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Sammanfattning 

Största delen av alla flyttar står ändrade familjeförhållanden och arbetsrelaterade orsaker för, 

anledningar som för bostadsbolaget är svårt att påverka, den delen man kan benämna som sund 

omflyttning. Det saknas dock ordentlig forskning kring de riktiga bakomliggande orsakerna till varför 

människor egentligen flyttar; det kan vara vantrivsel med lägenheten, grannar eller den yttre miljön. 

Här finns rum för fortsatt forskning och utveckling av arbetet.  

Arbetet började med uppfattningen att omflyttningen var ett stort problem för bostadsföretagen likt 

SABO beskriver och att det kostar företagen stora summor pengar varje år. Efter kontakt med 

verksamma inom branschen så visade det sig att så inte var fallet, utan för de allmännyttiga 

bostadsbolagen är omflyttning istället en nödvändighet för att kunna fullfölja sina ägardirektiv (oftast 

kommunen) för att t.ex. uppfylla bostadsgarantin för studenter samt erbjuda ett varierat utbud av 

bostäder till flera målgrupper.  

Utan omflyttning menar de att det inte blir någon cirkulation på marknaden vilken som en direkt 

följd av detta blir låst. Snarare pratar man om en för låg omflyttning och skulle tvärtom behöva ha en 

större omflyttning för att det skulle vara optimalt. De nämner att det är en fin balansgång och att det 

inte är så lätt att säga exakt hur stor omflyttning som krävs exakt varje år eftersom efterfrågan från 

hyresgästerna varierar. Därför arbetar inte branschen med låga omflyttningstal för att öka den 

ekonomiska vinsten.  

Det man däremot lägger fokus på är att komma till rätta med den omflyttning som benämns som 

osund, alltså den som sker pga. att man inte trivs i sin lägenhet, känner sig otrygg i områdena om 

nätterna eller upplever stor skadegörelse i sin omgivning för att nämna några. Det är genom dessa 

åtgärder som företagsekonomiska besparingar kan göras, åtgärder som får folk att trivas i sina 

lägenheter och närområden samt som går ut på att minska skadegörelse, klotter och andra 

trygghetsökande åtgärder.  

Den stora ekonomiska vinningen nås istället genom ett stort samhällssocialt ansvarstagande. Genom 

att t.ex. erbjuda arbetslösa bidragstagare utbildning och arbete inom företaget, nås stora 

samhällsekonomiska vinster samtidigt som relationen mellan hyresgäst och bostadsbolag förbättras.  

En ökad trivsel, förbättrat rykte och säkrare miljö kan uppnås på en rad olika sätt. Det är egentligen 

bara fantasin som sätter gränser. Ibland kan det vara bra att tänka utanför ramarna och pröva sådant 

som ingen tidigare testat. Gemensamt oavsett vilken åtgärd som man bestämmer sig för, så är vikten 

av kommunikation och engagemang av största betydelse. Det gäller att få med sig alla parter både 

från den egna organisationen och fram till hyresgäster i ett tidigt skede av processen för att 

minimera antalet felbeslut och felsatsningar som annars blir mer kostsamma ju längre in i projekten 

man fortgår samt för att de ska bli hållbara i längden och accepteras av majoriteten av de boende.    



 
 

 

 

Abstract 

Most of all moves are changes in family status and work-related causes, reasons that for the housing 

company is difficult to influence, that part one can term as sound relocation. What is missing is 

proper research about the real reasons behind why people actually are moving; there may be 

dissatisfaction with the apartment, neighbors or the environment. There is room for further research 

and development of the work.  

The work began with the idea that relocation was a major problem for the housing companies like 

SABO describe and that it costs companies huge amounts of money every year. After contact with 

people working in the industry, so it turned out that was not the case, for the public housing is 

shuffling instead a necessity in order to fulfill its owner's directives (usually the municipality) to e.g. 

meet housing guarantee for students and offer a variety of dwellings to multiple audiences.  

Without migration, they say that there is no circulation in the market which as a direct result of this 

will be locked. Instead they talk about a low relocation and vice versa would have to have a larger 

relocation for it would be optimal. They mention that it is a fine line and it's not so easy to say exactly 

how large relocation required exactly every year as demand from tenants varies. That's why the 

industry isn't working with low migration rates to increase the economic profit.  

What you on the other hand focuses on is to overcome with the relocation termed as unhealthy, the 

one that taking place due to one does not feel comfortable in their apartment, feels insecure in the 

fields at night or experience great vandalism in their environment to name a few. It is through these 

measures that business economic savings can be made, measures that makes people feel 

comfortable in their apartments and surrounding areas as well as aims to reduce vandalism, graffiti 

and other safe-haven measures.  

The big economic gains are instead accessed by a large social community responsibility. By for 

example offering unemployed benefit claimants training and work in the company, great 

socioeconomic gains will be reached while the relationships between tenants and housing companies 

improves.  

An increased satisfaction, improved reputation and safer environment can be achieved in a number 

of ways. It is really only imagination that limits. Sometimes it is good to think outside the box and try 

things that no previously tested. Common whatever action you decide to, the importance of 

communication and commitment are essential. You have to get along all the parties from both your 

organization and also the tenants at an early stage of the process to minimize the number of 

incorrect decisions and misjudgments that otherwise becomes more expensive the further into the 

projects you continue as well as for them to be sustainable in length and accepted by the majority of 

the residents.  
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1 Inledning 

Arbetet är skrivet som ett examensarbete på 22,5 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik med inriktning husbyggnadsteknik. Handledare kommer Mikael Götlind att bistå som och 

examinator är Malin Olin.  

”-Vi har ingen exakt analys men det är klart att det kostar mycket pengar.” (Hem & Hyra 2011) Så 

säger Anders Johansson som jobbar på utvecklingsenheten hos SABO (Allmännyttiga 

bostadsbolagens branschorganisation) angående en fråga om omflyttning.  

”Förra året hade Familjebostäder ungefär 23 000 bostäder i sitt bestånd. Bolagets kostnad för 

lägenhetsbyten kan utifrån de siffrorna stanna på mellan 50 och 70 miljoner kronor bara i år. Trots de 

höga kostnaderna för lägenhetsbyten är de inte något som varken Familjebostäder eller Svenska 

bostäder håller reda på.” (Hem & Hyra 2010) berättar Lillemor Klockare, distriktschef på 

Familjebostäder i Stockholm.  

Går inte det emot det moderna tankesättet i dagens samhälle där mycket handlar om effektivisering 

och åtstramande av verksamheter? Att då inte ha någon större koll på en större kostnadspost bör ses 

som uppseendeväckande.  

Så här ser det generellt ut i landet och det kostar årligen bostadsbolagen stora summor pengar som 

hade kunnat användas till något annat. Årligen flyttar ungefär 12 % av Sveriges befolkning eller cirka 

1,15 milj. personer. I de allmännyttiga bostäderna bor det cirka 1,2 milj. vilket innebär att cirka 

144 000 hyresgäster byter lägenhet varje år. (SCB 2012)  

Vad är det då som ligger till grund för att siffrorna ser ut som dom gör? Varför flyttar vi på oss och 

vad får oss att stanna kvar? Kan man se andra samband som påverkar varför vi flyttar?  

Det råder procentuellt sett stora variationer inom landet och säkerligen arbetar man olika med 

problemet och säkert spelar förutsättningar på plats en stor roll. Däremot så borde frågan vara så 

pass viktig att alla bostadsbolag bör arbeta med den, oavsett om motivet är att maximera företagets 

vinst, förbättra kvalitén på fastigheterna eller att få nöjdare hyresgäster.  

Hur går då tankarna inom branschen, vad gör man från förvaltarens sida för att motverka 

omflyttningar och minska kostnaderna?  

 Syfte 1.1

Syftet med arbetet är att ta fram, utvärdera och presentera förslag på åtgärder som kan bidra till 

minskad omflyttning inom de allmännyttiga bostadsbolagens fastighetsbestånd.  
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 Mål 1.2

Målet som ska uppnås med arbetet är att:  

 Förstå orsakerna till varför omflyttning sker och vad det är som får folk att bo kvar i sina 

lägenheter.  

 Jämföra allmännyttiga bostadsbolag med hög omflyttning mot de med lägre och försöka 

förstå skillnaderna.  

 Klargöra möjliga åtgärder som kan bidra till:  

 Ekonomiska besparingar  

 Nöjdare kunder  

 Attraktivare bostadsområden  

 Ställa samman ett åtgärdsprogram för hur ovanstående punkter kan uppnås.  

 Problemformulering 1.3

1.3.1 Vad är problemet? 

Omflyttning och byten av lägenheter kostar bostadsbolagen stora summor pengar som varje år hade 

kunnat investeras i något annat.  

Problemen med omflyttningar är oftast störst inom områden med sämre rykte och mindre i städer 

med stort tryck på bostadsmarknaden, där valmöjligheten inte är så stora och alternativen att byta 

till är väldigt få.  

Roland Sernlind, förhandlingsansvarig på SABO, menar att man allmänt i branschen talar om en 

kostnad för förvaltaren på 30-40 000 kronor per lägenhetsbyte (om den tomma lägenheten inte blir 

uthyrd direkt, annars 10 000 kronor).  

1.3.2 Varför är det ett problem? 

Det innebär att förvaltaren lägger pengar på något som skulle kunna minimeras istället för att 

använda samma summa till att exempelvis sänka hyror, förbättrings- och underhållsarbeten i 

fastighetsbeståndet eller för att generera en större ekonomisk vinst till ägarna.  

Det innebär även att kunderna på ett eller annat sätt inte är nöjda med produkten och på så sätt kan 

lämna sin bostad för en konkurrent. I kölvattnet av detta kan ofta följa att området får ett negativt 

rykte som kan bidra till negativ publicitet. Risken att lägenheten i sin tur inte blir uthyrd ökar och 

företagets inkomst av hyror minskar.  
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1.3.3 För vem är det ett problem? 

För ägarna som på ett eller annat sätt är ute efter att maximera vinsten eller för förvaltaren (om det 

inte är densamma som ägaren) som får mindre kapital till att underhålla och förbättra fastigheterna 

med.  

Det är oftast ett problem för hyresgästerna som eventuellt får höjda hyror, hyror som annars hade 

kunnat ligga kvar på samma nivå eller sänkts. 

Om de boende också väljer att byta bostad innebär det oftast att dom är missnöjda med något som i 

längden drabbar ägaren/förvaltaren.  

1.3.4 Varför är det intressant? 

Det går ihop med dagens synsätt om resurshantering och resurseffektivisering. Det ligger i allas 

intresse att få ut maximalt av satsat kapital, oavsett om du är förvaltare eller hyrestagare. Problemet 

innebär att pengar ”kastas i sjön”. Om istället förbättringar kan göras så att omflyttningar minskas 

ger det större möjligheter till utveckling av det egna bostadsbeståndet (bättre boendekvalitet), 

nyproduktion, vinstmaximering, nöjdare kunder och ett bättre rykte/fördelar gentemot 

konkurrenterna.  

Minskad omflyttning kommer gynna flera parter varför det finns många intressanta aspekter i att 

minska omflyttningarna.   
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2 Metod 

Inledningen av arbetet bygger på en kvalitativ metod med basen i analys av litteraturstudier, detta 

för att få en vetenskaplig informations bas som grund att stå på och för att skapa en djupare 

förståelse för ämnet inför kommande resultatavsnitt.  

Resultatet innefattar både litteraturstudien samt en fallstudie, som jämför de utvalda områdenas 

omflyttningstal.  

För att komplettera med information som kan vara problematiskt att samla in via 

informationssökning i skriftliga källor och för att jämföra vad forskningen i litteraturen säger kontra 

verkligheten, så tas det kontakt med anställda inom utvalda bolag för en kortare intervju.  

 Litteraturstudie 2.1

En litteraturstudie är ett bra sätt att på relativt kort tid samla in och bearbeta relevant information 

och redan existerande kunskap inom området (Björklund & Paulsson 2003) Sökord som omflyttning, 

omflyttningstal, social hållbarhet, allmännyttiga bostadsbolag och miljonprogrammet mm. användes 

främst på webbplatstjänsten Scholar från Google och i databasen DIVA1. Det söktes även efter 

litteratur i Karlstads Universitets bibliotek där litteratur från Ola Nylander dominerade.  

Scholar är en anpassad sida från Google som syftar till att hjälpa vid informationssökning. Den 

anpassar sökresultaten till vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar och böcker mm.  

DIVA är ett elektroniskt arkiv som samlar examensarbeten och forskningspublikationer från 

studenter och forskare från Sveriges universitet och högskolor där det mesta finns tillgängligt för alla 

i fulltextformat.  

Informationen som fås via Scholar, vetenskaplig litteratur samt DIVA bedöms som tillförlitlig trots att 

de oftast är s.k. sekundära källor. Detta pga. hur de olika sökverktygen är uppbyggda kring 

vetenskapliga urvalsgrunder och kriterier.  

Andra källor är också accepterade att använda i arbetet men merparten av källorna bör ha sin grund i 

vetenskapliga artiklar, böcker och publikationer för att säkerhetsställa kvalitén på arbetet.  

 Fallstudie 2.2

För att uppnå en djupare förståelse av problemet undersöks några bostadsbolag närmare i en 

fallstudie. Det är ett bra sätt att komplettera den sekundära informationen från litteraturstudien och 

koppla den till den faktiska miljön som råder i de utvalda bolagen.  
                                                           
1
 Digitala Vetenskapliga Arkivet 
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Genom fallstudien ges möjligheten till en jämförelse för att kunna dra egna slutsatser och se 

samband mellan de olika bolagen samt vilka eventuella åtgärder man vidtagit och resultat de gett.  

Företagen har valts ut genom ett urval av olika kriterier. De ska vara inom ett rimligt geografiskt 

avstånd för att eventuellt kunna besökas, storleken på städerna bör skilja sig åt från en något mindre 

stad till storstad, antalet lägenheter i fastighetsbeståndet samt omflyttningstalen bör också variera.  

Dessa urvalskriterier har valts för att företagen inte ska vara för lika varandra, för att de ska kunna 

representera en mångfald av de bolag som finns runtom i Sverige, samt för att täcka in 

omflyttningsskalan från låga till höga omflyttningstal.  

 Intervju 2.3

Intervjun är en kvalitativ studie och består av så kallade öppna frågor, frågor som kan ge utrymme till 

följdfrågor och diskussion av de svar som ges. Förhoppningen är att det ska ge nya infallsvinklar och 

fakta som tidigare inte uppmärksammats samt att det ska bidra till att samtalen flyter på naturligt.  

Efter en inledande kontakt via mail ställdes frågorna till representanter på de utvalda företagen via 

ett personligt möte där det var möjligt och i annat fall via telefon. Frågorna är baserade på ett 

underlag från litteraturstudien, där en utredning från SCB visar vad människor värderar mest i sin 

hyresrätt.  

Utredningen från SCB hittades i litteraturstudien. Tanken är att det ska ge en möjlighet till att se 

samband med hur väl företagens arbete stämmer överens med forskningen. Under intervjun fördes 

löpande anteckningar över vad som sades i punktform som sedan sammanfattades i 

sammanhängande text ur minnet med anteckningarna som stöd efter respektive intervju.  

 Avgränsningar 2.4

För att resultatet ska bli så tillförlitligt och så jämförbart som möjligt har det i arbetet valts att titta 

endast på de allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige. Detta för att de omfattas av samma statliga 

krav på förvaltningen, har en liknad ägarstruktur, uppbyggnad och verkar efter samma affärsmässiga 

principer.  

I arbetet har det valts att inte räkna med omflyttningar som sker i bostadsbolagens fastighetsbestånd 

för studenter. Studenter är en målgrupp som generellt sett flyttar oftare och av andra orsaker än 

övriga hyresgäster. Bostadsbolagens fastighetsbestånd för studenter varierar också kraftigt och skulle 

då ge en missvisande bild av den faktiska verklighet som råder.   
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3 Resultat 

 Bakgrund 3.1

Människan, eller Homo sapiens sapiens som vi kallas, har i alla tider, på ett eller annat sätt flyttat 

runt. Vare sig det berott på dålig tillgång till mat, krig, ändrade familjeförhållanden eller helt enkelt 

bara viljan till förnyelse så är det viktigt att förstå att det ligger i människans natur långt tillbaka i 

tiden att variera sin boendeplats.(Andersson 2000) Det är inget som kommer förändras över en 

generation, oavsett hur mycket man vill eller arbetar med att få människor att bo kvar i sina 

lägenheter. Det är däremot viktigt att försöka förstå vad det är som gör att människor väljer att 

stanna kvar på en plats och vad det är som gör att man tar beslutet att röra på sig. Den förståelsen är 

viktig så att man kan arbeta med frågan på ett meningsfullt och effektivt sätt, så att omflyttningar i 

allmännyttans bostadsbestånd kan minimeras så långt det går.  

I artikeln ”Varför flyttar man?” tar Roger Andersson primärt upp två grundläggande 

huvudinriktningar, makro- och mikroansater, vilka behandlas nedan.  

 Makroansatser 3.2

När man pratar om makroansatser inom bostadsmarknaden så intresserar man sig mer för att 

försöka att se och förstå större flöden samt mönster, snarare än att granska den enskilda 

individen/familjen.  

Det talas om flyttningsströmmar genom begreppet nettoflyttning snarare än bruttoflyttning. Tittar 

man på en stad och pratar om nettoinflyttning menar man skillnaden mellan antalet inflyttade mot 

antalet utflyttade. Det betyder att nettoinflyttningen kan vara noll trots att flera tusen människor 

bytt bostad. Om det istället talas om bruttoflyttning menar man istället alla flyttningar tillsammans 

alltså summan av om-, in- och utflyttningar. (Andersson 2000)   

3.2.1 Gravitationsteorin 

För att bättre förstå detta tar vi hjälp av Newtons gravitationslag         
     

  
 som säger ”två 

kroppar dras mot varandra med en kraft som är proportionell mot kropparnas massor och omvänt 

proportionell mot kvadraten på avståndet mellan dem.” (Wikipedia 2013) Befolkningsforskaren 

Ernest George Ravenstein menar med den att flyttningsfrekvensen mellan två städer ökar om 

avståndet mellan dessa är kort. Massan i det här fallet är befolkningsstorleken på staden och kraften 

mellan städerna blir då flyttningsströmmen. (Se figur 3.2-1)   
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Figur 3.2.1-1 Avståndet mellan två lika stora städer bestämmer flyttfrekvensen dom imellan. (Egen konstruktion) 

Ravenstein menar också att flyttningsfrekvensen mellan städerna ökar samtidigt som storleken på 

städerna ökar. (Se figur 3.2-2 och jämför med figur 3.2-1)  

 

Figur 3.2.1-2 Avståndet mellan två större städer ökar flyttfrekvensen om avstånder är oförändrat. (Egen konstruktion) 

En större ort innebär också generellt sett fler möjligheter till arbetstillfälle, utbildning och större 

bostadsmarknad, något som också bidrar till en större inflyttning. Generellt sett har människorna i 

landet större kunskap om de stora städerna kontra de mindre vilket även det bidrar till en ökad 

inflyttning i de stora städerna.  

Andersson skriver ”Även en person uppväxt i norra Norrland och som kanske aldrig varit söder om 

Umeå, har en bild av Stockholm. Sannolikheten att personen vet något om Tierp, Nyköping eller 

Eskilstuna är långt mindre.” (Andersson 2000)  
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 Mikroansatser 3.3

3.3.1 Livscykelperspektivet 

I livscykelperspektivet intresserar man sig för omflyttningsmönster som sker under en persons 

levnadstid. Det går att dela upp livet i olika faser; Den första fasen är den osjälvständiga fasen då 

man fortfarande bor hemma och inte har så stor del i besluten om var familjen ska bosätta sig. I 

Sverige fostras barnen i ungefär en fjärdedel av sitt liv (0-18 år), i den perioden flyttar man i snitt två 

till tre gånger.  

Den tidiga vuxenfasen (18-24 år) som sen tar vid med den efterföljande familjebildande fasen (25-34 

år) utmärker sig genom stor flyttbenägenhet. Närmare cirka fem gånger flyttar man.  

När den familjebildande fasen passerats sjunker flyttbenägenheten drastiskt och avtar tills den är 

som allra lägst i 70-årsåldern. I denna fas flyttar man generellt en till två gånger.  

Allt som allt flyttar personer som är födda i Sverige cirka 11 gånger under sin levnadstid och 2011 

flyttade 1 153 140 personer vilket motsvarar ungefär 12 % av Sveriges befolkning (SCB 2012) . 

Benägenheten att flytta mellan åren 18-35 är cirka 10 gånger så stor som jämfört med åren runt 70.  

Forskning visar att flyttar vid korta avstånd främst beror på demografiska förändringar; flytt 

hemifrån, man blir sambo och bildande av familj mm. Vid flyttar över längre avstånd spelar 

arbetsmarknadsskäl en allt större roll. Den består närmare bestämt för 50 % av de totala flyttarna. 

Forskningen visar också att cirka 85 % av alla flyttar sker inom en radie av 50km.  

Figur 3.3.1-1 Grafen illustrerar antalet flyttar i Sverige 2011, sorterat efter ålder samt kön. (SCB 2012)  
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3.3.2 Stressmodeller 

Ett annat sätt att beskriva flyttbenägenheten är med impulser. Har du en väldigt låg flyttbenägenhet 

krävs det mycket starka impulser för att få dig att byta bostad, medan tvärtom en person med hög 

flyttbenägenhet, som inte alls kräver lika starka impulser för att flytta på sig. Se figur 3.3.2-1.  

 

Figur 3.3.2-1 Benägenheten för en person att flytta i relation till den grad av stress samma person behöver utsättas för. 
(Andersson 2000)  

De impulser eller stressbegrepp som det pratas kan t.ex. handla om att det nya boendet skulle ge 

kortare avstånd till jobbet, lägre boendekostnad, tillgång till bättre skolor m.m. Har man då ingen 

direkt anknytning eller stark bindning till sin nuvarande bostad krävs det väldigt lite stress för att just 

den personen ska byta bostad, medan om du har stor lokal anknytning som binder dig till platsen 

krävs det större och mer betydande stress för att du ska flytta (Andersson 2000)  

Resonemanget om impulser förs ofta över längre tid och behöver komplettera ovan nämnda 

stressresonemang. Vissa orsaker till flytt kanske kan övervinnas utan att byta bostad. t.ex. finns det 

kanske andra alternativ till skolor i närområdet, det går att påverka sin hushållsekonomi till en viss 

grad på annat sätt än via flytt och det kanske saknas lediga lägenheter i det område du har för avsikt 

att flytta till.  

3.3.3 Övriga mikroansatser 

Vidare säger Robert McGinnis att p.g.a. sociala, ekonomiska och identitetsmässiga investeringar i 

boendet sjunker omflyttningsfrekvensen med den sammanhängande tiden du bor kvar i en och 

samma bostad. Studier visar också att beslut om återflyttning baseras på liknande grunder. Vid 

längre flyttar är det vanligt med återflyttning efter 2-3 år efter det har man förankrat sig i den nya 

miljön samtidigt som miljön man lämnade efter sig har förändrat sig mer än vad man var van vid. 

(Andersson 2000) . 
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 Flyttningsmönster 3.4

Boverket publicerar i sin rapport ”Boendesegregation – orsaker och mekanismer” (Lilja & Pemer 

2010) en genomgång av aktuell forskning. I den konstaterar dom att grannskap samt segregation ger 

upphov till ett tydligt flyttningsmönster. Själva grunden bygger på samhällets naturlagar om att de 

svagare i samhället med mindre ekonomiska resurser koncentreras till samma områden. Har du råd 

så väljs de stadsdelar som uppfattas som oattraktiva bort. Det är de attraktiva områdena som 

tenderar att vara stabila över tid samt präglas av låga omflyttningstal, alltså ökar sannolikheten att 

ordentligt rota sig och bo kvar.  

Flyttningsströmmarna är den största orsaken till segregationens utveckling men visar också att 

flyttningen sker främst mellan redan resurssvaga områden. Forskning över utvalda områden visar 

mellan åren 1990-2002 (Lilja & Pemer 2010) att 33 % bodde kvar i de resurssvaga områdena medan 

siffran för de resursstarka områdena landade på 75 %.  

Forskningen (Lilja & Pemer 2010) visar också på att segregationen fortfarande utvecklas negativt i 

och med att karaktären på de som flyttar ut och in i dem se resurssvaga områdena skiljer sig från de 

som flyttar in och ut i resursstarka områden. I de resurssvaga områdena hade de som flyttade in en 

lägre inkomst och högre arbetslöshet än de som redan bodde där.  

Även bland de som flyttar skiljer det sig åt, endast 4 % av de som flyttar från ett resursstarkt område 

väljer att flytta till ett nytt område som inte är av liknande karaktär som det man flyttar från, medan 

33 % från de resurssvaga områdena flyttar till ett resursstarkare/integrerade områden. (Lilja & Pemer 

2010)   

Vidare konstaterar rapporten att kvantitativ makroforskning är relativt väl utvecklad men ”för 

svenska förhållanden saknas i stort sett forskning om de djupare bakomliggande motiven för att 

flytta och för att välja bostad.” Medan de större flyttningsrörelserna som tagits upp tidigare i 

gravitationsteorin redan är relativt väl beskrivna. (Lilja & Pemer 2010)   

 Allmännyttiga bostadsbolag 3.5

I Sverige finns idag cirka 300 allmännyttiga bostadsbolag som sysselsätter cirka 12 000 anställda 

(SABO b) tillsammans har de cirka 1,2 miljoner hyresgäster fördelade i cirka 727 000 bostäder. (SABO 

a)  

För att ett bostadsbolag ska kallas allmännyttigt ska det vara ett kommunalt aktiebolag som ägs av en 

eller flera kommuner alternativt en stiftelse. Det huvudsakliga syftet med bolaget är att främja 
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bostadsförsörjningen inom kommunen med ett varierat utbud och god kvalitét med tillägget att de 

ska stödja alla målgrupper i samhället och inte endast de utsatta.  

Syftet med de allmännyttiga bolagen är också att de ska verka etiskt, miljömässigt och ta socialt 

ansvar. Detta för att bidra till den hållbara utvecklingen samt stärka företagets varumärke och på 

lång sikt också öka avkastningen.  

De allmännyttiga bolagen ska också främst förvalta bostadslägenheter i form av hyresrätter, främja 

bostadsförsörjningen lokalt i den kommun som äger bolaget och erbjuda de boende inflytande i 

bolaget. (Wikipedia 2014a)   

Tabell 3.5-1 Allmän- och omflyttningsinformation för allmännyttiga bostadsföretag (Egen konstruktion) 

 

Karlstads Bostads Uppsala Hem Mimer 

År 2012 2011 2012 

Invånare 61 685 140 454 110 877 

Antal lägenheter totalt (st.) 7 288 11 250 11 165 

Antal lediga lägenheter (st.) 7 16 45 

Vakansgrad (%) 0,10 0,14 0,40 

Antal omflyttningar totalt (st.) 1010 1935 2300 

Kostnad per omflyttning (kr)2 10000 10000 10000 

Omflyttningskostnad (Milj. kr) 10,1 19,4 23,0 

Omflyttningstal (%) 15,6 17,6 22,4 

 Viktiga faktorer för trivsel i hyresrätten 3.6

En statlig utredning från regeringen i samarbete med SCB visar vad boende i allmännyttans 

hyresrätter anser viktigast med sitt boende. I topp kommer ett säkert och tryggt område, bra 

kommunikationer, nära till affärer och en vacker fastighet med trevlig utemiljö. Andra viktiga faktorer 

som nämns är fritt från buller och trafikstörningar, ett område med gott rykte samt en fastighet med 

hög standard. (Birgersson 2000)   

Vad man däremot inte anser vara lika viktigt är närhet till samhällsfunktioner så som vårdcentral, 

skola och barnomsorg, närhet till motions- och idrottsanläggningar, vänner och bekanta samt 

stadens centrum.  

                                                           
2 Minsta kostnad vid flytt enligt SABO.(Hem & Hyra 2011)  



12 

 

Figur 3.6-1 Vad hyresgäster prioriterar när dom väljer boende bland allmännyttans lägenheter (Blom 2000)  

3.6.1 Trygghet och säkerhet 

För att bidra till minskad omflyttning och ökad trivsel är det viktigt att i sin bostad kunna känna sig 

trygg och säker. Det är inte bara i hemmet som den känslan ska infinna sig utan även när man rör sig i 

området runt sitt hem och på vägen till och från sin bostad.  

 uppdraget till utredningen nämns att det finns stora brottsförebyggande och 

trygghetsskapande vinster att hämta genom att beakta det brottsförebyggande perspektivet vid 

planering av nya områden.” (BRÅ et al. 2002)   

Undersökning visar att om ett område upplevs som tryggt och säkert minskar även kostnader för 

skadegörelse och sanering av klotter. (Nebeling & Söderlind 2010)   

”I 
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För att uppnå detta arbetar företagen idag med en rad tekniska och sociala lösningar. Ämnet 

trygghet & säkerhet i sig är stort och samtidigt individuellt hur man ser/upplever det, nedan följer ett 

urval av ämnen inom området som frekvent dyker upp när det talas om trygghet och säkerhet.  

Grannsamverkan 

Grannsamverkan har som syfte att tillsammans med lokal polis minska den så kallade 

vardagsbrottsligheten för att på så sätt skapa en trygg och säker boendemiljö. Med 

vardagsbrottslighet menas inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra privata utrymmen, även 

skadegörelse är exempel på sådan brottslighet (BRÅ 2011) . Brottsförebyggande rådet presenterade 

2008 en rapport som visar att områden som utövar grannsamverkan minskade brottsligheten med i 

snitt 26%. (Bennet et al. 2008) Då grannsamverkan bygger på ett nära samarbete med grannar och 

fastighetsägare är det ett bra sätt att öka känslan av gemenskap inom området. Det går ut på att man 

tillsammans lär känna sin omgivning och reagerar på saker som är okända eller upplevs onormala för 

området då brottslighet eller förberedelser inför brott ofta föregås av anonymitet. 

 

Kunddriven fastighetsförvaltning 

Med kunddriven fastighetsförvaltning menas att ett företag arbetar aktivt med att fördjupa 

relationerna till hyresgästerna och tillsammans verkar för att utveckla verksamheten. För att kunna 

tillgodose sina hyresgästers önskemål och behov på rätt sätt är det viktigt för företaget att öka 

förståelsen för hur den egna verksamheten påverkar kvalitén på produkten de levererar. (Nebeling & 

Söderlind 2010)   

I en rapport om Kunddriven fastighetsförvaltning – bostadsföretagens arbete med tryggare 

bostadsområden skrivs det:  

oda relationer mellan hyresgäst och hyresvärd kan även ha positiva effekter vad beträffar 

kundens vilja att bo kvar, vilket i sin tur minskar värdens kostnader för omflyttning och 

uthyrning. En god kundrelation bidrar till att kunden blir mer lojal till företaget och därmed ökar 

kundens vilja att uppfylla sina skyldigheter som hyresgäst och ta hand om sin närmiljö” (Nebeling & 

Söderlind 2010)   

”G 

Vinster med grannsamverkan 

 Minskar brottsligheten i bostadsområdet 

 Ökar de boendes delaktighet i området 

 Kan öka tryggheten och trivseln för dem som bor och verkar i området 

 Kan öka förtroendet mellan boende och andra medverkande aktörer. (BRÅ 2011)  
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Därför bör företagets vision fokuseras på vad som är viktigt för hyresgästen och hur man kan 

maximera värdet för densamme.  

Skadegörelse 

Skadegörelse har visat sig vara ett stort problem på många platser runt om i Sverige. År 2013 

anmäldes 141 000 skadegörelsebrott. Majoriteten av dessa är klotter och skadegörelse mot 

motorfordon. Det går att se en viss minskning av antal brott över tid. Sedan 2004 har de anmälda 

skadegörelsebrotten minskat med 4 %. Mörkertalet är dock stort då de allra flesta fall av 

skadegörelse inte anmäls till polisen. (BRÅ ) Det är även mycket svårt att komma tillrätta med 

problemet då få brott klaras upp där gärningsmän kan bindas till skadegörelsen. Det beräknas att 

klotter årligen kostar landets kommuner cirka 500 miljoner kronor i saneringskostnader. (Hollari 

2003)   

En nedklottrad miljö uppfattas ofta som slummig, ful och otrygg. Klotter kostar kommuner och 

fastighetsbolag stora summor pengar varje år. Idag är det straffbart att klottra på andra ställen än de 

tillåtna t.ex. klotterplank och polis arbetar aktivt tillsammans med fastighetsbolagen och 

kommunerna för att försöka sätta dit de som klottrar. (Hollari 2003)   

Forskning eller snarare bristen på forskning inom området visar att det är svårt att bestämma exakt 

vad det är som gör att en klotterförebyggande åtgärd fungerar eller inte fungerar. Det finns dock 

erfarenheter både i Sverige och också övriga norden som tyder på att vissa metoder fungerar bättre 

än andra; t.ex. tyder erfarenheten på att snabb sanering av det nedklottrade objekt ger goda 

resultat. (Hollari 2003) Man menar att klotter föder klotter och den effektivaste klotterförebyggande 

metoden är med snabb sanering.  
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3.6.2 Arkitektur 

Det råder inga tvivel om att bostadens utformning och den upplevda utemiljön spelar en stor roll för 

trivseln i ett område, andel kvarboende och attraktiviteten. Det ligger alltså en vinning i att från 

bostadsbolagets sida producera väl genomtänkta bostäder och en utemiljö som utformats med 

omsorg.  

ambandet mellan hem och plats är avgörande för ett meningsfullt boende /.../ Arkitekturen 

har en större betydelse för det vardagliga livet än vad många kan eller vill inse. Tillägnelsens 

mål är att skapa identitet i boendet, en relation mellan plats, bostad och boende.” (Nylander 1999, 

s.77)   

Vad är egentligen de bakomliggande faktorerna till att vi trivs i vår bostad och närmiljö?  

Bostaden 

Ola Nylander har i sin bok Bostaden som Arkitektur identifierat sju betydelsefulla egenskapsfält som 

påverkar trivseln i bostaden och hur de karaktäriserar bostadens utformning. Med trivsel menas 

trevnad och välbefinnande. De identifierade fälten är:  

Material och detaljer 

När Nylander pratar om material och detaljer utgår han från tre begrepp, tillägnelse, omsorg och 

autenticitet. (Nylander 1999, s.42) Med tillägnelse menas att man vill känna att bostaden är ens 

egen, att det här är mitt revir där jag känner mig hemma. Materialvalet är alltså ett sätt att påverka 

de boende i hur de upplever sin bostad och ett bra första steg i att få de boende att göra den till sin 

egen.  

Omsorg har sitt ursprung i att de material som använts ska kännas solida och detta bidrar på så sätt 

till tillägnelseprocessen. Nylander skriver att ”Upplevelsen av omsorg har ett intimt samband med 

hur de boende identifierar sig genom sin bostad. Tecken på omsorg kan höja självkänslan och tolkas 

som att de boende betyder något för någon” (Nylander 1999, s.44-48)   

Nylander nämner autenticitet som den tredje faktorn att ta hänsyn till. Med det menar han till 

exempel att ett massivt ekgolv skapar bättre känsla av äkthet än en plastmatta med ekgolvsmotiv på. 

Det gör det enklare för den boende att på så sätt uppskatta och ta till sig sitt boende. (Andersson & 

Andersson 2012)   

Sammanfattningsvis är ovanstående begrepp viktiga punkter för hur man upplever material och 

detaljer och eftersom de uppfattas som tecken på omsorg kan de fungera som en inledande fas i 

tillägnelseprocessen.(Nylander 1999, s.44-48)   

”S 
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Axialitet 

Axialitet är en viktig egenskap i hur vi uppfattar vår bostad och ett sätt att arbeta med hur det inre 

rummet möter det yttre. För att uppnå en axialitet krävs det att två punkter binds samman med 

varandra och på så sätt skapar en siktlinje antingen genom lägenheten eller fortsatt ut genom ett 

fönster.(Nylander 1999, s.49)   

Nylander skriver att ”Bostadens axialitet är en del i och ett stöd för de boende i deras 

tillägnelseprocess”.(Nylander 1999, s.49) Olika faktorer bidrar till hur man upplever axialiteten så 

som storleken och formen på rummen samt hur dörr- och rumsöppningarna är utformade.  

Axialiteten påverkar hur vi upplever olika rum i bostaden. Tillsammans med ljus och skuggor kan den 

ge upphov till en nyfikenhet om vad som finns i nästa rum och på så sätt bidra till att locka till rörelse. 

Den är även ett viktigt redskap för att visuellt kunna betona viktiga delar av lägenheten. (Nylander 

1999, s.52)   

Omslutenhet 

Med omslutenhet/öppenhet syftar man på rummens utformning i en bostad. De två begreppen är 

varandras motpoler och värderas olika från person till person samt förändras över tid där båda krävs 

för att skapa kvalitet i boendet. (Nylander 1999, s.53)   

För att kunna tillägna sig bostaden krävs en kombination av dessa där till exempel fyra hörn 

förstärker den privata känslan i ett sovrum medan stora glaspartier i vardagsrummet istället inbjuder 

till kontakt med det yttre rummet.  

Nylander sammanfattar ett rums omslutenhet ”som inte bara avhängig öppningarnas storlek utan 

också tydligheten i rummets gestaltning. Tydligheten är beroende bland annat av rummet läsbarhet 

där kontur, hörn och obruten väggyta har stor betydelse för upplevelsen.” (Nylander 1999, s.58)   

Rörelse 

När Nylander pratar om rörelse i en lägenhet så skiljer han på det fysiska begreppet rörelse och 

pratar istället om rörelse som upplevelse och hur man uppfattar lägenheten när man rör sig. Han 

symboliserar rörelse likt ett gaturum som leder trafiken till en plats dit trafiken blir ledd. (Nylander 

1999, s.61)   

Omsatt i en lägenhet kan hallen liknas vid en gata som leder människan till en samlingsplats, 

beroende på utformningen av rummen upplevs hastigheten olika. Ett litet rum upplevs i snabbare 

hastighet och ett större rum i en långsammare hastighet beroende på mängden intryck som tas in.  
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Det går att öka lägenhetens kvalitet genom att öka möjligheten för den boende att ta sig runt genom 

rundgång och möjlighet att ta sig till ett rum på fler än ett sätt. Nylander nämner det ses som en 

kvalitet att ha rörelsen som en valmöjlighet och på så sätt skapa känslan av en stor volym men som 

också tillfälligt kan motverkas genom att stänga en dörr. (Andersson & Andersson 2012)   

Rumsfigurer 

Med rumsfigurer menar Nylander rummets form i plan, sektion och storlek. Historiskt har det 

förekommit främst två modeller för hur man bör gestalta ett rum. 

Nylander skriver ”Jag har inte kunnat finna några empiriska fakta som tala för exempelvis gyllene 

snittets eller andra systems estetiska överlägsenhet”. (Nylander 1999, s.67) Däremot finns en stark 

tradition att forma rum efter vissa proportioner där ett förhållande mellan bredd och längd på 0,7-

0,8 är vanligt förekommande.   

Rumsfigurerna är idag liksom bakåt i tiden reglerade i byggnormerna med minimimått för till 

exempel storleken på ett sovrum. Det är däremot inte bara storleken som påverkar hur ett rum 

upplevs utan även hur det möbleras. Ett större rum med en tydlig rumsfigur har större möjlighet 

gentemot ett mindre att inte lika mycket påverkas av inredningen. Den fasta inredningen så som 

garderober kan lätt få ett mindre rum att upplevas upphuggen än samma rum utan fast inredning. 

(Andersson & Andersson 2012)   

Ljus 

Ljus består av såväl mätbara som omätbara egenskaper och är enligt Nylander viktiga att skilja på. Till 

de mätbara egenskaperna hör dagligljusfaktorn som är ett mått på skillnaden mellan ljuset utomhus 

och inomhus i rummet. (Andersson & Andersson 2012)   

Den andra egenskapen som mäts är soligheten, den talar om hur mycket ljus som släpps in i 

bostaden och påverkas av fönstrens storlek och placering i förhållande till väderstrecken. Sist talar 

man bländningseffekten vilken påverkar känslan som ljuset förmedlar, där ett direkt ljus kan leda till 

obehaglig bländning medan ett brutet ljus medför en mildare och behagligare upplevelse.(Nylander 

1999, s.72)   

Om de omätbara egenskaperna skriver Nylander ”Omätbara ljuskaraktärer är överljus, reflekterat 

ljus, rummets skuggor, ljusnivåer och ljusfördelning. Det är inte deras exakta mängd eller antal som 

är intressanta utan deras relationer till varandra och till rummet” (Nylander 1999, s.72) och är ett sätt 

att arbeta med hur åskådaren uppfattar karaktären av rummet.  
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Rumsorganisation 

Nylander skriver att ”bostadens inre rum tillsammans med det yttre rummets utformning kan utgöra 

ett viktigt stöd i de boendes tillägnelseprocess” (Nylander 1999, s.76)  

En viktig del i den processen har revirskapandet, Torsten Malmberg har i sin forskning definierat revir 

genom åtta nyckelord:  

 Kännedom om ett visst område  

 Disposition av området  

 Reservation av området för en viss grupp  

 Avgränsning och Markering av området  

 Konkurrens och möjlighet till försvar av området  

 Identitetsrelation mellan människa och revir  

(Malmberg i Nylander 1999j)  

Man menar att ett revirskapande är tecken på att de boende känner sig hemmastadda. 

Rumsorganisationen kan bidra till detta genom ett mer privat inre rum för den boende för att sedan 

ha ett mer offentligt yttre rum som till exempel en liten trädgård/veranda med tydliga yttre 

markeringar så som planteringar eller staket/räcken. Denna vetskap om vad som är privat och 

offentligt utgör en av grundstenarna för ett tryggt boende. (Forshed & Nylander 2003)   

3.6.3 Det goda ryktet 

I en stor nationell undersökning 2011 svarade 66% av 3400 personer att bo i ett område med gott 

rykte var näst viktigast efter att känna trygghet i området. (Tyréns a)   

NE förklarar ett rykte som ”obekräftad, sann eller falsk berättelse. Rykten sprids i tal eller skrift, från 

person till person eller genom massmedier. De kan uppkomma spontant eller vara resultat av 

propaganda, desinformation eller vilseledande journalistik.” (Nationalencyklopedin )   

När det pratas om ett områdes rykte menas det ett områdes image eller varumärke. Ett områdes 

image baseras på vad andra tycker och tänker om området. Ett område med gott rykte förmedlar en 

känsla av stolthet hos de boende och man berättar gärna var man bor och kommer ifrån. Ett första 

steg till att vända ett negativt rykte är att få de boende att tala gott om sitt område. Det är svårare 

att övertyga andra om man själv är missnöjd. (Tyréns b)   
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 Vad säger allmännyttan? 3.7

Nedan följer intervjuer med verksamma inom branschen i dess helhet för att få en uppfattning om 

hur de tänker och arbetar inom respektive område.  

3.7.1 KBAB 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Mats Hedlund, Strategisk koordinator på Karlstads 

Bostads AB (KBAB)3.  

Omflyttning 

Hedlund förklarar sin syn på omflyttningar som att det är nödvändigt med ett visst procenttal för att 

de ska kunna fullfölja sina åtaganden i bostadsgarantin. KBAB har bostadsgaranti för blivande 

studenter till Karlstads Universitet, arbetsmarknadsförtur vid nyanställningar och medicinsk förtur 

vid sjukdom eller olycka.  

2013 ligger omflyttningstalet för hela KBABs bestånd på cirka 13 % vilket enligt Hedlund är för lågt 

och då menar han att det förekommer en bostadsbrist i Karlstad. Det är väldigt svårt att säga vilken 

nivå som omflyttningstalet bör ligga på då det beror på hur marknaden förändrar sig men klart är att 

13 % är för lågt.  

Vidare är det svårt att uppskatta hur mycket en omflyttning kostar företagen. Hedlund pratar om att i 

ren arbetstid som de anställda lägger ner så rör det sig om 8 timmar/flytt och då inkluderas tid i Bo-

butiken vid kontraktskrivande samt besiktningar. KBAB tillämpar en så kallad självkostnadsmodell där 

de boende får stå för alla kostnader som uppkommit i lägenheten utöver det normala slitaget, en 

kostnad som annars tillfaller bostadsbolaget.  

Om man delar upp omflyttningarna per område så syns ett tydligt mönster i att flest omflyttningar 

sker i de stora områdena med många lägenheter (Hemvägen, Gruvlyckan och Rud), medan i områden 

med mindre antal lägenheter, främst i centrum, sker det knappt någon omflyttning alls. Det förklaras 

med att det i likhet med marknaden för bostadsrätter förekommer en hierarki inom 

hyresrättsmarknaden där man jagar lägenheter med finare lägen och mer status, sen byter man inte 

igen innan en bättre lägenhet finns tillgänglig. Detta bidrar ytterligare till bostadsbristen då 

valmöjligheterna med lediga lägenheter minskar.  

                                                           
3
 Intervju den 2 april 2014 
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Trivsel 

Trivsel är ett område som KBAB arbetar väldigt aktivt inom. Främst märks satsningar på deras 

bovärdar där tanken är att de ska synas så mycket som möjligt ute på områdena för att med sin 

närvaro skapa en trygghet.  

Enligt Hedlund satsas det även mycket på att hålla rent och snyggt på områdena då de märkt att det 

är den enskilt största faktorn som spelar in på hur hyresgästerna trivs. I detta inkluderas även 

trappstäd där de som utför städningen är anställda av KBAB och inte inhyrda, något som Hedlund 

anser vara väldigt viktigt.  

KBAB arbetar även med ett koncept som kallas för plus- och trygghetsboenden. I de områdena har 

man utökat antalet bovärdar som anordnar olika sociala aktiviteter så som tv-spelskvällar, 

caféverksamhet och bingokvällar men som även ger extra stöd till de som behöver det. KBAB menar 

att det skapar en bättre relation till de boende men även mellan hyresgästerna.  

Hedlund nämner att man arbetar mycket med muntlig kommunikation istället för att skicka brev eller 

skriva lappar. Det är viktigare att skapa en relation till de boende än att t.ex. hinna med att städa ett 

extra trapphus. Specifikt nämns att ta sig tid att fika tillsammans med en hyresgäst som kanske bor 

ensam och önskar någon att prata lite med, ett bra sätt för städaren är att göra lite extra ljud i 

trapphuset så brukar det alltid titta ut någon och på så sätt skapas en relation.  

Arbeten med plusboenden är något som gett tydliga resultat. Hedlund delar upp omflyttning i sund 

respektive osund omflyttning och i Rud hade man cirka 40 omflyttningar i månaden medan man efter 

införandet av plusboendet minskade den siffran till cirka 10 omflyttningar istället. Hedlund menar att 

mer KBAB-kläder i området och bättre städning både inomhus och utomhus vände trenden.  

KBAB arbetar även med nattvandringar där man går igenom hur områdena ser ut och upplevs i 

allmänhet. Sedan antecknas det man noterar under vandringen för att eventuellt kunna åtgärdas 

dagen efter av bovärdarna.  

Säkerhet och skadegörelse 

Bland olika åtgärder för att öka säkerheten och minska skadegörelsen i KBABs områden nämner 

Hedlund införandet av portlås med brickor, att olika störningar tas itu med på direkten och vid 

ungdomsrelaterande problem tar deras trygghetsutvecklare kontakten med föräldrarna.  

Mot klotter råder nolltolerans då det ger ett dåligt intryck och Hedlund menar att om det finns 

klotter på ett ställe så kommer det säkert mer klotter där inom en snar framtid. Därför har KBAB som 

mål att ta itu med klotter och skadegörelse inom 24 timmar. Klotter dokumenteras innan borttagning 
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och polisanmäls för att förhoppningsvis kunna knyta det till en eventuell gärningsman som polisen 

får tag på.  

Kommunikationer 

KBAB har ingen större erfarenhet av arbete med kommunikationer då både deras befintliga områden 

redan har väl utbyggd kollektivtrafik samt att deras nyproducerade bostäder inte byggs på ställen där 

det inte redan finns bra kollektivtrafik.  

Däremot kan det förekomma önskemål från hyresgästerna att det t.ex. vore bra om mjuka linjen gick 

förbi här och då framför man det till Karlstads Buss eller kommunen. Känslan är att det inte är något 

som de kan påverka så mycket men att man märker av att det är en väldigt viktig punkt för de 

boende.  

Ryktet 

Negativa rykten är något man arbetar väldigt mycket med för att försöka vända till goda rykten. I 

arbetet ingår det att sprida en positiv bild av området via sociala och lokala medier i allt man 

kommunicerar.  

Hedlund anser att press och media ibland skapar ett oförtjänt dåligt rykte för ett område när så 

egentligen inte är fallet, om man istället frågar de boende så är det tvärtom, de trivs mycket bra. 

Man har sett tydliga tecken på att det ofta inte är de boende inom området som skapar problemen 

som media rapporterar om utan istället är det gäng som kommer från andra delar av staden som 

åker dit för att göra upp. Ofta är det droger och alkohol inblandade som drar med sig ett dåligt 

klientel. Genom att försöka hjälpa de utsatta istället för att tvinga bort dem hoppas man få bukt på 

det problemet.  

Ett område som tidigare hade ett dåligt rykte var Hemvägen. Hyresgästerna skämdes för att tala om 

var man bodde och man skämdes över området. För att komma till rätta med problemet valde man 

att satsa stort på utemiljön, entréerna och parkeringarna. Likt det som gjordes i Hällefors (se kap 

3.8.2) satsade man även mycket på konst i området och har enligt Hedlund fått goda resultat och 

vänt ryktet till det positiva.  
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3.7.2 Mimer 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Anette Jansson, Kundcenterchef på Mimer i 

Västerås4.  

Omflyttning 

I Mimer resonerar man så att omflyttningar är något som krävs, annars stoppar det upp systemet. År 

2012 hade de ett omflyttningstal på 20 % ett tal som sjönk till 17 % 2013. Det är en nivå som Jansson 

anser vara rimlig att ligga på för att kunna fullfölja sina åtaganden gentemot Västerås stad och 

erbjuda en bra produkt. Man resonerar så att det är bostadsmarknaden som styr utifall man kan 

flytta, vilka lediga lägenheter som finns och hur urvalet på bostadsrättsmarknaden ser ut.  

Hur mycket en omflyttning kostar företaget har man ingen koll på. Jansson förklarar det med att det 

beror så mycket på vad man räknar in och man anser inte att det är ett problem för tillfället. Vad man 

däremot har undersökt är hur många som väljer att bo kvar i deras bestånd. Under en 3-årsperiod 

fördes det statistik över antalet inflyttade hyresgäster jämfört mot utflyttade. Då kom man fram till 

att 47 % av de som bodde där när man började mätningarna även bodde kvar efter tre år. Utöver det 

hade 898 personer tecknat nytt kontrakt medan 479 personer flyttat därifrån.  

Trivsel 

För att mäta trivseln i sina områden använder Mimer sig av regelbundna kundmätningar. De ligger 

sen till grund för vilka åtgärder som eventuellt ska sättas in och hur dessa ska prioriteras. Genom 

undersökningarna framkommer önskemål från hyresgästerna, önskemål som man i största möjliga 

mån försöker infria.  

En åtgärd som kommer ifrån undersökningarna och som gett bra resultat är satsningen på extra 

belysning i områdena. Jansson poängterar dock att det är svårt att exakt härleda vilka åtgärder det är 

som ger utslag i kundmätningarna. Klart är däremot att det tar lång tid, ofta längre än de flesta tror 

och ofta flera år, innan man kan se resultatet av åtgärderna i kundmätningen.  

Vidare nämner Jansson att rena och snygga områden ökar trivseln hos de boende. Det är en punkt de 

arbetar aktivt med och Mimer använder sig av inhyrda städare som de sedan har en bra kontakt och 

kommunikation med för att försöka säkerhetsställa att de levererar en bra produkt till hyresgästerna.  

                                                           
4
 Intervju den 3 april 2014 
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Säkerhet och skadegörelse 

På Mimer ser man att den upplevda tryggheten minskar med antalet bränder, klotter, gängbråk och 

övrig skadegörelse. Därför fokuserar man sina åtgärder mot just detta. Mot klotter råder nolltolerans 

och man har som mål att det ska tas bort inom 24 timmar.  

Om man som boende på något sätt känner sig otrygg utanför ordinarie arbetstid så har Mimer valt 

att använda sig av en trygghetsjour för direkt hjälp. Jouren rapporterar vidare till respektive 

områdeskontor som tar itu med problemet dagen efter om det behövs.  

Som ett tillägg erbjuder man på Mimer ett extra säkerhetspaket till lägenheten. Det kan innebära att 

man monterar lås på balkongdörren om det inte finns sen tidigare eller ett elektroniskt tittöga på 

ytterdörren med mera.  

När det väl händer något i Mimers områden berättar Jansson att det då är viktigt att upprätthålla en 

god kommunikation med de boende, där man informerar vad som hänt och vad man planerar för 

åtgärd.  

Kommunikationer 

När det gäller bra kommunikationer upplever Jansson det som att de har svårt att påverka så mycket. 

Man anser snarare att det ligger på kommunens bord att tillsammans med lokaltrafiken ha en dialog 

med stadens invånare om hur kollektivtrafiken bör utvecklas.  

Däremot arbetar man aktivt med och anser det vara väldigt viktigt att vid nya områden ta med 

punkten kollektivtrafik i ett tidigt skede av planeringen, medan det i redan befintliga områden är 

svårare att påverka plus att det normalt sett redan finns väl utbyggda nät där.  

Ryktet 

Detta nämner Jansson är ett område som är mycket intressant och där de ser stora skillnader i åsikter 

beroende på var man kommer ifrån. Ofta har de som kommer utifrån Västerås en helt annan syn på 

ett områdes rykte kontra de som faktiskt bor i det området. Ofta visar kundmätningarna på det 

motsatta, tvärtemot vad ryktet kan antyda så är man ofta nöjd med sitt område och trivs väldigt bra, 

något som gör att man gärna återvänder tillbaka som vuxen om man bott där som barn i sin uppväxt.  

Mimer arbetar med att motverka negativa rykten genom att via sociala och lokala medier försöka 

sprida kunskap om hur bra det faktiskt är att bo hos dem samt kunskap om positiva saker som 

händer och inte bara negativa som man upplever är fallet hos media för tillfället.  

Jansson menar att det är väldigt viktigt att det syns på Mimer att de är till för alla och inte bara en 

viss målgrupp.  
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3.7.3 Uppsala Hem 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Per Viklund, Process- och Verksamhetsutvecklare 

samt Pontus Wikner, Fastighetschef Gottsunda på Uppsala Hem5.  

Omflyttning 

I Uppsala Hem arbetar man inte aktivt med att hålla nere antalet omflyttningar, Viklund resonerar 

kring att det behövs omflyttning för att deras verksamhet ska fungera men man arbetar inte mot en 

viss procent omflyttning som man är nöjd med. Istället har man valt att se på ämnet från en annan 

synvinkel; hur kan man istället arbeta för att underlätta byten inom Uppsala Hem och istället öka 

möjligheten till rörelse, minska risken att folk ska känna sig inlåsta. En process som påbörjats men 

som i dagsläget inte är färdigt.  

Trivsel 

På Uppsala Hem ser man arbetet med trivsel som ett långsiktigt arbete med att öka kundnöjdheten. 

Just nu håller man på och ser över hur man ska mäta kundnöjdheten samt hur den ska utvecklas, 

man ställer sig själv frågorna;” Varför ska vi ha nöjda kunder? Vad är målet?” Därefter försöker man 

ta fram en långsiktig plan.  

Viklund nämner trivsel som en mycket viktig faktor som alltid kommer högt upp i 

kundundersökningar. I Uppsala Hem börjar det arbetet redan vid första kontakt med hyresgästen. 

Därför har man försökt att utveckla in- och utflyttningsprocessen så den blir så effektiv som möjligt. I 

den processen arbetar man med att skapa en känsla för kunden att man betyder något. Istället för 

att medarbetaren ser kunden som en i mängden som flyttar in försöker man se det från kundens, 

sida att just den hyresgästen flyttar bara in en gång. En dålig inflyttning tar mer tid och skapar mer 

arbete samt kostar mer än en bra inflyttning. Det är därför viktigt hur man arbetar med information, 

kommunikation och att flytta fokus till kunden.  

Satsningar på tvättstugor och nya system som underlättar tidsbokning samt att hålla rent och snyggt 

menar Viklund ökar trivseln bland de boende, bland satsningar som inte direkt ökat kundnöjdheten 

nämns grillkvällar. Det förklaras med att det inte var förankrat bland de boende som något de 

efterfrågade och lärdomen av det är att det är viktigt att prata med sina kunder, kommunicera om 

vad det är de vill och tillsammans försöka prioritera.  

Säkerhet och skadegörelse 

Arbetet med säkerhet och minskad skadegörelse är något som varit viktigt under många år. Det har 

satsats stort på belysningsprojekt för att öka tryggheten i områdena. Klotter ska saneras inom 24 

                                                           
5
 Intervju den 11 april och 16 maj 2014 
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timmar och skadegörelse skall åtgärdas så snart det upptäcks. Här är kvartersvärdarna en viktig 

faktor då det är de som rör sig mest i och kring områdena.  

När det gäller andra allmänna händelser som utspelar sig i ett område, t.ex. gängbråk, försöker man 

inom distrikten jobba tillsammans med andra bostadsbolag, polisen, socialtjänsten och andra aktörer 

för att tillsammans försöka få bukt med problemen. Tillsammans med kringliggande bostadsbolag 

arbetar man med trygghetsvandringar, ett samarbete som fungerar väl. Däremot anser man att 

andra bostadsbolag inom området kanske skulle kunna arbeta mer med förebyggande åtgärder för 

att öka säkerheten inom området.  

För att öka säkerheten och minska skadegörelsen arbetar man med att trygghetscertifiera områden. I 

det ingår bättre belysning, arbete med att ta bort skymmande buskage och andra yttre miljöåtgärder. 

Man arbetar också med att behandla alla inkomna störningar inom området genom att besöka 

platsen där störningen ägt rum och samtala både med de boende som störts och de som stört. 

Uppsala Hem arbetar också med att gå runt och knacka dörr hos de boende, för att prata om vad 

som kan göras bättre och om de boende har några speciella önskemål eller synpunkter på 

efterfrågade åtgärder, något som gett väldigt bra resultat då väldigt självklara saker kommit fram 

som man från företagets sida varit hemmablinda för och inte uppmärksammat.  

Kommunikationer 

Man upplever ingen extra efterfrågan eller några önskemål över huvud taget angående förbättringar 

eller utbyggnation. Wikner nämner att det redan finns väl utbyggda busslinjer och inga nya områden 

planeras där det inte finns.  

Ryktet 

Pratar man med de boende i områden med dåligt rykte så säger 99 % att de trivs jättebra, i t.ex. 

Gottsunda nämner Wikner att boende beskriver området som väldigt lugnt och fint med mycket 

grönska. Media förstärker det dåliga ryktet genom att så fort det händer något inom området så 

skrivs namnet ut i en stor rubrik men så fort det händer något i centrum så nämns området inte alls. 

Det är något man försökt ta upp med media flera gånger och svaret/bortförklaringen som ges är att 

många nyheter inte skrivs av journalister i Uppsala utan från folk i Norrköping utan någon 

lokalkännedom.  
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 Goda exempel 3.8

3.8.1 Hovsjö, Södertälje 

Hovsjö är ett folktätt så kallat miljonprogramsområde i sydvästra Södertälje. Fastighetsbolaget Telge 

Hovsjö förvaltar 1655 lägenheter varav 243 består av radhus där samtliga är byggda under 1971-75. 

(Telge 2014)   

Telge Hovsjö beskriver sin affärsidé som att ”Hovsjö ska bli modellen för Europa när det gäller 

samhällsbyggnad. I Sverige kan vi kalla det folkhemsrenovering. Vi ska förbättra och utveckla 

boendet genom att arbeta aktivt och nytänkande.” (Telge 2014)   

Problem 

I mångas ögon uppfattades Hovsjö som ett område i förfall, det präglades av social misär, 

arbetslöshet och kriminalitet. Området var i ett stort behov av fysisk renovering och upprustning. 

Parkeringshusen var hårt drabbade av bilbränder och annan skadegörelse.(Lundmark & Nilsson 2013) 

Runt om i området låg det sopor och skräp som gav ett ”gettointryck”. Buskar och planteringar är 

igenväxta liksom den vegetation som omringar området. (Lundmark & Nilsson 2013)   

Åtgärd 

Som en första lösning på problemen bildades fastighetsbolaget Telge Hovsjö som är ett dotterbolag 

till Telge AB. Med tydliga ägardirektiv och högt uppsatta mål kom man fram till att inte bara bygga 

miljövänligt, utan även arbeta för de boendes sociala utveckling samt integration i samhället.  

2007 tas de första stegen mot ett nytt och förbättrat Hovsjö. Som första projekt lanseras Hovsjö 

Sommar som syftar till att ge ungdomar boendes i bolagets lägenheter möjlighet till sommarjobb. På 

så sätt hoppas man kunna öka delaktigheten och stoltheten för det egna området. I början var det 

20-30 stycken ungdomar som fick chansen, 2012 hade verksamheten växt till 150 ungdomar som leds 

av 13 stycken unga arbetsledare som själva varit med och arbetat tidigare somrar. (Telge Hovsjö 

2013a)   

För att försöka öka tryggheten i området startar man 2010 gruppen Hovsjö Natt. De består av ett 

gäng äldre ungdomar som varje fredag – söndag befinner sig i områdena mellan kl. 18-23 och hoppas 

med sin närvaro kunna bidra till ett tryggt och säkert område. Saker man själva inte upplever som 

trygga rapporteras till fastighetsbolaget och kan vara gatlampor som är sönder eller sopkärl som inte 

tömts på länge för att nämna några. (Telge Hovsjö 2013b)   
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I 2011 startar man tillsammans med arbetsförmedlingen och Basta arbetskooperativ det i 

byggbranschen uppmärksammande projektet Hovsjöbyggarna. Projektet går ut på att hjälpa 

arbetslösa ungdomar i området till jobb. (Lundmark & Nilsson 2013)   

Då renoveringsbehovet för en del lägenheter var akut beslöt man att arbetslösa Telge bor skulle få 

chansen till att först få en kvalificerad utbildning för att sedan kunna praktisera på byggföretagen och 

slutligen skulle detta leda till en lärlingsanställning. Detta sätt att jobba har blivit kännetecknande för 

Telge Hovsjö och bidrar till områdets sociala utveckling samtidigt som man får nya fina bostäder. 

(Hållbar stad )   

Resultat 

Arbetet med de olika projekten har lett till ett ökat deltagande och kontakt med främst de unga i 

området. Hovsjöbyggarna har bidragit till att 9 stycken arbetslösa har fått jobb. Nationalekonomen 

Ingvar Nilsson har i en socioekonomisk uträkning kommit fram till att kostnaden för projektet når 

break-even redan under det första året för att sedan under en 15 årsperiod ge en samhällsvinst på 72 

miljoner kronor. (Hållbar stad )  

3.8.2 Hällefors 

Hällefors är beläget i nordvästra Västmanland och är en liten tätort på 4530 personer(2010) med 

negativ befolkningsutveckling. (Wikipedia 2014b) Det allmännyttiga bolaget heter Hällefors Bostads 

AB (HBAB), består av 598 lägenheter (Hällefors Kommun 2012) och är mest känt för sitt arbete med 

utemiljön som drastiskt förändrat ryktet om Hällefors.  

Problem 

Det var i slutet på 1900-talet och de gamla bostadsområdena som byggdes under 

miljonprogrammets tid hade gett området ett dåligt rykte och folk skämdes för att berätta var man 

bodde ”Asså detta var ett område som man inte torde talas om att man bodde, nej man sa man 

bodde en mil ifrån Grythyttan man vågade inte säga Hällefors heller” (UR 2001)  

Området beskrevs som torftigt med asfalt överallt, någon klippt gräsmatta här och där och ett par 

ölandstokar. Det fanns inga avgränsningar eller rum mer än de som bildades mellan husen. 

Mellan 1998 – 1999 friställs 1000 personer från Hällefors Bruk (Senare SKF) och bidrar till att 500 

lägenheter blir utan hyresgäster. (UR 2001)   
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Åtgärd 

Dåvarande VD för HBAB Lennart Ljungberg ställde då frågan ”Vilka bestämmer ett områdes sociala 

status? Är det dom som bor eller dom som inte bor där? Vi har tittat med ögonen från dom som inte 

bor där. Om våra hyresgäster trivs, så räcker inte det utan dom måste få en bekräftelse om att där 

dom bor är bra att bo och därför så har vi lagt ner krutet, inte inne i lägenheterna utan vi har lagt allt 

krut på den yttre miljön” (UR 2001)   

För att komma tillrätta med problemet gick man tillbaka och kollade vad det var som inte var bra. 

Man kom då fram till att området var byggt för att skiftarbetarna på SKF skulle vila musklerna mellan 

skiften och detta var den viktigaste produktionsfaktorn i industrisamhället men detta är inte längre 

fallet.  

Det beslutades att här behövde man satsa stort, så det skulle bli självklart för alla runt omkring att 

området är ett högstatusområde.  

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsarbetet resulterade i tre parker, 

Millesparken, Mästarnas park och Sinnenas och 

Minnenas park. Alla blev rikt utsmyckade med konst. 

Området som tidigare kallades Diakonen bytte namn till 

Polstjärnan som är utsmyckat med ett stort 

belysningskoncept både längsmed gångvägarna och på 

konsten i området. Resultatet blev att hela området på 

två år gick från att skämmas över var man bodde, till att 

kunna ta betalt för guidade turer inom området.  

  

3.8.2-3 Konstverk Polstjärnan inom 
bostadsområdet med samma namn. (Oberger b)  

3.8.2-1 Konstverk Universum som en del av det 
stora belysningskonmceptet (Oberger c)  

3.8.2-2 Mästarnas Park i Hällefors (Oberger a)  
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3.8.3 Orrholmsgaraget, Karlstad 

Orrholmsgaraget är en del av fastigheterna på babords- och styrbordsgatan ute på Orrholmen i 

centrala Karlstad. Fastigheterna består av 10 stycken höghus med 7 våningar vardera och rymmer 

totalt 630 stycken lägenheter. (Beiron & Olin 2010)   

Garaget som är beläget under bostadshusen och den stora innegården och dess innegård är Karlstads 

största offentliga rum på hela 20 625 kvadratmeter och rymmer över 600 

parkeringsplatser.(Orrholmsgaraget & KBAB )  I garaget som trafikeras av Karlstads Buss finns det 

totalt 3st busshållplatser samt ytterligare en precis utanför.  

Problem 

Likt många andra garage runt om i Sverige var detta garage känt för sin mörka och dunkla miljö, 

avgaser och buller samt råkall luft. Känslan som infann sig i garaget var otrygghet och en plats man 

helst skulle undvika. Det var inte helt omotiverat då garaget var ett tillhåll för kriminalitet och bilar 

utsattes regelbundet för inbrott och skadegörelse. (Hem & Hyra 2013)   

Åtgärd 

Precis i början av det nya seklet år 2000 beslöt sig KBAB för att nu fick det vara nog. Tillsammans med 

de boende bildades det en intressegrupp som kom att kallas ”Garagegruppen” för att försöka hitta 

en lösning på problemen. Garagegruppen kan liknas vid en ny tids form av hembygdsförening. Att 

den är mer löst och informellt sammansatt innebär att den som vill är med och hur länge bestämmer 

man själv. Torbjörn Eriksson beskriver gruppen som ”Det viktiga för oss är inte att ha en massa 

möten och visa vårt arbete i fina protokoll. Vi är väldigt mycket ”hands on”, konkreta helt enkelt.” 

(SABO 2009)   

Tillsammans påbörjades arbetet med en enkel enkät som skickades ut till de boende där alla som 

ville fick vara med och tycka och tänka. Tillbaka kom ett gensvar man inte hade förväntat sig från 

början som sen mynnade ut i flertalet åtgärder. (SABO 2009)   

År 2003 invigdes den musikanläggning som spelar klassisk musik dygnet runt i garaget och på den 

vägen har det fortsatt, idag finns tiotalet stycken olika konstverk i garaget tillgängliga för dom som 

vill besöka och beskåda, vart och ett med sin alldeles egen speciella historia bakom sig.  
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Resultat 

Effekten av åtgärderna lät inte vänta på sig. Redan första året efter införandet av den klassiska 

musiken sjönk kostnaderna för skadegörelse och klotter med 100 000:- (Hem & Hyra 2013) Området 

har under en period av 10 år gått från att ha 3 månaders bostadskö till 3 år. Garaget, har under åren 

stått värd för en rad ansedda besökare bl.a. har partiledare från nästan alla Sveriges partier talat.  

etongen har fått nya färger, husen känns gladare och de boende pratar om sin hembygd med 

stolthet. Med erfarenheterna från Orrholmen är det lätt att dra slutsatsen att de så kallade 

Miljonprogrammen mår bra av kultur och kan utvecklas.” (Orrholmsgaraget & KBAB )   

Atmosfären i garaget har blivit alltmer positiv och inbjudande, något som enligt Torbjörn Eriksson 

inte bara beror på kulturen utan även alla de olika aktiviteterna t.ex. loppis, gudstjänst och 

invigningar som äger rum med jämna mellanrum. (Hem & Hyra 2013)   

Resultatet av arbetet är att Orrholmens varumärke stärkts och att bostadsområdet blivit ett 

attraktivare. (SABO 2009)   

 

3.8.3-1 Konstverket Orriginellt i Orrholmsgaraget (Berg et al. 2012)  

 

3.8.3-2 Konstverket Bilen i Orrholmsgaraget (Sveriges Radio )   

”B 
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4 Analys 

I analysen kommer jag analysera och dra slutsatser från det som presenterats i resultatavsnittet. Jag 

kommer försöka se samband mellan hur forskningen ser ut och hur aktörerna på marknaden idag ser 

på problemet med höga omflyttningskostnader. 

Problemet 

Det SABO nämner som ett problem att omflyttningarna kostar bolagen stora summor pengar (Hem & 

Hyra 2010) har inte bekräftats av de deltagande personerna i mitt arbete. Därför har 

problemställningen behövt ändras under arbetets gång. Problemet är snarare; Hur klarar de 

allmännyttiga bolagen av att uppfylla sina mål med att erbjuda marknaden de lägenheter de 

efterfrågar vid låga omflyttningstal?  

Komplex lösning 

Varje människa är unik, varje företag är unikt och varje bostadsområde är unikt. Alla dessa faktorer 

tillsammans skapar en unik dynamik mellan varandra. Det gör att frågan huruvida vi flyttar eller 

stannar kvar också är väldigt unik, eller ska man kalla den komplex. Oavsett vad man kallar den så är 

det viktigaste att förstå just att det är en väldigt svår men intressant fråga att arbeta med.  

Att komma på en lösning som fungerar överallt, på alla bostadsföretag i landet känns inte realistiskt 

eller praktiskt möjligt. För att företagen ska komma till en lösning på just sina problem med 

omflyttning (om man nu har några problem relaterade till den) gäller det att se till sitt respektive 

område, dess hyresgäster och vilka förutsättningar till förändring det finns inom bolaget.  

Omflyttning 

Det som framgår i intervjuerna med de verksamma på de olika bostadsbolagen är, att i allmännyttan 

krävs det en omflyttning för att marknaden ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Detta för att 

man som allmännyttigt bostadsbolag ska kunna erbjuda alla kommunens invånare, inte bara en viss 

målgrupp, ett brett utbud av lägenheter och kunna fullfölja sina åtaganden om t.ex. bostadsgaranti 

för studenter. (Wikipedia 2014a) Den ekonomiska vinsten som görs genom att minska antalet 

omflyttningar är alltså inte intressant för de allmännyttiga bolagen om de inte kan fullfölja sina 

åtaganden. Det är rimligt att tro att det ser annorlunda ut i städer där det inte råder bostadsbrist 

samt bland privata fastighetsbolag utan liknande åtaganden och med andra krav från ägaren.  

Där faller alltså argumentet att minimera omflyttningen för att maximera den ekonomiska vinningen. 

Det är snarare så att den företagsekonomiska vinningen för bolagen kommer från åtgärder som tas 

upp i avsnitt 3.6.1 och genom dessa säkerhets-, trygghets- och trivselåtgärder som bidrar till minskad 

skadegörelse i fastighetsbeståndet samt ökad respekt för omgivningen i områdena.  
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Forskning 

Det är även viktigt att förstå hur forskningen ser ut idag, i kapitel 3.2 – 3.4 beskrivs mikro- och 

makroansatser samt olika modeller för hur omflyttningar kan beskrivas. Forskningen om 

stressmodeller i avsnitt 3.3.2 är något på spåren; om du trivs med din bostad och i området så ska 

det mer till för att man ska flytta men det är däremot ingen garanti att den som trivs alltid kommer 

bo kvar. Jag tror det i sig är viktigt att förstå hur städer förändras samt hur vi människor utvecklas 

över tid men ur ett allmännyttigt perspektiv så nämns aldrig omflyttning på grund av bristande 

trivsel, osäkerhet eller rykte m.m. varför den forskningen tappar lite i betydelse för det här 

problemet. Som även Boverket (Lilja & Pemer 2010) fastställer saknas till stor del den djupa 

bakomliggande forskningen kring motiven till varför vi flyttar.  

Begreppet sund resp. osund omflyttning 

Likt Hedlund6 anser även jag att det är viktigt att skilja på det man kan kalla för sund respektive 

osund omflyttning och då försöka komma till rätta med den osunda omflyttningen. Jag definierar 

sund omflyttning som något som sker på grund av ändrade familjeförhållanden t.ex. tillökning i 

familjen, dödsfall och separation m.m. nytt arbete/studier på annan ort eller viljan att äga sin 

lägenhet istället för att hyra för att nämna några. Omflyttning pga. dessa orsaker behöver inte vara 

samma sak som att man inte trivs med sin bostadssituation och i många fall skulle man istället valt 

att bo kvar om ovanstående inte skulle ha inträffat. Ändrade familjeförhållanden m.m. är också 

orsaker som ligger utanför bostadsbolagets makt att påverka och som jag skulle kategorisera in 

under kapitel 3.3 Mikroansatser.  

Som tidigare nämnts så kom utvecklingen av detta arbete att leda till insikten att det är den osunda 

omflyttningen som är intressant att titta på. Det ledde bort från de mer kvantitativa och 

övergripande teorierna och dess forskning och istället mot den osunda omflyttningen som inte alls 

har en lika detaljerad och utvecklad forskning.  

Den osunda omflyttningen är raka motsatsen gentemot sund omflyttning. Definitionen av osund 

omflyttning kan kopplas till skäl som vantrivsel i lägenheten, att området upplevs som otryggt, att 

området är skräpigt och fult, att det förekommer mycket klotter på fasaderna, att det är svårt att få 

tvättid i tvättstugorna och att man upplever att åtgärder som bostadsbolaget genomför ej är 

efterfrågade av de boende för att nämna några. Alltså också orsaker som det bostadsbolag som äger 

lägenheten skulle kunna påverka på ett eller annat sätt.  

                                                           
6
 Mats Hedlund Strategisk Koordinator KBAB, intervju den 2 april 2014 
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Det är även viktigt att ha med i tanken att åtgärder som sätts in för t.ex. att öka trivseln inte behöver 

leda till en minskad omflyttning totalt sett utan verkar snarare istället mot att minska den osunda 

omflyttningen inom området.  

Samhällsansvar 

Genom undersökningar (Blom 2000) kan man visa på hur trivseln bland hyresgästerna ser ut och på 

så sätt utvärdera kvalitén på ens arbete och hur vissa åtgärder uppfattas. Trivseln och hur 

hyresgästerna uppfattar företaget är viktigt samt ett steg i att minska den osunda omflyttningen men 

skildrar egentligen bara en sida av samhällsbilden, nämligen den kundrelation som råder mellan 

företag och kund. Det kanske viktigaste resultatet uppnås när den relationen utvecklas ytterligare ett 

steg till. När man som bolag börjar ta ett ännu större samhällsansvar och faktiskt börjar hjälpa till 

inom verksamhetsområden som från början inte ses som klassiska för ett bostadsbolag att arbeta 

med.  

Jag tänker på några av de projekt som drivits av Telge Hovsjö i Södertälje där arbetslösa inom deras 

bostadsområden getts möjlighet till utbildning och senare eventuell anställning i de företag som 

utfört arbete åt bostadsbolaget. (Hållbar stad ) Om bostadsbolagen tillsammans börjar ta fler initiativ 

likt de i Hovsjö genom att aktivera de boende kommer det innebära enorma samhällsekonomiska 

vinster för den svenska välfärden och staten. Alltså borde de allmännyttiga bostadsbolagen inte bara 

styras till att erbjuda alla målgrupper bostad med ett varierat utbud, utan även verka för att aktivera 

de boende ur både ett trivselperspektiv men även samhällsekonomiskt perspektiv. Om ett företag 

kan bidra till en besparing på c:a 75 milj. över en period på 15 år (Hållbar stad ) och samtidigt öka 

trivseln bland kunderna, hur stor blir inte besparingen då om alla allmännyttiga bostadsbolag styrs 

mot samma mål?  

  



34 

5 Förslag på åtgärdsprogram mot osund omflyttning 

Det är inte garanterat att alla lösningar ger önskat resultat, bara för att en lösning fungerat på ett 

problem tidigare. Man behöver sätta sig ner och titta just på den situation som råder idag, vilka 

förutsättningar man har att driva igenom respektive åtgärd och vad kan skilja situationen åt jämfört 

med tidigare problem.  

För att få bukt med ett problem kan det i många fall finnas ett behov av att kombinera två eller fler 

åtgärder. Lösningen för t.ex. att öka tryggheten inom ett bostadsområde varierar beroende på vad 

det är som skapar otryggheten. Är det inbrott? Vandalisering av fastigheten? Fysiskt våld mot 

människor? Eller dunkla gångstråk från busshållplatsen till lägenheten? Dessa problem kräver alla 

olika insatser och ofta är det inte bara en faktor som bidrar till en känsla av otrygghet så genom att 

kombinera två åtgärder kan det vara möjligt att lösa tre problem, samtidigt som det också lika gärna 

krävs tre åtgärder för att lösa ett stort problem. Erfarenheter visar att det finns potential för goda 

synergieffekter av att kombinera flera åtgärder. De är oftast stora och ett samlat helhetsbegrepp 

kräver ofta flera åtgärder i samverkan.  

Vissa åtgärder så som t.ex. nolltolerans mot klotter med sanering inom 24h kan i sig ge resultat och 

hjälpa mot problemet att området är fullt av klotter. En del andra åtgärder får kanske bäst eller 

endast effekt genom att genomföra någon annan åtgärd tillsammans t.ex. ett dunkelt 

gångstråk/område upplevs tryggare med belysning men får större effekt om det kombineras med 

nattvandrande personer i området som man känner igen sen tidigare. 

Hur man än väljer att gå tillväga är det viktigt med kommunikation och engagemang bland de 

inblandade. Dels för att det ska blir förankrat samt accepterat genom hela ledet från början till slut 

och ge resultat över en längre tid men även för att man bygger upp en kontakt och skapar en dialog 

mellan alla parter. Förhoppningsvis får man också fram tankar och idéer som annars inte skulle blivit 

kända.  

Med stöd från den forskning som idag finns och från exempel på hur marknaden tidigare arbetat går 

det att se vissa mönster i de åtgärder som gett ett önskat resultat. I kombination med egna tankar 

baserat på analayskapitlet har jag sammanställt en del åtgärder som skulle kunna bidra till att minska 

den osunda omflyttningen i ett åtgärdsprogram som presenteras nedan.  
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 Kommunikation – För att förstå vad det är som kunden efterfrågar för förändring och 

oavsett vilket åtgärd det gäller är det viktigt att lyssna på hyresgästerna och höra vad det är 

som de egentligen efterfrågar. På så sätt kan man minimera risken för felprioriteringar och 

åtgärder som inte faller väl ut samt även i längden spara på de ekonomiska resurserna.  

 

 Konst – Ligger människor olika varmt om hjärtat. För en del är det en viktig del av vardagen 

medan det hos andra mer är något som bara finns där. Oavsett vilken person man är bidrar 

konst till en trivsammare och trevligare närmiljö och det är en bra och relativt enkel åtgärd 

för att piffa upp en tråkig, dunkel och otrivsam miljö. Offentlig konst och utsmyckning kan 

även bidra till att förbättra ett områdes rykte genom att påverka hur andra människor än de 

som själva bor i området uppfattar bostäderna och deras utemiljö. Detta i sin tur som får de 

boende att känna en stolthet och känslan av att de bor i ett populärt högstatusområde.  

 

 Skadegörelse och klottersanering – Nolltolerans. Ta itu med problemet och åtgärda så 

snabbt det är möjligt, gärna inom 24 timmar. Det är allmänt känt att klotter föder klotter. 

Genom att ta itu med och snabbt åtgärda visar det de boende att det inte är okej och sänder 

ut budskapet att det är en strid som ni inte kommer vinna. Problemområden som är utsatta 

för skadegörelse och klotter är ofta dunkla och mörka utrymmen där det inte rör sig så 

mycket folk. Satsningar på ökad belysning, kodlås med brickor och trygghetsvandringar av 

ungdomar boende i området kan vara ett bra sätt att både förbättra den fysiska säkerheten 

samt även aktivera de boende att själva försöka motverka den ”förstörande” kulturen.  

 

 Belysning – Mer upplysta och allmänt ljusare miljöer kan vara ett bra enskilt sätt att minska 

förekomsten av klotter och skadegörelse då det inte är lika enkelt att gömma sin identitet 

och risken för att bli upptäckt ökar. Det är även ett bra sätt för att öka tryggheten i området 

för de som vill vara ute kvällstid där belysningen då kan minska känslan av obehag.  

 

 Lägenhetsutformning – En bra lägenhetsutformning väger upp mycket annat i omgivningen 

som kan vara mindre bra. Att ändra om inne i lägenheterna är något som är både kostsamt 

och tidsödande och därför är det viktigt att det blir bra från början. Det är viktigt att 

människorna ges möjlighet till revirskapande, att man kan känna sig trygg och privat i sin 

bostad. Det bör finnas goda mötesplatser utanför lägenheten eller i rum som ses som 

allmänna/halvoffentliga och inte inkräktar på det privata reviret där man kan har privata 

möten med grannar.  
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 Ryktet – Arbeta tillsammans med media. Ett rykte är svårkontrollerat och väldigt svårt att 

styra över. Ofta har personer boende i ett område som media beskriver som problemområde 

en helt annan uppfattning än de som kommer utifrån. Det spelar ingen roll hur bra de som 

bor i området tycker det är om inga andra runt omkring tycker samma sak. Idag finns 

tillgången till sociala medier överallt och av alla. Utnyttja appar, hemsidor, twitterkonton 

m.m. för att sprida det goda som händer i företaget och områdena. Sprid den positiva bilden 

som råder och bjud in de lokala medierna till att sprida samma bild vilket förenklas med en 

god kommunikation.  

 

 Nattvandringar – Syftar främst till att öka säkerheten och tryggheten i bostadsområdena. 

Trygghetsaspekten kan delas in i två delar, upplevd trygghet samt fysisk säkerhet, vars 

åtgärder ser lite olika ut men ändå kan gå hand i hand. Den upplevda tryggheten kan genom 

kundundersökningar, nattvandringar eller förslag från företagets personal som dagtid vistas i 

området alla ge förslag på åtgärder om det t.ex. behövs mer belysning kring gångstråken, en 

extra lampa i källaren eller bara vetskapen om att någon är ute och ronderar genom 

grannsamverkan i området när man är bortrest. Den fysiska säkerheten kan förbättras 

genom t.ex. kodlås med bricksystem som på ett säkrare sätt kan hålla koll på vilka som har 

tillgång till ingången eller tvättstugan, det kan innebära ett tittöga i sin egen säkerhetsdörr 

för att se vilka som rör sig i trappuppgången.  

 

 Planeringsgrupper – För att så tidigt i planeringen som möjligt bejaka hyresgästens intresse 

är det en god idé att arbeta med planeringsgrupper bestående av frivilliga hyresgäster. 

Tanken är att minska antalet felprioriteringar och samtidigt erbjuda de boende mer 

inflytande i bolaget. Det är även ett bra sätt för företaget att få in fler idéer utifrån som man 

annars kanske inte skulle tänkt på då nya ögon som inte riktigt är insatta i branschen tänker 

lite annorlunda och ”outside of the box”. Förhoppningsvis kan det leda till bättre relationer 

till de boende och fler lyckade projekt.  
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 Brukarmedverkan– Arbetet med hyresgästen kan påverka många av de nämnda punkterna 

ovan och bör vara en central punkt i alla bostadsföretags åtgärdsprogram. Istället för att se 

hyresgästen som krävande, eller någon som saboterar eller orsakar ett dåligt rykte. Så kan 

man se den boende som en resurs och utnyttja all den kunskap och tankar som de faktiskt 

bär med sig. Man kan tillsammans med hyresgästen identifiera vad problemen egentligen är 

och lösa dem i ett nära samarbete. Att engagera hyresgästen i olika projekt får hen att känna 

sig sedd och behövd. Tillsammans med företaget kan man jobba för t.ex. en trevligare 

utemiljö, eller renare trappuppgångar genom att erbjuda arbetslösa hyresgäster i området 

anställning. Det för även med sig, förutom samhällsekonomiska vinster, ett bättre rykte och 

relation till de boende. Oavsett vad det är man väljer att aktivera de boende i området med 

så får de boende en annan känsla och stolthet. Det ska mer till om man sedan ska förstöra 

något som man varit med och byggt upp.  

 

 Ungdomarna – Många problem som tagits upp ovan är ofta ungdomsrelaterade. Att få bukt 

med ungdomsproblem är ofta en fråga för många aktörer i samhället men ett bra första steg 

är att få dom att göra något annat, istället för att klottra, klippa sönder nät till fotbollsmål 

eller bryta sig in i lägenhetsförråd m.m. Likt punkten brukarmedverkan är det viktigt att 

engagera ungdomarna i det man gör, försöka få dom att känna sig betydelsefulla och sedda. 

Oavsett om det är genom att delta i nattvandringar, erbjuda sommarjobb eller bjuda in till 

sociala aktiviteter så som TV-spelkvällars så bidrar dessa arbetssätt alla till att öka och 

förbättra relationerna mellan ungdomarna sinsemellan och mellan ungdomarna och 

omvärlden, samhället i stort och bostadsbolaget/förvaltaren i området.  
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6 Diskussion 

I diskussionen kommer jag försöka lyfta fram egna tankar och slutsatser om vad som kommit fram i 

resultat samt analys. Jag kommer försöka se samband och utveckla en del områden med egna ord 

och förhoppningsvis väcka tankar samt ge uppslag till nya diskussioner och frågor att fundera vidare 

kring. Jag kommer även resonera kring arbetet om det var rätt metodval samt hur arbetet 

utvecklades under dess gång.  

 Problemet 6.1

När jag började skriva på arbetet var tanken att det problem som SABO pratade om (att 

omflyttningarna kostade företagen mycket pengar) skulle hamna i fokus och vara ett stort problem i 

branschen. Det är lite märkligt att vid kontakt med branschen så verkar detta inte alls vara ett 

problem i deras ögon. Visst en onödigt stor omflyttning är inte önskvärd men alla som jag pratat med 

talar om bostadsbrist samt för låga omflyttningstal vilket inte alls speglar den bild som 

intresseorganisationen ger. Problemet blev snarare; Hur klarar vi av att nå en omflyttning som 

överensstämmer med de krav som marknaden ställer på bostadsbolaget i form av utbud av olika 

typer av lägenheter, utan att ge avkall på kvalitén på produkten och samtidigt utveckla den till det 

bättre? 

 Resonemang kring metodval 6.2

Visst är det bra att följa mallar samt upplägg som standardiserats och är väl utprövade av tidigare 

uppsattsskrivare/forskare. Men hur många upptäckter har inte tillkommit på grund av felsteg och 

misstag inom forskningen? Ofta tror jag det är bra att inte låsa sig för mycket i en viss struktur och 

tankemodell över hur ett problem bör lösas utan istället låta ens egen drivkraft och upptäckter längs 

vägen låta styra. Visst, jag kan tro att de sämre arbetena kommer bli ännu sämre men även att de 

tidigare bra arbetena kommer bli ännu bättre. 

I mitt arbete känner jag att val av metod träffat rätt. Arbetet har flutit på bra. Den ändrade riktning 

som arbetet tog när det ursprungliga problemet visade sig inte riktigt vara ett problem påverkade 

inte arbetet nämnvärt mycket. Det jag kan tycka saknas är intervjuer och åsikter från boende i 

undersökta bostadsbolags områden samt intervjuer med kvarters-, områdes- och utevärdar, för att 

på så sätt få in ytterligare dimensioner vid analys av problemet. 

Personligen gillar jag arbeten med tydlig struktur från början till slut där inledningen börjar med en 

bakgrund och forskningssammanställning. Även om det inte alltid är relevant tycker jag om att få lite 

fakta kring ämnet innan det går vidare med eventuella intervjuer och exempel från 

samhället/branschen. Så på det hela är jag nöjd med upplägg och val av metod.  
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Det som jag i efterhand funderar kring är om en mer grundlig undersökning av problemet och 

förankring av detsamma med verksamma inom branschen innan arbetet påbörjats, redan från början 

skulle gett en annan uppstart för arbetet samt ingång till problemställningen. Fortsättningen av 

arbetet skulle då ha kunnat leda till snabbare och större fokus på behandling av branschen samt de 

boende.  

 Omflyttningstal  6.3

Låga omflyttningstal som en del i ekonomisk besparing är således fel väg att gå. Det branschen 

däremot jobbar mycket med är de områden som kommer högt i alla kundundersökningar, trivsel, 

säkerhet och städning m.m., som i sin tur leder till en lägre omflyttning och ekonomisk besparing 

men ur en annan synvinkel.  

Något som ytterligare komplicerar frågan är att i den sunda omflyttningen händer saker man inte rår 

för. En familj som får tillökning och behöver en större lägenhet, hur planerar man efter det? Hur 

många familjer som väntar tillökning varje år och som väljer att flytta är omöjligt att veta. Således blir 

det väldigt svårt för bostadsbolaget att beräkna hur stor rörlighet och flexibilitet som krävs. Däremot 

är man överens om att en för låg rörlighet hämmar ens utbud utan att kunna nämna någon exakt 

siffra rörande omflyttningstalet.  

 Allmännyttan och vinstintresse 6.4

Frågan jag främst vill lyfta upp är om allmännyttiga bostadsbolag ska drivas i ett vinstintresse. Går 

det att kombinera ett vinstintresse och samtidigt erbjuda vad som är bäst för kunden i alla lägen? Ska 

vinsten gå tillbaka in i verksamheten eller ska ägarna (kommunen) få disponera delar av den efter 

eget behov?  

Jag är tveksam. Självklart ska ett allmännyttigt bolag drivas och sträva efter att gå med vinst men jag 

tror det är väldigt viktigt att man också ser utanför bolagets ramar i vissa investeringar och 

satsningar. Det är då viktigt att se till de samhällsekonomiska vinster som eventuellt görs och 

mervärden som skapas för människorna utanför sin bostad, även om det innebär en 

företagsekonomisk kostnad för bolaget. Det är en väldigt komplex fråga att både räkna på och att 

förstå men jag tror ändå att det är viktigt att det fastslås ovanifrån att vissa satsningar inte går hem i 

företagets budget men kan räknas hem i den samhällsekonomiska istället.  
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 Åtgärder kombinerat med kommunikation och engagemang 6.5

Bilden som jag får är ändå att företagen utifrån deras egna undersökningar (som också stämmer väl 

överens med vad SCB kommit fram till) arbetar systematiskt och målmedvetet med åtgärder som 

förbättrar och gynnar kundens vardag. Frågan blir då inte vad det är som ska göras utan hur det 

verkställs på effektivaste och pricksäkraste sätt. Här tror jag definitivt att kommunikation och lokalt 

engagemang spelar en stor roll i det hela.  

För att få en rättvis och förhoppningsvis träffsäker bild av vad ens hyresgäster efterfrågar för 

åtgärder inom respektive område, krävs det att man som företag kommunicerar med sina 

hyresgäster. Det är de som lever sin vardag i lägenheterna samt rör sig i områdena där 

förändringarna ska ta vid. Jag tror även det är viktigt att man kommunicerar med de som jobbar i 

områdena som mark-, kvarters- och områdesvärd m.m. Det är de som bäst ser det som 

hyresgästerna ser i vardagen men som också kan ge sin syn på problemen fast ur företagets 

synvinkel.  

När det kommer till större förändringar och satsningar likt de som oftast genomförs i 

problemområden räcker det inte med att bara förankra vilka åtgärder som genomföras med de 

boende utan här tror jag att det krävs något mer. För att förändringarna ska få fäste och bli hållbara 

över en längre tid krävs det ett stort lokalt engagemang och då inte bara bland de boende utan även 

hos kringliggande sociala verksamheter så som skola och fritidsgårdar. Även inom bostadsbolaget 

bland de anställda krävs det att de tror på vad som görs och engagerar sig i åtgärderna för att på så 

sätt skapa sig en röd linje genom hela strukturen som är förankrad från toppen till botten. Det tror 

jag man i längden har stor nytta av och jag tror också det ger goda resultat och förutsättningar för 

vidare arbete i framtiden. Här tycker jag Hovsjö är ett bra exempel att lyfta upp som verkligen har 

lyckats med detta i mina ögon. 
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 Framtida forskning inom området 6.6

Vad som mest förvånar mig är att man inte verkar ha någon större koll på de bakomliggande 

orsakerna kring varför folk egentligen flyttar. Det finns väl två förklaringar till det. Från företagets 

sida så ser man det inte som ett problem. Man känner att lägenheten kommer hyras ut vilket; fall 

som helst och man behöver omflyttningen för att verksamheten ska kunna fungera. Eller så är det 

faktiskt en viktig fråga men att jag kan ha kommit i kontakt med fel person på företaget som inte 

arbetar med frågan tillräckligt mycket för att kunna redogöra för deras arbete.  

Oavsett vilket så borde det ligga i deras intresse då syftet ändå borde vara att erbjuda en så bra 

produkt som möjligt till hyresgästen. Det kanske är därför det inte heller finns någon djupare 

bakomliggande forskning inom ämnet? Om inte företagen/intresseorganisationerna intresserar sig 

för ämnet så tas det inte upp av personer som vill forska inom det heller. Vad orsaken än är så ser jag 

en stor potential i att gräva vidare inom ämnet och tror det skulle kunna vara till väldigt stor nytta för 

bostadsbolagen.   
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7 Slutsats 

Är omflyttning en ekonomisk fråga? Det klyschiga svaret blir, det beror på vem du frågar. Är du en 

privat ägare utan några andra åtaganden mer än att erbjuda attraktiva fastigheter och ta hand om 

dina kunder? Verkar du på en marknad där det inte råder någon bostadsbrist? Då blir svaret ja. 

Affärsidéen är då att maximera vinsten genom att hyra ut alla lägenheter, ha så få vakanser som 

möjligt och undvika omflyttning i den grad det går då det innebär en kostnad samt risk att inte få 

lägenheten uthyrd.  

Verkar du istället som allmännyttigt bostadsbolag i en stad där du har åtaganden om diverse 

bostadsgarantier och krav på dig att erbjuda ett brett utbud av lägenheter? Då blir svaret nej. Den 

ekonomiska vinningen är inte intressant då vakanta bostäder behövs för att du ska kunna leva upp till 

de krav som ställs på dig. Inget av de undersökta bolagen upplevde att de hade för stor omflyttning 

snarare tvärtom en för liten som tyder på bostadsbrist. Således blir skillnaderna mellan bolagen lika 

intressanta att jämföra med grunden i omflyttningstalen.  

Fokus skiftas därför från bostadsbolagets ekonomiska vinning på minskade omflyttningar till den 

ekonomiska vinningen genom ökad trivsel och de vinster som kommer i kölvattnet av ett 

bostadsbolags sociala ansvarstagande och hållbara satsningar med stora samhällsekonomiska vinster 

som följd. Det åtgärdsprogram som presenteras innehåller förslag på åtgärder som om de genomförs 

kan leda till ekonomiska besparingar, attraktivare bostadsområden samt nöjdare kunder. Alla 

åtgärder behöver däremot inte innebära ekonomiska besparingar på kort sikt sett ur bostadbolagets 

perspektiv.  

Viktigt för framgång i arbetet med ökad trivsel är att det inte finns något färdigt recept utan det 

gäller att se till helheten och platsen/områdets unika förutsättningar både inom bostadsbolagets 

egna kontor men även bland de boende. Jag delar det som framförs i en rapport från utvärderingen 

av Telge Hovsjös satsningar där man skriver:  

”Kanske ligger också bakom denna fråga en önskan om att få veta hemligheten eller nyckeln till en 

quick fix. Det finns naturligtvis inga sådana bekväma motorvägar till någon sorts sanning. Varje 

projekt är unikt i sitt sammanhang, i sin miljö och med sina människor. Det förenklade svaret på 

frågan om framgång är helheten.” (Lundmark & Nilsson 2013)   

Kvar att förstå är de djupa bakomliggande orsakerna till varför vi egentligen flyttar. Klart är att 

ändrade familjeförhållande och nya arbetsmöjligheter på annat ort spelar en stor roll i våra beslut 

men utöver det saknas det i stort sätt forskning inom området. En forskning som jag tror blir grunden 

för att utveckla och fortsätta arbetet ytterligare.   
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8 Tackord 

Då var det dags att summera den här tiden och framförallt slutet av examensarbetet. En rätt 

intressant tid som nu tar sitt slut, en tid som innehållit trevliga möten och givande diskussioner men 

även diskbråck och mycket smärta. En tid som trots detta nu avslutas med glädje och stor lättnad. 

För att nå hit har jag många att tacka. Först vill jag rikta ett stort tack till Mikael Götlind, som med ett 

stort engagemang och noggrannhet tagit sig an uppgiften som handledare. Många givande 

diskussioner har genomförts som positivt bidragit till utvecklingen av arbetet. 

Ett stort tack vill jag också rikta till de representanter från KBAB, Uppsala Hem och Mimer som alla 

tagit sig tid att svara på mina frågor. 

Sist men inte minst, ett stort tack till min fästmö för hushållsinsatsen under tiden diskbråcket var som 

värst.  

Karlstad, juni 2014. 

 

 

 

 

                 Niclas Skjöld 
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