheterna och lösningen ligger i maktförhållandena 
och inte i dialogen. Det ligger en viss dubbelmoral bakom detta. Vi vill inkludera 
medborgare men kräver att de ska rättar sig efter existerande maktstrukturer. Om 
medborgardialoger ska vara det namnet syftar på, en diskussion mellan två parter, 
måste de framförda åsikterna respekteras även om de kortsiktigt kan verka destruktiva 
och ansvarslösa. Det är nämligen inte konstigt då det är en av få möjligheter att agera 
som står till förfogande (Stenberg, 2013). En mångfald av röster och åsikter förenklar 
inte planeringsprocessen men kan däremot förbättra den. 

3.3 Socialt kapital 
Begreppet socialt kapital kommer ursprungligen från sociologin men används idag 
inom många olika områden, även planering. Begreppet användes först av Pierre 
Bourdieu och James Coleman som presenterade det som en ny form av kapital utöver 
det ekonomiska, dvs. pengar, och humankapital, vilket individen skaffar sig genom 
exempelvis utbildning. Bourdieu definierade socialt kapital som ”summan av de 
resurser, aktuella eller potentiella, som finns tillgängliga för en individ eller grupp 
genom att ha tillgång till ett bestående nätverk av mer eller mindre institutionaliserade 
relationer av ömsesidigt erkännande eller igenkännande” (Bourdieu i Eriksson, 2003). 
Det är på så sätt ett medel för att få tillgång till ekonomiska eller kulturella tillgångar, 
ett exempel på detta är den utspridda kulturen att få jobb via kontakter. Enligt 
Bourdieu är socialt kapital något som individen innehar genom sociala relationer och 
medlemskap i sociala nätverk (Eriksson, 2003). Coleman å andra sidan anser att 
social kapital är en variation av olika begrepp som har två gemensamma särdrag: de 
innehåller någon aspekt av social struktur och de förenklar för individerna att agera 
inom dessa strukturer (Eriksson, 2003). Enligt honom existerar socialt kapital både 
mellan jämlika personer och mellan personer på olika nivåer i hierarkiska system.  
 
Begreppet utvecklades och fick ökad spridning genom Putnam (Eriksson, 2003) som 
gjorde ett antal studier på socialt kapital i USA och i Italien i slutet av 1900- och 
början av 2000-talet. Enligt dessa tyckte han sig se att det fanns mindre och mindre 
socialt kapital i samhället. Socialt kapital är enligt Putnams definition ”egenskaper 
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hos en social organisation, såsom nätverk, normer och social tillit, som förenklar 
koordination och samverkan till ömsesidig nytta” (Putnam i Eriksson, 2003). Putnam 
hävdar till skillnad från Bourdieu att socialt kapital inte kan innehas av individer utan 
enbart i nätverk mellan personer och i normer och tillit mellan personer. Att vara en 
god person eller medborgare säger på så vis ingenting om socialt kapital. 
 
Socialt kapital kan alltså inte finnas på individuell nivå men likväl kan individen dra 
nytta av det. Det är inte särskilt kontroversiellt att hävda att människor generellt mår 
bra av att vara del av en grupp och känna tillhörighet och mindre bra av att känna sig 
ensamma. Tyvärr kan detta leda till ett exkluderande beteende, och det är inte ovanligt 
att grupper med starka band sinsemellan vänder sig ifrån samhället i övrigt och 
utvecklar misstroende mot de som inte är medlemmar i gemenskapen (Stenberg, 
2013). Putnam visar i sina studier på att mångfald kortsiktigt kanske inte skapar 
direkta ”dåliga förhållanden” mellan grupper, men att medlemmar i olika grupper i 
samhället har en tendens att hålla sig till sina egna och dra sig tillbaka från det 
allmänna samhällslivet, misstro sina grannar, samhället och dess ledare och 
följaktligen engagera sig mindre i samhället. Detta leder till en viktig distinktion 
mellan två sorters socialt kapital. Socialt kapital kan vara antingen sammanbindande 
eller överbryggande. Det förstnämnda handlar om att skapa starka band inom en 
grupp och det senare handlar om att sammankoppla olika grupper. För att verkligen 
motverka segregering och utanförskap krävs det att fokus ligger på båda dessa 
aspekter. Det är viktigt att inte enbart fokusera på enskilda delar utan också på 
kopplingar, samband och överlappningar mellan dessa. 
 
Begreppet socialt kapital har liksom social hållbarhet fått kritik för att det inte går att 
säga precis vad det innebär. De finns de som hävdar att begreppet socialt kapital har 
använts i så många olika situationer, har tänjts och anpassats, att det nu inte har något 
värde alls. Då socialt kapital kan beskrivas som både infrastrukturen och innehållet i 
sociala relationer är det svårt att se när socialt kapital är orsak respektive verkan. Till 
exempel kan en säga att brottslighet är orsak till lågt socialt kapital då individer 
tenderar att lita mindre på sin omgivning. Likväl kan en säga att lågt socialt kapital 
leder till högre brottslighet då individen tenderar att bry sig mindre om de i sin 
omgivning. När socialt kapital kan vara både orsak och verkan är det lätt att beskylla 
offret för bristen på socialt kapital. Det är dock viktigt att det finns tydliga 
samhällsstrukturer i vilka socialt kapital kan utvecklas.  

3.4 Offentliga platser 
En konkret aspekt som en kan fokusera på i samband av upprustning av 
miljonprogramsområden är offentliga rum, såsom torg, gator och parker. Offentliga 
rum kan betraktas som en kollektiv nyttighet, dvs. en tillgång som är kostnadsfri och 
som personer inte kan exkluderas från genom andras användning (Blanchard, 2007). 
De tillhör alla och på samma gång ingen. I detta ligger också deras problematik, att 
det kan vara svårt att avgöra vem som är ansvarig för dem. Offentliga rum är arenor 
för social interaktion och skapar en naturlig mötesplats där vi kan röra oss bland 
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människor som vi inte har något egentligt förhållande till, vilket bidrar till att vidga 
våra vyer och ge oss ett bredare perspektiv (Gehl, 1987). Här kan socialt kapital på 
grundläggande nivå byggas. Det är givetvis inte så att alla offentliga rum fungerar 
som mötesplatser utan dess funktion som detta är något som beror på att människor 
faktiskt vill vistas där. Det kan vara antingen form, funktion eller upplevelser som 
skapar en mötesplats (Regionplanekontoret, 2010). Det krävs att platsen uppfattas 
som öppen, dels fysiskt, men även socialt, dvs. att den inte är exkluderande för vissa 
personer eller grupper, utan istället inbjuder alla till aktiviteter som kan stimulera 
folkliv.  
 
Torg kan verka som motor i omvandling av miljonprogramsområdena. Borén och 
Koch (2009) hävdar att ”poetiskt uttryckt kan centrum sägas vara ett hjärta genom 
vilket de flöden som strömmar genom platsen alltid passerar, för att pumpas ut i 
omgivningen med nytt syre och ny kraft. Och hjärtat måste fungera.” Ofta är torgen i 
miljonprogramsområdena navet i ett relativt enkelt rörelsemönster, från torget till 
hemmet, till skillnad från de mer komplexa rörelsemönster som ofta finns i 
stadskärnor. På så sätt är det en plats där invånarna i ett område samlas för 
nödvändiga och frivilliga aktiviteter. De flesta förortscentrum är en nod för 
kollektivtrafiken men när det gäller utbud av andra tjänster finns det stora variationer. 
Vissa förorter har stora handelscentrum, såsom Vällingby och Skärholmen, medan 
andra centrum enbart tillhandahåller de mest grundläggande tjänsterna och vissa 
knappt ens det. Ett icke fungerande centrum kan leda till att andra samhällssektorer 
påverkas. Finns ingen handel kan det vara svårt att locka investeringar till den sociala 
infrastrukturen med arbetsplatser, skolor och daghem. Detta förstärker problem som 
segregering och social utarmning med mera. Ett icke fungerande centrum kan även 
bidra till minskat socialt kapital då befolkningen inte identifierar lika starkt med 
platsen. (Borén & Koch, 2009) 
 
Detta sagt är det inte nödvändigtvis så att alla centrum ska aspirera till att ha samma 
utbud som de största men tillräckligt för att skapa liv och identitet. I Rinkeby finns 
butiker inte bara i centrum utan utspridda i hela stadsdelen i källarlokaler och dylika 
utrymmen. De har ”tillåtits ’växa’ fram, eftersom de kommit att betraktas som en 
tillgång snarare än ett hot mot handeln i centrum” (Borén och Koch, 2009). De stöttar 
med andra ord centrumet genom att skapa liv och rörelse runt det. Likväl är det inte 
enbart kommers som är önskvärt då det enbart bidrar med liv och rörelse dagtid. Det 
är en fråga om kvalitet snarare än kvantitet samt att bemöta de specifika behov som 
finns i området. Utöver handel kan det vara värt att undersöka möjligheter att skapa 
liv i ett centrum genom att etablera kulturinstitutioner. Det är viktigt att detta är 
förankrat hos lokalbefolkningen för då kan det skapa stolthet över att orten sätts på 
kartan. Ett exempel är Tensta konsthall, ett annat är av Alby bibliotek i Botkyrka som 
efter en upprustning bidrar till liv och rörelse i centrumet (Borén och Koch, 2009).  
 
Det kan behövas en ny infallsvinkel för att bemöta dessa frågor. Oftast börjar 
planeringen av områden med placeringen av nya byggnader och funktioner. Även när 
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det handlar om att förbättra existerande platser är utgångspunkten ofta det fysiska 
rummet. Processen bör vändas upp och ner, så att människan hamnar i centrum. Gehl 
Architects har utvecklat en praktik som kallas Liv-Rum-Hus-metoden som utgår från 
vilken sorts stadsliv som ska skapas och för vilka. Baserat på detta organiseras 
stadsrummet och dess aktiviteter och utifrån detta är det möjligt att ta ställning till de 
omkringliggande byggnaderna, funktioner och övergångar mellan de offentliga 
rummen och byggnaderna (Söderberg, 2012). För att nå bästa möjliga resultat är det 
viktigt att i en planeringsprocess inte bara skapa en bild av hur det ska bli utan också 
har en tydlig bild av nuet, utgångsläget. Dessa bilder kan baseras på olika källor: det 
kan vara 3D-modeller och ritningar, det kan vara kunskaps- och tillitsbyggande, 
studiebesök och vandringar, fotografier, språkliga visualiseringar, tankefigurer och 
kvantifieringar (Stenberg, 2013).  
 
Mia Söderberg har undersökt kopplingen mellan social och ekonomisk hållbarhet i 
investeringar i offentliga platser i sin mastersuppsats ”Stadsutveckling med 
ekonomisk hållbarhet: Den socialt hållbara staden, en lönsam investering” (2012).  
Uppsatsen är begränsad till uterum och offentliga platser i en urban miljö. Med 
utgångspunkten att den främsta attraktionen i en stad är just människor och folkliv, 
och att en socialt hållbar stad kan betecknas som rättvis, grön, tät och dynamisk frågar 
hon sig varför det då inte byggs tillräckligt för att möta dessa mål. Svaret är att det 
inte anses vara lönsamt. Att främja sociala värden i dessa områden anses allmänt vara 
politikernas uppgift. Detta grundas till stor del i att det är svårt att mäta lönsamheten 
på en social investering i ekonomiska termer och att andra aktörer (investerare, 
entreprenörer, osv.) har vinstkrav som är överordnade hållbarhetskrav. För att 
motivera satsningar inom dessa områden är det därför viktigt att omvandla sociala 
värden till ekonomiska termer. Hon poängterar att problemet ligger i en ovilja att se 
denna lönsamhet och att positiva konsekvenser av investeringar i en levande, 
dynamisk och grön stad måste synliggöras. För att kunna göra detta på ett effektivt 
sätt är det viktigt att se överlappande konsekvenser. Ett projekt, exempelvis 
etableringen av en park, kan bidra till stadsmiljön genom gestaltning men kan också 
resultera i nya arbetstillfällen eller hälsofrämjande beteende. Detta handlar om direkta 
och indirekta värden och genom att se kopplingar mellan dessa kan det vara lättare att 
motivera en sådan investering.   
 
Söderberg (2012) visar hur projekt med olika profil kan bidra till en socialt hållbar 
stad på olika sätt. Det som gäller i samtliga studerade fall är att människor dras till 
andra människor och till grönska, och att grönska i förlängningen drar kunder, att 
parker är lönsamma och hälsosamma investeringar och att alla tjänar på fler cyklister. 
Att satsa på parker och attraktiva utemiljöer leder för individen till en ökning inom 
följande värdebegrepp: trivsel, omsorg, inbjudande, social gemenskap, tillgänglighet, 
hälsa, tillit, framtidstro. För företag och organisationer kan följande värdebegrepp 
stärkas: stabila förutsättningar, tillgång till arbetskraft, gynnsamma 
utvecklingsmöjligheter, arenor för innovation, kundunderlag, tillgänglighet, image, 
lönsamhet. För fastighetsägare och exploatörer ökar värdet gällande lönsamhet, 
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konkurrensfördelar, image och goodwill. För staden och samhället i stort finns många 
positiva aspekter såsom ökad integration, identitet, ökat nyttjande av offentliga rum, 
mer inflyttning än utflyttning, fler företag, större kulturutbud, lägre arbetslöshet, 
bättre hälsa, växande besöksnäring, ekonomisk hållbar tillväxt, stort socialt kapital, 
förbättrade skolresultat och minskad kriminalitet (Söderberg, 2012). 

3.5 Miljonprogramsområdena i en teoretisk kontext 
De teman som har tagits upp i teorikapitlet kan kopplas till upprustning av 
miljonprogramsområden på ett flertal sätt. Social hållbarhet är ett tvådelat koncept där 
det delvis handlar om ett systems förmåga att fungera och dels relationen mellan 
aktörer. För miljonprogrammen betyder den första aspekten att de boende känner att 
deras stadsdel tillgodoser deras behov och utgör en godtagbar levnadsmiljö och på så 
sätt kan uppfattas som fungerande. Den andra aspekten av social hållbarhet, relationen 
mellan aktörer, att utveckling av den ena inte sker på bekostnad av den andra, handlar 
i detta exempel mer om hur ett specifikt miljonprogramsområde förhåller sig till andra 
stadsdelar. Hittills har vi sett motsatsen, hur investeringar i stadsmiljön inte har varit 
jämnt fördelad och hur detta har lett till ökade klyftor och tydligare geografisk 
segregation. På så sätt skulle det kunna vara rimligt att säga att utveckling av 
miljonprogramsområden borde ske på bekostnad av rikare stadsdelar för att jämställa 
balansen. men detta är en större strukturell fråga vilken, som tidigare nämnts, inte 
kommer tas upp i detta examensarbete.  
 
Ett samhälles förmåga att fungera kan mätas genom ett flertal olika indikatorer, bland 
annat jämlik tillgång till grundläggande samhällstjänster som sjukvård, utbildning och 
boende. När det kommer till samhällstjänster som dessa finns det ofta stora skillnader 
mellan miljonprogramsområden i förorten och innerstaden. Vårdcentraler och 
fritidsgårdar läggs ner och trångboddheten är betydligt vanligare förekommande i det 
genomsnittliga miljonprogramsområdet än staden som helhet. Detta är aspekter som 
bör åtgärdas för att främja social hållbarhet, och är därför aspekter som är viktiga att 
tänka på i samband med fysisk upprustning av miljonprogrammen. Om dessa 
samhällstjänster inte finns att tillgå är det stor risk att fysiska upprustningar inte 
kommer bli bestående. Det är svårt att bemöta alla dessa aspekter samtidigt och därför 
kan det behöva göras prioriteringar. Då är det viktigt att för det första ha en 
uppfattning om vad det specifika området har för behov och för det andra viktigt att se 
samspelet mellan olika åtgärder för att eventuellt kunna hitta synergiska lösningar.  
 
En annan aspekt som tyder på ett hållbart samhälle är att det är integrerat, värdesätter 
skillnader och att alla kan känna sig välkomna. Åtgärder för att bemöta dessa problem 
riktar sig dels mot att skapa miljöer där människor känner sig trygga, dels om att 
bevara och lyfta fram områdets kvaliteter och dels om att involvera de boende i 
processen. En hög brottslighet i ett område kan ta fysiska uttryck såsom vandalisering 
men påverkar den sociala hållbarheten kanske främst genom att det skapar en känsla 
av otrygghet som begränsar individen. Enligt Brottsförebyggande Rådets nationella 
trygghetsundersökning 2012 känner sig boende i flerfamiljshus i storstadsområden 
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mindre trygga än riksgenomsnittet, och kvinnor och utrikes födda är de som känner 
sig otryggast.3 Detta kan begränsa personers rörlighet vilket är problematiskt då ett 
integrerat samhälle förutsätter att alla känner sig välkomna, oavsett kön, ålder, eller 
annan grupptillhörighet. Att värdesätta skillnader handlar dock inte enbart om att 
acceptera olikheter på individnivå utan även på att se att familjekonstellationer kan se 
ut på olika sätt. Miljonprogrammet ämnade bistå med bostäder till kärnfamiljer där 
kvinnan ofta var hemmafru medan samhället idag är långt ifrån homogent. I det här 
fallet kan social hållbarhet främjas genom att ändra på den fysiska miljön. Genom att 
se till att det finns en större variation på lägenheterna, genom att bygga om från 
huvudsakligen treor till både fler större och mindre lägenheter, är det möjligt att möta 
behoven för flera och välkomna fler.  
 
Att lyfta fram områdets kvaliteter gäller främst två aspekter, dels så kan det handla 
om det fysiska, att se miljonprogramsområden som det kulturhistoriska dokument det 
är med aspekter som bör bevaras, exempelvis tillgängligheten till natur eller den 
bilfria miljö som ofta är karaktäriserande, och dels handlar det om just de boende. 
Människorna i ett område är och ska ses som den främsta kvalitén och det är viktigt 
att ta vara på det sociala kapital som finns inom området. Som togs upp i 5.3 finns det 
olika definitioner av socialt kapital, men alla inbegriper att det är de kvaliteter som 
finns i grupper och nätverk som förenklar interaktion mellan personer, såsom 
exempelvis tillit. Socialt kapital kan vara sammanbindande eller överbryggande och 
när det gäller att rusta upp miljonprogrammen är det viktigt att inrikta sig på att stärka 
båda. Sammanbindande socialt kapital finns inom området och bidrar till en 
gemensamhetskänsla vilket kan bidra till större ansvarstagande för allmän egendom 
då människor känner en starkare samhörighet till sin omgivning och i längden större 
välbefinnande. Överbryggande socialt kapital handlar snarare om att koppla samman 
olika grupper. Även detta kan ske inom området exempelvis om det finns 
motsättningar mellan olika grupper, då är det viktigt att arbeta för mer tillit mellan 
dessa grupper. Det kan även handla om att koppla ihop stadsdelar med varandra 
genom att bygga fysiska och symboliska broar. 
 
Ett sätt att stärka socialt kapital är att involvera de boende i beslutsprocessen kring 
deras boende, vilket går hand-i-hand med diskursen kring governance. Governance är 
ett begrepp som har vuxit fram under de senaste decennierna och som innefattar en 
mer aktiv involvering av medborgare när det gäller beslut som berör dem. På nationell 
nivå handlar det om att skapa en balans mellan stat och civilsamhälle och ge 
medborgarna ett ansvar bortom politiska val. När det gäller renovering eller 
upprustning handlar det om att flytta beslutsprocessen närmre de boende. Det är 
viktigt att komma ihåg att renovering är väldigt annorlunda jämfört med nybygge då 
det redan finns en befintlig kontext och att sättet det genomförs på kommer påverka 
människor och deras vardag. Därför är det extremt viktigt att lyssna på de boende och 

                                                
3	  http://www.bra.se/bra/brott--statistik/statistik/den-nationella-trygghetsundersokningen.html 
(Hämtad 2014-01-25)	  
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ha en aktiv så kallad medborgardialog. Då social hållbarhet och socialt kapital snarare 
är mål som vill uppnås, med vissa mätbara indikatorer, handlar governance och 
medborgardialoger snarare om hur det är möjligt att se var fokus bör ligga och hur 
dessa mål på bästa möjliga sätt kan uppnås. Det finns även ett egenvärde i att 
involvera medborgare i deliberativa beslutsprocesser då det stärker demokratin, men 
även för att slutresultatet i upprustningsprocessen ska passa den befintliga kontexten. 
Medborgardialoger kan vara komplicerade och det finns många saker som är viktiga 
att tänka på, som vikten av att behandla konkreta praktiska frågor, att engagemanget 
bör ske nerifrån och upp, samt var detta möte äger rum. En viktig fråga är vem som 
driver detta och hur de arbetar för att detta ska bli en sann dialog och inte enbart spel 
för gallerierna.  
 
Det sista temat som tagits upp i teorikapitlet är offentliga platser. Detta tema förtjänar 
uppmärksamhet då dessa platser fogar samman ett bostadsområde och kan vara starkt 
bidragande till att skapa liv och rörelse som i längden kan ses som uttryck för ett 
socialt hållbart samhälle. Det är dock inte en enkel fråga då det kan vara otydligt vem 
som bär ansvaret för dessa, och bostadsbolag ser sällan att de skulle ha ett ekonomiskt 
intresse i att investera i detta. Då är det viktigt att förstå hur attraktiva utemiljöer kan 
skapa sociala värden som även kan omvandlas till ekonomiska värden, vilket 
Söderberg (2012) visar i sitt examensarbete. Även på frågan hur dessa platser på bästa 
sätt kan upprustas finns det inget självklart svar. Här är det också viktigt att liksom 
med upprustning i allmänhet förstå att det redan finns en befintlig kontext och 
existerande användare av platsen. Det är dessa som planerare måste utgå ifrån snarare 
än den fysiska miljön. Det är därför avgörande att även beslut angående offentliga 
ytor och platser grundas på en aktiv medborgardialog och arbetsprocess där de 
verkliga behoven identifieras. Om ett område uppfattas som otryggt är det kanske inte 
främst ett vackert blomsterarrangemang som kommer lyfta det utan bra belysning och 
fler mötesplatser så fler människor är i omlopp.  
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4. Exempel 
Detta kapital visar på olika konkreta exempel på hur social hållbarhet har främjats i 
miljonprogramsområden. De uppvisar olika infallsvinklar men har gemensamt att 
upprustning av det sociala och den fysiska miljön har gått hand i hand.  

4.1  Gårdsten 
Gårdsten i norra Göteborg byggdes mellan 1969 och 1972 och består av drygt 3000 
bostäder med ungefär 7200 invånare. Det är ett av de mest citerade exemplen som 
visar på lönsamheten i att förbättra sociala aspekter i ett område (Boverket, 2007). 
1996 inleddes ett upprustningsarbete som svar på fysiskt förfall, en hög vakansgrad 
och ett stigmatiserande av de boende. Målet var att skapa en väl fungerande stadsdel 
och insatser i den första etappen tog form av ombyggnationer av husen med inriktning 
på hållbara energilösningar med bland annat solceller på husen och individuella 
mätningar av el, vatten och värme. Stort fokus låg även på mobilisering av de boende 
med trycksaker, informationskvällar och uppsökande verksamhet med syftet att väcka 
och upprätthålla intresset hos de boende (Boverket, 2007). Det visade sig vara 
framgångsrikt och sammanlagt tio arbetsgrupper kunde formas av dem som anmälde 
sig som frivilliga att delta i arbetet. Genom att rusta upp husen ville 
Gårdstensbostäder skapa en bättre miljö för de boende men även locka dit nya 
hyresgäster. Ett ytterligare drag för att öppna upp mot den övriga staden var att bygga 
om garage i Gårdsten centrum till lokaler för företag. Den andra etappen som inleddes 
2002 innehöll bland annat en begränsad demontering av två hus för att ge rum åt 
småhus och byggandet av terrasser för att bryta av den monotona husväggen. Även i 
detta stadium fokuserade Gårdstensbostäder på att involvera de boende och 
utvecklade processerna genom att etablera en så kallad framtidsverkstad där arkitekter 
och hyresgäster kunde mötas och där idéer och önskemål kunde fångas upp. ”Gåturer” 
arrangerades också för att de boende skulle kunna visa på vad de uppskattade och 
önskade bevara. Resultatet av upprustningen är en tryggare och mer attraktiv 
boendemiljö där inga lägenheter står tomma och det finns en nyfunnen stolthet bland 
de boende i området. Insatserna har även uppmärksammats på nationell nivå och 
upprustningen av östra Gårdsten tilldelades 2006 Stora Samhällsbyggnadspriset.  
 
Hans Lind och Stellan Lundström (2008) har beräknat lönsamheten för insatserna på 
två plan: dels företagsekonomiskt då insatser ställs mot ett nytt marknadsvärde och 
dels samhällsekonomiskt där minskad arbetslöshet och kriminalitet uppskattas och 
räknas om till kapitalvärde. Den företagsekonomiska aspekten handlar om att jämföra 
två kapitalvärden vid en jämförelsetidpunkt, vilken sattes till 31/12 2006: det första är 
Gårdstensbostäders dåvarande marknadsvärde och det andra är ett referensvärde för 
vilket värde företaget skulle haft om inga åtgärder hade gjorts. Det är skillnaden 
mellan dessa som avgör lönsamheten, om skillnaden är större än insatserna kan det 
bedömas vara lönsamt. Då ombyggnadsprojektet startade hade Gårdstensbostäder 
inget egentligt värde och referensvärdet uppskattas därför också till noll kronor vid 
jämförelsetidspunkten. Sammanlagda betalningar och investeringar uppgår under 
tidsperioden till 538.470.000 kronor vilket kan jämföras med Gårdstensbostäders 
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marknadsvärde den 31/12 2006, vilket var 607.000.000 kronor. Om räntekravet hade 
varit 0% skulle investeringsvinsten varit 69 miljoner kronor. Om den verkliga 
uppnådda räntan skulle varit 2% skulle projektet gått på ett jämnt ut. I verkligheten 
har räntan överstigit 2% då detta har bedömts som ett högriskprojekt och snarare legat 
på 6-8% vilket har lett till en företagsekonomisk förlust på 150-250 miljoner kronor.  
 
För att kunna göra en samhällsekonomisk analys är det viktigt att först identifiera 
effekter av upprustningen, sedan kvantifiera dessa för att sedan kunna värdera dem. 
Dessa effekter är exempelvis effekter knutna till arbetsmarknaden eller kriminalitet. 
Lind och Lundström (2008) hänvisar till en studie av Nilsson som visar på kostnaden 
av vanliga brott vilket visas i tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1: Kostnaden av vanliga brott (Nilsson i Lind och Lundström, 2008) 
Kategori Kostnad i SEK per brott 
Bilbrott (stöld och skadegörelse) 20.000 
Inbrott 30.000 
Våldsbrott 200.000 
 
Enligt befintlig statistik har antalet brott i Gårdsten minskat med 40% under 
tidsperioden 1997-2007, vilket innebär en minskning på cirka hundra brott per år. En 
uppskattad fördelning av brotten inom de olika kategorierna bidrar till att kunna 
beräkna samhällets besparing som följd av dessa minskningar vilket illustreras i 
Tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2: Totala besparingar till följd av minskning av brott (Lind och 
Lundström, 2008) 
Kategori Minskning antal Kostnad i SEK 

per brott 
Total besparing I 
SEK per år 

Bilbrott 80 20.000 1,6 milj 
Inbrott 10 30.000 0,3 milj 
Våldsbrott 10 200.000 2,0 milj 
 
Detta leder till en total besparing på 3,9 miljoner kronor per år. Långsiktigt, om 
antalet brott skulle minska ännu mer kommer givetvis besparingen vara ännu större. 
Samhällets vinst från ökad sysselsättning går att beräkna på två sätt. Den första 
metoden handlar om att uppskatta en minskning i arbetslöshet samt dessa personers 
produktionsvärde. En dokumenterad minskning i arbetslöshet på ungefär 100 personer 
med produktionsvärde 200.000 kr/år leder till en samhällsekonomisk vinst på 20 
miljoner kronor per år. Den andra metoden baseras på att se inkomst-utvecklingen i 
området och utgå från skillnaden mellan Göteborgs Stad och Gunnaryd som är 
stadsdelen som Gårdsten ligger i. Under tidsperioden 1998-2005 har 
genomsnittsinkomsten i Gårdsten ökat med 42% medan genomsnittsinkomsten för 
Gunnared hade ökat 28%. Om denna inkomstökning uppskattas till att vara 10.000 
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kronor per vuxen invånare och år, med uppskattningsvis 2800 vuxna invånare i 
området så kommer den årliga vinsten uppgå till 28 miljoner kronor per år. Om snittet 
av dessa två metoder används så uppgår den samhällsekonomiska vinsten av ökad 
sysselsättning till 24 miljoner kronor (Lind och Lundström, 2008).  
 
Utöver detta leder minskad resursåtgång som resultat av den införda individuella 
mätningen av el, vatten och värme uppskattas en besparing på 50 kronor per lägenhet, 
med 2700 lägenheter vilket ger en total effekt på 1,6 miljoner kronor, samt beräknade 
spridningseffekter med en total effekt på 2,4 miljoner. Om samhällets reella 
avkastningskrav uppskattas till mellan 4% och 6% kommer den samhällsekonomiska 
effekten vara 38 miljoner kronor (Lind och Lundström, 2008). Alla dessa faktorer 
sammanräknade ger en samhällsekonomisk vinst på 300 miljoner kronor. Detta är en 
uppskattning som är relativt blygsam då författarna hävdar att resultatet med vissa 
justeringar skulle kunna uppgå till så mycket som 950 miljoner kronor. Slutsatsen är 
att den företagsekonomiska aspekten visade sig vara en förlustaffär där företaget 
under 10 år drogs med en total förlust på 200 miljoner kronor men att upprustningen 
ändå bör ses som lönsam då den samhällsekonomiska vinsten uppgick till 300 
miljoner kronor under samma tidsperiod.  

4.2 Relationsförvaltning i Fisksätra 
Stena Fastigheter är ett bostadsbolag som förvaltar ett flertal fastigheter i socialt 
utsatta bostadsområden. I en del av dessa områden arbetar företaget med en strategi 
som de kallar relationsförvaltning, vilket innefattar att fastighetsägaren tar olika 
sociala initiativ som bygger på att initiera, samverka och driva sociala projekt med 
hyresgäster, kommunen samt andra lokala aktörer. Huvudfokus är barn och 
ungdomsverksamhet men det innehåller även riktade integrationssatsningar och 
projekt som avser att mobilisera hyresgäster. Utöver dessa initiativ arbetar Stena 
Fastigheter med idrottsföreningar, skolor och ideella engagemang i närområdet. 
Genom dessa åtgärder har de skapat bättre boendemiljöer vilket i sin tur ha lett till 
ökad lönsamhet genom lägre vakanser, mindre omflyttning och minskad 
skadegörelse.  
 
Gunnar Blomé (2009) har genomfört en lönsamhetsanalys av Stena Fastigheters 
förvaltningsmodell där två områden som förvaltas av Stena Fastigheter jämförs. Dessa 
två miljonprogramsområden är lika gamla och trots att det ena ligger i 
Stockholmsregionen och det andra i Malmö anses de av författaren tillräckligt lika för 
att kunna jämföras. I det ena området, som ligger i Fisksätra i Nacka, har Stena 
fastigheter lagt mer resurser på sociala åtgärder, det de kallar relationsförvaltning. 
Arbetet som koordineras av en person som är anställd av Stena har tre grundpelare: 
ungdomsprojekt, hyresgästmobilisering och kontakter med områdesanknutna aktörer 
(Blomé, 2009). Ungdomsprojekt inkluderar bland annat samarbetet med den lokala 
fritidsgården för att skapa en klottergrupp. De som engagerar sig i projektet är 
ansvariga för sanering och blir som tack för sin insats bjudna på en skidresa. 
Hyresgästmobilisering handlar om projekt ämnade för att öka engagemanget för 



 28 

hemmiljön. Detta inkluderar bland annat trygghetsvandringar och anställningen av 
trappvärdar som mot ersättning fungerar som en förlängd arm mellan fastighetsägare 
och övriga hyresgäster. Kontakter med områdesanknutna aktörer innebär bland annat 
samarbeten med Nacka kommun, andra myndigheter, hyresgästförening, ideella 
föreningar, näringsidkare, polis och skola (Blomé, 2009). Stena Fastigheter i Fisksätra 
har även fokuserat på identitetsskapande aktiviteter som sponsring av Folkets Hus och 
biblioteket och samarbete med Stadsmissionen och Studiefrämjandet. I det andra 
området, Lindängen i Malmö, är de sociala satsningarna jämförelsevis ganska små. 
Stena Fastigheter arrangerar varje år Bodagen då saker samlas in och säljs på en 
loppmarknad där överskottet går till välgörenhet. Bostadsföretaget sponsrar även ett 
internetcafé och låter barn hjälpa till med planteringen av växter i utbyte mot ett 
badkort.  
 
Den totala kostnaden för relationsförvaltningen i Fisksätra uppgår till 614 kr per 
lägenhet och år medan motsvarande kostnad för sociala projekt för Lindängen ligger 
på 146 kronor per lägenhet och år, vilka kan jämföras med de förvaltningskostnader 
som påverkas av den sociala situationen i området (Blomé, 2009). Dessa konstader 
har identifierats som reparation vid flytt, grov misskötsamhet vid avflyttning, 
renhållning av utemiljö, sophantering, klottersanering, förstörda fönster, mekaniskt 
sabotage, städning, hantering av störningar och hantering av obetalda hyror. 
Sammanlagt är förvaltningskostnaderna för dessa för Lindängen betydligt högre än 
för Fisksätra, med 4956 respektive 2919 kronor per lägenhet och år. Vissa värden kan 
bero på områdesspecifika omständigheter, exempelvis är kostnaden för mekaniskt 
sabotage mycket högre i Fisksätra än i Lindängen på grund av en inbrottsvåg vilket 
resulterade i att flertalet dörrar behövdes bytas ut, men det är trots det en markant 
skillnad mellan områdena och kostnaden för grov misskötsamhet vid avflyttning, 
renhållning av utemiljö, sophantering, klottersanering, förstörda fönster, städning och 
hantering av störningar är alla högre i Lindängen än i Fisksätra (Blomé 2009). Det är 
givetvis högst problematiskt att försöka jämföra två olika områden i olika städer då 
det finns många lokala variabler som kan påverka resultatet men det kan ändå ge en 
fingervisning om hur investeringar i sociala värden kan vara lönsamma. Blomé drar 
slutsatsen att satsningar inriktade på barn och ungdomar bidrar till tydliga 
minskningar av vandalisering och skadegörelse vilket bidrar till sänkta kostnader.   
 
Om kostnaden för relationsförvaltning och sociala projekt inkluderas är den totala 
kostnaden för Fisksätra 3533 och för Lindängen 5102 kronor per lägenhet och år. 
Blomé (2009) gör även en alternativ kalkyl i vilken bostadsbolaget ökar hyran i 
Fisksätra med 2 % med anledning av satsningen på sociala projekt. Detta skulle 
innebära en ökad hyresintäkt på 950 kronor per lägenhet och år vilket sänker den 
totala kostnaden till 2583 kronor per lägenhet och år, vilket ytterligare stärker tesen 
att sociala investeringar kan vara lönsamma. Stena fastigheters representanter lyfter 
fram mjuka värden, som förbättrad hyresgästrelation och ökad trivsel, och Blomés 
studie tyder på att dessa kan motiveras med hårda värden i form av 
företagsekonomiskt vinsttänk (Blomé, 2009). Utöver dessa värden finns en eventuell 
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samhällsekonomisk vinst i form av exempelvis lägre arbetslöshet, mindre kriminalitet 
och bättre skolresultat.  

4.3 Telge Hovsjö 
Telge Hovsjö förvaltar bostadsområdet Hovsjö i Södertälje. Efter många 
problemfyllda år då området främst var känt för frekventa bilbränder och stenkastning 
mot bussar bildades bolaget Telge Hovsjö 2007 och har sedan dess låtit förvaltningen 
av de 1655 lägenheter där mellan 5000 och 6000 personer bor präglas av konkreta 
åtgärder och långsiktiga satsningar för att skapa ett tryggare bostadsområde (Nilsson 
och Lundmark, 2013). Dessa satsningar äger rum på olika plan med olika 
tidsperspektiv men fokus ligger på att motarbeta utanförskapet snarare än på att 
förbättra den fysiska miljön genom renovering. Enligt Telge Hovsjös VD Patrik Derk 
(intervju, juli 2013) så anser bolagsledningen att det är meningslöst att bygga om hus 
när området främst präglas av sociala problem och otrygghet. Genom att involvera de 
boende och skapa en miljö där människor faktiskt vill bo hoppas de i längden kunna 
skapa omständigheter som kan påverka den höga arbetslösheten och de dåliga 
skolresultaten i området. Att just få folk att vilja bo kvar verkar ha lyckats då 
omflyttningsgraden har sjunkit från 24% till 8% sedan bolagets bildande. 
 
Framgången kan tillskrivas bland annat det övergripande samarbetet mellan olika 
insatser samt fokus på att skapa en relation med människorna utöver att genomföra 
fysiska åtgärder. Liksom i Stena Fastigheters strategi väljer Telge Hovsjö att arbeta 
med barn och ungdomar. Varje sommar jobbar runt 120 barn i området med att hålla 
snyggt i bostadsområdet, anställda i Hovsjösommar. De har bland annat fått arbeta i 
parken för att göra den mer tillgänglig och välkomnande, samt designat och 
producerat parkbänkar (Nilsson och Lundmark, 2013). Tanken bakom detta är en 
mindre benägenhet att sabotera något en själv har byggt upp. Delaktighet är ett ledord 
för hela företaget och styrelsen domineras av boende i området. Bolaget har även 
arbetat nära polisen och räddningstjänsten och startat ett lokalt poliskontor. Även där 
hoppas de att personliga relationer ska förhindra oroligheter och brott och att snabbt 
åtgärda skadegörelse gör att de boende känner sig trygga och omhändertagna. 
Ytterligare en satsning är den så kallade Hovsjö-hubben, en gammal skola som håller 
på att upprustas för att husera företag och kommersiella aktiviteter (Derk, intervju, 
juli 2013). 
 
Hittills har väldigt positiva resultat ur individens, samhällets och bolagets perspektiv 
kunnat skönjas. Telge Hovsjö har valt att benämna dessa åtgärder Hovsjösatsningen. 
Det är ett medvetet val att inte kalla det ett ”projekt” då ordet projekt antyder att detta 
är något temporärt som kan färdigställas. Detta är en är istället en långsiktig process 
med konkreta etappmål. Ett annat semantiskt ställningstagande är att Patrik Derk 
hellre väljer att prata om ”relation” än ”dialog”. För honom är det viktigt att de 
boende inte bara respekterar bolaget utan tycker om det. Endast då kan den tillit som 
är nödvändig för att kunna arbeta tillsammans långsiktigt byggas upp.  
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För att vara säker på att utvecklingen kommer vara kontinuerlig har bolaget valt att 
inte ta emot statliga eller kommunala pengar till tidsbegränsade satsningar. Risken 
med att ta emot sådana bidrag är att det kan leda till besvikelse när projektet är slut. 
Patrik Derk har stora ambitioner: “Hovsjö ska bli modellen för Europa när det gäller 
samhällsbyggnad. I Sverige kan vi kalla det folkhems-renovering. Vi ska förbättra och 
utveckla boendet genom att arbeta aktivt och nytänkande” (Nilsson och Lundmark, 
2013). Derk kan personligen ses som en framgångsfaktor. Som tidigare rektor vid 
skolan var han redan etablerad i området, och eftersom han visar ett brinnande 
engagemang bidrar detta till satsningens trovärdighet.  

4.4 Badhusberget 
Badhusberget ligger i Lysekil med utsikt över havet och består av 450 lägenheter, 
förskola och skola byggda i början av 1970-talet. I ett projekt för att lyfta området har 
mycket fokus lagts på gestaltning och arkitekt, konstnär, inredare, ljusdesigners och 
trädgårdsformgivare har arbetat i dialog med de boende. Det kommunala 
bostadsföretaget LysekilsBostäder har initierat och drivit projektet. Projektet kallas 
Gårdsprojektet, och ingår som ett av tretton nationella projekt som syftar till att 
utveckla nya former för samverkan om gestaltning av offentliga miljöer i ett 
samarbete mellan Statens Konstråd, Riksantikviareämbetet, Boverket och 
Arkitekturmuseet. Gården var färdigställd och invigdes i oktober 2012.4  
 
En viktig hörnsten i projektet har varit samverkan med de boende. Dialogen med 
invånarna har sett ut på olika sätt. Genom dialogen formulerades en önskan om att 
fokusera på att skapa mervärde kring de platser där folk möts i vardagen, såsom 
lekytor, gångvägar och tvättstugor och upprustningen tog en annan form än först tänkt 
på grund av detta. Det har funnits en projektlokal på gården där möten har ägt rum 
och där det även arrangerats sommarkollo för barn, där barnen fick prova på diverse 
kultur- och fritidsaktiviteter. Lokalen kommer även fortsättningsvis finnas kvar för 
olika aktiviteter i området då det visat sig viktigt att skapa en kontinuitet. Konstnärer 
eller andra kulturutövare erbjuds in-residence-vistelser mot att de deltar i aktiviteter 
för barn och ungdomar. De boende lyfte frågan att inte bara barn utan även vuxna ska 
kunna använda gården och umgås där. En specifik önskan som lyftes av invånarna var 
att få odlingslotter på gården, vilket har anlagts på en av gräsytorna mellan de fyra 
gårdarna. En sandlåda intill tvättstugan har även tagits bort och ersatts av en pergola 
med bänkar, plantering och grillmöjligheter, då det tidigare saknades sittplatser på 
gården.  
 
En annan aspekt som har lyfts är ljussättning. Bland annat bjöds de boende in till en 
belysningsvandring för att diskutera hur olika typer av belysning påverkar hur de 
boende uppfattar varandra och området. Genom att belysa tvättstugan, och andra ytor 
och enskilda objekt är det möjligt att skapa ett mer intressant rum som också känns 
tryggare. Det är inte bara viktigt att det finns belysning utan vilken sorts ljus det är. 

                                                
4	  http://badhusberget.wordpress.com/om-projektet/ (Hämtad 2013-09-09)	  
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Ljusdesignerna Olsson&Linder5 som främst arbetar i miljonprogramsområden väljer 
att betona vikten av ”snällt” ljus som gör att ”vi får se ut som människor och inte 
monster när vi hamnar under en gatlykta” och som får gräset att se grönt ut även på 
kvällen.  
 
Konstnären Katarina Vallbo har arbetat fram tre skulpturer i form av huvuden som 
placerats på gården, på temat Skälens spegel. Utöver de stora skulpturerna som finns 
på gården delades en låda med tre miniatyrer ut till alla lägenheter. Tanken är att de 
boende får behålla en, placera en på valfri plats i Lysekil och skicka eller placera den 
tredje var som helst i världen. En boende har valt att skicka sitt tredje ansikte till 
Obama medan ett par har skickat det till deras dotter på Island. Detta har fungerat som 
en kontaktskapare och har på ett symboliskt sätt bidragit till att koppla ihop 
badhusberget med Lysekil stad likväl som resten av världen. Projektet handlade 
främst om att rusta upp gården och konsten bidrog mer till det sociala. Det är ett 
relativt litet projekt som fokuserar på en specifik aspekt av ett område men som 
genom nära samarbete med de boende förankrar det och skapar positiv stämning. För 
företagets VD har drivkraften varit att göra något som förändrade området konkret 
och inte bara var ett projekt som sedan avslutades och inte fick någon långsiktig 
effekt. 

4.5 Uppdrag M – Mobilisering för miljonprogrammen 
Hyresgästföreningen startade 2007 Uppdrag M, vilket är ett projekt som ämnade 
samla kunskap om hur mobilisering bland boende i miljonprogrammen kan ta form 
och hur det är möjligt att bidra till detta engagemang. Tio exempel på detta 
presenteras i rapporten ”Kraft inifrån – Erfarenheter och exempel från 10 projekt i 
Uppdrag M”6. Dessa exempel visar på den stora variation som finns mellan olika 
miljonprogramsområden gällande behov och förutsättningar. Exemplen, hämtade från 
Umeå till Malmö visar på några viktiga aspekter för att framgångsrikt kunna arbeta 
med att skapa bättre boendemiljöer i utsatta områden.  
 
Ett exempel, området Andersberg i Gävle, visar på hur det är möjligt att utgå från 
områdets centrum för att skapa ett levande och tryggt område. I Andersberg bildades 
en centrumgrupp med representanter från biblioteket, familjecentralen, fritidsgården 
och hyresgästföreningen. Då fokus tidigare hade legat på byggnader och arkitektur 
valde de boende nu att inrikta sig på att skapa liv och rörelse. Tillsammans anordnade 
centrumgruppen marknader, föreläsningsserier, språkcafé och en fototävling med 
tillhörande utställning. Med relativt små medel har centrumgruppen lyckats bidra till 
en mer levande miljö vilket i sin tur kan ha många positiva spridningseffekter. I 
Karlssund i Landskrona fanns problem med ungdomsgäng som skapade oro i 
området. Hyresgästföreningen ville söka en ny väg till att nå dessa ungdomar och 
valde att fokusera på deras mammor. Genom att starta en kvinnogrupp i området har 

                                                
5	  http://www.olssonlinder.se/ (Hämtad 2013-09-09)	  
6	  http://www.eukn.se/ebiblioteksdokument/pdf/tidning_uppdrag_m.pdf (Hämtad 2013-05-13)	  



 32 

ett nätverk bland ungdomarnas föräldrar etablerats vilket skapar ringar på vattnet. 
Detta visar på kreativitet när det gäller att bemöta en klassisk problematik. Från 
området Lövgärdet i Göteborg, där flera projekt och satsningar har ägt rum genom 
åren, är det möjligt att dra kunskaper om hur det är möjligt att spara på resurser 
genom att samla all tillgänglig information. Projektledaren för Uppdrag M betonar 
vikten på att försöka leta reda på existerande rapporter och undersökningar istället för 
att göra nya för varje projekt. Likväl är det viktigt att se vilka som har visat 
engagemang tidigare och ta vara på de eldsjälarna. För att ta reda på sådant kan det 
rekommenderas att kontakta exempelvis Lugna gatan eller andra organisationer som 
är verksamma i området.  
  
Ett av exemplen i Uppdrag M är särskilt relevant för detta arbete då det handlar om 
mobilisering i samband med den fysiska upprustningen av ett miljonprogramsområde. 
Detta är bostadsområdet Brogården i Alingsås, vilket byggdes mellan 1971 och 1973 
och var den sista miljonprogramsatsningen i Alingsås. Liksom många andra 
miljonprogramsområden har det lidit av fysiskt förfall och när renovering planerades 
bestämdes det att husen skulle byggas om till passivhus. Området består av tre till fyra 
våningar höga lamellhus med främst tvåor och treor. Då husen i området är 
tidstypiska har de i Regionmuseum Västra Götalands bebyggelsehistoriska 
inventering av Alingsås stad värderats som ”Flerfamiljshus med kulturhistoriskt 
värde. Den välbevarade bebyggelsen är med sin tidstypiska arkitektur ett 
byggnadshistoriskt exempel liksom ett samhällshistoriskt dokument över bebyggelse 
från miljonprogrammets dagar” (Alingsåshem, 2013). I och med detta har det 
bedömts nödvändigt att bevara områdets prägel och själ. Förvaltaren Alingsåshem har 
valt att bemöta detta genom att arbeta med så kallad ”systematisk förnyelseplanering” 
vilket innebär att utgå från en värdering av områdets själ, kvaliteter och brister och se 
hur det är möjligt att åtgärda bristerna utan att kompromissa själen och kvaliteterna. 
En inventering visade att området är omtyckt och har fint sammanhållna gårdar. 
Kvaliteterna ligger i att det finns strukturellt starka hus som är värda att bevara medan 
bristerna främst ansågs vara tekniska och energianvändningsrelaterade.   
 
Själva arbetsmetoden består av tre metoder: partnering, boendedialog och 
demoprocess (Alingsåshem, 2013). Partnering innebär att de inblandade samarbetar 
för att lösa en bygguppgift. I praktiken innebar det att Alingsåshem och Skanska hade 
ett inledande möte där de upprättade en målbild och undertecknade en 
partneringöverenskommelse. Alingsåshem och Skanska handlade upp el-, rör-, mark, 
mål, och ventilations-entreprenörer som sedan deltog i ett två dagars startmöte, lett av 
en extern partneringledare, där förväntningar diskuterades och målbilder fastställdes. 
En viktig förutsättning för att få ett sådant samarbete att fungera, enligt Alingsåshem, 
är en gemensam och öppen budget och öppen bokföring. På så sätt kan fokus 
förskjutas från kontraktshantering till att finna gemensamma lösningar och optimera 
inköp.   
 
Den andra aspekten av arbetsmetoden, boendedialog, kom inledningsvis på efterkälke 
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då det florerade rykten om att något skulle hända och spekulationer uppstod i området 
om vad, hur och när. Alingsåshem och Hyresgästföreningen höll då ett 
informationsmöte som fick stor uppslutning. Strax därefter öppnades en 
visningslägenhet som fick fungera som informationskanal där möten kunde hållas 
inledningsvis varje vecka och, när arbetet var mer etablerat, vid behov. Det 
arrangerades även workshops för de boende där de kunde framföra sina visioner för 
området eller ge respons på förslag. Efter en sådan workshop ändrades 
landskapsarkitektens plan till att innehålla mer cykelställ och bänkar och därmed möta 
de boendes önskemål. En tidning, Brogårdsbladet, gavs inledningsvis ut en gång i 
månaden med information och uppdateringar på vad som har hänt med bygget sen 
senaste numret och det har även funnit kontaktpersoner vid Alingsåshem och 
Hyresgästföreningen som de boende har kunnat vända sig till med sina frågor.  
 
Den sista aspekten av arbetsmetoden kallas demoprocess. Detta innebär att nya grepp 
och lösningar har utvecklats under ombyggnadstiden och att många lösningar testades 
på det första huset och utvärderades innan de gick vidare med nästa hus. På så sätt har 
det gått att nå lösningar som passar många och som samtidigt är priseffektiva. 
Hyrorna kommer dock att höjas och hyresgästerna kommer betala egen hushållsel och 
varmvatten, vilket kan komma att påverka de boendes möjlighet at bo kvar efter 
upprustningen, men området har fått en genomgående lyftning med bland annat full 
tillgänglighet i 60% av lägenheterna, nya större badrum och större variation när det 
kommer till lägenhetsstorlekar som därmed passar olika typer av 
familjekonstellationer (Alingsåshem, 2013).  

4.6 NCC och partnering 
NCC är ett av Sveriges största byggföretag och som huvudsakligen arbetar med 
nybyggnad, idag har NCC endast 4% av ombyggnadsmarknaden men med en 
fokuserad satsning finns ambitionen att öka detta till 10%, motsvarande 40 miljarder 
kronor under en tioårsperiod. Produktansvarig Madeleine Nobs uttrycker att 
miljonprogramsområdena har identifierats som en viktig framtida marknad för att 
uppnå detta mål och att detta ska ske på ett hållbart sätt (intervju, 2012-12-13). NCC 
har under ett antal år försökt profilera sig inom hållbart byggande men har, som är 
symptomatiskt för branschen, främst inriktat sig på den ekologiska aspekten och 
lanserat tjänster som Grön Asfalt och Hållbar Renovering samt byggt ett antal 
passivhus.7 Det kan dock skönjas ett skifte mot hållbarhet i en bredare bemärkelse och 
företaget uttrycker i årsredovisningen från 2011 sin vilja att bemöta detta: 
”Efterfrågan på energieffektiva, men också brett hållbara lösningar ökar för varje år 
och NCC ska vara proaktivt och har sedan flera år utvecklat olika erbjudanden för att 
möta kundernas behov.” I samma årsredovisning är det även möjligt att utläsa att det 
inte räcker med att möta kunders behov utan att företaget siktar på att bli bäst inom 
branschen: ”vår uttryckliga ambition är att vara ledande inom hållbarhetsområdet och 

                                                
7	  http://www.ncc.se/ (Hämtad 2013-02-16)	  
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vara en föregångare både när det gäller att utveckla nya tekniska lösningar och 
arbetssätt” (Peter Wågström, VD, Årsredovisningen 2011).  
 
NCC har redan inlett ett visst arbete för att se hur de ska kunna utveckla sitt sociala 
engagemang i samband med renovering av miljonprogramsområdena, främst genom 
att engagera de boende i processen. Då många boende i miljonprogramsområden är 
trötta på makthavares projekt som inte sällan har varit spel för gallerierna är 
ambitionen att inte komma med ett upp- och utifrån perspektiv utan att från allra 
första början samarbeta med de boende för att förstå deras behov; fokus ska inte ligga 
på den urbana formen och fysisk upprustning utan på mobilisering av de boende 
(intervju med Madeleine Nobs, 2012-12-13). Enligt NCC kan detta bäst ske genom så 
kallad partnering där kommunen, fastighetsägare, konsulter och andra relevanta 
aktörer, inklusive de boende, ingår. Partnering är en arbetsprocess som innebär att ett 
antal entreprenörer går ihop och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Sedan 
1990-talet har partnering, som utvecklats som modell i Storbritannien, vunnit mark 
inom byggsektorn som generellt sett har varit fragmenterad med många olika aktörer 
med starka egenintressen involverade i en process. Den här processen har föranletts 
av liknande förändringar inom många andra sektorer, såsom skiftet mot ett mer 
nätverksbaserat samhälle i allmänhet, och drivits av en önskan att effektivisera den 
traditionella arbetskulturen som genom ständiga konfrontationer baserade på 
konkurrens och varje aktörs egen vilja att maximera sin vinst leder till högre 
sammanlagda projektkostnader (Bresnen och Marshall, 2000). Definitionen är bred 
och kan täcka allt från gemensamma upphandlingar, gemensamma budgetar, 
styrdokument eller rent av sammanslagningar. Den mest centrala aspekten av 
partnering är att avstå från konkurrensmässigt tänkande och arbeta mer informellt mot 
både gemensamma och enskilda mål. Studier har visat att resultat gällande kostnad, 
tid, kvalitet, lämplighet i lösningar, säkerhet och ett flertal andra faktorer kan 
förbättras avsevärt om projektdeltagare utvecklar mer samarbetsinriktade arbetssätt 
(Bennett och Jayes i Bresnen och Marshall, 2000). Detta beror dels på att det är 
möjligt att hitta gemensamma synergilösningar men även för att fokus hamnar på 
kunden snarare än på att konkurrera med andra entreprenörer.  
 
Partnering är inte nödvändigtvis en lätt process och relationen mellan parter kan 
påverkas. Därför är det viktigt att i ett partnering-sammanhang, ständigt återkoppla till 
och justera överenskommelsens termer (Bresnen och Marshall, 2000). För att 
partnering ska fungera så bra som möjligt är tillit mellan parterna avgörande. Tillit i 
sin tur handlar om att ha förståelse och respekt för allas individuella förväntningar och 
värderingar. I och med detta är det möjligt att fråga sig om partnering kan tvingas 
fram. Nej, säger Green och McDermott (i Bresnen och Marshall, 2000), det måste 
växa fram organiskt. På så sätt kan enbart långsiktiga partnering-samarbeten vara 
effektiva. Andra är mer pragmatiska och ser att processen kan fungera även för 
kortare projekt om den standardiseras. Bennett och Jayes (1995) pratar om strategisk 
partnering som ett ramverk där en viss brist på tillit kan ersättas av tydliga riktlinjer. 
På så sätt går det att dra nytta av de positiva aspekterna av partnering medan frågor 
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som hur förtjänster fördelas och kostnader överlåts till det formella systemet. Det är 
dock viktigt att partnering per se inte nödvändigtvis leder till ett bättre resultat även 
fast det finns många exempel på att det är precis vad som har hänt. Det finns få 
exempel i litteraturen på ”vanliga” företag som samarbetar med målet att åstadkomma 
förbättrade sociala situationer, men det verkar vara en marknad på frammarsch.  
 
Partneringprocessen för NCC består av fyra faser. Fas 0 är samarbetets start, här hålls 
startmöte och samarbetsformen, projektstrategi och budgetramar fastslås med 
partnerna som också ingår ett partneringavtal. I Fas 1utformas samverkan bland annat 
genom en startworkshop. Här etableras även projektgrupper och en partneringledare. 
Thomas Bergfeldt (intervju 2013-06), affärsstrateg på NCC med fokus på partnering, 
betonar vikten av partneringledaren som den som vägleder alla berörda parter genom 
processen. I Fas 1 utarbetas även ett projektförslag och det är viktigt att sociala 
aspekter blir medräknade redan här. Det är i detta tidiga skede som målbilder skapas 
och om social hållbarhet inte tas upp här finns risken att det inte integreras fullt i 
arbetet eller tas upp vid uppföljningstillfällen. I Fas 2 utförs själva projektet, och 
parallellt sker uppföljning på kvalitet, tid och ekonomi. Uppföljningen består bland 
annat av en enkät som skickas ut en gång i kvartalet och genom workshops. Fas 3, 
den sista fasen, innehåller avslutandet av projektet och leverans av produkten. Här 
utvärderas det färdiga resultatet och det blir även kontinuerlig uppföljning under 
garantitiden. 
 
Strategisk partnering är en mer långsiktig variant där samma grupp arbetar med ett 
flertal projekt. Detta leder i de flesta fall till större effektivitet och mervärde för 
kunden. Enligt Bergfeldt är strategisk partnering näst intill en förutsättning för 
effektiv hållbar renovering av större miljonprogramsområden. I ett större projekt är 
det lättare att se resultat och utvärdera efter varje etapp och följaktligen åtgärda de 
tillkortakommanden som har uppstått inför nästa etapp. Om alla aktörer arbetar 
tillsammans under längre tid kan de dra full lärdom från varandra och utveckla arbetet 
allt eftersom. Det är dock ingen omöjlighet att bidra till social hållbarhet även genom 
mindre projekt. Även om ett projekt endast innefattar en huskropp finns det en 
möjlighet att påverka i det större och skapa ringar på vattnet. 
 
För renovering av miljonprogrammen är det särskilt viktigt att se vilka andra nyckel-
aktörer kan tänkas vara. Till skillnad från partnering när det gäller nybyggen berörs 
människor på ett helt annat sätt. Exempel på aktörer som skulle kunna inkluderas för 
att med sin kunskap kunna bidra till social hållbarhet är samhällsplanerare, 
beteendevetare och psykologer. Dessutom bör givetvis de boende representeras. Detta 
kan ske genom traditionella möten men det finns inga hinder för hur kreativ en kan 
vara för att skapa dialog. Jennie Fridolin, som arbetar med att utveckla arbetet med 
social hållbarhet vid NCC har inlett arbetet genom att träffa invånare i 
miljonprogramsområdena och frågat vilka behov de har (intervju, 2013-02-26). Varje 
område har givetvis egna specifika behov men många har gemensamt att det saknas 
samlingslokaler för kvinnor och ungdomar. Andra vanligt förekommande önskemål är 
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att skapa tryggare utomhusmiljöer, till exempel genom att sätta upp belysning, och 
önskemål gällande serviceinrättningar som affärer, banker och sjukvård. 
 
Ett konkret exempel på NCCs arbete för social hållbarhet är byggskolor där 
kommunen står för utbildningen och NCC erbjuder praktikplatser. NCC deltar nu i ett 
forum som ämnar skapa arbetstillfällen för de boende i bostadsområdet Lindängen i 
Malmö. I området som byggdes på 1970-talet bor strax under 7000 invånare, varav 
nästan 30% är under 20 år.8 Trångboddheten är utbredd och det finns en brist på 
arbetstillfällen och sysselsättning i området. För tillfället pågår en ombyggnad av 
områdets centrum men forumet som är relativt nystartat är inte direkt kopplat till 
någon byggnation. Utöver NCC deltar även Tillväxt Malmö, Arbetsförmedlingen, 
Jobb i Malmö och Vuxenutbildningen i satsningen. Lindängen ligger i Fosie stadsdel 
där även Fosie industriby med cirka 10000 arbetsplatser och 300 företag ligger och 
det är främst här de ämnar skapa arbetstillfällen för så många som möjligt av de 200 
personer som är aktuella för satsningen. Flera av företagen i Fosie industriby är 
underleverantörer till NCC vilket innebär att det redan finns en etablerad relation 
företagen emellan som gör att det är mer troligt att de kan ställa upp och ta emot 
praktikanter och lärlingar. Genom kontakt med företagarföreningen i Fosie industriby 
syftar forumet till att få till konkreta avtal som ger möjlighet till långvariga 
anställningar. Om ett företag går med på att ta emot lärlingar bistår vuxenutbildningen 
med utbildning och arbetsförmedlingen verkar som medlare mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren.  

4.7 Sammanställning av exempel 
Dessa exempel visar på olika typer av åtgärder och ofta hur flera av dem har 
kombinerats. Boverket har i sin rapport ”Drivkrafter för kvalitet – Miljonprogrammets 
förnyelse” (2008:b) lyft teman kopplade till förnyelse av miljonprogrammen. I 
rapporten presenteras tre grundstenar för en lyckad förnyelseprocess av 
miljonprogramsområden. Dessa är mobilisering, fysisk förnyelse och 
energihushållning, samt social utveckling. Då fokus för detta arbete inte ligger på det 
fysiska (även om flera av exemplen har arbetat med att utveckla både social och 
ekologisk hållbarhet) handlar det alltså främst om mobilisering och social utveckling.  
 
Exemplen som tas upp visar på olika aspekter av och inom dessa kategorier. Gårdsten 
är ett exempel på mobiliserande åtgärder i samband med, alltså inför och under själva 
upprustningen. Dessa tog varierande form och inkluderar mera informativa aktiviteter 
som informationskvällar och uppsökande möten men även mer proaktiva evenemang 
som Framtidsverkstaden där arkitekter och hyresgäster kunde mötas och bolla idéer. 
Liknande mobiliserande arbete bedrevs i Badhusberget där de boendes önskemål har 
fått prägla utomhusmiljön och där möten har ägt rum i en projektlokal på gården. 
Även exemplet Brogården i Alingsås visar på en liknande typ av mobiliserande 

                                                
8	  http://www.malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Omradesprogram/Fem-
omraden/Lindangen.html (Hämtad 2013-05-13)	  
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verksamhet, med informationsmöten, boendedialog och workshops som även i det här 
fallet ledde till att planerna ändrades efter de boendes önskemål. När det gäller 
exemplet Fisksätra och relationsförvaltning handlar mobilisering inte om inflytande 
under en upprustning utan är en del av förvaltningen. Genom att engagera hyresgäster 
som trappvärdar minskar avståndet mellan de boende och hyresvärden vilket i sin tur 
skapar en jämnare maktbalans och emanciperar de boende.  
 
Exemplen visar på olika sätt att främja social utveckling. I Fisksätra och i Hovsjö har 
det gjorts riktade satsningar mot ungdomar i form av skapandet av arbetstillfällen som 
är kopplade till underhållet av området. Dessa satsningar är dels positiva för de 
ungdomar som får en möjlighet att ta ansvar och en arbetsmöjlighet i dessa tider när 
ungdomsarbetslösheten är rekordhög, men samhället som stort tjänar också på detta 
då det stärker socialt kapital och känslan för ägandeskap inom området vilket båda 
exemplen vittnar på har lett till mindre vandalisering. Även i Badhusberget riktas 
insatser mot de unga men här främst mot barn som kunde delta i ett sommarkollo med 
olika kultur- och fritidsaktiviteter som ägde rum i projektlokalen på gården. Detta kan 
ses som ett liknande arbete men med utfall under en längre tidshorisont. Även i 
Lövgärdet i Göteborg som är ett av exemplen i Uppdrag M, betonas vikten att nå de 
unga. I det fallet valde de dock en annan infallsvinkel och skapade en kvinnogrupp 
där mammor kunde mötas och skapa ett nätverk som skulle bromsa utvecklingen med 
ungdomsgäng i området. NCC har också uppmärksammat vikten av att ta vara på 
ungdomarna i det område där de genomför renoveringar och lyft fram möjligheten 
skapa lärlingsplatser där ungdomar kan skaffa sig en praktisk utbildning i samband 
med att de renoverar sitt bostadsområde. Det dessa exempel har gemensamt är att de 
är riktade åtgärder mot barn och ungdomar som har för syfte att skapa en tryggare och 
bättre miljö för alla.  
 
I flera av exemplen lyfts vikten av att samarbeta med andra organisationer för att 
bidra till social utveckling. Detta kan vara polisen, som i Hovsjö där ett 
närpoliskontor upprättades för att skapa en mer personlig kontakt mellan de boende 
och polisen som i längden kom att leda till minskad brottslighet. I Fisksätra har 
samarbeten och med Folkets Hus, biblioteket, Stadsmissionen och Studiefrämjandet 
ämnat bidra till identitetsskapande. I Andersberg i Gävle som lyfts fram som ett 
exempel i Uppdrag M har en centrumgrupp med representanter från olika inrättningar 
i centrumet skapats för att gemensamt kunna skapa ett mer levande centrum med liv 
och rörelse. I Gårdsten har garage byggts om till företagslokaler för att locka arbete 
och investeringar till området och i Hovsjö fortsätter arbetet med Hovsjöhubben. 
Dessa exempel är av mer långsiktig karaktär men kan initieras i samband med 
renovering. Även under själva renoveringen kan samarbete i form av partnering bidra 
till social hållbarhet genom att skapa en arbetsmiljö där alla arbetar mot gemensamma 
mål, vilket lyfts fram av NCC och Alingsåshem.   
  



 38 

5. Diskussion 
I detta kapitel kommer de teorier som togs upp i kapitel fem att kopplas till exemplen 
för att kunna visa på hur social hållbarhet kan främjas i samband med upprustning av 
miljonprogramsområden. Då det snart är femtio år sedan miljonprogrammet inleddes 
och efterhåll har blivit eftersatt på många håll är upprustningen oundviklig. Det finns 
en stor möjlighet att i samband med detta se till att social hållbarhet främjas i dessa 
områden som har stigmatiserats som problemområden i media. Social hållbarhet är 
som beskrevs i teoriavsnittet ett brett och komplext begrepp som kan innebära en 
mängd olika saker, och därför är det problematiskt att se på det som ett mål eller 
något som är möjligt att åstadkomma. Det går alltid att göra mer inom området och 
social hållbarhet bör därför snarare ses som ett riktmärke, ett mål mot vilket det är 
önskvärt att arbeta på ett sätt som är för situationen bäst lämpat. När det gäller 
främjandet av social hållbarhet i samband med upprustning av 
miljonprogramsområden går det att dela upp det i vad som görs och hur det görs. Det 
förstnämnda handlar mer om specifika åtgärder ämnade att antingen lösa ett problem 
eller förstärka positiva aspekter i ett område. Hur det görs handlar om mobilisering av 
de boende och vikten av att basera insatser på omfattande kunskap om området men 
även om att låta flexibilitet vara ett ledord och se till att processen inte är statisk utan 
organisk.  
 
Det som löper som en röd tråd genom alla exemplen är att deras framgång till stor del 
grundar sig på att de boende har varit involverade i processen. En aktiv 
medborgardialog är en grundförutsättning för att främja social hållbarhet när 
miljonprogramsområden ska upprustas. Detta grundar sig på teorier om governance 
som handlar om att överlåta makt från beslutsfattare till medborgare. I samband med 
nybyggen lyfts medborgardialoger fram som viktig aspekt för att nå ett gott resultat 
och det finns tydlig lagstiftning kring detta. När det gäller renovering är det på ett sätt 
ännu viktigare att ha en väl fungerande medborgardialog då arbetet sker i en redan 
befintlig kontext, och det är avgörande för att det slutliga resultatet ska passa de 
boendes behov och önskemål. Medborgardialoger kan ses som governance i praktiken 
med sin platta hierarki där makt att påverka överlåts till de boende. Agenda 21 lyfter 
fram vikten av att försäkra att även marginaliserade grupper som kvinnor, ungdomar 
och ursprungsbefolkning involveras i denna process. Det finns flera saker att tänka på 
för att se till för att medborgardialoger blir så inkluderande som möjligt, och att de 
blir en faktisk dialog och inte bara spel för gallerierna. För att se till att så många 
röster som möjligt kommer till tals är det viktigt att informationen är lättillgänglig, 
gärna tillgänglig för flera språk, och att de ansvariga inte enbart förlitar sig på att de 
boende kommer att söka sig till dem utan att viss uppsökande verksamhet också äger 
rum. Det är också viktigt att försöka balansera den kommunikativa makten (Pløger, 
2001) genom att se till att de med mest kunskap, dvs. planerarna, inte lägger fram 
förslag på ett sätt som passar deras syften. Det är viktigt att sträva efter att mötas på 
jämlika villkor i en arena där beslutsfattande inte har ett övertag. I exemplet 
Badhusberget hölls informationsmötena i en projektlokal på gården. Här skapades ett 
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rum ämnat för detta syfte och det var inte så att någon möttes på hemmaplan. Det är 
också viktigt att inleda det mobiliserande arbetet väldigt tidigt i renoveringsprocessen 
då det annars finns en risk att planerna går så långt att det skulle uppfattas som alltför 
omständligt av beslutsfattare att ändra på dem. Detta vore inte bara att underminera de 
demokratiska värdena som finns inbyggda i medborgardialoger, men även förargligt 
då de boende besitter så pass mycket kunskap som bör tas tillvara i ett så tidigt stadie 
som möjligt för att forma utfallet. Den demokratiska aspekten av medborgardialog är 
också viktig för att stärka socialt kapital då den här sortens inflytande kan bidra till en 
känsla av ägandeskap och gemensamt ansvar.  
 
Mobiliserande insatser bidrar till den kunskapssammanställning som är en 
grundförutsättning för att de insatser som görs ska få maximal genomslagskraft. Det 
handlar kort och gott om att ha underlag som förstorar chansen att göra rätt saker och 
att inte slösa resurser och tid på något annat. Det är otroligt viktigt att i samband med 
renovering av miljonprogramsområden införskaffa sig kunskap om området och detta 
kan inte underskattas, vilket lyfts fram bland annat i Uppdrag M. Den kunskap som 
behövs är dels byggnadsteknisk för att förstå hur den fysiska miljön kan förändras 
men det är även betydelsefullt att samla information om det sociala, om människorna 
som bor där, deras behov och liv. Miljonprogramsområdena byggdes för ett homogent 
samhälle där de flesta hushåll bestod av en mamma, pappa och barn men så ser inte 
samhället ut idag. Vi ser betydligt större variationer på familjekonstellationer och 
även betydligt fler ensamhushåll och hur detta har ser ut i specifika områden är viktigt 
att ta reda på innan arbete med fysisk upprustning inleds. Det allra bästa vore att 
samla in informationen själv men den information som redan finns tillgänglig ska inte 
underskattas. Att se till att söka upp befintliga rapporter och skriftlig information om 
ett område som ska upprustas kan både vara tids- och kostnadseffektivt. Denna 
information kan finnas hos stadsdelsförvaltningar och organisationer med 
lokalförankring. Även organisationer som Miklo och Miljonstories kan bidra till att 
skapa en mer mångfacetterad bild som ger en bättre förståelse för utgångsläget med 
dess svagheter och styrkor. I samband med kunskapssammanställning är det även 
möjligt att identifiera eldsjälar. Att ta vara på de drivande krafter som finns och på 
personer som är väl etablerade i ett område kan underlätta att få förståelse för de 
behov som finns och hjälpa med identifiering av de frågor som är viktigast för just det 
området och var fokus bör ligga för att främja social hållbarhet.  
 
En annan viktig aspekt av hur aktörer bör tänka i samband med upprustning är 
långsiktighet. Flera av exemplen lyfter fram detta som avgörande för att kunna bidra 
till social hållbarhet i dess rätta bemärkelse. Historien har visat att kortsiktiga projekt 
sällan har haft så långvariga effekter och för att få bestående resultat är det viktigt att 
ha en utstakad riktning snarare än ett slutgiltigt mål. I Badhusberget i Lysekil har 
detta konkretiserats genom att den projektlokal som byggdes i samband med 
upprustningen fick stå kvar när arbetet var klart. Här kan konstnärer arbeta i utbyte 
mot att de också engagerar barn eller unga i deras projekt. I fallet Fisksätra i Nacka 
syns samma tendenser: där har mobiliserande åtgärder integrerats i förvaltningsarbetet 
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vilket innebär att det är del av det dagliga arbetet utan något slutdatum. I exemplet 
Telge Hovsjö i Södertälje är långsiktighet är ett tydligt uttalat mål. Under intervjun 
med Telge Hovsjös VD Patrik Derk (2013-07) uttryckte han upprepade gånger att det 
är viktigt att inte göra något förhastat då enbart genomtänkta beslut som stöds av de 
boende kan ha en faktisk effekt. Han lyfte fram vikten för en bostadsförvaltare att 
skapa förtroende hos de boende och att hans mål är att de boende inte bara ska 
respektera utan även tycka om bolaget. Liksom i alla sorters relationer är detta något 
som inte kan tvingas fram utan något som kommer med tiden. Att ha förståelse för 
detta är grundläggande för att kunna upprätthålla ett hållbart långsiktigt arbete. Då 
många miljonprogramsområden har varit fokus för riktade projekt med begränsad 
framgång genom åren gör Derk och Telge Hovsjö ett semantiskt ställningstagande 
genom att vägra kalla det som pågår i Hovsjö för ett projekt, det är en satsning. 
Hovsjösatsningen handlar om att steg för steg förbättra boendesituationen och med 
konkreta delmål och ett långsiktigt tänkande hoppas bolaget att förbättringarna blir 
bestående. Även om vissa socioekonomiska indikatorer är mer eller mindre 
oförändrade, går det att se vissa skillnader sedan projektet inleddes. Bland annat har 
omflyttningsgraden sjunkit markant vilket kan ses som ett tecken på att de boende inte 
har en önskan att flytta i samma utsträckning som tidigare.  
 
När de inblandade arbetar långsiktigt för social hållbarhet är flexibilitet ett ledord. 
Detta kan kopplas till resiliens som enligt Sanne (2006) är en viktig aspekt av 
hållbarhet, och innebär en förmåga att anpassa sig efter förändringar. I samband med 
renovering visar processen i området Brogården i Alingsås, som var del av Uppdrag 
M, på hur det är möjligt att konkret försäkra en viss mån av flexibilitet i processen. 
Detta kallades för Demoprocess och handlade om att utföra renoveringsarbetet i 
etapper och att utvärdera efter varje etapp för att kunna förändra och förbättra 
metoderna under processens gång. Paradoxalt nog är det viktigt att faktiskt planera för 
detta. Även om den uttalade ambitionen är att ha en organisk process är risken stor att 
en faller in i vanliga fåror om effektkontroll och återkoppling inte ges sin egen tid. 
Det är viktigt att samarbetet fungerar mellan de inblandade parterna och här kan även 
strategisk partnering lyftas fram som en viktig faktor för att främja social hållbarhet. 
Det finns flertalet studier som visar på hur partnering kan bidra till sänkta kostnader 
och högre effektivitet och Thomas Bergfeldt vid NCC (intervju, 2013-06) lyfter även 
fram vikten av strategisk partnering för att kunna återkoppla efter varje etapp i ett 
större projekt. Det sociala kapitalet i ett partneringsammanhang är generellt sett större 
än för andra projekt då de inblandade under samarbetets gång har utvecklat en större 
tillit för varandra. Detta sociala kapital bidrar till att kunna arbeta mot ett gemensamt 
mål och att ta gemensamt ansvar för det, och hjälper till att undvika situationer där 
processen saktas ner medan ansvar skjuts mellan olika aktörer.  
 
När en diskuterar långsiktighet handlar detta även om i vilket tidsperspektiv 
lönsamhet bedöms. Många av de värden som kan bedömas som socialt hållbara ger 
inte nödvändigtvis en omedelbar avkastning utan lönar sig främst på längre sikt. 
Enligt Lind och Lundströms beräkningar (2008) visade sig upprustningen i Gårdsten 
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vara en förlustaffär företagsekonomiskt då Gårdstensbostäders ökning i 
marknadsvärde inte motsvarade de investeringar som gjorts under projektets tio första 
år. Satsningen kan däremot otvivelaktigt ses som en samhällsekonomisk vinst bland 
annat genom att den bidrog till lägre brottslighet och ökad sysselsättningsgrad. Även 
Nilsson och Wadeskog (2012) har visat att det kan vara ekonomiskt lönsamt att satsa 
på sociala frågor ur ett samhällsperspektiv. Blomé (2009) har visat på hur satsningar 
på sociala värden inom ramverket för fastighetsförvaltning kan ses som lönsamma, 
även om det inom det här området behöver göras fler och pålitligare studier. För att 
sociala frågor ska bli integrerade i upprustningsprojekt på allvar är det viktigt att lyfta 
att de kan ses som investeringar och verka för ett kulturskifte där människor ses som 
tillgångar, även i miljonprogramsområden. Miljösmart är ett vedertaget begrepp och 
det kanske är dags att öppna upp för social-smarta investeringar, investeringar som 
ger tydliga sociala värden i kombination med lönsamhet. Detta har Söderberg (2012) 
inlett genom att koppla sociala insatser till mätbara indikatorer.  
 
Mobilisering, fokus på kunskap, långsiktighet och flexibilitet är alltså fyra ledord för 
hur arbetet för att främja social hållbarhet ska fortgå. Med dessa i bakhuvudet är det 
möjligt att skifta fokus mot mer specifika insatser för att se vad som kan göras. 
Exemplen visar på att det finns många olika tillvägagångssätt att bemöta olika frågor 
och främja social hållbarhet. I exemplet Hovsjö var ett av de största problemen att 
kriminalitet hade blivit normaliserat. Urbrända bilar kunde stå kvar i månader utan att 
något gjordes och invånarna hade lågt förtroende för myndigheter i allmänhet och 
polisen i synnerhet (Derk, intervju 2013-07). Detta bemöttes med ett antal åtgärder 
efter grundandet av bostadsbolaget Telge Hovsjö. Bland annat öppnades ett lokalt 
poliskontor vilket skapade en mer personlig kontakt mellan polisen och de boende. 
Genom att se till att urbrända bilar alltid förflyttades samma dag skickade 
fastighetsbolaget signalen att detta inte ska behöva vara en del av invånarnas vardag. 
Då Telge Hovsjö visade ett riktigt engagemang för området och dess problem stärktes 
invånarnas förtroende för fastighetsbolaget vilket innebar ett de med större öppenhet 
mottog ytterligare insatser från bostadsbolagets sida. Detta kan ses som ett exempel 
på hur socialt kapital kan stärkas.  
 
I Badhusberget i Lysekil ansågs ett av de främsta problemen vara ett utanförskap 
gentemot resten av staden vilket förstärktes av områdets avsides placering. Detta 
problem bemöttes på ett kreativt sätt genom att placera en skulptur i området och 
genom att ge varje hushåll tre miniatyrer av statyn, varav de skulle behålla en, placera 
ut en i staden och skicka en ut i världen. Detta kopplade samman området med resten 
av staden på ett väldigt symboliskt men ändå tydligt sätt. De boende fick något att 
vara stolta över och genom att placera ut miniatyrerna i Lysekil väcktes ett intresse 
för projektet och i förlängningen området, vilket bidrog till integration som är en av 
indikatorerna som kan mäta social hållbarhet. Det fysiska utanförskapet lyckades 
brytas på ett plan utan att byta ut de boende eller genomföra alltför stora eller 
kostsamma insatser, detta i sin tur stärkte det sociala kapitalet i området. Att stärka 
det sociala kapitalet i ett bostadsområde är ett sätt att främja social hållbarhet då det 
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kan bidra till trivsel och gemenskap vilket i längden bland annat kan bidra till större 
trygghet.  
 
Vissa satsningar som tagits upp i exemplen riktar sig mer direkt mot specifika 
problem som finns i området, exempelvis en låg sysselsättningsgrad. NCC har 
tidigare arbetat med så kallade byggskolor där de erbjuder lärlingsplatser åt personer 
med lokalförankring i samband med renovering av ett område, och vill utveckla detta 
arbete ytterligare. Detta kan självklart ha positiva konsekvenser för individen som får 
en praktisk utbildning och arbetslivserfarenhet, men det förutsätter långsiktighet. Det 
finns alltid en risk med den sortens projekt att den deltagande individen lyfts 
temporärt ur sin situation för att sedan sättas tillbaka i den när tidsperioden är slut. 
Risken med ett byggföretags involvering i ett område är kopplad till att den är 
tidsbegränsad och därför är det viktigt att försäkra sig om att projekten förankras väl 
och att det arbete som genomförs kan påbörja något långsiktigt. Detta kan förbättras 
genom att utveckla strategisk partnering och involvera fler aktörer i det, såsom 
kommuner, beteendevetare, socionomer och lokala organisationer. Lyckas detta är det 
en metod som bidrar till social hållbarhet genom att skapa möjligheter för individer att 
ta sig ur utanförskapet.  
 
Flera av exemplen visar på hur arbete med barn och ungdomar prioriteras. Ett syfte 
med detta är ofta att minska skadegörelse och vandalisering i området genom att 
skapa en känsla av ägandeskap bland barnen och ungdomarna. I Badhusbergen 
anordnades i samband med upprustningen sommarkollo för barnen i området där de 
bland annat fick arbeta kreativt med att uttrycka sina idéer om hur deras område 
skulle förbättras. På området etablerades i samband med renoveringen en lokal där 
konstnärer kan hyra in sig i utbyte mot att de organiserar någon sorts aktivitet för barn 
och/eller ungdomar. I Fisksätra har Stena Fastigheter i samarbete med den lokala 
fritidsgården etablerat en Klottergrupp som ansvarar för klottersanering av området 
och får åka på en skidresa i utbyte. Detta har lett till minskad omfattning av klotter 
vilket Blomé (2009) hävdar har ett direkt samband. I Hovsjö anställs varje sommar 
ungdomar som arbetar med underhåll av allmänna platser samt med trädgårdsarbete i 
Hovsjösommar. Många ungdomar har arbetat där många år och med tiden fått ta 
större ansvar till exempel som arbetsledare. I en stadsdel där arbetslösheten bedöms 
vara över 50% och en liknande andel elever går ut grundskolan med ofullständiga 
betyg så är det extra viktigt att erbjuda möjligheter att bryta utanförskapet. I slutändan 
handlar utanförskapet inte om etnicitet utan om tillgång till arbete, och genom att 
skapa arbetstillfällen bemöts problemet på bästa möjliga sätt. Att fokusera på de unga 
är viktigt då de är de som har störst möjlighet att bryta invanda mönster.  
 
Dessa exempel visar på hur det är möjligt att bemöta otrygghet och utanförskap samt 
att ta tillvara det humankapital som finns outnyttjat i dessa områden. Alla dessa frågor 
är tydligt kopplade till social hållbarhet, vilket ju är examensarbetets fokus, men det 
är viktigt att ändå betona att det finns kopplingar och samspel mellan sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekter av hållbarhet. I Brogården som är en del av 
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Uppdrag M valde bostadsbolaget att satsa på att omvandla husen till passivhus. Denna 
mer ekologiska fokus på hållbarhet var kostsam och som resultat höjdes hyrorna 
markant. Hyreshöjningar i sig kan ses som problematiskt i samband med upprustning 
av miljonprogramsområden då de i relativt stor utsträckning bebos av människor med 
mer begränsade betalningsförmåga. Även om det fanns andra aspekter med projektet 
som anses stärkande när det gäller social hållbarhet, exempelvis förbättrad 
tillgänglighet i lägenheterna och ett arbetssätt med effektiv mobilisering, så var detta 
ett bakslag för dem av de boende som inte hade råd att bo kvar efter upprustningen. 
Detta är en avvägning som måste göras och det är viktigt att försöka se för och 
nackdelar ur ett större perspektiv för att kunna prioritera så att resultatet blir så 
fördelaktigt som möjligt. Idealt så verkar de tre dimensionerna av hållbarhet i symbios 
och stärker varandra. 
 
Utöver kopplingar mellan de olika dimensionerna av hållbarhet finns det tydliga 
kopplingar mellan den fysiska miljön och människorna som bor där. Erik Stenberg 
(intervju 17/1 2014) har arbetat med sätt att skapa större variation bland 
lägenhetstyper i miljonprogramsområden där det stora flertalet av lägenheter är treor 
som ansågs lämpligast att möta dåtidens norm, kärnfamiljens, behov. Trångboddhet 
påverkar givetvis de direkt drabbade men kan även ha konsekvenser för samhället 
som stort. Stenberg (intervju 17/1 2014) gav ett schablonmässigt exempel på hur detta 
kan se ut. En familj med mamma och pappa samt två barn, en pojke och en flicka, bor 
i en för området typisk trea. På ålderns höst flyttar även en av föräldrarnas mamma in 
i lägenheten och hushållet består nu av fem personer. Det som kan hända är att 
föräldrarna får ett sovrum, mor/farmor får det andra sovrummet, och barnen sover i 
vardagsrummet. Då ytan är begränsad väljer sonen att röra sig från hemmet och 
umgås med sina vänner på offentliga platser. Där uppfattas pojkgängen ibland som 
hotande vilket gör att föräldrarna inte tillåter dottern att röra sig utomhus till samma 
utsträckning, hon stannar istället hemma och uppehåller sig i vardagsrummet. 
Mor/farmodern tar på sig en husmorsroll och dominerar i köket medan mamman 
bollas mellan dessa två världar. Pappan i hushållet känner sig trängd i hemmet med 
kvinnor från tre generationer och lämnar därför också hemmet för att spendera sin 
fritid med likasinnade, exempelvis på en bänk på torget. Därmed präglas även denna 
offentliga plats av männen och som konsekvens förstärks bilden av att hemmet är 
kvinnans domän och att de offentliga platserna är till för mannen.  
 
Detta är som sagt en schablonbild men visar ändå på hur den privata sfären kan 
påverka samhället som stort. Det är viktigt att inse själva bostadens betydelse för att 
främja social hållbarhet. Utöver ett behov för större lägenheter finns även ett större 
behov idag för ettor än vad som fanns när miljonprogrammet lanserades då andelen 
ensamhushåll har ökat under de senaste decennierna. En föreslagen strategi för att 
möta båda dessa behov är sammanslagning av två treor till en större lägenhet, en 
femma, och en mindre, en etta. Som del av Tensta Bomässa 2006 genomfördes ett 
sådant projekt initierat av bland andra Erik Stenberg för att visa på hur det är möjligt 
att ta tillvara miljonprogrammens kvaliteter och återvinna lägenheter. Två treor 
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ovanpå varandra blev till en femma i etage och en etta. Ombyggnationen var varken 
dyr (100.000-150.000 per lägenhet) eller komplicerad då detta faktiskt var en tanke 
med husen när de byggdes och byggsystemen är tillåtande för interna ändringar och 
var därför möjlig att genomföra utan att hyrorna höjdes markant. Att minska 
trångboddheten i miljonprogrammen kan främja social hållbarhet dels genom att 
förbättra boendesituationen för de som påverkas direkt men effekterna skulle nå långt 
bortom lägenhetsväggarna. Detta visar på hur det är möjligt att skapa snöbollseffekter 
som påverkar samhället som stort även när fokus på ytan ser ut att ligga främst på 
fysisk upprustning. Denna sorts lösningar bör undersökas ytterligare.  
 
Den fysiska miljön innefattar även offentliga platser, vilket i miljonprogramsområden 
ofta betyder ett centrum som även är områdets koppling till omvärlden då 
kommunikationer ofta är centrerade dit. Utöver centrumet finns gångvägar och 
gemensamma lokaler som exempelvis tvättstugor. De exempel som har tagits upp i 
detta arbete visar på hur det är möjligt att främja social hållbarhet i ett område genom 
att fokusera på dessa ytor och investera i bland annat belysning för att människor ska 
känna sig tryggare, gestaltning för att människor ska trivas bättre, och skapandet av 
mötesplatser för att ge de boende en möjlighet att träffas och umgås. Det är även 
möjligt att som i fallet Gårdsten omvandla garage eller som i Hovsjö en skola eller 
andra allmänna byggnader till lokaler för kommersiell verksamhet för att bidra till en 
mångfald bland aktiviteter i centrumet. Dessa satsningar är alla olika och även här är 
det viktigt att vara medveten om utgångsläget för att lägga krut på det som passar de 
boendes önskemål och behov. När det gäller offentliga platser uppstår ibland 
problematiken att ingen är beredd att ta ansvar för dem då det inte anses vara en 
lönsam investering. Söderberg (2012) lyckas dock omvandla sociala värden till 
ekonomiska termer och visa att det borde ligga i såväl företags, fastighetsägares och 
kommuners intresse att de offentliga platserna bidrar till en levande stad och även i 
detta fall kan partnering och skapandet av nätverk mellan aktörer bidra till att dessa 
frågor får den uppmärksamhet de förtjänar och att ansvaret inte skjuts mellan aktörer. 
Ett sätt att arbeta med detta, och med upprustning i allmänhet, är att försöka 
identifiera områdets själ, kvaliteter och svagheter. Genom att arbeta med områdets 
svagheter samtidigt som en fokuserar på områdets själ och kvaliteter är det mindre 
risk att förbättringar inom ett område sker på bekostnad av något annat.  
 
Det är tydligt att det finns många olika tillvägagångssätt för att främja social 
hållbarhet i miljonprogramsområden i samband med upprustning av dessa. Små 
insatser kan skapa snöbollseffekter och det är därför viktigt att hellre än att försöka 
åtgärda alla problem samtidigt, göra prioriteringar och jobba långsiktigt steg för steg. 
Några ledord är mobilisering, kunskapsinsamling, flexibilitet och långsiktighet. När 
det gäller mer riktade satsningar har arbeten riktade mot barn och ungdomar visat sig 
framgångsrika men även frågor som ombyggnation till fler lägenhetsstorlekar för att 
tillgodose behoven som finns i ett mindre likartat samhälle kan göra underverk för att 
främja social hållbarhet. Byggföretag eller bostadsbolag behöver inte nödvändigtvis 
engagera sig i sociala projekt, utan att det finns goda möjligheter att inom sina ramar 
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bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta handlar om att anamma en viss ödmjukhet 
och inse sin roll inför en otroligt komplex fråga som är del av en ännu större 
problematik. Det är tydligt att samhället som stort inte mår bra av segregering och att 
vissa stadsdelar mår bättre än andra. Miljonprogramsområden är på många sätt på den 
förlorade sidan av den samhällsutveckling som ökar klyftorna mellan människor och 
områden. Detta är en strukturell fråga och därmed kan det ses som en droppe i havet 
att försöka undersöka vad enskilda aktörer kan göra i enskilda områden för att 
påverka det hela. Det är viktigt att se att segregation inte kan brytas enbart genom att 
lyfta den förlorande sidan då det faktiskt är mer priviligierade områden som ofta är 
mest homogena. Med detta sagt är det inte meningslöst att arbeta för att främja social 
hållbarhet i mer utsatta områden och därmed bidra till en bättre levnadsmiljö då alla 
som bidrar till att bygga en bättre levnadsmiljö bidrar till ett bättre samhälle. 
 
Flera av aspekterna som har tagits upp i det här kapitlet lyfts upp av Boverket i deras 
redovisning av projektet ”Drivkrafter för kvalitet – Miljonprogrammets förnyelse” 
(2008:b). Detta var ett projekt som startades 2006 av Rådet för byggkvalitet, BQR 
med målet att stimulera kommuner och bostadsföretag att starta 
upprustningssatsningar i miljonprogramsområden, och som avslutades 2008, ett år 
tidigare än planerat som följd av utebliven finansiering. Genom att undersöka olika 
exempel och sammanföra personer med olika expertis i seminarier och workshops 
ämnade de kunna sammanställa en metodmässig grund för långsiktigt förnyelsearbete. 
De kom fram till en lista med tolv steg som anses som viktiga att ha i samband med 
upprustning av miljonprogramområden. Dessa är: 
 

1. Ägardirektiv 
2. Kunskap 
3. Helhetssyn 
4. Nytänkande i fråga om förvaltning 
5. Kommunikation 
6. Mobilisering och delaktighet 
7. Upprustning och förnyelse 
8. Fysiska förändringar  
9. Sammanlänka med övriga staden 
10. Identitet som ger självförtroende 
11. Effektkontroll 
12. Ekonomi 

 
Dessa steg ger inga konkreta förslag på vad som bör göras men lyfter många av de 
mer generella aspekter som har tagits upp i detta arbete. Ägardirektiv syftar på att det 
finns en vilja att förändra, vilket är en förutsättning för att upprustningen ska kunna 
bli mer än enbart en kosmetisk åtgärd som bäst. Att samla kunskap om området är 
nödvändigt för att kunna etablera vad utgångsläget är. Här är det viktigt att inte enbart 
fokusera på svagheter utan även styrkor för att kunna arbeta på ett sätt som möjliggör 
för de positiva krafterna i ett område. Helhetssyn handlar om att se kopplingar och 
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överlappningar mellan olika områden och frågor, och även om att sammankoppla 
upprustningen av den fysiska miljön med sociala frågor. Att vara nytänkande i fråga 
om förvaltning och organisation handlar främst om att skapa en mer decentraliserad 
förvaltningsform där förvaltaren och kunden kommer närmare varandra. 
Kommunikation handlar främst om att formulera en vision och göra den känd. Det 
handlar om att ha en riktning och ett mål som det är möjligt att hänvisa olika 
satsningar till, detta är mer abstrakt medan mobilisering och delaktighet handlar om 
att stimulera de boende att delta i den praktiska utformningen av strategier för att nå 
dit. Då är det möjligt att satsa på fysisk upprustning och förnyelse, vilka ska ge 
mervärde för såväl bostadsbolag som hyresgäster. Att sammanlänka med den övriga 
staden genom att bygga broar, såväl fysiska som symboliska, handlar om att bygga 
överbryggande socialt kapital, medan att skapa identitet som ger självförtroende 
handlar om att lyfta fram områdets styrkor och på sätt stärka det sammanbindande 
sociala kapitalet. Effektkontroll handlar om flexibilitet, att utvärdera allt eftersom och 
se till att det finns en god kundnöjdhet eller att annars justera planerna. Allt detta kan 
genomföras om det finns en ekonomi som ger ekonomiska möjligheter för långsiktiga 
satsningar. Dessa punkter är främst riktade mot bostadsbolag som vill ta steget och 
satsa på förnyelse av sitt bestånd men alla inblandade aktörer kan dra nytta av dessa 
punkter för att kunna bemöta den akuta situation som finns på ett sätt som främjar 
social hållbarhet.  
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6. Slutsatser och fortsatt forskning 
Social hållbarhet är inget som går att åstadkomma utan något som kontinuerligt 
behöver arbetas på. Vissa aspekter av social hållbarhet kan härledas till boendemiljön 
och därför är det möjligt att främja social hållbarhet i samband med upprustning av 
miljonprogramsområden. Det är dock inte en självklarhet hur detta arbete ska 
bedrivas, inte minst för att varje område har sina egna kvaliteter som behöver lyftas 
och problem som behöver åtgärdas. Därför är den främsta slutsatsen som kan dras 
från diskussionen är om det överhuvudtaget ska vara möjligt att främja social 
hållbarhet i samband med upprustning av miljonprogramsområden så måste alla 
aktörer närma sig situationen med rätt inställning. Några ledord på hur detta arbete 
ska bedrivas är mobilisering, kunskapsinsamling, flexibilitet och långsiktighet. 
Bostadsbolag, byggföretag och andra som är involverade i upprustningsprocessen bör 
inleda sitt arbete med att försöka få en förståelse för området de ska arbeta i, dels 
gällande den fysiska miljön men även om dem som bor där. Därför är det viktigt att 
alla aktörer uppvisar ödmjukhet och öppenhet inför de boendes behov och önskemål, 
vilket i praktiken kan försäkras genom effektiva medborgardialoger och 
kunskapsinsamling. Ödmjukhet handlar också om att tillåta en flexibel arbetsprocess 
där effektkontroll och utvärdering är en naturlig del av arbetsprocessen. När det gäller 
mer specifika insatser tyder exemplen på att det finns flera infallsvinklar för 
satsningar som kan främja social hållbarhet, bland annat genom att fokusera på barn 
och unga eller att skapa liv och identitet genom att lyfta offentliga platser. Ofta är det 
effektivt att försöka adressera flera aspekter parallellt, men här är det viktigt att inse 
vad som är realistiskt och inte försöka göra allt samtidigt. Istället är det att 
rekommendera att prioritera de åtgärder som känns mest akuta och sedan utöka 
arbetet steg för steg. Långsiktighet är en förutsättning för detta och det är bra om 
satsningar som inleds i samband med upprustning kan bli en del av vardagligt 
förvaltningsarbete i längden.   
 
För att kunna bidra till ökad spridning av dessa idéer är det viktigt att fortsätta bedriva 
forskning inom området. Det skulle vara givande att återkoppla till dessa eller andra 
liknande exempel efter ett antal år för att se om dessa satsningar gav bestående 
resultat. Ett annat område som skulle vara intressant att utveckla vore hur samarbetet 
mellan byggföretag och andra aktörer kan förbättras och tidigareläggas, för att på så 
sätt kunna ha en mer inkluderande arbetsprocess från första början. En ytterligare 
fråga som väcktes under arbetets gång är hur det är möjligt att minimera avvägningar 
mellan de olika dimensionerna av hållbarhet i upprustningsperspektiv. Det skulle vara 
givande att se exempel på satsningar som är i framkant gällande ekologisk hållbarhet 
utan att vara socialt exkluderande. Slutligen vore det spännande att zooma ut och se 
vilken roll staten skulle kunna ta i frågan om upprustning av miljonprogramsområden. 
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