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Abstract 

In this thesis I focus on social sustainability in the deeper sense in order to examine 

and define measures and procedures, which aims to be suitable for the construction 

company NCC and its concept Hållbar renovering (a concept developed by NCC, 

focus on sustainable solutions). I base my study on previous academic research, 

government investigations (including investigations on so called the million 

program), and also highlight residential area – Orrholmen - as a source of 

inspiration. I obtain my empirical data from interviews with three different 

companies within construction sector - NCC, Karlstads Bostads AB and brunnberg & 

forshed AB. 

In my analysis, I focus on sustainable development, social sustainability, lack of and 

potential of the million program, garden, common and public spaces, mix of housing 

and businesses, various forms of tenure, and measures and design from social 

sustainability point of view. Furthermore, I analyze the most relevant contributions 

from Orrholmen. 

In summary; my conclusions show that social sustainability is a dynamic and 

complex dimension and also its measures. The core of social sustainability is man, 

and the promotion of her welfare. The measures which are intended to complement 

Hållbar renovering should be selected and processed with a genuine care. The 

participation of residents before the refurbishment, in combination with the 

disposal of the actual problems in the neighborhoods, creates positive and beneficial 

results.  

The most important measures are the mixture of both buildings as residents groups, 

low-scale buildings, and mix of different tenures.  

Unmeasurable values such as identity, location, feeling, beauty, and participation 

adds value and enriches areas. Unmeasurable values should be guidelines for the 

design and renewal processes for both housing and urban environment, which is 

one of the key findings in this thesis. 
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SAMMANFATTNING 

I denna uppsats studerar jag social hållbarhet i djupare bemärkelse i syfte att 

undersöka och definiera åtgärder och arbetssätt som skulle kunna lämpa NCCs 

byggkoncept - Hållbar renovering. I min studie utgår jag ifrån akademisk forskning 

och statliga utredningar (som avser bl a miljonprogrammet) samt bostadsområdet 

Orrholmen som en inspirationskälla. Mitt empiriska material erhålls från intervjuer 

med NCC, Karlstads Bostads AB och brunnberg & forshed AB. 

I min analys fokuserar jag på hållbar utveckling, social hållbarhet, brister och 

potential avseende miljonprogrammet och dess gårdsmiljö, gemensamma och 

offentliga rum, blandning av bostäder och verksamheter, olika upplåtelseformer, 

sociala hållbarhetsåtgärder och förslag på fysisk utformning samt analys av 

bostadsområdet Orrholmen.  

Sammanfattningsvis visar erhållna slutsatser att social hållbarhet är en dynamiska 

och komplex dimension och likaså åtgärderna. Kärnan i social hållbarhet är 

människan och därtill även främjandet av hennes välfärd.  

De åtgärder som ämnas komplettera Hållbar renovering, bör väljas och bearbetas 

med omsorg. Brukarnas deltagande före en totalrenovering i kombination med 

omhändertagande av de faktiska problemen i bostadsområdena skapar positiva och 

gynnsamma resultat.  

De allra viktigaste åtgärderna är blandning av såväl bebyggelse och boendegrupper 

samt låg skala av bebyggelse och blandning av olika upplåtelseformer.  

Omätbara värden såsom identitet, platskänsla, skönhet och deltagande skapar 

mervärde och berikar områden. Omätbara värden ska utgöra riktlinjer för 

förnyelseprocesser och utformning av såväl bostäder som stadsmiljö. Detta är en av 

de centrala slutsatserna i denna studie.  
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Förord 
 

En av de största utmaningarna i min ingenjörsutbildning är att skriva mitt examensarbete. 

Denna utmaning har bidragit till ökad konstruktivitet, kritiska resonemang och 

perspektivutveckling. Mitt ämnesval har gett mig mycket intressanta erfarenheter som jag är 

övertygad om att jag kommer att ha med mig långt fram i tiden. Det har även bidragit till en 

mycket god inblick i den ingenjörsvetenskapliga forskningen.  

 

Social hållbarhet utgör en utmaning med sin komplexa dimension världen över och utgjorde 

därför ett intressant ämne att undersöka. Min undersökning kunde förverkligas tack vare det 

stöd och den hjälp jag fått från min familj, mina handledare och mina respondenter. 

 

Stort tack till min handledare Mikael Götlind handledare Karlstads universitet och Mats 

Enmark VD på KBAB. 

Ett särskilt tack vill jag rikta till Kristian Hallin, projektutvecklare – NCC i Stockholm, och 

Marianne Ocklind, arkitekt - brunnberg & forshed AB i Stockholm, som har avsatt tid och 

givit mig material och värdefull information samt för de intressanta diskussionerna. 

Vill även rikta ett tack till Torbjörn Eriksson från Orrholmens Garagegruppen för boken 

Musik och Mosaik .    

 

Bashar El-kazemi 

073-771 9459   

  

 

Stockholm den 20 september 2011 

 

Bilden ritad av Bashar El-kazemi, illustrerar vikten av att ha en helhetssyn i arbetet med hållbar utveckling. Människan, djuret, trädet och huset 

symboliserar samspelen mellan ekosystemet och det mänskliga samhället på vår planet. 
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1 Inledning  

 I detta examensarbete väljer jag att studera social hållbarhet i djupare bemärkelse. Social 

hållbarhet utgör ett intressant forskningsområde med många utmaningar. Mitt 

examensarbete kommer att handledas av NCC Construction Sverige AB. Handledare är 

Kristian Hallin- projektutvecklare, NCC - Stockholm.    

I detta kapitel presenteras vad jag finner intressant att undersöka. Följaktligen redogörs 

problemformulering, frågeställning och syftet med studien. Slutligen presenteras 

undersökningens avgränsningar och en redogörelse av examensarbetets disposition och 

intressenter. 

 

Olyckligtvis tyngs media av nyheter och rapporter som kan låta så här:  

Ny granskning visar att segregation börjar redan vid skolbänken. Forskare menar att det 

sociala arvet påverkar i hög grad elevernas skolresultat (Aftonbladet, 2011).     

 

Uppdrag granskning avslöjar vidriga boendemiljöer inom miljonprogramsområden. 

Bostäderna är eftersatta i underhåll och har misskötts ur både teknisk och socialt synpunkt. De 

boende uttrycker ett starkt missnöje över hur fastighetsförvaltaren sköter boendemiljö. 

Granskningen visade hur kackerlackor härjade fritt i bostäderna, samt att stora delar av 

beståndet hade vattenläckage samt mögel- och fuktskadade toaletter och badrum (Sveriges 

Television, 2008). 

 

En person knivskars i bostadsområdet Gideonsberg i Västerås. Polisen jagar två män 

misstänkta för mordförsök (Sveriges Radio, 2011). 

 

Intolerans och hårdförhet riskerar att skapa parallella samhällen och försvagar individens 

rättigeter, särskilt i de utsatta områdena. Det skapar ”gettolagar” som styr i de utsatta 

områden, menar integrations minister Erik Ullenhag (Aftonbladet, 2010).  

 

 ”[…] Segregationen skapar otrygghet. När det blir en koncentration av resurssvaga och 

sårbara grupper skapas en negativ gruppdynamik ”(Hallandposten, 2009). 

 

Ovannämnda nyheter har valts ut för att illustrera samtida obehagliga händelser. Det 

illustrerar också de utmaningar som samhället står inför där bl a sociala och ekonomiska 

aspekter präglar utvecklingen i hög grad.  
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Idag talas om hållbara lösningar och åtgärder i de flesta branscher, varvid byggbranschen är 

en av dessa. Det är allt mer fokus på hållbart byggande, och allt fler aktörer undervisar om 

hållbart byggande (Chong et al., 2009). Denna studie kan ödmjukt ses som ett led i denna 

inriktning.    

Bygg- och fastighetssektor står för en betydande del av Sveriges totala miljöpåverkan.  

Miljöpåverkan härleds till energianvändning, användning av kemiska produkter, 

avfallsgenrering och emissioner av växthusgaser (Toller et al., 2009). Förutom miljöpåverkan 

har byggbranschen en viktig roll i boende- och stadsmiljös utveckling. Av vetenskapliga 

studier framhävs vikten av att planera byggnader och landskap med utgångspunkt ur hållbar 

utveckling och långsiktigt perspektiv (Bokalders & Block, 2009; Chong et al., 2009).  

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp. Begreppet innefattar flera olika dimensioner, som 

har en stark interaktion sinsemellan.  Dimensionerna är av ekologisk, social och ekonomisk 

karaktär. I syfte att främja en hållbar utveckling, ska dessa dimensioner tillgodoses och 

analyseras väl (Bokalders & Block, 2009; De Groot, 2005). 

 

Vårt samhälle tyngs idag av många socialt relaterade problem, såsom segregation, social 

utslagning, utanförskap, och allt mer diskussioner och debatter kring orsak och verkan tar vid. 

I nypublicerad utredning visas att segregation är vanligt och faktiskt ökar (Andersson, Bråmå 

& Hogdal, 2009; Lilja & Pemer, 2009). Sammantaget leder detta till viktiga frågeställningar 

som syftar till att undersöka närmare vilken inverkan boendemiljön har på människans välfärd 

och hur kan det skapas trygga, sunda miljöer som stimulerar och berikar.  

 

I dag, särskilt i storstadsregioner, utläses allt mer krav på hållbar utveckling. Detta innebär bl 

a att främja miljömål, social hållbarhet, ekologiskt byggande, prioriteringar i kollektivtrafik 

och energieffektiva uppvärmningssystem. Men också att genom fysisk planering främja en 

hållbar utveckling, några exempel är Hammarby Sjöstad i Stockholm, Lomma Hamn och 

Bo01 i Malmö (Stockholm Stad, 2010; Palo & Widergren, 2004). Dessa stadsdelar har 

implementerat nya idéer och innovationer ur ett hållbart perspektiv, såsom blandning av 

bostäder och verksamheter, olika hustyper och välutbyggd kollektivtrafik. 
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1.1 Problemformulering  
Miljonprogrammet

1
 står inför ett omfattande renoveringsbehov. Renoveringsbehoven är av 

olika slag och förväntas kosta ca 300 miljarder kronor.  

Det finns ca 650 000 lägenheter som är i behov av renoveringar av olika slag, och av dessa 

finns det ca 350 000 lägenheter som är i akut behov av renovering.  

Av de bostäderna som är i akut renoveringsbehov behöver ca 75 procent rusta upp bl a nya 

fasader, fönster, våtrum, och ca 60 procent är i behov av nya tekniska installationer.  

Samtidigt som detta ska ske, krävs även minskning av energianvändning i stora delar av 

bostadsbestånden (Fastighets Sverige, 2008).    

 

Miljonprogramsområden präglas av segregation och utanförskap, vilket varken gagnar 

integrationsprocesser eller hållbar utveckling. Genom medveten fysisk planering och 

relevanta strategier ur social hållbarhet skulle problematiken kunna mildras i dessa områden 

(Toller et al, 2009). Områdena är i behov av nya och kreativa lösningar för att bryta 

segregation och boendesegregationer.  Det är även nödvändigt att områdena utvecklas ur ett 

socialt hållbarhetsperspektiv, för att skapa trygga och välfungerande boendemiljöer 

(Arnstberg, 2000; Toller et al, 2009; Ullstad, 2008; Bokalders & Block, 2009; Andersson, 

Bråmå & Hogdal, 2009; Lilja & Pemer, 2009).  

  

I nypublicerade utredningar har olika städer och stadsdelar analyserats med utgångspunk ur 

ett hållbart perspektiv, som understryker att fysisk planering har en vital roll i att främja 

hållbar stadsutveckling och social hållbarhet. De problem och utmaningar i 

miljonprogramsområden som har betonats, är bl a att flerbostadshusen och villaområden 

präglas av likformigt byggande. Detta har bidragit till att områdena har blivit mindre 

attraktiva ur flera aspekter.  

Utemiljön kringliggande områdena behöver utvecklas för att skapa olika mötesplatser i form 

av vackra offentliga rum, och som även kan bidra till ökad gemenskap och trygghet bland 

boende (Toller et al, 2009; Ullstad, 2008). 

En annan aspekt som belyses är att miljonprogramsområde inte erbjuder olika 

upplåtelseformer. Det saknas även variation av funktioner och verksamheter. Ur social 

hållbarhets aspekt understryks att blandning främjar hållbar utveckling och skapar 

synergieffekter (Ullstad, 2008; Bokalders & Block, 2009; Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009; 

Lilja & Pemer, 2009).  

 

Ur hållbart byggandes perspektiv understryks vikten av att bygga och stadsplanera med 

utgångspunkt ur ett helhetsperspektiv, där bl a miljön, människan, naturen och samhället är i 

fokus. Detta innebär t ex att skapa och förstärka synergier, optimera livskvaliteter för 

individer och att bevara mångfald. Infrastruktur och bebyggelse ska planeras för att uppnå 

minimal miljöpåverkan, genom bl a inventering och analys av geologi och topografi samt 

natur- och klimatanpassning av bebyggelse äger rum. Vidare spelar fysisk planering en vital 

roll i syfte att främja hållbar stadsutveckling och social hållbarhet (Bokalders & Block, 2009, 

s. 372-467). 

 

                                                 
1
 Under 1960-talet beslutade Sveriges regering att bygga en miljon bostäder. Läs mer om detta i teorikapitlet.  
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Städer och bostäder bör vårdas och utvecklas för att kunna anpassas till de förändringskrav 

som ställs av teknisk utveckling, brukare och samhälle. Den strikta funktionsuppdelningen 

måste brytas för att ge möjlighet till ny verksamhet och mer komplexitet, vilket skapar 

synergieffekter (Ullstad, 2008).  

 

1.2  Introduktion av NCCs byggkoncept - Hållbar renovering  
NCC har utformat ett helhetskoncept som kallas Hållbar renovering, vilket riktar sig till 

renovering och förnyelseprojekt. Hållbar renovering kan anpassas efter beställarens behov, se 

figurer 1.2.1–1.2.3. Konceptet är också ämnat att skapa synergieffekter åt beställare.  

Många av projekten utförs inom miljonprogramsområde, se bilder 1.2.1- 1.2.2.  Dessa 

områden anses stå inför omfattande renoveringsbehov inom närmaste åren, varav vissa är i 

akuta renoveringsbehov. Renoveringsbehoven är varierande i sina slag, det är dock tekniska 

och sociala lösningar som är i fokus.  

NCC har ambitionen att erbjuda sina kunder ett komplett koncept ur en helhetssyn och ett 

hållbart perspektiv. Detta kräver bl a djupare förståelse för social dimension och dess 

komplexitet, understryker projektutvecklare Kristian Hallin.  

NCCs koncept – Hållbar renovering - består av fyra faser och sammanfattas enligt nedan 

(NCC, 2011):
 
 

 

۩ Fas 0: Analys, kartläggning av projektet. Hur ser nuläget ut? Möjligheter och 

förutsättningar, byggfysik, installationer och miljöinventering. 

۩ Fas 1: Målbild, verifiera vald inriktning. Fördjupade mätningar, provtagningar och 

marknadsanalyser. Gemensamma mål formuleras och undertecknas i 

partneringdeklarationen. Start av projekt. 

۩ Fas 2: Genomförande, effektiv byggprocess sker i samverkan med hyresgästerna, 

ombyggnadsvärdar och NCC.   

۩ Fas 3: Uppföljning, se till att målbild uppfylls. 

 

 
Figur 1.2.1 visar konceptet Hållbar renovering och hur den uppbyggd organisatorisk.  

Källa: Hallin, 2011. 
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I figur 1.2.2 visas hur olika renoveringsåtgärder ämnas ge besparing avseende 

energianvändning.  

I figur 1.2.3 ges förslagskalkyler på renoveringsåtgärder samt prognoser på dess lönsamhet. 

Enligt NCC anses ett helhetspaket vara mest fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt. 

 

 
Figur 1.2.2, visar olika renoveringsåtgärd i förhållande till vilka energibesparing den ger.  

Källa: Hallin, 2011. 

 

 
Figur 1.2.3, visar olika renoveringsåtgärder och dess lönsamhet. 

Källa: Hallin, 2011  
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Bild 1.2.1, visar några exempel på efter renovering från konceptet Hållbar renovering. 

Källa: NCC, 2011 

 

    

Bild 1.2.2, visar några exempel efter renovering, från konceptet Hållbar 

renovering. 

Källa: NCC, 2011. 
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1.3 Mål, Syfte & forskningsfrågor  
Huvudmålet i denna studie är att implementera kunskaper och erfarenheter från hållbart 

byggande, vilket är huvudinriktningen i mina ingenjörsstudier.  

Delmålen är att:  

- Bidra till djupare förståelse om social hållbarhet, genom att identifiera och studera 

relevanta åtgärder i samarbete med NCC Construction AB.  

- Bidra till konkreta åtgärder, som motiveras ur flera aspekter.  

- Bidra till ökad kunskap om de vitala faktorerna inom social hållbarhet.   

- Bidra till förståelse om dagens komplexitet vid exempelvis planering, projektering etc.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka och definiera vilka åtgärder och arbetssätt som kan 

lämpa sig för NCCs koncept- Hållbar renovering.  

Studien ska genomföras med hjälp av; vetenskapliga undersökningar avseende social 

hållbarhet med fokus på hållbart byggande. Även intervjuer med erfarna respondenter och 

inspiration och lärdomar från Orrholmen, ett bostadsområde, i Karlstad.  

 

Mot bakgrund av problemformuleringen och konceptet Hållbar renovering, skulle jag vilja 

formulera forskningsfrågor enligt: 

 

 Hur skulle åtgärderna, med utgångspunkten ur hållbart byggande se ut avseende 

social hållbarhet i målet att komplettera NCCs koncept – Hållbar renovering?   

 Vilka realistiska fysiska ingrepp och åtgärder skulle gagna konceptet Hållbar 

renovering, med avseende på social hållbarhet – illustrationer i projektet Sigma?  

 Vilka faktorer skulle kunna försvåra respektive förenkla förverkligandet av visioner 

avseende social hållbarhet? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studiens geografiska avgränsning, avseende tillämpningen, sker till Stockholm. Vad beträffar 

inspirationer och förebilder föreligger inga geografiska begränsningar, då detta är av stor 

relevans för min studie.  

De aspekter som uppmanas att ta hänsyn till, i syfte att främja en hållbar utveckling, är bl a 

ekologiska, miljö, ekonomiska, sociala, estetiska och kulturella (Bokalders V. & Block M, 

2009, s. 372-467). I denna studie kommer arbetet avgränsas till ovanstående aspekter. 

Ekonomiska och, till en viss del, kulturella aspekter tenderar att överlappa de politiska, varför 

ingen fördjupning kommer att läggas på den politiska aspekten. 

Andra avgränsningar sker till planerare, projektutvecklare och fastighetsförvaltares 

perspektiv.  
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1.5 Disposition 
I figuren 1.5.1 ges en beskrivning av studiens dispositioner. 

 

 
Figur 1.5.1 visar studiens dispositioner. 

Källa: Egen bearbetning 

 

1.6 Förväntningar och intressenter 
Mina förväntningar är att jag fördjupar och berikar mina kunskaper inom hållbar utveckling 

och social hållbarhet.   

Mitt examensarbete intresserar i första hand NCC Construction Sverige AB, men kan likafullt 

intressera arkitekter och byggnadsingenjörer, miljö- och planeringsingenjörer, boende i 

Stockholms stad, studenter, samt alla som vill lära sig om hållbar renovering och hållbart 

byggande.  
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2 Metod 

 I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för examensarbetet. Inom akademiska 

studier förväntas av forskaren att beskriva sitt tillvägagångssätt, vilket ger läsare en 

redogörelse för hur denne har gått tillväga och vilka perspektiv präglar forskningen. 

2.1 Val av teoretisk ram och motivering 
Vid utformningen av teorikapitel väljer jag akademiska artiklar, litteratur, statliga och 

offentliga utredningar. Mot bakgrunden av den komplexitet och den dynamik som social 

hållbarhet står för, väljer jag att beskriva och belysa en inspirationskälla. Under min sista kurs 

på ingenjörsprogrammet har jag fått fördelen att undersöka bostadsområdet Orrholmen som 

omvandlades från ett utsatt till kulturellt och eftertraktad område. Detta är ett sätt att berika 

studien med nya och relevanta idéer och som förstärker studiens slutsatser.  

Sammantaget beskriver teorikapitel: hållbar utveckling, social hållbarhet och dess 

komplexitet, miljonprogrammet och dess potential och brister, social hållbarhets vitala 

aspekter och åtgärder samt lärdomar från Orrholmen.  

 

Teorins roll i mitt examensarbete är att beskriva och belysa ämnet utifrån de vetenskapliga 

artiklarna med fokus på senaste forskning. Jag samlar in teoretiska data enligt figur 2.1, vilket 

illustrerar min faktainsamling. 

Den teoretiska ramen utgör också ett hjälp- verktyg för att kunna analysera mitt material.  

 

 
 Figur 2.1  

 Källa: Egen bearbetning.  
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2.2 Empirisk datainsamling, urval & motivering 
Som tillvägagångssätt för insamling av empiriskt undersökningsmaterial väljer jag att 

använda mig av in-depthintervjuer. Jag kommer ställa öppna frågor och ge utrymme för 

följdfrågor som ger möjlighet till vidare utveckling av de svar som framkommer. Ett sådant 

tillvägagångssätt främjar en flytande diskussion och ger möjlighet för respondenterna att 

belysa det han eller hon finner extra viktigt. Detta är något som är intressant, då jag i min 

undersökning söker djupare förståelse för social hållbarhet och dess komplexitet. 

Intervjufrågorna utformar jag av utifrån strukturen i figur 2.1 samt figur 2.2. 

Frågornas fokus ligger på respondenternas uppfattning om social hållbarhet, problem, 

utmaning, komplexitet och åtgärdsfrämjande (se bilaga 1-3). 

 

I min undersökning intervjuar jag Kristian Hallin, Mats Enmark och Marianne Ocklind. 

Kristian Hallin arbetar som projektutvecklare på NCC i Stockholm. Han arbetar med att 

utveckla konceptet hållbar renovering ur flera aspekter, däribland social hållbarhet. Därför är 

hans synpunkter och perspektiv av relevans för min studie. 

Mats Enmark är verkställande direktör på Karlstads Bostads AB i Karlstad. Enmark var med 

och utvecklade stadsdelen Orrholmen i Karlstad, från att vara ett utsatt till eftertraktat område. 

Hans input i denna studie är av betydelse ur flera aspekter, och särskilt viktigt är det att få en 

inblick i de utmaningarna som han stött på avseende social hållbarhet.  

 

Marianne Ocklind arbetar som arkitekt på brunnberg & forshed i Stockholm. Hon projekterar 

bl a delar i projektet Sigma som ligger i Upplands Väsby och som ingår i NCC partnerings 

uppdrag inom Hållbar renovering.  

I egenskap av planerarens perspektiv ser jag hennes svar som betydelsefulla. Se figuren 2.2 

som belyser mina val avseende respondenterna. 

Vidare jag väljer att spela in intervjuer med hjälp av en inspelningsapparat samt eventuell 

backup för denna. Detta är för att kunna säkerställa att jag får med allt som sägs. Därefter ber 

jag respondenten att bekräfta svaren, vilket ökar undersökningens validitet (Denscombe, 

2009: s. 380). 

Resultaten från intervjuer kommer att sammanställs i en intervjusammanställning där jag 

sedan lyfter fram, för min undersökning, de signifikanta svaren. 
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Figur 2.2 

Källa: Egen bearbetning. 

 

2.3 Digitalt verktyg 
I denna studie ämnar jag gestalta några fysiska förslag med avseende på social hållbarhet som 

ett sätt att illustrera mina idéer och med utgångspunkten i hållbart byggande. 

Gestaltningsförslagen väljer jag att utforma i ArchiCads program som används av bl a 

byggnadsingenjörer och arkitekter. Ritningar som presenteras är av slaget A-ritningar och i 

synnerhet 3D illustrationer.  

2.4 Analys 
Jag analyserar mitt material ur empirisk och vetenskaplig grundad hållning. Detta hjälper mig 

att bearbeta mitt material på ett metodiskt sätt samt att kunna belysa de viktiga 

beståndsdelarna i analysen.  

Jag kommer att analysera hållbar utveckling, i synnerhet social hållbarhet, brister i 

miljonprogrammet och dess potential, gårdsmiljö, gemensamma och offentliga rum, 

blandning av bostäder och verksamheter, olika upplåtelseformer, sociala hållbarhetsåtgärder 

och analys av fysiska åtgärder samt analys av Orrholmen.  
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2.5 Forskningsetik 
Vid all forskning gäller det att ta hänsyn till vissa etiska principer. I min undersökning strävar 

jag efter en så etiskt korrekt datainsamling som möjligt. Jag utför undersökningen i enlighet 

med de fyra grundläggande forskningskraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2001: s. 440).  

 

I min undersökning är deltagandet helt frivilligt. Jag informerar samtliga respondenter om 

examensarbetets syfte och hur jag ämnar utforma min undersökning.  Med detta uppfyller jag 

både informationskravet och samtyckeskravet som fokuserar på just syftet och möjligheten att 

delta i undersökningen eller ej.  

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfyller jag genom att behandla allt material 

med största möjliga diskretion och konfidentialitet samt att endast använda materialet i 

undersökningssyfte. Uppgifterna kommer ej att ges ut till tredje part. 

 

Deltagande i undersökningen medför varken psykiska eller fysiska skador. Deltagaren har rätt 

att ogiltigförklara hela eller delar av intervjun. 

2.6 Källkritik  
Vid användande av dokument och andra tryckta medier som datakällor finns fyra kriterier att 

ta hänsyn till: 

 

۩ Autenticitet 

۩ Trovärdighet 

۩ Representativitet 

۩ Meningsfullhet 

 

Med autenticitet menas att materialet är äkta och av otvetydigt ursprung. 

Trovärdighetskriteriet uppfylls genom att materialet är utan felaktigheter och förvrängningar. 

Med representativitet menas att materialet skall vara typiskt för den kategori det tillhör. Det 

sista kriteriet, meningsfullhet, innebär att materialet skall vara tydligt och begripligt (Bryman, 

2001: s. 357). I min undersökning använder jag enbart källor som uppfyller samtliga ovan 

nämnda kriterier.  

En kritik som jag möjligen kan möta i min studie är avsaknad av boendes (brukarna) 

perspektiv, vilket förvisso är av relevans i min studie. Brukarnas perspektiv kan dock skönjas 

ur respondenternas uppfattning, vilket också är av intresse och relevans för min forskning.  
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3  Teori  

 I detta kapitel presenteras vetenskapliga artiklar, böcker och statliga utredningar avseende 

hållbar utveckling samt social hållbarhet. Slutligen presenteras Orrholmen - en 

inspirationskälla.   

3.1 Hållbar utveckling & social hållbarhet 

3.1.1 Hållbar utveckling – en historisk tillbakablick 

Begreppet hållbar utveckling myntades i Brundtlandkommissionens
2
 rapport år 1987. 

Brundtlandkommissionen arbetade inom WCED
3
 på uppdrag av FN

4
. Begreppet har sedan 

dess refererats och formulerats flitigt i hållbarhets kontext (Emmelin & Lerman, 2006, s. 21). 

Brundtlandkommissionen definierar hållbar utveckling (se figur 3.1.1.1) som;  

 

”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov”(WCED 187: 34). 

 

I rapporten beskrivs att de snabba tekniska och ekonomiska framsteg, under de senaste två 

århundradena, i kombination med befolkningstillväxt förklaras som grundorsaker till samtida 

globala problem.  Det omfattande utnyttjandet av icke förnybar naturresurser har 

oundvikligen föranlett ett starkt behov av en hållbar utveckling (Chong et al., 2009). 

 

 
Figur 3.1.1.1 de tre centrala dimensionerna samspelar och utgör kärnan i hållbar 

utveckling. 

Källa: Egen bearbetning. 

 

                                                 
2
 Brundtlandkommissionen: leddes av den dåvarande norska statsminister Gro Harlem Brundtland- varav 

namnet Brundtlandkommissionen. 
3
 WCED; World Commission on Environment and Development (Världskommissionen för miljö och 

utveckling). 
4
 FN; Förenade Nationen. 
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I rapporten görs det också klart att hållbar utveckling inte bara innefattar miljö, dvs. den 

ekologiska dimensionen, utan det ska även inkludera ytterligare två väsentliga dimensioner, se 

figur 3.1.1.1 och 3.1.1.2, (Björneloo, 2007 s. 17-18). Djupare beskrivning ges i nästa 

delavsnitt.   

 

 
Figur 3.1.1.2, visar de tre dimensionerna. Cirkeln i mitten representerar de vitala 

prioriteringar som måste göras och som inkluderar alla tre dimensioner 

tillsammans. Detta skapar harmonisk och hållbar utveckling för dagens och 

nästkommande generationer.  

 Källa: bearbetad & översatt ur Manzi et al., (2010, s. 5).   

 

 

Begreppet hållbar utveckling hade redan under 70-talet vuxit fram. Det kom som ett resultat 

av FN:s ambitioner att förebygga miljö och fattigdomsproblem.  Allt mer arbete ur ett globalt 

perspektiv kom att inriktas mot en hållbar utveckling. Nedan återges några viktiga år och 

händelser i detta spår.  

    

År 1972 uttrycktes under Stockholmskonferensen global oro över fattigdomens fortlevande, 

en ökad social ojämställdhet, globala - och lokal miljöproblem och naturens ändliga resurser. I 

konferensen fastställdes också ett samband som hänger samman mellan god miljö och social - 

och ekonomisk utveckling (Petterson, 2005).   

Några år senare kom Brundtlandskommissionens rapport år 1987 ”Vår gemensamma 

framtid”. Kommissionen kom att utgöra en utgångspunkt i diskussioner kring hållbar 

utveckling (Olsson, 2005). 
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År 1992 hölls nästa miljökonferens. Konferensen hölls i Rio de Janeiro, i Brasilien, under 

rubriken; Sista chansen att rädda världen. I konferensen deltog hundratals stads - och 

regeringschefer, de enades så småningom om att sluta fem avtal där beskrevs hur det fortsatte 

arbeten avseende hållbar utveckling skulle skötas. De avtalen var (Petterson, 2005): 

 

- Riodeklarationen. 

- Handlingsprogrammet – Agenda 21. 

- Skogprinciperna. 

- Klimatkonventionen. 

- Konventionen avseende biologisk mångfald. 

 

I Agenda 21 konkretiserades målen i syfte att komma tillrätta med miljöproblem. Det gavs 

specifika åtgärder på individuell, lokal, nationell och internationell nivå.  

Den viktigaste lärdomen som betonades i Agenda 21, var att lokala samhällen måste stå i 

centrum i arbete mot en hållbar utveckling. Man underströk att individuella och lokala 

organisationer bör ges mer utrymme till att påverka sin livsmiljö. Detta ansåg ha en stor 

betydelse för hållbara utvecklingen (ibid).  

 

År 1996 ägde världskonferensen Istanbulkonferensen rum i Turkiet under rubriken; Habitat 

II.  Konferens handlade främst om boende, stadsplanering och bostadsmiljö. Huvudfrågan var 

den tilltagande urbanisering som sker runt om i världen, men främst det som sker i 

utvecklingsländerna och vilka följder ge sådan utveckling upphov till.  

Syftet med konferensen var att enas om principer och riktlinjer som kan vända negativa 

trender och förbättra boendevillkor. Resultatet blev två dokument: 

- Istanbuldeklarationen – vilket innefattar femton paragrafer som sammanfattar 

konferensens viktiga slutsatser.  

- Habitatagendan - som ger en utförlig redovisning av mål, principer, åtagande och 

global handlingsprogram.     

Vidare hade två övergripande teman formulerats i förgrunden. Det första var ”en rimlig 

bostad för alla”, och den andra var ”en hållbar utveckling av människors boplatser i en värld 

med växande städer ”.  Både Istanbuldeklarationen och Habitatagendan behandlar åtaganden 

som syftar till att ge bättre levnadsstandard för alla människor, som att motverka bl a 

hemlöshet, fattigdom, arbetslöshet, social utslagning, brister i grundläggande infrastruktur och 

service, otrygghet och våld samt miljöförstöring och ökad risk för katastrofer (SOU 2003:31, 

s. 19-21). Sammanfattningsvis bevittnar ansträngningarna om vikten av att 

samhällsutveckling måste ske i harmoni där samtliga tre dimensioner (se figur 3.1.1.1 och 

3.1.1.2) tillgodoses samtidigt och med samma proportion. 

 

År 2002 ägde ytterligare en konferens rum, och denna gång skedde det i Johannesburg i 

Sydafrika. Syftet var att fastställa de tidigare målen och handlingsplanerna så att dessa 

överfördes från ord till handling. Det bör även noteras att spänningarna mellan rika och fattiga 

länder var stora inför denna konferens. 

USA:s president och flera mäktiga stater deklarerade att de inte kom att delta i konferensen. 

Till sin ursäkt nämndes det att de två länder förhandlade om Kyotoavtalet under denna tid. 

Detta hade naturligtvis en negativ påverkan på konferensens resultat och för det fortsatte 

arbete beträffande hållbarhets agenda (Pettersson, 2005). 
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År 2004 introducerades de så kallade Aalborgåtagande i Aalborg, i Danmark, som skedde i 

samband med en konferens för europeiska städer och kommuner.  Åtagandena innefattar tio 

teman eller -områden och var och ett av dessa teman har fem åtaganden som beskriver hur 

kommuner ska verka för en hållbar utveckling. De tio teman är (Robertsfors, 2009):  

 

1) Styrning och förvaltning. 

2) Lokal styrning i riktning mot hållbarhet. 

3) Naturliga gemensamma nyttigheter. 

4) Ansvarsfulla konsumtionsmönster och val av livsstil. 

5) Planering och stadsbyggnad. 

6) Bättre framkomlighet, mindre trafik. 

7) Lokala hälsofrämjande insatser. 

8) Livskraftig och hållbar lokalekonomi. 

9) Åtagande jämlikhet och social rättvisa. 

10) Lokalt och globalt. 

 

Temana är framtagna för att stärka lokalt arbete mot den hållbara utvecklingen. Åtagandena 

har sina inspirationer från Agenda 21, som har stark fokus lokalt samhälle. Aalborg åtaganden 

har två huvudmål (ibid):  

- Att öka medvetenhet och lyfta fram behoven av att agera lokalt och samordnat för att 

möta utmaningar i syfte att uppnå hållbart samhälle. 

- Att vara ett praktiskt och flexibelt verktyg för lokala aktiviteter och målsättningar. 
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3.1.2 Hållbar utveckling - de tre dimensionerna 

Begreppet hållbar utveckling innefattar som tidigare har nämnts, tre väsentliga dimensioner, 

se figur 3.1.1.1. De tre dimensioner har komplex och dynamisk natur och att ange en exakt 

definition av var och en av de tre dimensioner är inte helt oproblematiskt (Manzi et al., 2010, 

s. 2-5). Det råder dock konsensus om innebörden än en definition (Bokalders & Block, 2009, 

s.398-400):   

 

Ekologisk hållbarhet innebär att bevara och skydda den biologiska mångfalden, dvs. att 

skydda arter och biotoper. Det handlar om att anpassa bebyggelse till plats. Detta kräver 

noggranna analyser av platsens förutsättningar och dess kvaliteter samt begränsningar. Målet 

är att:  

 

۩  Minimera ingreppen i naturen, och att sträva efter biologisk mångfald. 

۩ Bevara värdefull natur, kultur samt produktiv skog och odlingsmark. 

۩ Anpassa bebyggelse och livsrum mellan husen till mikroklimatet på platsen. 

۩ Att hushålla med energi och använda sig av förnybara energikällor. 

۩ Att vårda lokala vatten samt att kretsloppsanpassa avloppsreningen. 

۩ Att organisera minimering, sortering, återbruk och återanvändning av avfall.  

 

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa ett företagsvänligt klimat. En stad som är lätt för 

småföretag att etablera sig i där infrastruktur och offentlig verksamhet är väl utbyggd och 

välfungerande är eftersträvansvärt. Det bör även strävas efter att skapa en livsmiljö med 

fritidsaktiviteter, kultur och nöjesliv som känns attraktivt och kan attrahera både människor 

och företag. Målet är att:  

 

۩ Skapa ett företagsklimat som skapar och ger sysselsättning och bidra till en stark 

lokal ekonomi. 

۩ Reglera stadsplanen för att underlätta för företag att etablera sig. 

۩ Service och transport integreras i stadsstrukturen för att undvika onödig 

transportflöden. 

۩  Bygga ut en effektiv infrastruktur utifrån en helhetssyn på hållbarhet. 

۩ Offentlig sektor (såsom skola, vård, omsorg) ska respektera individen och 

kretsloppsanpassar sin verksamhet. 

۩ Att invånare får god tillgång till motion, fritidsaktiviteter, kultur och möteslokaler. 

 

Social hållbarhet. (Eftersom denna studie har fokus på social hållbarhet ges en djupare 

beskrivning av denna dimension) Sociologer beskriver ofta begreppet social hållbarhet som att 

motverka segregation och social utslagning. Det handlar alltså dels om att skapa välfärd åt 

individen, och dels om att gestalta staden så att den kan bidra till förutsättningar för ett gott liv 

(Bokalders & Block, 2009, s.398-400).  
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En annan beskrivning av social hållbarhet uttrycks i citatet nedan:  

  ” Social sustainability...is mainly concerned with the relationships between individual 

actions and the created environment, or the interconnections between individual life-chances 

and institutional structures” (Jarvis et al., 2001, s. 127). 

Manzi et al., (2010: s. 5) förklarar citatet ovan, att den roll som stadsförvaltning spelar är 

avgörande för utformningsarbete avseende stadsplaner som ämnar främja social hållbarhet. 

Det är processerna och maktförhållandena på den operativa nivån, som tenderar att ge den 

konkreta bilden över samspelet mellan individen och de institutionella maktutövandena 

gällande social hållbarhet.  

 

Sunne (2004: s.2) menar att social hållbarhet ofta har haft som utgångspunkt i diskussioner att 

det handlar om ett problem, eller något slags förhållande, som man anser borde vara 

annorlunda. Dessa kan t ex vara fattigdom, ohälsa och segregation. Social hållbarhet innebär 

då att rätta till sådana problem. Men i grunden handlar begreppet om samhällets förmåga att 

fortsätta reproducera sig och lösa kriser. 

Sunne (2004: s. 2-3) förklarar att det finns sällan distinktioner av begreppet social hållbarhet. 

Ofta förekommer social hållbarhets förklaringar med innehåll av följande begrepp, eller 

honnörsord, som; Demokratisk process, individens påverkansmöjligheter, medborgarens 

trygghet, säkerhet, respekt för samhällets kultur och tradition och ett mångkulturellt samhälle.  

Ur ett internationellt perspektiv domineras och andra sidan social hållbarhets beskrivning av 

kvalitetsdimensioner, som t ex hälsa, levnadsstandarder, arbetsförhållanden, 

inkomstfördelning och arbetstillfällen, vilket är inte den lämpliga beskrivningen av begreppet 

social hållbarhet. Vidare talas även om nödvändighet i att trygga människors integritet, genom 

ett samhälle som inte utesluter eller diskriminerar.  

Sunne (2004) återger ytterligare en beskrivning utifrån en studie gjord i Storbritannien där 

social hållbarhet beskrivs som socialt kapital. Socialt kapital beskrivs som färdigheter, 

kunskaper, hälsa, självaktning och socialt nätverk. 
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En mer temainriktad uppfattning är att social hållbarhet beskrivs som olika vitala teman. 

Temana kompletteras, byts ut och förändras från att vara hårda och mätbara till att innefatta 

mer mjuka och omätbara. Hårda och mätbara kategoriseras som traditionella teman, medan 

mjuka och omätbara som växande teman (Colantonio, 2008, s. 16-20), se tabell 3.1.2.1. 

 

Tabell 3.1.2.1 

Hårda och mätbara, traditionella teman Mjuka och omätbara, växande teman 

Grundläggande mänskliga behov Social blandning och sammanhållning 

Social rättvisa Deltagande och tillgänglighet 

Jämlikhet Socialt kapital 

Fattigdom Identitet  

Mänskliga rättigheter och genus Platskänsla 

Utbildning och färdigheter Kultur 

Sysselsättning Självbestämmande  

 Hälsa och säkerhet 

Välbefinnande  

Lycka  

Livskvalitet  

Demografiska förändringar 

Tabellen visar traditionella och växande teman, som avser social hållbarhet. 

Källa: Bearbetad och översatt ur Colantonio (2008: s. 8). 

 

Bokalders & Block (2009: s.400) beskriver social hållbarhet ur hållbart byggandes perspektiv, 

se tabell 3.1.2.2.  I denna beskrivning betonas vikten av att ha blandade funktioner, 

verksamhet och boende, bebyggelse med låg skala och närhet, utbyggning av gång-, cykel och 

kollektivtrafik. Detta skapar goda förutsättningar för ett gott liv. 

Målen att uppnå är:  

 

۩ En sund, bullerfri och giftfri miljö. Ren luft både utomhus och inomhus.  

۩ En stad för alla som är trygg, trivsam, vacker och som har sin egen identitet. 

۩ Ett samhälle där man har möjlighet att utveckla och påverka sin närmiljö. 

۩ En stad med mångfald av funktioner och offentliga rum som stimulerar stadens 

liv. 

۩ En stad där grönska, vatten, parker, odlingar och våtmarker lyfts fram i 

stadsbilden. 
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Tabell 3.1.2.2 

Social hållbarhet 

Staden & individen 

Hälsa  Livsmiljö Delaktighet Gestaltning  Grön & 

blå  

Transport 

Materialval  Tillgänglighet Jämställdhet Stad för alla  Gröna 

kilar 

Gång & cykel 

Inomhusklimat  Trygghet Inflytande Funktionsblandning  Parker 

& träd 

Kollektivtrafik 

Ljudmiljö Identitet Demokrati  Offentliga rum  Vatten i 

staden 

Biltrafik 

Föroreningar Skönhet Kommunikation Mångfald friluftsliv Gods & 

transporter 

Tabellen visar social hållbarhetsbeskrivning ur den s.k. värderos för en hållbar kommun. 

Källa: Bokalders & Block, 2009, s. 399.   

 

Båda Colantonio (2008, s. 19) och Bokalders & Block (2009: s.400) har en samstämmig bild 

avseende social hållbarhet. Colantonio delar dock upp social hållbarhet till mätbara och 

omätbara teman.    

 

Det centrala inom social hållbarhet är människan. Människan upplever sin värld genom alla 

sinnen - syn, lukt, känsel och hörsel. När människor befinner sig i en miljö som är enformig 

och färglös, har den en skadlig inverkan på den psykiska hälsan. Genom positiva 

sinnesupplevelser stimuleras kropp och själ.  

Genom sinnen så skapas minnen och känslor, och trygghet och hemkänsla kan ibland 

beskrivas genom en doft. Vid gestaltande av bostäder och miljöer är det av vikt att tillgodose 

alla sinnen. Luft, vatten, eld och jord är fyra grundelement som är till god hjälp för att utforma 

en välbefinnande miljö. Vatten har en renande effekt och den är rogivande, och en ren och 

sund luft kan höja doften av blommande blomma. Tillsammans skapar dessa grundelement en 

bas för att kunna stimulera människans sinnen (Bokalders & Block, 2009: s.464-469). 
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I figur 3.1.2.1 återges ett praktiskt exempel från staden Vancouver där mjuka och omätbara 

teman implementeras i arbete med sociala hållbarhetsfrågor.  Colantonio (2008) menar att 

mjuka omätbara teman har blivit riktlinjer för utvecklingsarbete i staden Vancouver. Temana 

är också indikatorer i fortsatt arbeten avseende stadsutformning av Vancouver, där ligger 

fokus på boende, arbete, nöje, platskänsla etc.   

 

 
Figur 3.1.2.1, visar referensramen för det tillvägagångssätt där mjuka omätbara teman utgjorde riktlinjer 

i förnyelseprocesser av Vancouver, i Kanada. 

Källa: Bearbetad och översatt ur Colantonio, 2008: s. 15.   

 

3.2.3 Tänka globalt & agera lokalt 

Bokalders & Block (2009 s. 398) menar att idén om det hållbara samhället ska förankra sina 

grunder utifrån helhetssyn och globalt perspektiv. Därefter bryts det ner från ett globalt till 

lokalt perspektiv, dvs. till det lokala samhället. En hel del politiska beslut fattas på lokal och 

nationell nivå, medan ekonomin tar en allt mer globaliserad utveckling. Ekonomiska 

aktiviteter är mindre platsbundna medan råvarubaserade verksamheter är platsbundna. 

Sammantaget ökar behovet av att tänka globalt och agera lokalt. Manzi et al. (2010: s. 2-5) 

håller med i detta resonemang och menar att det finns en stark koppling numera att det som 

sker på global nivå påverkar det som sker på lokal nivå och vise versa. 

 

Lilja & Pemer (2010) betonar också lokala beslut och agerande. Det är oerhört viktigt att 

arbetet med stad - och byggnadsplaneringar sker ur ”inifrån perspektiv”. Det vill säga att 

planering ska utgå från de behov och förutsättningar som finns på det aktuella området, vilket 

bidra till god utveckling av boendemiljö och hållbar bebyggelse (Lilja & Pemer, 2010). 
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3.2 Miljonprogrammet – en läsning ur social hållbarhet 

3.2.1 Historisk resumé 

I början av 1900-talet influerades Sverige allt mer av Socialdemokratiska krafter. 

Socialdemokratin hade i sin huvudagenda att bostaden var en fundamental rättighet för varje 

individ, och det argumenterades starkt att bostadsfrågan skulle bli en statlig och 

spekulationsfri angelägenhet. Så småningom uppfylldes Socialdemokratins ansträngningar, 

och svenska staten kom att ansvara för bostadsförsörjningen. Detta kom naturligtvis att 

påverka den privata byggsektor, framför allt inom bostadsbyggande (Arnstberg, 2000).  

 

Under 1930-talet ansågs att Sverige ha sämre bostäder än andra europeiska länder. Den 

ekonomiska situationen i Sverige var inte särskild lovande, då landet plågades av fattigdom.  

Storstäder präglades av trångboddhet, slum och social misär (ibid).  

Situationen kom dock att förändras något mellan 1940- talet, efter andra världskriget, och 

fram till 1960- talet. Sverige befann sig då i en lång högkonjunktur som ett resultat av den 

enorma efterfrågan av svenskproducerade varor till ett sönderslaget Europa. Inflyttningen till 

de svenska storstäderna ökade lavinartat och bostadsbristen var ett faktum (Hultkrantz & Tson 

Söderström, 2011, s. 11- 20). Bild 3.2.1.1 ges en glimt av dåtidens bostadsbrist. 

 

 
Bild 3.2.1.1, visar en affisch som spreds i Stockholm stad under 1940- talet. 

En välbeskrivande bild över den extrema bostadsbristen. 

Källa: Boverket, 2011. 

 

Mot bakgrund av situationen då, krävde Socialdemokraterna att staten skulle ta itu med de 

bostadsrelaterade problemen. Kravet kom också tillföljd av att den privata sektorn inte 

mäktade med att bygga tillräckligt med bostäder.  

Som ett första steg fick socialdemokraterna gehör för sin politik, vilket medförde statliga och 

kommunala förvärv av mark och subventionerade lån till bostadsbyggande och en bättre 

byggteknik (Arnstberg, 2000).   
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Ansträngningarna kom att bidra till ett riksdagsbeslut som möjliggjorde ett bostadspolitiskt 

program. Huvudmålet i programmet var att bygga en miljon bostäder, därav namnet 

miljonprogrammet.  Programmet innebar att bygga en miljon bostäder runt om i Sverige 

under ett tioårs period mellan åren 1965- 1975 (Arnstberg, 2000).  

 

Miljonprogrammet var även en viktig fråga ur arbetsmarknadssynpunkt, då fler bostäder runt 

om i landet skulle kunna bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Fler människor skulle 

lättare kunna hitta bostad och flytta in där arbetstillfälle finns (Hultkrantz & Tson Söderström, 

2011, s. 183- 190). 

 

Visionen om en miljon bostäder förverkligades och bostadsbristen byggdes successivt bort. 

Hela programmet beskrevs då som ett framgångsrikt sådant (Arnstberg, 2000). 

Enbart i Stockholm byggdes 180 000 bostäder, vilket motsvarar en ny stadsdel om året.  En 

vanlig förställning om miljonprogramsbostäderna, är tron att de enbart omfattas av storskaliga 

hyreshuskomplexen. Faktum är att det byggdes även småhus och bostadsrätter under 1965-

1974 (Sax, 2000). 

 3.2.2 Planeringsidealen   

Under de första decennierna vid 1900-talet rådde två ansenliga och omdiskuterade 

stadsbyggnadsideal. Två visionärer vid namnen Le Corbusier och Ebenezer Howard var två 

män som representerade olika synsätt att se på stadsbyggande och människan. Le Corbusiers 

ideal präglades av höghusstaden, medan Ebenezer Howards ideal präglades av 

trädgårdsstaden, se figur 3.2.2.1.  Dessa två synsätt kom senare att influera utformningen av 

miljonprogrammet (Arnstberg, 2000).  

År 1925 presenterade Le Corbusier sin drömstad la ville radieuse. La ville radieuse var en 

vision om gigantiska höghus som kunde rymma flera tusen invånare, se illustrationsbild 

3.2.2.1 Le Corbusiers vision. Höghusen avsågs att vara bostäder för familjerna och på dagarna 

skulle de transportera sig till sina arbeten i centrum. Le Corbusiers stadsplaner innebar 

storskalighet, höga hus, flerfamiljhus, människomassor och statligt ansvar (Arnstberg, 2000; 

Campbell & Fainstein, 2003).  

 

 
Illustrationsbild 3.2.2.1, visar Le Corbusiers vision om höghusstaden 

Källa: www.joostdevree.nl/bouwkunde2/corbusier.htm 
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År 1902 publicerade Ebenezer Howards sin vision, och staden hade som namn - Garden 

Cities of Tomorrow. Howard var scenograf och hans vision var precis vad namnet antyder. 

Howard ville skapa trädgårdsstäder och bygga bostadsområden på landet, där de bästa 

förutsättningar fanns som landet kunde erbjuda. Visionen var att bilda samhällen begränsat till 

30 000 invånare, och som skulle vara omgivna av grönområden med lokala jordbruk, skolor, 

och i stort sett verka som ett självproducerande samhälle. Områdena skulle vara hälsosamma 

och upplevas vackra och ha småskalighet. Bostäderna skulle vara enfamiljshus och folket 

skulle ha en direkt demokrati (Arnstberg, 2000; Campbell & Fainstein, 2003).      

 

 
Figur 3.2.2.1, visar Ebenezer Howards vision om trädgårdsstaden. 

Källa: www.daleyplanning.com/Pages/DP%20Urban%20Garden.html 

 

Howard and Le Corbusier var medvetna om de problem som fanns i gamla städer. Det var 

främst den sociala misären och konflikter som båda de två ville råda bot på. De båda såg 

behoven av att utveckla städerna utifrån ett nytt stadsplansideal och de presenterade sina 

lösningar och visioner, i hopp om en lösning (Campbell & Fainstein, 2003 s. 20-39).  
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Något gemensamt som Howard och Le Corbusier delade var att de avvisade tanken om att en 

stadsplanerares vision måste bearbetas inom institutionell system, dvs. båda två ville arbeta 

ostört och gärna utanför det institutionella systemet.  De valde istället att betrakta den fysiska 

strukturen av de städer där de bodde, och den ekonomiska strukturen i det samhälle där de 

arbetade i. De fysiska och ekonomiska strukturer ansåg de vara en tillfällig avvikelse som 

mänskligheten snart kommer över (Campbell & Fainstein, 2003 s. 20-39). 

 

Howard and Le Corbusier ville decentralisera städer med hjälp av dåtidens moderna 

transportmedel, men utifrån olika stadsutformningar.  

Le Corbusier idéer var i samklang med dåtidens modernism och den industriella revolutionen, 

och stadsbyggandet ansåg han skulle vara rationellt och effektivt. Howards å andra sidan, ville 

ha en liten stad utformad med omsorg. Han ville att det skulle finnas förutsättningar för 

kooperativa samhällen och självförsörjning, som ett sätt att motverka fattigdomen som fanns 

då (ibid). 

Svenska arkitekter var inte särskild intresserade av trädgårdsidealen som Howard 

förespråkade. Attraktionen till Le Corbusiers ideal om en höghusstad var starkare. Enligt 

arkitekterna representerade höghusstaden dåtidens modernism och funktionalism, och många 

arkitekter betraktades höghusstaden som en arkitektonisk uppfinning (Arnstberg, 2000).  

 

Miljonprogrammets stadsplaner kom för det mesta att vara utpräglat av Le Corbusiers ideal. 

Detta skedde trots att Sveriges goda landskap ger goda förutsättningar att anamma Howards 

ideal, vilket också skulle ha haft synergieffekter avseende bl a lokal ekonomi. 

Arnstberg (2000) menar att det var arkitekterna som ville ha höghusen. Synen på bostaden, 

från 1930- talet och drygt fram till miljonprogrammets tid, innebar en sammanställning av ett 

antal funktioner som skulle tillgodoses. Där ansågs att en elit – arkitekter – sig ha suverän rätt 

att tolka estetiken och därmed utformningen av bostäder.    

3.2.3 Miljonprogrammets brister ur flera aspekter  

Produktionen av en miljon bostäder var en stor utmaning ur flera synpunkter, främst var det 

en utmaning ur byggteknisk synpunkt. Det krävdes helt nya och snabba byggnadsmetoder än 

de som fanns då. Svaret på detta blev så småningom ett industriellt byggande som 

producerade bostäder på löpande band. Det blev en storskalig produktion som givetvis gav 

stordriftsfördelar, dvs. lägre produktion och byggkostnader.   

Några exempel på de storskaliga byggnationer som gavs fördelar, var punkt- och lamellhus 

som kännetecknas av raka geometriska linjer och nästan plana tak. Dessa hus kunde snabbt 

produceras på löpande band. Vad som kan konstateras ur detta, är att de enorma bostäder som 

kom att byggas inte hade växt organiskt, dvs. inte hade utvecklats ur stadsbyggnadsprogram 

(Arnstberg, 2000). 

 Sax (2000) beskriver att byggmaterialen som valdes i byggproduktionen innehöll 

hälsovådliga ämnen, vilket skapar dåligt inomhusklimat. Materialen som har funnits och finns 

kvar i flera hus än idag har testats för hälsoskadliga och miljöfarliga gifter, såsom PVC
5
 och 

PCB
6
. Det är i rör och fogar dessa återfunnits (Sax, 2000). Idag medför dessa höga 

saneringskostnader.  

                                                 
5
 PVC; Polyvinylklorid, består av kol, väte och klor atomer. En av de mest, från miljösynpunkt, debatterade 

plasterna. 
6
 PCB; Polysulfid, används som mjukgörare i plast. Förbjudet att använda sedan år 1972, men förekommer i 

äldre byggnader. 
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De avgörande misstagen som har konstateras i efterhand är att det hade producerats bostäder i 

ofantlig skala med nya metoder och lösningar, vilka kunskaper och erfarenheter om dess 

konsekvenser var obefintliga. Problem som uppstod i byggnader var; vattenläckage från 

taken, mögel- och fuktangrepp i våtrummen och avloppsproblem i väggar. Andra brister ur 

estetisk synpunkt var gråa färgvalet på ett flertal fasader som upplevs trist och enformigt. De 

nya metoderna och lösningarna borde inte ha tillämpats i så ofantlig skala, särskild då att det 

inte fanns analyser om effekterna (Rörby, 1996).  

 

Arnstberg (2000) menar att byggbranschen till viss del, lever med den inställningen om att 

byggandet i sig är viktigare att prioritera framför människan. Man tenderar att fokusera på 

tekniken i byggandet istället för att bygga för människor.  

Det uppskattas att 20 -25 procent av det sammanlagda miljonprogrammets bostäder byggdes 

till låga priser och med relativt låg teknisk kvalitet och standard. En följdverkan av detta är att 

den tekniska livslängden har blivit 30 år kortare (Bokalders & Block, 2009 s.196).      

 

Stadsmiljön och dess trafik i miljonprogramsområdena, planerades i syftet att bidra till en 

lugn och säker trafik. I praktiken dock resulterade detta i att utemiljön och i synnerhet 

gårdarna blev ”omringade av betongväggar”.  En del av miljonprogramsområden hade initialt 

oexploaterad markanvisning, som främst fanns på ytterområden eller utanför städer, vilket 

gjorde att områden när de byggdes senare blev de som ”isolerade öar”. 

Stadsdelar inom miljonprogrammet hade många gånger inga goda sammankopplingar 

sinsemellan (se karta från delavsnitt 4.4) och det fanns inga goda förbindelser mellan 

omkringliggande städer, vilket försvårar in- och utflöden av trafik och människor.  

Det planerades visserligen offentlig service, såsom förskolor, skolor, bibliotek, ungdoms -

fritidslokaler, vård och äldreomsorg. Men naturliga mötesplatser är något som oftast saknas, 

och även avsaknad av kommersiella verksamheter för att få aktiva stadsdelar inom områdena 

(Sax, 2000).    

 

Ur miljösynpunkt finns det belägg om att områden som ligger i perifera lägen ger upphov till 

ökade utsläpp. Det finns tydliga skillnader i miljöbelastning som beror på boendets 

lokalisering.  

De genomsnittliga utsläppen från hushållen i perifert läge, beräknas till 5 560 gram per dygn 

till följd av bilanvändning. Medan utsläppen från hushåll i centrala delar 3 420 gram per dygn 

(Svenska Naturskyddsföreningen, 2006).   

 

Miljonprogramsområden (hädanefter förkortas miljonprogramsområden/-e till MO i fortsatta 

delar i denna studie) har olyckligtvis plågats av dåliga rykten, såsom ”utsatta” eller ”svensk-

glesa” områden. Med detta vill sägas områden som präglas av låginkomsttagare med lägre 

sysselsättningsgrad än boende i andra bostadsområden.  

Dessa områden ligger ofta i tillväxtregionerna och är ofta inom miljonprogramsområden.  

MO har med tiden blivit ett boendeval för den som inte har ett annat boendeval pga. sociala 

eller ekonomiska skäl. 

En annan aspekt är att MO är dåligt tillgänglighetsanpassade, vilket kan vara ett oattraktivt 

boendeval för småbarnsfamiljer och äldre människor (Boverket, 2003).  
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Den negativa synen på ”betongförorten” har präglat debatten om miljonprogrammet sedan 

1970-talet. Arnstberg (2000) menar att allmänheten har byggt upp en kollektiv negativ bild 

om miljonprogramsområdena, som än idag är mycket svår att rucka på. Detta skedde trots att 

en del kritiker, som bidrog till den negativa bilden, hade bristfällig kunskap om 

boendekvaliteten på 1960 och 70-talets områden. 

 

MO har också väckt intresse för forskning om segregation och dess krafter. Inom 

samhällsforskning och media har flera forskare och journalister visat intresse av att undersöka 

problematiken kring segregation. Detta kom tillföljd av de allt mer växande 

samhällsproblemen kring segregation som har en relativ stark koppling till miljonprogrammet 

(Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009).  Men intresset att forska om segregation startades 

relativt sent i Sverige menar kritiker, så sent som under 1990- talet. Även om det idag finns 

tillräckligt med beskrivningar om segregationen, så saknas det forskning om segregationens 

krafter, förutsättningar och innehåll. Det saknas en särskild förståelse om boendemiljöns och 

stadsrummens betydelse för segregationsprocessen (Lilja & Pemer, 2009).  

 

Flera utredningar betonar den fysiska utformningen som en viktig faktor avseende 

segregation. Likformiga bebyggelser skapar homogena boendegrupper, vilket 

miljonprogrammet i stort sett präglas av (Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009).   

I flera studier understryks att MO är helt eller delvis segregerade, och den negativa trenden 

tilltar. Konsekvenserna ter sig vara komplexa och negativa för såväl samhället som för den 

enskilde. Segregation skapar klasskillnader och orättvisor. De lösningar som finns 

tillförfogande i en välfärdsstat innebär ofta stora koncentrationer av ekonomiska och politiska 

satsningar.   

De segregerade områden präglas av låg sysselsättning och dominans av låginkomsts 

population. Detta mönster kräver många olika satsningar och resurser för att brytas.  

Det är svårare för människor som bor i segregerade områden att komma till sysselsättning, om 

majoriteten av grannar är arbetslösa. Segregerade områden kan även ”smitta av sig ” till 

grannområden, vilket förvärrar situationen och kräver ännu mer av samhällsresurser. 

Det finns många farhågor med segregation, det talas om parallella samhällen och utanförskap 

som ett resultat av ökad segregation. Denna utveckling gagnar inte idén om ett hållbart 

samhälle och i synnerhet inte social hållbarhet (Lilja & Pemer, 2009; Andersson, Bråmå & 

Hogdal, 2009).   

 

MO har också haft dåligt och eftersatt underhåll. Det finns ett starkt samband mellan utsatta 

och dåligt underhållna områden. Dessvärre är sambandet starkt inom MO, där invandrare är 

överrepresenterande.  

Dåligt och eftersatt underhåll har också medfört att MO har blivit mindre attraktiva ur flera 

aspekter, främst ekonomisk och social aspekt. Vad som dock bör understrykas är att det inte 

råder särskild avvikande låga hyresintäkter eller vakanta lägenheter inom MO, särskild den 

andelen som finns i storstadsregioner (Boverket, 2003).   
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3.2.4  Ombyggnadsbehov och potential avseende bostäder  

Av problemformulering i avsnitt 1.1 bedöms att MO har ett omfattande renoveringsbehov. 

Det finns ca 850 000 lägenheter från perioden 1961-1975. Av dessa finns det ca 650 000 

bostäder som ännu inte har renoverats. Vidare behöver ca hälften av bostadsbestånden förnya 

sina utemiljöer. Kostnaden för att rusta upp MO uppskattas uppgå till 300 miljarder kronor. 

De renoveringsåtgärder som förutspås prioriteras är; våtrum, yttertak, ventilation och andra 

typer av tekniska installationer samt vatten- och avloppsstammar. Dessa delar i 

bostadsbestånden anses få en hög prioritering av ekonomiska skäl. Det kan finnas dock en risk 

att andra typer av förbättrandeåtgärder försummas eller får vänta, t ex social hållbarhets 

åtgärder (Fastighets Sverige, 2008). 

Bokalders & Block (2009: s. 169) beskriver att de omfattande renoverings - och 

förnyelsebehoven hänförs sig bl a till byggnaders tekniska livslängd, vilket har förkortats 

tiotals år tillföljd av dåligt och billigt materialval. Men även att i initiala skedet inte valdes 

hållbara lösningar ur byggteknisk synpunkt. 

 

 
Karta 3.2.4.1 visar bostadsmarknadsläget i hela Sverige under 2003. 

Källa: Boverket, 2003 s. . 

 

I tillväxt och storstads regioner råder det stor bostadsbrist sedan ett antal år tillbaka (Boverket, 

2008; Boverket, 2008), se karta 3.2.4.1. Som det tidigare nämnts byggdes enbart i Stockholm 

180 000 bostäder. MO skulle kunna vara en del av lösningen på bostadsbristproblematik, ifall 

dessa renoveras och förnyas ur moderna och hållbara lösningar ur både socialt och ekonomisk 

aspekt.   
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Bokalders & Block (2009: s. 444-450) menar att MO har, trots bristerna, goda chanser att 

omvandlas till nya och hållbar stadsdelar. Det är då viktigt att vid förnyelse och 

renoveringsprocesser ha insikt och kunskap om olika hållbara lösningar och åtgärder. Det 

handlar om att omvandla MO med fokus på byggtekniken, estetiken, synergieffekter, skapa ny 

identitet samt en vacker och funktionell närmiljö. 

I bild 3.2.4.1 och 3.2.4.2 ges några goda exempel på ombyggnationer med fokus på 

synenergieffekter och hållbart byggande. I bild 3.2.4.1 presenteras både före och efter 

ombyggnationen i bostadsområdet Navestad, i Norrköping, som är en del av MO där las fokus 

på att skapa ny karaktär av bostadsområdet. 

 

 
Bild 3.2.4.1, visar bostadsområdet Navestad i Norrköping som byggdes under 1960-talet. Området hade 

ett dåligt rykte och lyckades aldrig fyllas med invånare. Navestad bestod av två ringar, en inre av höga 

hus och en yttre av lägre hus.  

Bilden till höger visar efter ombyggnationen. Man rev delar av ringarna för att få bättre utblickar och 

man sänkte de lägre husen till två våningar för att få mänskligare skala och även färgsättningen ändrades 

till mer tilltalande färger. 

Källa: Bokalders & Block, 2009 s. 450. 

 

 
Bild 3.2.4.2, visar äldre hus från 1950-talet på Järnbrottet i Göteborg som byggdes om med fokus på 

hållbara lösningar.  Man satte in luftsolfångare på taket och växthus runt om huset för att berika 

utemiljön.  

Källa: Bokalders & Block, 2009 s. 450.  
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3.2.5  Ombyggnadsbehov och potential avseende gårdsmiljö 

MO har stort överskott av tomma ytor. Stora gårdar och parkeringsytor ligger ofta isolerade 

och är omgärdade av skog- och jordbruksmark. Gårdarna är outnyttjade och har stort behov av 

att rustas upp och utvecklas utifrån nya kreativa idéer och ur ett hållbart perspektiv (Boverket, 

2008). Flera försök har gjorts för att tillföra flera kvaliteter bl a genom statligt bidrag som 

ägde rum år 1975.  

 

 
Bild 3.2.5.1, visar låga lamellhus i Östbergahöjdens i Stockholm. Husen är parallellställda med en 

öppen och uttryckslös gård i mellan. Ett offentligt gångstråk löper över gården. 

Källa: Boverket, 2008 s.18 

 

 
Bild 3.2.5.2, visar en stillös utemiljö i ett av miljonprograms områden i Årsta, utanför Stockholm. 

Källa: Boverket, 2008 s.20 
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Gårdsmiljöerna präglas av likformade planeringar och standardelement, raka linjer, och stora 

asfaltsytor samt stor område som är avsatta för olika funktioner. Utemiljön och gårdsmiljö 

upplevs ofta utan funktion och estetik, se bild 3.2.5.1 och 3.2.5.2.  

Boverket (2008) beskriver att gårdsmiljöutformning inom MO planerades i en tid där man 

gick från äldre traditioner till funktionalismens tankar och idéer om raka och rena linjer, och 

standardiserad utformning. Det är av samma utformningsprincip som MOs bostäder.  

 

 
Grönska har en positiv inverkan på människan. 

Källa: Egen bearbetning.  

 

Svenska Naturskyddsföreningen (2006) menar att trädgårdar uppfyller en viktig funktion ur 

folkhälsosynpunkt. Det allra viktigast är grönskans positiva inverkan på människan. 

Forskning visar att patienter som vistas kontinuerligt i grönska och natur tillfrisknar snabbare 

och många patienter rekommenderas trädgårdsarbete som en rehabiliteringsåtgärd. 

Trädgårdsarbete är ett utmärkt sätt att röra på sig, samtidigt som man vistas på grönområden.   

 

3.3 Vitala aspekter att ta hänsyn till avseende social hållbarhet 

3.3.1 Ekonomisk faktor & effekt  

Fregert & Jonung (2003) förklarar innebörden av ordet ekonomi som att hushålla med 

resurser. Det innebär att åtgärder som berikar och sparar resurser av olika slag i verksamheter, 

bör betraktas som ekonomisk fördelaktiga.  

Enligt Boverket (2008) är den ekonomiska drivkraften, ur fastighetsförvaltnings perspektiv, 

att få högsta möjliga driftnettot. Driftnettot är differensen mellan hyresintäkter och drift- och 

underhåll. Det är även driftnettot tillsammans med avkastningskrav som avgör värdet för 

fastigheter.  

Äldre bebyggelse tenderar i regel få lägre realt driftnettot pga. att byggnader bli slitna och 

nedgångna med tiden. För att förbättra driftnettot till så höga värden så möjligt, krävs det 

olika strategier för att minska kostnaderna och höja intäkterna.  
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Några av strategierna är att genomföra fastighetsinvesteringar av olika slag såsom: 

– Små ombyggnationer eller storskalig upprustning . 

– Ombyggnationer och investeringar i byggnaders klimatskal för sänka energiförbrukning.                                      

– Lokalanpassning och total upprustning av ett helt område för att därmed kunna höja hyror. 

Det kan även finnas behov av att minska drift- och underhålls kostnader, genom kreativa och 

banbrytande lösningar som bl a att rikta sig mot sociala frågor.  MO är i behov, utöver det 

byggtekniska behovet, av kreativa lösningar för att bostadsområden ska fungera socialt och 

långsiktigt (Boverket, 2008).  

Blomé (2010) har publicerat en ny studie på uppdrag av Boverket, och den har fokus på 

sociala åtgärder i socialt utsatta bostadsområden. Slutsatserna visar att positiva effekter har 

uppnåtts i de områden där sociala insatser ägde rum, i form av minskning i drift- och 

underhållskostnader mellan 5 -16 procent per år.  Blomé understryker att försummelse eller 

uteblivna sociala insatser som främjar social hållbarhet, kan istället leda upptill 11 000 kronor 

extra samhällskostnader per lägenhet. De extra samhällkostnaderna bekostar bl a bränder och 

kriminalitet.  

Vidare bör sociala insatser ske före en förnyelse- eller renoveringsprocess, vilket bedöms vara 

ett effektivt sätt att få utsatta områden fungera hållbart och socialt.  Detta skapar gynnsamma 

effekter ur både ekonomiskt och socialt perspektiv.  

Det är även nödvändigt att åtgärder och insatser inte stannar vid ett viss uppnått resultat, utan 

det ska bedrivas kontinuerligt och med fokus på det lokala behovet. 

 

Studien baseras på en jämförelse mellan bl a bostadsområdet Fisksätra i Nacka kommun och 

bostadsområden i Lindängen och Herrgård i Malmö. Fisksätra har haft satsningar på sociala 

projekt och fastighetsbeståndet förvaltas i en så kallad relationsförvaltning.  Lindängen eller 

Herrgård i Malmö har inte haft sociala projekt och förvaltas med traditionell förvaltning.  

I studien användes flera indikatorer för att mäta de företagsekonomiska effekterna i respektive 

område där fokus på den sociala aspekten finns. Dessa indikatorer är: 

- Reparationer vid flytt.  

- Grov misskötsamhet vid avflyttning. 

- Renhållning av utemiljön, sophantering, klottersanering och förstörda fönster. 

- Mekaniskt sabotage/generellt sabotage och städning. 

- Hantering av störningar och hantering av obetalda hyror. 

- Obetalda hyror och vakanser. 

 

Ett sätt för att kunna följa en utveckling i ett område är att använda sig av nyckeltal.  

Nyckeltal används som ett analysverktyg inom ekonomistyrning och kan anpassas till olika 

branscher och fokusområde. Ett nyckeltal kan konstrueras, lite förenklat, som: den efterfråga 

(önskas en jämförelse)/ den totala = det önskade nyckeltalet (Catasús et al., 2003). 

Inom bygg – och fastighetsbranschen används ofta utflyttningstalet som en indikation om ett 

bostadsområde är attraktivt eller erbjuder en god boendemiljö. Låga utflyttningstal signalera 

om en sund boendemiljö. Ett utflyttningstal som ligger mellan två till fem procent indikerar 

att boende är nöjda och sund boendemiljö råder i ett område (Boverket, 2003; Saukko, 2008).  
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3.3.2 Satsningar på offentliga rum & gårdsmiljö avseende social hållbarhet 

Enligt Boverket (2008) stiger marknadsvärdet allteftersom trivsel i ett område ökar. 

Värdeökning som uppstår kan hänföras till olika investeringar som markinnehavare eller - 

förvaltare har vidtagit. I figur 3.3.2.1 illustreras olika förhållande som tenderar att ge positiva 

effekter i ett område i form av ökat marknadsvärde och attraktivitet med tiden.  

 

Inför en förnyelse och renoveringsprocess avseende offentliga rum, så bör det undersökas om 

vissa funktioner behöver förändras ur ett långsiktigt perspektiv. Exempel på sådana funktioner 

är att ändra trafiklösningar, skapa nya entréer och privatisera delar av marklägenheter, vilket 

kan bidra till bättre utnyttjande av offentliga rummen. Åtgärderna kan också ha ett syfte att 

höja mark och bostadsområdes attraktivitet, så att det ursprungliga värdet stiger (passera den 

kritiska linjen i figur 3.3.2.1).  

En utgångspunkt i figuren 3.3.2.1 skulle kunna vara att boende i utsatta område börjar ändra 

sina beteenden som ett resultat av olika satsningar och investeringar. Ett exempel skulle 

kunna vara att de boende visar mer omsorg om sin närmiljö genom t ex mindre nedskräpning. 

Ju mer positiva beteende desto mer troligt att detta skapar en uppåtgående trend i område, 

vilket ökar dess attraktivitet. Detta bidrar troligtvis till ökad trivsel och bättre gemenskap och 

aktiviteter på områden. 

 

 
Figur 3.3.2.1, den blåa linjen visar ett tänkt marknadsvärde. Om investering innebär att man hamnar 

under den kritiska linjen sjunker marknadsvärdet allt eftersom området förfaller. Om investeringen 

innebär att man hamnar över linjen stiger trivsel och marknadsvärdet mer och mer.  Klas Tham, 

Ideagram on value, 1994.    

Källa: Boverket, 2008 s.23. 

 

Ett annat scenario, som kan läsas ur figur 3.3.2.1, är att det kan krävas intensiva satsningar i 

utsatta områden för att kunna passera den kritiska linjen och skapa ett mervärde. Satsningar 

kan vara av olika slag som t ex att ha tydliga zonmarkeringar mellan offentliga och privata 

rum, utformning med omsorg och behov av att skapa förutsättningar för olika sociala 

aktiviteter på gårdar. Satsningar bör även syfta till att genera synergieffekter, t ex bättre 

gemenskap och öka områdes attraktivitet, minskad drift och underhållskostnader etc., vilket 

gläds både boende och fastighetsägare av (Boverket, 2008).  
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Boverket (2008) betonar att bestämmandet av hur tillvida ett område faktiskt passerar den 

kritiska linjen, i figur3.3.2.1, är mycket plats- och situationsbundet. Vidare för att en 

förnyelseprocess i utemiljö ska lyckas, krävs att flera aspekter tillgodoses och analyseras väl. 

Det är även viktigt att ha tydliga gränser mellan offentliga och privata rummen, och att skapa 

egen identitet åt rummen. 

   

 
Ett välbevarat torg i Gamla Stan, i Stockholm. Det stora trädet förgyller det offentliga rummet och 

bildar ett vackert rum.   

Källa: Egen bearbetning. 

 

I Örebro kommun pågår, i skrivandet stund, projektet Open art under juli till september. 

Syftet med Open art är att omvandla offentliga rummen i Örebros centrala delar till en enda 

stor konsthall. Örebro kommun (2011) menar att Open art är ett sätt att berika de offentliga 

rummen med konstverk, som kan väcka frågor, känslor och skapa sociala möten. Konstverken 

är också ett sätt att locka turister och besökare till Örebro (orebo, 2011; openart, 2011). Nedan 

visas bilderna 3.3.3.1- 3.3.3.8 från de centrala delarna i Örebro där estetik - och funktion möts 

och som förgyller de offentliga rummen på olika sätt. 
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Bild 3.3.3.1, visar konstverk på gågatan i Örebros stadskärna. 

Källa: openart, 2011. 

 
Bild 3.3.3.2, visar konstutställning runt om Örebros stadskärna. 
Källa: openart, 2011. 

 
Bild 3.3.3.3, visar konstutställning i Örebros stadskärna. 
Källa: openart, 2011. 

 

 
Bild 3.3.3.4 
Källa: openart, 2011. 
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Bild 3.3.3.5, visar konstverk i stadskärnan i Örebro. 
Källa: openart, 2011. 

 

 
Bild 3.3.3.6.  Källa: openart, 2011. 

 
Bild 3.3.3.7, visar ett konstverk i Örebros stadskärna  
Källa: openart, 2011 
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Bild 3.3.3.8, visar nytt och gammalt verk som är sida vid sida och ger uttryck ifrån olika tider.  

Foto: Bashar El-Kazemi 

 

3.3.3 Brukares perspektiv & deltagande 

Bokalders & Block (2009: s. 461) menar att en planering där brukare är med från början, ger 

ofta en slutprodukt med högre kvalitet än vad som annars hade åstadkommits. Brukares 

deltagande i samband med planering är förhållandevis en svår process och det beror på bl a 

två skäl. Det första skälet är att man måste ha tag i brukarna innan huset är byggt, vid 

nyproduktion. Det andra skälet är att processen tar lång tid, vilket kan leda till att brukarna 

hoppar av innan huset är färdigt.   

En byggprocess går som mest att påverka i början och allt eftersom projektet pågår och 

kostnader har lagts ut, minskar möjligheten att påverka.  För att denna process initialt inte ska 

bli så kostsamt, bör beställare och brukare sätta sig in i samband med projektplanering och ha 

relativ god bild över vad som ska göras eller ändras.  

Colantonio (2008) menar att självbestämmande och deltagande är en del av de mjuka och 

omätbara teman som är komplexa och dynamiska samt är väsentliga ur social hållbarhets 

aspekt. 

Bokalders & Block (2009) betonar att det fyra väsentliga aspekter att ta hänsyn till vid arbete 

med brukarplanering. Dessa är: 

 

۩ Kunskapsuppbyggnad hos samtliga inblandade. 

۩ Insikt om realiteter. 

۩ Processen är tidskrävande och administrativt tungrodd.   

۩ Slutprodukten blir bättre än utan brukarplanering.  
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Arnstberg (2000) menar att miljonprogrammets byggande haft fokus på själva byggprocessen 

och att brukarna (hyresgäster, medborgare) hamnade helt och hållet utanför denna process, 

dvs. brukares delaktighet var obefintlig. Arnstberg menar att miljonprogrammets områden, 

kan ges en liknelse av att dessa områden byggdes efter samma principer som när man bygger 

en verksamhet eller lager. Att bygga bostäder är inte samma sak som att bygga ett lager eller 

verksamhet.  

 

Bokalders & Block (2009: s. 462) belyser en metod som kallas Charrette i syfte att 

strukturera brukares deltagande i initialt skede. Charette har sitt ursprung i Frankrike, men 

används mest i USA. Metoden beskrivs användbar och bygger på att alla berörda parter 

(däribland brukare) deltar i planeringsskede, som genomförs under ett par dagars skissande 

och debatterande. Tanken är att detta tillvägagångssätt ska resultera i några förslag, som kan 

bidra till rimliga avvägningar mellan befintliga intressen. Att arbeta på det sättet kräver dock 

ett stort engagemang och högt tempo. Meningen är att undvika långdragna diskussioner och 

små detaljer, som kan resultera i att man tappar fokus på helheten.  

En klar styrka i Charrette-metoden menar Bokalders & Block (2009) är att man fångar in allas 

intresse och avväger samtliga, innan ett slutgiltigt beslut fattas. 

3.3.4 Självförvaltande perspektivet 

Självförvaltande är ett sätt att få ned boendekostnader och öka gemenskapen på områden. En 

vanlig metod som används ofta är att boende bildar arbetsgrupper med särskilda 

ansvarsområden, som t ex skötsel av panncentral, bilpooler och utemiljö. Sedan byts 

arbetsuppgifter varje år emellan arbetsgrupperna (Bokalders & Block, 2009 s.463). 

 

Arnstberg (2000) menar att självförvaltning har oförutsägbara krafter i omvandlingsprocesser 

avseende boendemiljöer. Ett exempel som refereras i detta avseende är stadsdelen Cocrans 

Gardens i staden St. Loius i USA.  Cocrans Garden var känt under 60-talet som ”en djungel”, 

där knarkmissbruk och kriminella gäng kontrollerade området. Området var så utsatt att 

myndigheterna ville spränga bort hela stadsdelen. Men efter olika ansträngningar beslutade 

istället myndigheterna där att en lokal hyresgästförening skulle ta över och förvalta 

stadsdelen. Bland de första åtgärderna som hyresgästföreningen gjorde, var att fråga de 

boende på området om vad de ansåg vara viktigt att förändra. Detta var det initiala steget i 

omvandlingsarbetet, man strävade efter att bygga en bro mellan de boende och föreningen. 

Tillsammans körde de ut knarklangare och kriminella gäng ur området.  

Successivt tog områdets boende mer och mer initiativ i omvandlingsprocessen. Det 

resulterade i att de boende började bygga om och förvalta husen i egen regi. De byggde nya 

skolor, daghem, enkla serveringar, hälsokliniker, bevakning och egna busslinjer. Det blev en 

helt annan stadsdel tack vare samspelet mellan de boende och hyresgästföreningen och den 

egna förvaltningen. 

3.3.5  Blandning - bostäder & verksamheter   

Bradley, Jörgensen & Glöersen (2004 s. 12-15) anser att urbaniseringsprocessen i Sverige har 

varit kort och snabb process, mätt ur europeisk mått. Det var inte förrän på 1940-talet som 

stadsbefolkningen kom att vara större än landsbygdsbefolkningen till följd av industrialismens 

frammarsch. Detta innebar att Sveriges stadsstruktur förhållandevis var ett nytt fenomen då. 

Människor flyttade till storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö, för att ta del av det stora 

utbudet av arbete och service.   
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Inte förrän under 1970-talet kom flyttströmmarna att mattas av något till förmån av att 

stadsdelar kring störstäderna ökade. Men också tack vare förbättrad kollektivtrafik och ökad 

privatbilism.         

Ullstad (2008: 8-9) menar att idag till skillnad mot tidigare stadsutveckling förespråkas 

stadsplaneringar ur en helhetssyn och hållbar utveckling. Stad är en dynamisk plats där äger 

olika möte rum.  En stad måste kunna främja olika funktioner, som är nyckel i hållbarhets 

arbete och däribland social hållbarhet. Många olika aspekter måste tillgodoses för att 

åstadkomma en hållbar stad, som t ex:  

 

- Politisk aspekt, att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

- Beslutfattare måste ha en tydlig insyn i stadsbyggande och engagemang. 

- Staden måste tillåtas vara komplex och mångfunktionell. 

- Hållbarhets arbete är en process vars resultat ständigt ska förbättras. 

- Staden ska byggas tät och med samlade funktioner . Detta ger ett rikt och varierat 

utbud som är tillgängligt för alla. 

- Gator, torg och parker ska kunna användas av alla. Hög kvalité i dessa platser 

bidrar till invånarens stolthet, identitet och känsla av gemenskap. 

- Variationer i bebyggelse. Olika funktioner, såsom blandning av verksamheter och 

boende. En hållbar utveckling förutsätter variation i bebyggelse. 

- Samverkan mellan olika aktörer måste samordnas och effektiviseras, t ex mellan 

olika kommuner samt mellan olika förvaltare etc. 

- Nya planformer måste utvecklas. Fokus på upprustning, förändring och mer 

deltagande. 

- Mer strategisk planering och kompetensutveckling än vad som finns idag, av t ex 

yrkeskategori stadsplanerare, arkitekter etc.  

 

Bokalders & Block (2009) håller med Nylander et al (2011) att blandande funktioner och 

bebyggelse avseende verksamheter och boende, förstärker lokal ekonomi, skapar 

sysselsättning och variationer. På lång sikt bidrar det till att städer och lokala samhällen består 

och växer i egen takt, och blir livskraftiga.      

Nylander et al. (2011) belyser Freiburg och Tübingen (två små städer i södra Tyskland) som 

är framgångrika blandstäder. De två städer erbjuder en blandning av bostäder och 

verksamheter, se bild 3.3.5.1 som visar staden Tübingen.  
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Bild 3.3.5.1, visar verksamheter i bottenvåningar och bostäder på övre våningar i staden Tübingen i 

Tyskland. Det ställdes krav på byggherre bottenvåningarna skall vara lokaler för verksamheter.   

Källa: Nylander et al., 2011 s.19. 

 

 

Nylander menar att i Tübingen har det ställs krav på att byggherrar ska bygga lokaler för 

verksamheter på bottenvåningarna. Man var mån om att nya bebyggelser skulle komplettera 

gamla bebyggelser och på så sätt kunna erbjuda olika prisnivåer som gagnar olika 

målgrupper.  

För att möjliggöra ett effektivt flöde av människor och trafik planerades gatunätet efter 

noggranna analyser avseende utvecklingspotential i stadsdelen. Husen som låg intill gator och 

stråk och som hade en god utvecklingspotential gavs god trafikförbindelse som förenklar in 

och utflöde av trafik och människor. Man såg även till att blandstaden implementerades 

intilliggande förorter med samma idéer. 

Det bör belysas att i Tyskland råder ett funktionalismens enklavbyggande, vilket i grunden 

inte skiljer sig nämnvärt mycket från de svenska förhållandena. Freiburg och Tübingen utgör 

ett nytt ”stadsbyggnadsideal”, som ett resultat av eldsjälarnas ansträngning och 

organisationsförmåga.  

Nylander et al (2011) återger de så kallade 7v verktyg, som har utvecklats för att uppnå en 

hållbar blandstad:  

Verktyg 1- Kvarter, gatunät och genomströmning. Välgenomtänkta in- och utflöde av 

kollektivtrafik och människor.  

Verktyg 2 - Varierande hyresnivåer. Blandning av gammal och ny bebyggelse, där olikheter 

möts och bidrar till synergier, lockelser och möte. 

Verktyg 3 - Tilltro till små aktörer. Markanvisningar fördelas till intressenter som har 

relevanta idéer om hållbart byggande. Tilltro till vad eldsjälar kan åstadkomma. 

Verktyg 4 – Planberedskap och planrepertoar. En stadsplan framtagen av stadsplanerare, som 

bildar en bas och inbjudan till allmänhet och marknad. Intressenter har möjlighet att markera 

sitt intresse, t ex 25 längdmeter av ett kvarter, och det som krävs av intressenter är att de ska 

ha idéer som uppfyller kriterierna inom hållbart byggande.   



  

47 
 

Om intressenten uppfyller kraven ombedes denne att återkomma efter en tid med en 

arkitektskiss och ett intyg på att man har bankkontakt för att fullfölja sina planer. Ett krav på 

skissen är t ex att ska vara ett tre-fyra våningshus som ska inrymma verksamheter i 

bottenvåningen. Ifall intressenter har invändningar mot kravet och inte skulle vilja ha 

verksamheter på bottenvåningen, finns ändå möjlighet för stadsbyggnadskontoret att hänvisa 

till en annan del av staden eller till grannförorten.  Det beskrivs att de flesta tycks ha 

accepterat konceptet i Freiburg och Tübingen. Nycklarna i detta koncept ligger just i 

beredskapen och planrepertoaren. Intressenter ska inte avkrävas driva ett planförfarande, 

eftersom det kan slå ut små entreprenörer.  

Planförfaranden i Freiburg värnar om småföretags intresse, och även intressenter som inte 

gillar blandstad då de kan erbjudas andra alternativ.      

Verktyg 5 - Folk på plats. Stadsplanerare sitter på plats i Tübingen, vilket förenklar möten 

mellan stadsplanerare och brukare som bidrar till flexibla och snabba beslut.  

Verktyg 6 - Låga ingångspriser= intäkter på sikt. Omvandling av gammal och nedlagd 

bebyggelse bidrar till ett brett spektrum av verksamheter. Detta är gynnsamt för den lokala 

ekonomin och kan ge stigande utdelning på sikt. 

Verktyg 7 – Experimentlusta. I både Freiburg och Tübingen förverkligades blandstaden som 

ett resultat av eldsjälars kreativa verk. I Freiburg fanns en mental fördel i att stadens 

beslutfattare valde en profil för en solstad och ekoinriktning. Beslutet fattades efter ett stopp 

av kärnkraftsbyggelse under en turbulent tid på 1970-talet. Satsningar som gjordes på 

solenergi och ekoinriktning resulterades i att det finns rekordmånga solfångare och 

solcellfabriker. Staden är nu ledande inom forskning om energi och har även blivit en ung 

universitetsstad i Tyskland (Nylander et al, 2011).  

 

Royal Institute of British Architects (2003) menar att blandstäder bidrar till starka och 

bestående positiva effekter för samhällen. Blandstäder främjar lokal ekonomi, lokal 

sysselsättning, lokal utveckling och innovation samt bidrar till bättre gemenskap och 

effektivare resursanvändning.   

Andersson, Bråmå & Hogdal (2009) understryker att ensartad bebyggelse, till skillnad mot 

blandstad, tenderar att skapa homogen befolkning som skapar långvariga och negativa 

förhållande ur flera aspekter. Det är framför allt social och ekonomisk aspekt. 
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Bild 3.3.5.2, visar olika skalor av bebyggelse, det råder dock låg skala stort sett genom hela Tübingen 

som genomsyras av bebyggelseblandning och olika upplåtelseformer. 

Källa: Nylander et al., 2011 s.19-20. 

 

 

Bild 3.3.5.3, visar gamla och nya bebyggelse i Tübingen. 

Källa: Nylander et al., 2011 s.19-20.  
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Bild 3.3.5.4, visar gestaltningsförslag av några radhus i Tensta, utanför Stockholm, under rubriken – Kan 

bebyggelsens utformning påverka segregation? Fokus ligger lågt bebyggelse och nya karaktär.  

Källa: Nylander et al., 2011.  

 

 
Bild 3.3.5.5, visar radhusen i Tensta efter byggnation. 

Källa: Nylander et al., 2011 s. 49 ff. 

 
Bild 3.3.5.6, visar radhusen i Tensta. 

Källa: Nylander et al., 2011 s. 49 ff. 
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3.3.6 Olika upplåtelseform  

Andersson, Bråmå & Hogdal (2009) menar att olika upplåtelseformer berikar och befäster en 

blandstad. Olika upplåtelseform skapar en social blandning och motverkar oönskade effekter 

såsom boendesegregation och segregation. Att sträva efter olika sammansättningar i ett 

område skapar positiva och bestående effekter och främjar social hålbarhet. Det skapar ett 

boendemönster med människor med olika bakgrund och inkomster. 

Det är viktigt att planering av olika bebyggelser, med variation av upplåtelseformer, utgår från 

de kulturella, sociala och ekonomiska värden som finns på plats. Detta är berikande för 

bostadsområdet och skapar förutsättningar för att kunna attrahera olika målgrupper. Det 

skapar även förutsättningar att attrahera olika näringsliv till området. Allt detta bildar till ett 

starkt sammanvävt mönster som både gynnar det lokala och nationella samhället långsiktigt. 

Lilja & Pemer (2010) betonar att en blandning av olika bebyggelse och upplåtelseformer 

gynnar urbana miljöer ur flera aspekter. Den mest framträdande aspekt, ur socioekonomisk 

perspektiv, är integration. Då variationer av upplåtelseformer är ett effektivt och strategiskt 

sätt för att förändra demografi i ett område.  

3.3.7  Det gemensamma rummet   

Bokalders & Block (2009: s. 463) menar att gemensamma rum ska utformas för att skapa 

förutsättningar för ”det goda grannskapet”. Grundtanken är att med olika kreativa idéer 

utifrån de förutsättningar som finns på plats, kunna berika gemensamma utrymmen i 

husen/bostadsområden till bättre gemenskap och ansvarstagande samt samverka.  Det är dock 

viktigt att personlig integritet betraktas i samband med förändringsprocesser av rummen, så 

att den inte går förlorad.  

 

 
Bild 3.3.7.1, visar ett gemensamt rum som delas av fyra lägenheter i bostadsområdet Tuberup Venge 

utanför Köpenhamn. Rummet fungerar som vindfångare, växthus, veranda och tvättstuga, flera 

funktioner inryms i ett och samma rum.  

Källa: Bokalders & Block, 2009 s. 463.  
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Det finns naturligtvis olika sätt att utveckla gemensamma rum på. Det är viktigt att behov 

tillgodoses och tillfredställs. Det kan exempelvis innebära att lösa gemensamma behov som 

barnkooperativ och äldreomsorg, eller att utveckla en gemensam gård till en oas där 

människor och djur kan trivas. I bild 3.3.7.1 och 3.3.7.2 visas några exempel på hur man kan 

utveckla gemensamma rum mot bättre gemenskap, samtidigt som olika behov tillgodoses 

(Bokalders & Block, 2009: s. 463). 

 

 
Bild 3.3.7.2, visar ett exempel på en välplanerad gemensam lokal. En stor entré eller ett vindfång skulle 

kunna planeras utifrån denna princip.  

Källa: Bokalders & Block, 2009 s. 463.  
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3.3.8 Grönstrukturs betydelse avseende social hållbarhet 

Berg & Saar (2000) betonar att grönska har en stark inverkan på människor och den är väldigt 

viktig ur social hållbarhets aspekt. En tilltalande och välbearbetad grönstruktur bidrar till ökad 

trivsel, välbefinnande och stolthet hos människan.  

Det finns fyra zoner där grönstrukturen bör utvecklas i syftet att öka välbefinnande och skapa 

goda sociala möten. Dessa är; entréer, gårdar, parker (dvs. helt offentliga) och angränsade 

zoner till vildmarker.   

 

Berg & Saar (2000) menar att grönstrukturen inte enbart ska bilda en grönyta som omsluter ett 

hus, utan den ska utformas med omsorg. Det är således en planering som präglas av kvalité 

och kvantitet. Det är också nödvändigt att grönstruktur utformas så att den tillgodoser behov 

och uppfyller boendes önskemål. 

 

Båda Bokalders & Block och Berg & Saar (2000) menar att aktiviteter som kan främja social 

hållbarhet är bl a självförvaltande av grönstruktur och möjlighet till koloniträdgård. Dessa kan 

skapa sociala möten och även bidra till fysiska aktiviteter.  

Men det är viktigt att den personliga integriteten inte försummas. Många studier understryker 

att någon form av insynsskyddad zon är uppskattad av bostadsbrukare. Detta innebär att man 

ska utforma grönska som främjar och skapar sociala möten, samtidigt som det finns utrymme 

till privat bruk. På så sätt ökas boendes deltagande och man riskerar inte att intresset för 

gemenskapen avtar eller möjligen försvagas.  
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3.4 Orrholmen – en inspirationskälla   

3.4.1 Orrholmen – Den vita staden  

Orrholmen är ett bostadsområde som ligger i Karlstad. Bostadsområdet växte fram i mitten av 

1960-talet i Karlstad, se bild 3.4.1.1. Bostadsområdet fick smeknamnet Den vita staden, och 

på stadsplanen heter det formellt - kvarteret Seglet. Orrholmen förvaltas av det kommunala 

bolaget - Karlstads Bostads AB, KBAB.  

 

 
Bild 3.4.1.1, visar Orrholmen - Den vita staden. 

Källa: orrholmen.nu (2011). 

 

Orrholmen är en del av miljonprogrammet och planerades och uppfördes under åren 1966- 

1967. Från början fanns det tio höghus med åtta våningar på vardera, samt 42 radhus. Under 

år 2007 invigdes ytterligare ett höghus och sammanlagt förvaltar KBAB idag 800 bostäder på 

Orrholmen.   

I början av 2000-talet startades en renovering och förnyelseprocess av Orrholmen. Initialt 

sattes sociala insatser igång och en av de viktiga sociala insatserna, var att involvera boende i 

denna process. 

Det som bl a har utmärkt Orrholmen är det stora garaget som är 20 625 kvadratmeter, vilket är 

Karlstads största offentliga rum, se bilder 3.4.1.1 och 3.4.2.1–3.4.2.6 (Enmark & Eriksson, 

2008). 

Som ett av MO, har Orrholmen lidit av samma brister (se avsnitt 3.2.3 ). På Orrholmen hade 

framförallt det stora garaget blivit tillhåll, och boende upplevde garaget som otryggt, mörkt 

och ogästvänligt. KBAB har även haft problem med skadegörelse och överfall som har 

förekommit inne i garaget (se resultatet från KBAB i kapitel 4.2 där respondenten belyser 

dåvarande problem). Men den negativa trenden kom att vändas så småningom.  
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Bild 3.4.1.2, visar höghusen på Orrholmen efter fasadrenoveringen. Orrholmsgaraget ligger under den 

stora parken.  Källa: Enmark & Eriksson, (2008). 

 

 
Bild 3.4.1.3. visar Orrholmsgaragets utfart. 

Källa: orrholmen.nu (2011). 

 

3.4.2 Att vända trenden med värdeskapande åtgärder  

Konst och kultur som värdeskapare. Enmark & Eriksson (2008) menar att det finns 

undersökningar som visar på att den som tar till sig kultur i någon form, känner ett stort 

välbefinnande. Kultur är i grunden kravlös och den väcker tankar och aktiverar sinnen. 

Människor ser, hör och känner och kultur berikar alla dessa sinnen.  Effekterna som medförs 

är ofta oväntade.   

Det finns goda exempel som visar att människors beteende förändras när de får synliga bevis 

på att någon bryr sig om deras miljö. Kultur bidrar till positiva känslor och ”Att få kultur är 

detsamma som att få respekt” Enmark & Eriksson (2008).  
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KBAB bestämde sig för att omvandla Orrholmsgaraget till en stor och öppen konstgalleria, 

som ska bidra till ökad trivsel och trygghet där boende kan känna stolthet över sitt eget 

område. Enmark & Eriksson (2008) betonar att kultur kan skapa mervärde i många 

bostadsområden runt om i Sverige, Europa och världen. Nedan visas några bilder både under 

arbetet med konstutsmyckningar och efter, se bilder 3.4.1.1 – 3.4.1.9. 

 

 
Bild 3.4.1.1, visar Lennart Berg, boende på Orrholmen, under arbetet med marmorering kring 

konstverket Skymningsbubblan inne i Orrholmsgaraget. Skymningsbubblan av Ijaz Aamir.  

Källa: Enmark & Eriksson, (2008). 

 
Bild 3.4.2.2, visar Skymningsbubblan efter färdigtställandet. 

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011 

   

 
Bild 3.4.2.3 visar det stora konstverket Orr- Corrallen som smyckar en av betongväggarna i 

Orrholmsgaraget, och som belyses med sekvensljusbelysning. Konstverket av Osmar Dias. Källa: Enmark 

& Eriksson, (2008). 
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Bild 3.4.2.4, visar Orr- Corrallen och några beundrande. 

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011 

 
Bild 3.4.2.5, visar Richard Wennberg under arbetet med sitt konstverk som beskriver evolutionen, inne i 

Orrholmsgaraget.  

Källa: Enmark & Eriksson, (2008). 
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Bild 3.4.2.6, visar konstverk placerade vid en busshållplats i Orrholmsgaraget. 

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011 

 

 
Bild 3.4.2.7, visar arbetet med handavtryckningar under temat Design för väntande. Några av kändisarna 

som har deltagits: Simvärldsmästaren Andreas Olsson, författare Maj Bylock, skådespelaren Björn 

Starring, författarna Inger Lasse Sandberg och hockeyspelaren Jörgen Jönsson. 

Källa: Enmark & Eriksson, (2008). 
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Bild 3.4.2.8, visar handavtrycken efter färdigställning vid en busshållplats i Orrholmsgaraget, temat - 

Design för väntande. 

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011 

  

 

Garagegruppen & boendes deltagande. Initialt fanns det ingen projektplan eller formulerade 

strategier avseende utvecklingsarbetet av Orrholmen. Man var mån att arbetet skulle sättas 

igång så fort så möjligt, istället för att ha formella möten och prata om fina planer.  

Initiativen kom från eldsjälar på området. Torbjörn Eriksson nämns som en av de eldsjälarna, 

han kom senare att samordna kulturyttringar och aktiviteter på uppdrag av KBAB. Torbjörn 

Eriksson blev också representant för hyresgäster och garagegruppen, som ges en liknelse med 

en ny typ av hembygdsförening (Enmark & Eriksson, 2008). 

Enligt Enmark & Eriksson (2008) hade Garagegruppen och medarbetare på KBAB fria 

händer att komma med idéer. Det var viktigt att idéerna kom inifrån och sedan bestämdes det 

att dessa skall förvaltas på alla nivåer inom KBAB. Bolaget hade inställningen om att vara 

lyhörd för idéer som kan förändra Orrholmen och som skapar mervärde.     

Torbjörn Eriksson beskriver att det allra första som bestämde efter att Garagegruppen har 

bildats, var att alla som bodde på området fick två enkla frågor att svara på: 

- Hur kan det bli trevligare i vårt garage? 

- Vad ska vi göra med det stora grönområdet mellan husen? 
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Responsen var oväntat stor och det blev entydig att boende på Orrholmen ville ha kvar det 

stora gröna området (se bild 3.4.1.2) samt att man inte skulle ändra något där.  

Vad det gäller Orrholmsgaraget och bostadsområdet var de återkommande förslagen från 

boende, att fylla väggar med konstverk. Förslagen förverkligades i stor utsträckning och 

boende fick vara delaktiga och välja olika konstnärliga idéer. Nedan visas några bilder på 

konstverk och aktiviteter som förgyller Orrholmsgaraget, bilder 3.4.2.1–3.4.2.11.  

 

Enmark & Eriksson (2008) menar att med hjälp av kultur och aktiviteter;   

 

”uppstår spontana spännande möten, konstverken ger oss trevliga 

samtalsämnen menar Enmark & Eriksson (2008)”. 

 

 

 
Bild 3.4.2.9, visar några besökare som står framför konstverk inne i Orrholmsgaraget.  

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011 

 

Framtidstema- samtal med framtiden. En tidskapsel som ska öppnas år 2208. Orrholmens 

boende fick chansen att skriva en hälsning till framtiden. Tidkapseln är specialtillverkad och 

behandlad för att bevara sitt innehåll i 200 år, se bilder 3.4.2.9 - 3.4.2.11. Några av de saker 

som finns i tidskapseln är: 

 

- Specialskrivna texter på temat Samtal med framtiden av kända och okända 

värmlänningar, politiker, kulturpersonligheter, biskopen, barn och ungdomar. 

- Material från Värmlands museum på temat, Så levde värmlänningarna år 2008, t 

ex snabbmatskartonger, Björn Borg- kalsonger, jeans, iPod. 

- Foton från Orrholmen på DVD. 

- Ett bankkontobevis med en insättning på 10 000 kr från Swedbank, nutida mynt 

och sedlar. 
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Bild 3.4.2.9, visar yrkesarbetare som arbetade med att förbereda tidskapseln som ska förvaras i 200 år 

under marken i Orrholmsgaraget. 

Källa: Enmark & Eriksson (2008).   

 

 
Bild 3.4.2.10, visar tidskapseln, till vänster beskrivs de flesta föremålen som finns i den. Källa: Enmark & 

Eriksson (2008).   
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Klassisk musikuppspelning & komponerad musik. Inspiration från Los Angeles till 

Orrholmen. År 2003 monterade KBAB upp högtalare runt om i Orrholmen som spelade lugn 

klassisk musik. En tokig idé tyckte en del, men effekten hade en avgörande roll. Området 

upplevdes så småningom trivsamt och kostnaderna för skadegörelser har minskat från ca 

125 000 - 25 000 kronor (Enmark & Eriksson, 2008).  

Senare kom musiktemat att utvecklas till en ny dimension. Områdets har tillsammans med 

andra barn komponerat special musik för Orrholmsgaraget. Steg för steg växte de musikaliska 

aktiviteterna under handledningen av professionella musiker, som Patrik Carlsson från 

dansbandsgruppen Sven-Ingvars och musikern Mona Nylin. Engagemanget resulterade i sju 

musikstycken som producerade Cd:n Den vita staden, se bilder 3.4.2.11- 3.4.2.13.  

 

 
Bild 3.4.2.11, visar arrangemanget inför tidskapselns nedsänkning. Längst till höger i bilden sjunger 

Patrik Carlsson från dansbandsgruppen Sven-Ingvars och Mona Nylin. 

Källa: orrholmen.nu (2011). 

 
Bild 3.4.2.12. visar barn från bl Orrholmen sjunger under dirigeringen av Patrik Carlsson från Sven-

Ingvars.  Källa: orrholmen.nu (2011). 

 

 
Bild 3.4.2.13, visar CD-omslaget, musik från Den vita staden.  

Musiken som går att beställa på webben: orrholmen.nu.   

Källa: orrholmen.nu (2011). 
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Multireligiös rundvandring. Tre samfund bjöds in till Orrholmen för en multireligiös 

rundvandring. De tre samfunden var Svenska kyrkan, katolska församlingen och muslimska 

föreningen. Inbjudan publicerades i lokala media och i trappuppgångar och ca 150 människor 

deltog i denna rundvandring. Rundvandringen lyckades frambringa möten mellan människor 

från olika trosuppfattningar, vilket gav förutsättningar för att de skulle kunna dela en 

upplevelse tillsammans (Enmark & Eriksson, 2008).  

 

 
Bild 3.4.2.14, visar boende på Orrholmen och präster från olika samfund samlade utanför 

Orrholmsgaraget inför en rundvandring. Arrangemanget skedde med ljudandet av klassisk musik och 

avslutades med en fika.   

Källa: Enmark & Eriksson, (2008).   

 

Politikers besök. Flera politiker och statstjänstemän visade intresse och engagemang genom 

att besöka Orrholmen personligen. De politikerna som besökte Orrholmen var, f d 

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin (bild 3.4.2.15), Vänsterpartiets ledare Lars Ohly 

(bild 3.4.2.16), Kristendemokraternas partiledare Göran Hägglund (bild 3.4.2.17), 

Miljöpartiets språkrör Peter Erikson (bild 3.4.2.17) och dåvarande kulturminister Lena 

Adelsohn Liljeroth (bild 3.4.2.18). Politikerna passade också på att tala om sina visioner inför 

publiken på Orrholmen. Särskilt intresse visades för Orrholmsgaraget och så här sa 

kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth under sitt besök: 

  

   ”Det är ju mycket prat om arkitektur idag och hur man borde bygga. Men kan man 

vända miljonprogrammet på det här sättet istället för att riva och bygga nytt så är ju 

det väldigt intressant” (orrholmen.nu, 2011).  
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Bild 3.4.2.15, visar före detta Socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin under en 

rundvandring i Orrholmsgaraget, guidad av Torbjörn Eriksson från Garagegruppen.   

Källa: orrholmen.nu (2011). 

 

 
Bild 3.4.2.16, visar Vänsters partiledare Lars Ohly under ett besök i Orrholmsgaraget.  

Källa: orrholmen.nu (2011). 

 

 
Bild 3.4.2.17, visar Lars Ohly (från väster), Peter Eriksson (i mitten) och Göran Hägglund (till höger) 

under ett besök i Orrholmsgaraget. 

Källa: orrholmen.nu (2011). 
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Bild 3.4.2.18, visar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth under ett besök i Orrholmen.  Där 

hon bläddrar i boken Musik & Mosaik, som beskriver Orrholmen och dess åtgärder och 

insatser. Till vänster om henne står Torbjörn Eriksson och till höger står Mats Enmark VD i 

KBAB.  Källa: orrholmen.nu (2011).   

 

 

Marknadstema.  Köp och sälj - loppmarknad i Orrholmsgaraget. Under höst och vår 

omvandlas Orrholmsgaraget till en marknadsplats (loppmarknad). Garaget utgör ett 

utomordentligt väderskydd under alla årstider, vilket ger möjlighet till arrangemang oavsett 

väderförhållande. I garaget möts människor för att handla, samtala, dricka kaffe och äta korv.  

Loppmarknaden bidrar till möte och ökad gemenskap mellan boende, men är även ett sätt att 

främja återbruk (Enmark & Eriksson, 2008).  

      

 
Bild 3.4.2.19, visar barn, familj och ungdomar under marknadstemat.  

Källa: Enmark & Eriksson, (2008).  

 

Tempot beskrivs som en viktig framgångsfaktor för Orrholmens utveckling. Enmark & 

Eriksson (2008) understryker att det är oerhört viktigt att förändringsarbeten sker i en takt 

som tillåter människor att hinna bidra med sitt engagemang. En plats där människor lever och 

bor i, måste utvecklas i lagom takt.  

Det är viktigt att förnyelse och renoveringsprocesser sätts igång, och det ska vara utifrån de 

behov som finns på plats. Idag tyngs samhället av:  

 ”en visionströtthet - fina ord- men sedan händer det ingenting” (Enmark & Eriksson, 

2008).  
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Minskad energiförbrukning & omflyttning. Enmark understryker att statistiken talar sitt 

tydliga språk, och hänvisar till sammanställda tabeller och diagram både före och efter 

förnyelse och renoveringsprocessen i Orrholmen. De åtgärder och aktiviteter som ägde rum på 

Orrholmen bar goda frukter och kommer säkerligen att vara bestående en lång tid framöver 

(se intervjun med Mats Enmark i kapitel 4). I diagrammen 3.4.2.1 – 3.4.2.5 och tabeller 

3.4.2.1- 3.4.2.2  kan det utläsas tydliga signaler där goda positiva resultat har erhållits, som t 

ex minskad utflyttning och energiförbrukning. 

 

 

 
Diagram 3.4.2.1, visar Orrholmens omflyttningsstatistik i procent. Den nedåtgående trenden, som 

initierades år 2007, visar en tydlig signal på att utflyttningen i Orrholmen avtar.  

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011, tilldelad av Mats Enmark under intervjun. 

Diagram 3.4.2.2, visar Orrholmens omflyttningsstatistik i procent.  

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011, tilldelad av Mats Enmark under intervjun. 
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Diagram 3.4.2.3, visar omflyttningsstatistik i procent som avser KBABs fastighetsbestånd. Orrholmen 

ligger i paritet med KBABs allra attraktivaste områden.  År 2009 var utflyttningstalet i Orrholmen 

mellan 8- 9 procent, som lägst.  

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011, tilldelad av Mats Enmark under intervjun. 

 

 

 
Diagram 3.4.2.4, visar Orrholmens energiförbrukning i kilowattimmar per kvadratmeter. Den 

nedåtgående trenden f o m år 2004 visar en tydlig signal där energiförbrukningen minskar, som ett 

resultat av fasadrenoveringar med tilläggsisolering.  

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011, tilldelad av Mats Enmark under intervjun. 
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Tabell 3.4.2.1, visar Orrholmens energiförbrukning i kilowattimmar per kvadratmeter. Det visar en 

nedåtgående trend f o m år 2004, lägsta energiförbrukningen erhölls under år 2008 med 108,9 kWh/m
2
. 

Detta kan jämföras med Boverkets krav för nyproduktion som är ca 120 kWh/m
2
, beroende klimatzon. 

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011, tilldelad av Mats Enmark under intervjun. 

 

 

 
 

Diagram 3.4.2.5, visar Orrholmens energiförbrukning i kilowattimmar per kvadratmeter år 2010. 

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011, tilldelad av Mats Enmark. 
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Tabell 3.4.2.2, visar Orrholmens energiförbrukning i kilowattimmar per kvadratmeter mellan år 2009 – 

2010, vilket visar ytterligare minskning av energiförbrukningen. 

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011, tilldelad av Mats Enmark. 
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4  Empiri 

I detta kapitel redovisas projektet Sigma som ingår i byggkonceptet - Hållbar renovering. 

Följaktligen redovisas resultat - de signifikanta svaren - från intervjuer med respondenter 

från NCC, Karlstads bostads AB, KBAB, och brunnberg & forshed AB. Resultaten 

presenteras i följande rangordning; Kristian Hallin - NCC, Mats Enmark - KBAB och 

Marianne Ocklind – brunnberg & forshed. Fullständiga frågor och svar återfinns i bilaga 1-

3.  

4.1 Sigma  
Projektet Sigma är ett av NCCs renoveringsprojekt som ingår i Hållbar renovering. Sigma är 

ett bostadsområde som ligger i Upplands Väsby, norr om Stockholm, och förvaltas av 

Väsbyhem. Väsbyhem är ett kommunalägt bolag som förvaltar allmännyttiga hyresrätter som 

byggdes i samband med miljonprogrammet. I Sigma finns det idag ca 800 lägenheter från 

byggnadsår 1960 och 1970. Väsbyhems ambition är att omvandla Sigma till ett helt nytt 

bostadsområde (NCC, 2011; Pyykölä, 2011). 

 

I samtal med Marianne Ocklind förklarar hon att Väsbyhem har ambition att göra Sigma till 

stadsmässigt och att förtäta området.  Området har fina kvaliteter och bebyggelse, som har 

god potential att utvecklas. Ocklind tillägger att mycket kommer att förändras i Sigma 

framöver. Nedanstående punkter är planerade att utvecklas i samband med förnyelse - och 

renoveringsprocessen:  

- Exploatera mera, bygga extra våningar. 

- Öppna torget och göra det större. 

- Skapa plats för uteservering. Ett sätt att skapa förutsättningar så att små företag kan 

växa och bestå samt öka sociala möten. 

- Entréer planeras mot gator, vilka skapar belysta och aktiva gator. 

- Parken ska bevaras, den är fin och välbevarad från 1960-talet. 

- Terrass eller vindvåningar, skapar en annorlunda karaktär i området. 

- Fokus på in och utflöden, effektivare transport till och från området av trafik och 

människor.    

- Ljusa färger. 

 

Nedan redovisas bilderna 4.1.1- 4.1.5 och en översiktsplan som avser Sigma (brunnberg & 

forshed AB – tilldelades av Marianne Ocklind):  
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Bild 4.1.1, visar parken i Sigma.  

Källa: brunnberg & forshed, 2011. 

 
Bild 4.1.2, visar Sigma centrum, idag. Renovering har ännu inte ägt rum. 

Källa: brunnberg & forshed, 2011. 
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Bild 4.1.3, visar Sigma centrum, idag. Renovering har ännu inte ägt rum. 

Källa: brunnberg & forshed, 2011. 

 

 
Bild 4.1.4, visar Sigma centrum, idag. Renovering har ännu inte ägt rum. 

Källa: brunnberg & forshed, 2011. 
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Bild 4.1.5, visar några flerbostadshus i Sigma, idag. Renovering har inte ägt rum ännu. 

Källa: Pyykölä, 2011. 

 
Bild 4.1.6, visar ett pågående renoveringsarbete i Sigma. 

Källa: Pyykölä, 2011. 
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Bild 4.1.7, visar pågående renoveringsarbete i Sigma. 

Källa: Pyykölä, 2011. 

 
Illustrationsplan 4.1.1 visar en översiktsplan av Sigma under projektering. Projekteras av bl a Marianne 

Ocklind, brunnberg & forshed AB– Stockholm. 

Källa: Marianne Ocklind, 2011 
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4.2 Resultat från NCC  
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjun med Kristian hallin, projektutvecklare – 

NCC Construction Sverige AB i Stockholm. 

- En del av svaren nedan representerar respondentens egen uppfattning, och det 

behöver nödvändigtvis inte representera den allmänna uppfattningen på NCC, 

belyser Kristian Hallin.  

(I denna intervju förekommer Hållbar renovering flertals gånger, därför väljer jag att förkorta 

namnet till HB). 

 

1. Vilka hållbarhetsfrågor är en del av NCCs mål? Eller kanske er policy (CSR - 

Corporate Social Responsibility), eller värdegrund? Varför är den/dessa viktig/-a?  

– Vilka andra krav som ni tillgodose avseende hållbarhetsfrågor? 

 

Respondenten förklarar att hållbarhetsfrågor tenderar innefatta miljö och ekonomiska frågor, 

dvs. mer fokus på miljövänliga som är lönsamma alternativ. 

NCC har tre viktiga ledord; Kostnad, kompetens och kunder. 

Hållbarhetsfrågor har fått mer fokus på senare år tack vare en ökad medvetenhet i marknaden. 

I framtiden förutspås en ökad efterfråga på produkter som är mer miljövänliga och hållbara.  I 

detta avseende ser NCC en affärsmöjlighet i att anpassa konceptet efter efterfrågan. 

 

Att erbjuda produkter, som är miljövänliga eller energieffektiva måste gå hand i hand 

affärsmässigt. Det ska vara lönsamt och generera vinst, understryker respondenten.   

NCC har antagit strategiska åtgärder för att minska produktionskostnader, som t ex ökat 

virtuellt byggande, partnering, gröna affärer, grönt byggande och gröna anbud.  Ett exempel 

på en grön affär är; att sanera mark och exploatera för t ex bostadsbyggande.  

Grönt byggande är ett åtgärdspaket, som handlar om själva byggarbetsplatsen och dess 

etablering. Att t ex använda sig av energieffektiva bodar och sopsortera byggavfall.  

Gröna anbud är ett anbud där en entreprenör redovisar sina förslag på miljövänliga åtgärder.  

Anbudet ska innehålla minst tre saker; energideklaration, klimatdeklaration och grönt 

byggande.  

 

BBR- krav anses inte vara särskilt svåra att uppnå med avseende på energiförbrukning/kvm.  

Miljöklassningar medför mervärde för fastighetsägarna och anses numera vara en lönsam 

affär för såväl byggentreprenör som byggherre.    

                                                 

2. Vilken vision vill ni förverkliga avseende hållbarhetsfrågor inom konceptet – Hållbar 

renovering? 

Det finns ingen definition på HB och dess åtgärder i förväg. Det är en process och inte en 

produkt. I figur 4.2.1, beskrivs var NCC är idag, och var de önskar vara i framtiden med 

avseende på hållbarhetsfrågor.  
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Figur 4.2.1, beskriver övergripande byggkonceptet Hållbar renovering. 

Källa: Anteckningar från intervjun.   

 

I HB används partnering som ett slags verktyg för att förverkliga visioner, hantera tekniska 

lösningar och hyresgästfrågor samt kontakt med myndigheter. 

Det måste vara lönsamt för såväl NCC som kund. Detta gäller oavsett om åtgärder eller 

lösningar kategoriseras som hållbara eller inte, eller om de är enskilda projekt eller i ett paket.   

 

Social hållbarhet eller CSR- åtgärder är svåra att väva in i HB. NCC söker fördjupade 

kunskaper inom social hållbarhet, som kan berika HB med olika åtgärder som är av 

affärsmässiga karaktärer. 

En hel del av NCCs kunder är kommunala bostadsbolag, dessa har, i sina direktiv, krav på 

hållbarhetsfrågor. Men de har också krav på att agera affärsmässigt. Detta går inte alltid hand 

i hand. 

Offentliga bostadsbolag är mer insatta i hållbarhetsfrågor och har bättre resurser till 

förfogande i jämförelse med privata fastighetsbolag. Privata fastighetsbolag är och andra 

sidan mer flexibla i sina beslut avseende social hållbarhets åtgärder. Vilket deras offentliga 

motsvarigheter inte kan vara lika flexibel pga. ”rädsla att göra fel”.  

 

Energieffektiva lösningar är enkla att uppnå inom HB, tack vare befintliga metoder och 

beprövade åtgärder samt god kalkylunderlag. 
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3. Vilka hållbarhetsfrågor och i synnerhet social hållbarhet, är prioriterade och varför 

är dessa viktiga? Finns det funktioner etc. som kan uppnås med hållbarhetsfrågor? 

Inom HB erbjuds inga enskilda åtgärder. Det är en process, som anpassas till beställare och 

deras behov. Varje projekt, som ingår i HB, är unik och har sitt unika behov.  

I partnering hanteras projektens frågor och lösningar i tidigt skede, tillsammans med kunden. 

Teknisk, ekonomiska, miljö, sociala och energi aspekter vävs in via partnering. 

Energieffektiva och lönsamma lösningar är i fokus i varje projekt.  

Det finns dock behov av att utveckla affärsmässiga sociala hållbarhets åtgärder eller 

”pusselbitar” inom HB.  

Det är ofta enklare att beräkna tekniska åtgärder, t ex byte av värmesystemen, då det finns 

tillräckligt information för att kalkylera i jämförelse med sociala åtgärder. Social hållbarhets 

åtgärder är svåra att finna kalkylunderlag för, t ex pay-off tiden. 

 

4. Vilka utmaningar har ni stött på initialt, avseende hållbarhetsfrågor och i synnerhet 

social hållbarhet, t ex investeringsbeslut, motsättningar internt, motsättningar från 

kunder etc.?  

Eftersom HB är en process erbjuder NCC, initialt, kompetens och erfarenheter i partnering. 

Det är uppdragsgivare som har det avgörande beslutet. NCC har däremot möjligheten att 

förenkla investeringsbeslutet genom att kalkylera åtgärder och ge förslag på driftskostnads 

reducerande åtgärder, med fokus på bl a energieffektiva system. På så sätt kan få kunden att 

blicka på lönsamma åtgärder som ger mer investeringsutrymme etc. (se avsnitt 1.2).  

Idag finns det god kompetens och erfarenhet hos NCC med avseende på energieffektiva och 

byggtekniska lösningar som erbjuds till beställare. Mer förståelse avseende sociala aspekter är 

dock önskvärda att väva in i HB i samband med framtida projekt.  

 

5. Vilka faktorer anser ni är svåra att tackla inför renoveringsbeslut? Ev. varför är 

dessa svåra?  

I HB levereras vad kunden beställer, och inga beslut inför renovering fattas i förhand av NCC. 

Men av erfarenhetsmässigt understryker respondenter följande viktiga faktorer; 

۩ Ekonomiska faktorn är absolut den viktigaste. 

۩ Hyresgästsfrågor, kommer brukare/boende att acceptera en eventuell hyreshöjning, 

eller att bo på ett annat ställe under renovering etc. Det är många frågor kring 

hyresgästerna initialt.  

Det är väldigt viktigt att engagera hyresgästerna i tidigt skede och att få dem att ha realistiska 

förväntningar på resultaten i projekten.  
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6. Vad är er uppfattning om social hållbarhet? Hur viktigt är det att tillgodose denna 

aspekt? Har ni lyckats implementera några åtgärder i detta avseende inom hållbar 

renovering? 

Social hållbarhet är jätteviktig ur samhällsperspektiv, men den är inte NCCs ”boll” i 

processer. Det är inte NCCs roll att hantera den fråga som en första aktör, utan NCC är mer 

som en resurs för att hantera social hållbarhet. NCC är utförare och har byggteknik som sitt 

specialområde. Social hållbarhet är först och främst en fråga för kommun och samhälle i stort. 

I andra hand är en fråga för fastighetsägare, oavsett om de är privata eller kommunala ägare. 

 

NCC önskar att finna lämpliga sociala hållbarhetsåtgärder som kan hanteras inom partnering. 

Det är naturligtvis att olika område har olika behov avseende sociala hållbarhetslösningar. I 

vissa område kan det handla om att rusta upp gårdar, medan andra kan ha andra behov. 

Utgångspunkten för NCC är att åtgärder som är ekonomiskt försvarbara eller ”fribärande” av 

intresse. Åtgärder som inte kan försvaras ekonomiskt, kommer säkerligen inte att 

implementeras, då dessa måste skapa riktiga värden. 

 

NCC gör en viss koppling mellan CSR och social hållbarhet. Ett exempel som kan relateras 

till en social hållbarhetsåtgärd, som är utanför HB, är byggskola för barn. Byggskola är en 

sommar- fritidsverksamhet där anställdas barn och andra barn kan ha sina fritidsaktiviteter. 

Barnen får bl a gjuta betong och bygga lådbilar. Fritidsverksamhet kan ses som en 

rekryteringskampanj, att få barnen bli intresserade av byggbranschen i tidigt skede.  

 

7. Finns andra aspeter att ta hänsyn till, förutom social hållbarhet? Och hur viktiga är 

dessa inom hållbar renovering? 

Det är viktigt att se till en ekonomisk, social och miljö dimension. I den sociala dimensionen 

ingår social hållbarhet och möjligtvis inryms även kulturell aspekt.  Framgångsreceptet är att 

ta hänsyn till alla tre dimensioner samtidigt. 

 

8. Finns det en koppling mellan social hållbarhet och utflyttningstal eller andra vitala 

nyckeltal? 

Mer korrekta svar på frågan skulle kunna erhållas av fastighetsägare eller - förvaltare.  

Utflyttningstal kan variera från område till område. Detta beror bl a på hur 

fastighetsbestånden ser ut, samt vilka typer av hyresgäster etc. Höga och orimliga hyror kan 

medföra stort utflyttningstal.  

Det kan finnas substans i argumenten som säger att, områden som har vidtagit social 

hållbarhets åtgärder har fått lägre utflyttningstal. Det kan finnas en koppling, men detta kan 

inte ha skett till vilket pris som helst.  

 

Det finns önskemål från fastighetsägare att kunna ha omflyttning inom bestånden, dvs. att 

”röra om i grytan”.   

Ett sätt för att få nya hyresgäster är att uppföra extra våningar ovanpå byggnader, som t ex 

vindvåningar. 

Under renoveringen som sker nu i Sigma, är det höga utflyttningstal/omflyttningstal, ca 30-50 

procent. Det kan hända att talet sjunker efter renoveringen, vilket erfarenheter från andra 

projekt har kunnat visa. 

 



  

78 
 

9. Har brukarna (hyresgästerna) varit involverade i beslutsprocessen? Om svaret är ja, 

på vilket sätt, och i vilket skede? Samt varför i detta skede?  

Hyresgästfrågor är viktiga och måste hanteras på något sätt, eftersom det bl. a är lagkrav på 

detta. Hyresgäster involveras på olika sätt inom NCCs projekt. Det vanliga sättet är att 

fastighetsägare arrangerar möten före renovering, där hyresgäster får förklarat för sig vad som 

ska renoveras samt tilltänkta åtgärder. Hyresgäster har även möjlighet att uttrycka sina 

synpunkter under ett samråd, men de kan inte bestämma i renoveringsprocesser. 

Hyresgästerna kan t.ex. bestämma om tillval av tapeter eller färg i sin bostad.    

Respondenten understryker att det är viktigt att boende ska känna sig delaktiga i 

renoveringsprocesser, för det gagnar områdesplanering i slutändan. Det finns dock 

svårigheter, bl a att hyresgäster är en inhomogen grupp, många olika förslag kan uttryckas av 

hyresgästerna och det kan bli ohanterligt. Det är därför viktigt att ha en tydlig styrning och en 

tydlig projektbeskrivning redan från början.  

Inom HB hanters hyresgästfrågor via partnering. Ett exempel på ett projekt som uppfördes i 

Halmstads, var att NCC en anställd som avsatte 25 procent av sin arbetstid för att hantera 

dialogen med hyresgästerna. Genom denna person fångades synpunkter in som kom att vara 

viktiga för projektet i sin helhet. I Sigma är det däremot ombyggnadsvärden, Väsbyhem, som 

sköter all dialog med boende. Boende har direktkontrakt med fastighetsvärden. 

En annan aspekt som är intressant i detta sammanhang är, att även om boende och 

fastighetsägare är överens om en förnyelseprocess i ett bostadsområde, så kan det finnas 

motstånd från kommuner som hänvisar till k-märkning eller dylikt.   

 

10. Har ni gjort utvärdering av era åtgärder/åtgärderna avseende hållbarhetsfrågor och 

i synnerhet social hållbarhet? Hur har ni tolkat resultaten? 

Det finns få färdigställda projekt inom HB, möjligheten till större utvärdering är svår att göra 

idag. Denna fråga kan besvaras bättre av fastighetsägare, eftersom de möjligtvis har bättre 

erfarenhet av liknande undersökningar. 

Vad avser energieffektiviseringsåtgärder och hur dessa utvärderas, så kalkyleras de grundligt i 

förväg och de måste i största möjliga mån vara lönsamma innan implementering äger rum.   

 

Respondenter menar att CSR har blivit förknippad med sociala hållbarhetsfrågor, och att NCC 

då har tagit sitt sociala ansvar och utfört projekt utifrån företagets CSR.    

 

11. Vilka åtgärder är svårast i renoveringsprocessen avseende social hållbarhet?  

Svåraste åtgärder är de som kostar mest och som inte är investerbara. T ex att rusta upp en 

gård eller renovera hus och samtidigt inte kan få hyreshöjning för, investeringsincitament 

försvagas då. Fastighetsägare tenderar att vilja ha någon form av kompensation när de 

investeringar, t ex att höjda hyror.  

Det kan finnas andra sätt att kompenseras, exempelvis är mer fokus på synergieffekter som 

skulle kunna generera medvärde. Det kan handla om t ex förtäta område inom 

miljonprogrammet - att tillföra nya, annorlunda och blandade byggelser av boende och 

verksamheter.  

Tilltänkta synergier som avser att främja social hållbarhet inom HB måste dock kunna bära 

sig ekonomiskt, i annat fall är den/de ohållbar-/a.  
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12. Vilka positiva resultat har ni lyckats uppnå efter renoveringen? T ex minskad 

utflyttning, bättre avkastning, minskad energiförbrukning, ökad trygghet på området 

etc.? Vilken åtgärd kan kopplas till respektive resultat?  

 

Energiåtgärder och avkastning är bland de mest positiva resultaten. Dessa inventeras, 

utvärderas och kalkyleras grundligt i förväg, och måste därför visa sig kalkylmässigt 

lönsamma. Vad avser energiåtgärder, så mäts och undersöks dessa med bl a termografering 

och modeller, vilket ger realistiska värden på tilltänkta åtgärder. Vad avser avkastningen, så 

kalkyleras och utvärderas med fokus på lönsamhet. Avkastningskraven bestäms av 

fastighetsägare i förväg och ska uppnås i största möjliga mån. 

Ett paket av åtgärder medför lönsamhet, medan enskilda åtgärder kan vara ekonomiskt 

svårmotiverade (se avsnitt 1.2 avseende lönsamhets beräkningar).     

 

13. Hur överrensstämmer initiala beslut med uppnådda resultat? Var ligger 

avvikelserna? 

HB är en process och styrkan i konceptet ligger i att kunna hantera förändringar genom 

partnering. Risker och problem som kan tänkas uppstå under projektets gång hanteras i 

partnering. Respondenten understryker vikten av att förstå förutsättningar på platsen, innan 

man beslutar om några åtgärder. I en del fall kan inga energibesparingar uppnås pga. 

byggnadens beskaffenhet, då är det omöjligt att kalkylera i förväg. Det är förutsättningarna på 

platsen som avgör resultaten.   

 

14. Vilka synergier var, initialt, avsedda att uppnås inom konceptet Hållbar renovering? 

Har ni lyckats uppnå dessa?  

Det är framförallt synergier mellan byggrenovering och energieffektivisering som NCC 

lyckats med, men även att hantera hyresgästfrågor i partnering. Respondenten förklarar att en 

totallösning, ett paket av åtgärder, som anpassas till ett renoveringsprojekt inom HB skapar 

synergier. En totallösning underlättar att hitta åtgärder som är lönsamma och energieffektiva 

samt ge upphov till god hantering av hyresgästsfrågor. 

Privata fastighetsbolag räknar ofta med utgångspunkten i paketets lönsamhet, medan 

offentliga bolag tendera att räkna med lönsamhet med utgångspunkten ur enskilda åtgärder. 

Det sistnämnda sättet kan ge svårighet i att se helheten avseende investeringsmöjligheter. 

 

En viktig aspekt som bör studeras, understryker respondenten, är hur brottsutveckling ser ut 

både före och efter renoveringen i utsatta områden. Det är relevant att följa upp vilka effekter 

renovering har haft på områden och hur tryggt har det blivit efteråt.      
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15. Hur involverade är era kunder (ombyggnadsvärdar etc.) avseende hållbarhetsfrågor 

generellt och i synnerhet social hållbarhet?  Ifall det finns brister, var ligger bristerna 

och finns lösningar i framtiden? (offentliga eller privata kunder likhet eller skillnader)? 

Det är väldig olika, vissa kunder har mer fokus än andra avseende hållbarhetsfrågor.  Kunder 

som har ett hållbarhetsperspektiv är ofta långsiktiga förvaltare, oavsett om de är privata eller 

offentliga bolag. NCC vill gärna att kunderna inom HB ska vara engagerade och ha 

kompetens i byggprocessen. Det förenklar projektplanering och ger en god grund för 

samarbetet mellan byggentreprenören och ombyggnadsvärden.  

Det finns en ökad medvetenhet bland fastighetsägarna kring miljö och energi. De ser en 

affärsmöjlighet genom att vara energimedveten och att hantera hållbarhetsfrågor. De ser också 

att detta bidrar till en god image, PR, för deras bolag.   

Offentliga förvaltare, såsom kommunala bostadsbolag, har ett tydligt ägardirektiv på 

hållbarhetsfrågor, och har oftast mer fokus och resurser till att hantera hållbarhetsfrågor än 

sina motsvariga privata bolag. Privata bostadsbolag ser och andra sidan ett ökat mervärde 

genom att miljöklassa byggnader och därmed spås trenden avseende miljöklassningen, att öka 

i framtiden. Det kan tänkas här att kopplingen blir alltmer starkare mellan affärsmässighet och 

miljömedvetenhet. 

Tack vare ett ökat fokus på energikostnader, ser allt fler aktörer till att kombinera olika 

energislag för att kunna reducera kostnaderna. Detta har möjligtvis kunnat gynna miljön. 

NCCs kunder har exempelvis nu kunnat välja att kombinera fjärrvärme med solfångare för att 

tillgodose sina energibehov.  

 

16. Vilka faktorer framhäver era kunder som viktiga inom Hållbar renovering? 

Respondenten framhäver att NCC engagerar sina kunder, inom HB, att ha öppen redovisning. 

Detta kan bidra till minskade ÄTA- arbeten
7
, vilket även kan vara fördelaktigt för NCCs 

kunder. 

Det kan finnas skillnader mellan privat och offentliga bolag med avseende på resurser inom 

deras organisationer. Offentliga bolag har oftast mer resurser för att hantera hållbarhetsfrågor, 

medans privata bolag kan ha ”slimmade” organisationer. NCC ser i detta avseende en styrka i 

att ha kunskaper och kompetenser avseende hållbarhetsfrågor, för att kunna erbjuda sina 

beställare god kompetens. 

  

17. Hur ser arbetet med hållbarhetsfrågor ut? i synnerhet social hållbarhet i samverkan 

med underentreprenörer (u-entreprenör)  

Inom HB strävar NCC efter öppenhet. Det gäller framförallt öppen ekonomi och arbetet med 

detta har en blandad framgång, understryker respondenten. De åtgärder, som är framtagna av 

NCC, är per definition hållbara, därför att de är lönsamma och gynnar social hållbarhet samt 

är de ekologiska och energimässiga hållbara.  

 

Det handlar också om att få u-entreprenörer arbeta på ett annat sätt än vad de själva är vana 

vid. Att få dem att arbeta med en öppen redovisning i partnering och mot uppsatta mål i ett 

projekt. Det är här som utmaningar ligger, i just att få u-entreprenörer ändra sitt sätt att arbeta.  

För att öka samverkan med u-entreprenörer och bidra till ändrat arbetssätt kommer troligtvis 

NCC att tillämpa en metod som framtagen för HB som kallas NCC projektplanering, 

understryker respondenten.  

                                                 
7
 ÄTA; ändring och tilläggsarbeten 
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Metoden handlar om att planera själva produktionen tillsammans med u-entreprenörer under 

projektens gång. Det kan även tänkas att metoden kommer att utvecklas i framtiden, med mer 

fokus på hållbarhetsfrågor.  

 

18. Har ni använt er av benchmarking avseende hållbarhetsfrågor och i synnerhet social 

hållbarhet, t ex senaste forskning eller pilotprojekt etc.?  

Idag finns ingen benchmarking med avseende på HB. Respondenten understryker att det finns 

ambition att erbjuda beställare hållbarhetsåtgärder som har ett innehåll som verkligen är 

hållbart. Det råder en allmän oförsiktig användning av hållbarhetsaspekter, inte minst bland 

näringslivet. Många kopplar hållbarhetsfrågor direkt till att det enbart ska handla om 

miljöfrågor. Respondentens uppfattning om hållbarhetsåtgärder är att det ska hålla länge och 

har ett långsiktigt värde. Eftersom det inte finns någon tydlig definition på vad som är 

hållbart, så anses åtgärderna inom HB som hållbara. De är hållbara ur ekonomiskt, ekologiskt 

och socialt perspektiv, understryker respondenten.   

 

19. Vad var svårt respektive enkelt under renoveringsprocessen avseende hållbarhets 

frågor, t ex tekniskt, socialt, estetiskt, kunskapsöverföring etc.?  

Svårigheten ligger i att få ihop hållbarhetsaspekter i ett och samma paket. Det kan t ex vara 

lätt att hitta lösningar som tar god hänsyn till miljöaspekten, men som är jättedyr. Eller en 

åtgärd som är social hållbarhetsfrämjande, men som är jättedyr. Där ligger utmaningen i att få 

ihop det till en fungerande totallösning som inkluderar alla aspekter för både HBs beställare 

som NCC. NCCs mål är att få det fungera genom partnering, då allas kompetens kan 

samverka och tas tillvara på.  

De åtgärder som är enklast att uppnå är energieffektiviseringar, då det oftast finns goda 

tekniska lösningar som är lönsamma.  

  

20. Vad är brukarens uppfattning om renoveringen efteråt? Vilka är fördelarna 

respektive nackdelarna (enligt NCCs uppfattning eller undersökning)? 

NCC har avsikt att göra en undersökning i syfte att utvärdera renoveringsprojekten i 

efterhand. Men idag finns ingen undersökning som är gjord av NCC inom HB. 

 

Respondenten förklarar att det finns ett generellt förändringsmotstånd hos människor. Många 

människor upplever förändringar som en besvärlig process och i synnerhet vid en 

ombyggnation eller områdesförändring. T ex boende kan ha bott länge i ett område och kan 

ha svårt att acceptera förändringar där.  

En annan aspekt är att en del byggentreprenörer tycker att renoveringsprocesser är en 

utmaning, då man renoverar samtidigt som boende bor kvar i sina bostäder. 

Byggentreprenörer är vana vid att bygga där de kan bygga ”ostört” på en byggarbetsplats. I 

detta avseende ställer NCC höga krav på personalen inom HB som arbetar direkt i kontakt 

med hyresgästerna, för att i bästa möjliga förenkla renoveringsprocessen.  

En del hyresgäster kan ha en negativ inställning till inför renovering, men efter renoveringen 

kan denna inställning förändras. Detta kan vara ett resultat av att efter renoveringen har 

faktiskt blivit bättre trivsel och attraktivitet.  

Det finns fall från NCCs projekt, där hyresgäster hade negativ inställning inför renovering, 

men som förändrades efter renoveringen. Mycket berodde då på att bostads axialitet har 

förbättrats, dvs. att det har blivit bättre rörelsemöjlighet i bostaden. 
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21. Finns det åtgärder avseende socialhållbarhet, som ni i efterhand skulle vilja 

förändra, som ett resultat av efterklokhet? 

Konceptet HB definierar inte åtgärder, därför bli det svårt att svara på denna fråga. Eftersom 

åtgärderna definieras i respektive projekt tillsammans med kunden.  

 

22. Finns det några åtgärder som inte har bidragit till någon nytta eller ha gagnat en 

hållbar utveckling och i synnerhet social hållbarhet?  

Respondenten förklarar att det kan ha funnits saker, som inte har blivit som de hade tänkt. 

Vidare har åtgärderna bestäms utifrån kalkyl och energibesparingar och utvärderas väl. Detta 

görs och bestäms tillsammans med under.    
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4.3 Resultat från Karlstads Bostads AB - KBAB   
I detta avsnitt presenteras svaren från intervjun med Mats Enmark, VD på KBAB i Karlstad. 

 

1. Hur definierar du hållbar utveckling och social hållbarhet? 

KBAB har ingen särskild definition gällande hållbarhetsaspekter. Det är mer en insikt, som 

har vuxit fram avseende hållbarhetsfrågor ur fastighetsföretagandet. Omgivning påverkar 

fastighetsföretagen och förr eller senare ställs företagen inför att hantera hållbarhetsfrågor. 

KBAB är ett kommunägt företag som har direktiv att förvalta beståndet ur ett långsiktigt 

perspektiv.  

Social hållbarhet är en del av hållbarhetsperspektiv och beroende på hur förutsättningar se ut, 

så bli det olika affärsmässiga strategier. KBAB förvaltar Orrholmen och traditionellt sett har 

området haft en sammansättning av kunder med lägre utbildning, lägre sysselsättningsgrad, 

höga sjuktal etc. Det innebär att det i Orrholmen krävdes särskild hantering för att få ett tryggt 

boende där. Det är då helt naturligt att KBAB tänker långsiktigt och tar större ansvar för 

beståndet.   

 

2. Vad var det initiala steget till att ni på KBAB valde att renovera era bostäder på 

Orrholmen? Hade ni det som mål/policy (Corporate Social Responsibility, CSR) på 

KBAB? Vilken vision ville ni förverkliga på Orrholmen? 

Uppdraget är tydligt från KBABs ägare, de vill förvalta och utveckla fastighetsbeståndet 

utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det var ett naturligt steg att utveckla Orrholmen ur ett 

långsiktigt perspektiv och med tanke på att området byggdes under Miljonprogrammets 

period så fanns en hel del brister. Dessa sammanfattningsvis enligt: 

Invändigt: 

۩ Dåliga stammar i kök och bad.  

۩ Behövdes nya elinstallation och internetanslutningar. 

Utvändigt: 

۩ Fasad och tak, frost och sprängskador.  

۩  Betongelement höll på att falla sönder. 

۩ Dåliga fogar, som innehöll PVC. 

۩ Otätt, slagregn kunde trängas in i husen. 

۩ Krävdes oerhört mycket energi för att hålla husen varma och att erbjuda boende 

komfortabla förhållande. 

 

Som ett av MO var Orrholmen inte ett attraktivt val för somliga. Området hade ett dåligt rykte 

pga. det stora garaget som hade blivit ett tillhåll där skadegörelse och överfall förekom.  

Vad KBAB gjorde var att engagera områdets boende genom en garagegrupp som byggdes på 

frivilliga initiativ. Initiativet kom igång långt före renovering och förnyelseprocessen, utifrån 

ett behov som fanns där. KBAB har satsat initialt på åtgärder såsom att spela musik i garaget, 

konstärliga utsmyckningar, olika projekt där man berättade historier om garaget, kombinerat 

musik och teman för barn.  Allt detta för att skapa ett tryggt och gästvänligt Orrholmen.  

 

Områdets boende involverades före renoveringen av Orrholmen, vilket KBAB tycker var ett 

viktigt steg i arbetet med att utveckla området till en ny profil.  
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Dialogen med boende gav KBAB förståelse om de problem fanns och vilka förväntningar de 

hade och vad som ansågs vara viktigt att bevara på området.  

 

3. Fanns det problem i Orrholmen? Hur såg problemen ut, och vad är er uppfattning 

om grundorsaken?  

När miljonprogramsområdena byggdes, och strax därefter, hade de blivit ytterområden. 

Personer som inte var etablerade på bostadsmarknaden, eller startade att etablera sig eller 

kanske hade svårt att komma in på andra ställen, fick bo på miljonprograms områden. Sedan 

har man inte brytt sig tillräckligt om områdena, vilket förvärrade situationen ännu mer. Som 

det är nu vi ser i storstäder - ökad segregation, ökad utanförskap, lägre inkomster och ökad 

ohälsa. Det bli jättesvårt att locka till sig olika målgrupper och skapa mervärde. Man måste 

alltså ta sig an problemet, understryker respondenten.  

KBAB har arbetat med mjuka och hårda frågor. Det går inte att enbart renovera husen, utan 

som fastighetsförvaltare måste man ha ordning och reda i områden; sköta om husen, ställa 

krav på boende och ha tydliga regler. Det är även viktigt att följa upp störningar och saker 

som kan gå fel samt att ha en stark organisation för att detta ska fungera bra. Dessa är centrala 

delar för att åstadkomma trygghet och säkerhet på områden, understryker respondenten.  

 

4. Vilka utmaningar har ni stött på initialt avseende Orrholmen, t ex investeringsbeslut, 

motsättningar internt etc.? Och hur har ni eventuellt lyckats lösa/övertyga inblandade?  

Eftersom KBAB har haft en lång dialog med boende på Orrholmen var det inga problem att 

besluta om förnyelseprojektet.  

De bekymmer som KBAB haft, var framförallt Länsstyrelse och Karlstad museum. De såg 

Orrholmen som ett bevarande verk, då området var ett typiskt miljonprogramsområde.  Man 

ville helst inte överhuvudtaget ändra på fasaderna som var gjorda av sjösten. Men när man såg 

att det inte fungerade att bo i lägenheter och att alternativet var att bostäderna där skulle bli 

obebodda, då var det bättre att man gjorde något åt det. Det gällde att hitta en så bra 

kompromiss så möjligt, och KBAB tycks ha gjort det i detta fall.  

Orrholmen är idag lite närmare Den vita staden. Det är vit färg på fasaderna precis som den 

färgsättningen som har varit tidigare, men man har bytt från sjöstenen till puts på fasaderna.  

Utgångspunkten var att KBAB skulle bevara det som fanns, men KBAB visade att ifall de 

skulle demolera och reparera, så skulle det blivit alldeles för dyrt. Det gällde att hitta nya 

vägar, och denna process tog ungefär ett år extra tills man kunde hitta en lösning. 

Processen med Länsstyrelse och museum har inte kostat KBAB särskilt mycket, men det har 

tagit tid, understryker respondenten. Hade det varit en lång juridisk process med domstols 

förfarande och dylikt, då hade processen troligtvis kostat mycket mer.  

 

5. Vilka faktorer anser ni är svåra att tackla avseende renoveringsbeslut?  

Det är att bestämma nivåer på åtgärder utifrån affärsmässighet och lönsamhet. När man gör 

investeringskalkyler vill man gärna se över ett längre perspektiv, en så kallad livscykels 

perspektiv. Det handlar om svåra antagande, t ex energiprisutveckling, lönekostnader och dess 

utveckling, fastighet och anläggningsskötsel samt vilken kvalitetsnivå byggande ska ha för att 

det ska bli så hållbart så möjligt. Att hitta och bestämma nivåerna är en utmaning, 

understryker respondenten.  

Respondenten förklarar att de på KBAB har erfarenheter, kompetenser och insikten i att 

kunna ta långsiktiga beslut, och en del av åtgärderna har en lång pay-off tid.   
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Respondenten förklarar att de åtgärder, som har vidtagits i Orrholmen, kanske inte fullt ut 

motiveras utifrån pay-off perioder och av avkastningskravet som KBAB ställer. Men bolaget 

bygger sina kalkyler på erfarenheter och ur ett långsiktigt helhetsperspektiv.  

     

De förväntade resultaten på Orrholmens renovering - och förnyelseprocessen var att få lägre 

energiförbrukning, nöjdare kunder (hyresgäster) och bättre inomhusklimat. Dessa har KBAB 

lyckats uppnå, även om satsningarna har varit kostsamma. Det har dock visats sig ekonomiskt 

försvarbara.  

Orrholmes boende hade tyckt tidigare att det var skämmigt att bo i Orrholmen och man 

vågade inte tala om att man bodde där. Det var viktigt då att förändra de boendes syn över sitt 

eget boende, understryker respondenten. KBAB arbetade med dessa frågor intensivt, genom 

att visa omsorg för byggnaderna och för boende samt närvara och engagera de boende som 

brydde sig om garaget och Orrholmen.  Sedan under fyra till fem år tillbaka har media enbart 

skrivit positiva nyheter om Orrholmen. Det har bidragit till att Karlstadsbors uppfattning om 

Orrholmen har förändrats. Idag har KBAB väldigt många som vill flytta till Orrholmen, aldrig 

haft så många som just söker sig till Orrholmen. Det är tack vare bl a medians roll, vilket har 

bidragit till denna resa, understryker respondenten. 

Insatserna i garaget och utanför husen, t ex musikspelning, konstnärsutställningar och alla 

andra åtgärder i trädgårdsmiljön är oerhört små belopp. Beloppen är försumbara i jämförelse 

med kostnader för fem outhyrda lägenheter eller skadegörelsen för flera hundratusen i månad. 

Detta var något som KBAB hade problem med tidigare. 

Det är viktiga med långsiktigt arbete - att se och höra vad som händer på områden. Bli det 

problem så ta itu med det, hantera störningar och var närvarande på områdena. Detta gör 

skillnad och bygger en trygghet i ett område och bidra till förändringar. Att tänka på det sättet 

ska inte innebära en ökad kostnad utan som en investering, vilket ger en väldigt bra pay-back.  

Det är affärsmässighet i den strategin. 

Sedan är det svårt att hänvisa vilken åtgärd som har bidragit med det största positiva 

resultatet, alla åtgärder har tillsammans genererat det positiva resultatet, tillägger 

respondenten.  

 

6. Vad är er uppfattning om social hållbarhet, hur viktigt är det att tillgodose denna 

aspekt i Orrholmen? Har ni eventuellt lyckats implementera några åtgärder i detta 

avseende i Orrholmen? Vilka åtgärder har främjat social hållbarhet?  

Respondenten förklarar att om Orrholmen ska fungera som ett bostadsområde, så måste den 

vara så bra att människor väljer att flytta dit och betala med egna pengar. De ska känna att de 

har fått valuta för dem.  Det får inte vara ett boende som bli över för de som inte har 

boendeval, för då är det inte socialt hållbart. Om det dock är så att områden lockar människor 

från olika kulturer, olika bakgrund och olika miljö, då är det hållbart.  

Som fastighetsförvaltare måste man ta ansvar för sina hyresgäster och fastigheten. Man ska ha 

en nära skötsel och tillsyn med egen personal på områden. Vidare att boende själva sätter 

agenda på vad som efterfrågas på området. 
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7. Finns det koppling mellan social hållbarhet och utflyttningstal eller andra vitala 

nyckeltal? Vad är en accepterad nivå avseende utflyttningstalet? 

Det kan finnas en koppling, och det beror på vilken målgrupp som dominerar i ett område. I 

områden med många studenter sker stora omflyttningar, vilket är vanligt förekommande. I 

blandade områden får man mindre omflyttningar. I områden, som är ett snitt utav samhället, 

signalerar oftast stora utflyttningsantal social otryggt, understryker respondenten.  

 

KBAB har följt upp utflyttningstal och särskilt i Orrholmen, eftersom det är viktigt att följa 

upp efter de åtgärderna som har gjorts. Statisktiken pekar på att det går åt rätt riktning 

understryker respondenter, se statistiken i delavsnitt 3.4.1. 

Orrholmens utflyttningstal är i nivå med de allra attraktivaste och bästa områden inom 

KBABs bestånd, vilket indikerar att någonting har hänt.  Från att ha varit i topp på utflyttning 

till att vara i nivå med de bästa och mest attraktiva områden. Signalen är tydlig avseende 

Orrholmen, understryker respondenten.  

En framgångsfaktor i Orrholmen är den blandade bebyggelsen, viket erbjuder boende till olika 

målgrupper.  

Respondenten förklarar att utflyttningstal som är under 20 procent, är en accepterad nivå. 

 

8. Finns det andra aspekter att ta hänsyn till förutom social hållbarhet? Och hur viktiga 

är dessa? 

Alla hållbarhetsaspekter måste inkluderas miljö, ekonomi och sociala aspekt. Ekonomin är 

viktig, områden ska fungera och generera rimlig avkastning, i annat fall finns ingen anledning 

att fortsätta vidare i ett projekt. 

Idag utgör Orrholmen en stor potential med dess attraktivitet, vilket KBAB har lyckats uppnå. 

KBAB ska agera affärsmässigt och ha en accepterad avkastning som matchar marknaden. 

Alla åtgärder som bolaget har vidtagit och i synnerhet på Orrholmen är affärsmässiga. Sedan 

är det så, att om KBAB kan hitta åtgärder som är både affärsmässiga och som främjar den 

sociala aspekten, och samtidigt genererar mervärde för boende och kommunen då vill bolaget 

gärna göra det. Ett exempel som KBAB har i sin affärsidé är; trygghetsboende för äldre, vilket 

även skapar värde för kommunen, understryker respondenten.  

 

9. Har brukare (hyresgäster etc.) varit involverade i beslutsprocessen, ifall ja, på vilket 

sätt och i vilket skede hände det och varför?  

De boende involverades före renoveringen. Det var viktigt att dialogen skedde tidigt, för att få 

de tillstånd som krävdes då.  Hyresgäster ska godkänna de förslagna åtgärderna och det var 

viktigt att de boende var delaktiga i denna process, annars hade processen kunnat fördröja 

arbetet, understryker respondenten.  KBAB ville ha ett samspel och en direktdialog med 

hyresgästerna så att de kände sig delaktiga och stödjande i processen.  

 

10. Vilka slags svårigheter mötte ni avseende social hållbarhets åtgärder, t ex tekniska, 

sociala etc., och eventuellt tillhörande lösningar? 

Det är insikten om att det inte räcker att göra tekniska åtgärder. Det handlade om KBABs 

affärsidé och vision - ett hem för dig. Det räcker inte med att vara den traditionella 

förvaltaren, utan man måste bry sig om helheten och om människorna. Svårigheter är att hitta 

angreppssätt och strategier som KBAB ska tillämpa och som är gynnsamma ur flera aspekter. 

Det är många åtgärder som tillsammans bygger hållbarheten, understryker respondenten.   
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11. Vad var svårast avseende åtgärderna i renoveringsprocessen på Orrholmen?  

Respondenten förklarar att det är avvägningarna innan besluten, dvs. hur ett koncept skulle se 

ut. Vissa åtgärder hade långa pay-off tider och andra inte, KBAB försökte få ihop åtgärder till 

ett helhetspaket.  

Ett antal tekniska problem dök upp under renoveringsprocessen och som man var tvungen att 

hitta uppfinningar till. Ett särskilt problem var vattenläckaget som gick ända ner till garaget. 

Läckaget berodde på att det nedre skiktet mellan övergång till huset och däcket hade gått 

sönder efter många års drift. För att åtgärda problemet var man tvungen att gräva all jord ner 

till tätskicket. Man måste vara beredd att hitta uppfinningar och lösningar, som har ett 

långsiktigt värde. 

Långsiktiga åtgärder är dock svåra att motivera ekonomiskt. Men KBAB har erfarenheter och 

har lärt sig under 10-15 år att ta långsiktiga beslut. Det är tack vare bl a att bolaget har arbetat 

med att minska energiförbrukning, för att få så låga driftskostnader så möjligt. Detta har varit 

fokus under en lång tid.  

Erfarenheterna gjorde det enklare att gå in och utföra åtgärderna på Orrholmen samt att sy 

ihop ett lönsamt paket.  Det är dock svårt att besluta om dessa åtgärder om man står inför 

beslutet för första gången och inte har erfarenheter och kunskaper. KBAB har arbetat med 

många projekt tidigare, vilket ger bolaget helt andra förutsättningar inför svåra och långsiktiga 

beslut, understryker respondenten.  

 

12. Vilka positiva resultat har ni lyckats uppnå efter renoveringen, t ex minskad 

utflyttning, bättre avkastning, minskad energiförbrukning, ökad trygghet på området 

etc.? Eventuellt vilken åtgärder kan kopplas till respektive resultat? Gärna om ni kan 

stödja detta med kalkyl eller årsredovisning etc.  

Respondenten förklarar att KBAB har lyckats sänka sin energiförbrukning med ca 40 procent 

igenom hela beståndet. Idag erhålls högre avkastning än tidigare, och områdets attraktivitet 

kan mätas med antalet bostadssökande på KBABs kundsystem. Lägenheterna bli uthyrda så 

fort de är lediga.  

Se även diagram och tabell i delavsnitt 3.4.1.  

 

13. Hur överrensstämmer initiala beslut med resultaten? Var ligger 

avvikelse/avvikelser? 

Det har blivit bättre än det som kalkylerades före besluten. Detta beror på de 

säkerhetsmarginaler som läggs på i kalkyler, men även ett resultat av ett försiktigt tänkande. 

När bolaget gjorde en teoretisk beräkning av fasadrenoveringar, tilläggsisolering och fönster, 

så fick bolaget 17-18 år pay-offs tid. I verkligheten blev det dock 15 års pay-offs tid. Det 

betyder att bolaget har fått in hela det investerade beloppet tidigare än beräknat, understryker 

respondenten.   

Respondenten förklarar att KBAB inte har kommit till sämre resultat än det som antagits 

kalkylmässigt. Det kan bero på att bolaget beräknar sina kalkyler noggrant och med omsorg 

som baseras på gedigen kunskap om områden. Men respondenten tror gärna, att man är 

teoretiskt försiktig i sina beräkningar. Det kanske var så att en tekniker lägger lite marginal 

och sedan kommer en ekonom som ytterligare lägger på lite marginaler osv. Då ökar 

säkerhetsmarginalerna betydligt mer, responden tror att många bolag skulle kunna våga lite 

mer.  
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Respondenten förklarar att på KBAB vet man att åtgärderna skulle öka Orrholmens 

attraktivitet och trygghet, men det var svårt att mäta exakt i förväg. KBAB har lyckats 

kalkylera en stor del tack vare erfarenheter och kunskaper som finns inom bolaget. Man måste 

våga lämna synsättet som säger - att det som inte går att mäta, inte finns. Det här synsättet har 

många ekonomer som är traditionella och fyrkantiga.  Respondenten tror att detta synsätt är en 

jätte bromkloss inför renovering och förnyelseprocesser. Det handlar om att kunna se större 

sammanhang, att våga ta steget och att visa att de åtgärder som har ett långsiktigt värde 

fungerar. 

  

En del i fastighetsbranschen tittar mycket på kalkylen och det är kalkylen som gäller. 

Förvaltare är kanske långt ifrån sin verksamhet, från det praktiska och det som sker på platsen 

och hur man resonerar där. KBAB har haft fördelen att vara mycket närmare sina områden 

och ser värdet på annat sätt, understryker respondenten. 

Respondenten förklarar att KBAB nyligen har haft en diskussion med Karlstads universitet, 

för att se hur utvecklingen på Orrholmen förändrat Karlstad. Tack vare nya sätt att se på 

fastighetsförvaltandet har man ändå utan exakta mättal kunnat hitta lösningar, trender som 

man kan följa upp för att skapa mervärde avseende mjuka frågor. Det bli tydligare att se vad 

som sker i verkligheten och även tydligare att se sambanden. På akademin ser de vikten av 

vad KBAB förespråkar, men i marknaden kan finnas svårighet i att se värdet av det som 

KBAB förespråkar.  Detta beror framförallt på det traditionella synsättet som dominerar på 

marknaden, menar respondenten.  

 

Respondenten förklarar att signalerna avseende Orrholmen är tydliga och att de pekar åt rätt 

riktning efter renoveringen. KBAB har minskat sin energiförbrukning och arbetar ständigt via 

dialog med boende på området som består av fokusgrupper. Numera har KBAB gått från 

kvantitativa till kvalitativa undersökningar, dvs. samtal och möte mellan KBAB och 

hyresgästerna sker i mindre fokusgrupper. Där pratas om vad som är viktigt och varför är det 

viktigt etc.  KBAB har fått bra betyg på detta, men på frågan om vad som kopplas till ena eller 

andra åtgärder är svårt att säga.  

 

 14. Vilka synergier var initialt avsedda att uppnås i Orrholmen? Har ni lyckats uppnå 

de i efterhand?  

Det var att öka attraktivitet på området, få mer nöjda kunder, lägre energiförbrukning och 

bättre ekonomi i fastigheterna. Respondenten understryker vikten av att visa omsorg om både 

husen och människorna. Sammanfattningsvis bidrar det till nöjdare kunder, lägre omflyttning 

och bättre ekonomi.  

 

Respondenten förklarar att beslutet om renovering och förnyelseprocess inte syftade till att 

höja hyrorna. Det är KBAB som har ansvar för att renovera fasad, tak och fönster, dessa 

medförs inte med automatik i direkta hyreshöjningar. Men i årliga hyresjusteringen föreligger 

hyreshöjningar. 
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15. Har ni använt er av benchmarking, t ex forskningsprojekt eller inspirationskällor, 

inför åtgärderna på Orrholmen med avseende social hållbarhet? 

KBAB försöker utvärdera och följa det som sker i omvärlden. Men när det gäller den här 

omfattningen på åtgärder som ägde rum på Orrholmen, finns det inte många som har gjort lika 

mycket. Tvärtom, utvärdera andra vad KBAB har åstadkommit avseende Orrholmen, 

understryker respondenten.  

 

16. Vad är brukares uppfattning om renoveringen i efterhand? Vilka är fördelarna 

respektive nackdelarna?(ifall det finns undersökning) 

De undersökningar som KBAB gör i detta sammanhang visar att majoritet av boende är nöjda 

och känner sig trygga i det nya Orrholmen. 

  

17. Finns det andra åtgärder som ni nu i efterhand skulle ha gjort på Orrholmen, som 

ett resultat av efterklokhet? 

Respondenten förklarar att fastighetsförvaltare inte behöver göra allt på en och samma gång.  

Förnyelse och renovering skulle kunna ske när behoven uppstår. Fastighetsförvaltaren ska inte 

se det som ett fel att renovera i flera omgångar. För varje gång man fattar ett beslut om att 

renovera så visar det också om omsorg om husen och människor som bor där. Vad som dock 

ska göras är att hitta tillräckliga stora volymer, vilket KBAB har gjort i Orrholmen. På så sätt 

bli det rationalitet och kostnadseffektivitet i arbetet.  Det är bättre att saker och ting fungerar 

så att de får ha sin livslängd och man ska se till att dessa tjänas ut.  

KBAB har fortfarande en hel del arbete som återstår på Orrholmen. Hela det stora 

garagedäcket, all utomhusmiljö, plantering och plattsättning har behov av att rustas upp. 

Bolaget har nyligen inlett dialog med boende för att gå vidare med en planering som ligger 

några år fram i tiden. Det är ett medvetet val, då KBAB inte hade pengar och möjligheter 

tidigare, understryker respondenten.  

 

18. Finns det några åtgärder som inte har bidragit till någon nytta eller inte som ha 

gagnat en hållbar utveckling i Orrholmen?  

Respondenten förklarar att det möjligen kan vara de estetiska kraven, detta skedde i samband 

med att KBAB skulle återställa plåttaken och avskärningen runt omkring taken med 

tilläggsisolering utanpå. Kraven var att avskärningen och plåttaken skulle ha en struktur och 

en färgsättning som likna det som en gång suttit där. Sådana åtgärder som kanske inte direkt 

tjänar syftet med hållbarhet, men kan ändå spela roll. 

  

19. Vad är din uppfattning om blandning av verksamheter och boende? Har ni haft 

sådana planer inom ert fastighetsbestånd? Ifall Ja, varför anser ni att detta är viktigt? 

När det gäller att integrera verksamhetslokaler i bostäder kan det vara positivt, men KBAB 

har inte särskild erfarenhet av detta. Det är då viktigt att verksamheter av den karaktär, inte 

leder till störningar och otrygghet. Transporter är ett sådant exempel som KBAB vill 

minimera inne på bostadsgårdar. 
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4.4 Resultat från brunnberg & forshed AB 
I detta avsnitt presenteras svaren från intervjun med Marianne Ocklind - arkitekt på brunnberg 

& forshed AB i Stockholm. 

 

1. Vad är din definition på social hållbarhet? Vilka hållbarhetsfrågor är en del av 

brunnberg & forsheds mål, policy (Corporate Social Responsibility (CSR)), eller 

värdegrund och varför är dessa viktiga? 

Respondenten förklarar att brunnberg & forshed AB inte har en specifik definition på social 

hållbarhet, kontoret värnar om blandning av bebyggelse som skapar värde. Det är en 

gemensam värdegrund som medarbetare på brunnberg & forshed strävar efter. I de tillfällen 

där kontoret har t ex arkitekttävlingar, diskussioner, projekt, så fokuseras det på socialt 

hållbarhetsperspektiv och det är viktigt ur samhällsbyggandes synvinkel. Exempel på 

fokusområden ur social hållbarhetsperspektivet är blandning av bostäder och arbetsplatser, 

olika sociala samhällsklasser och olika inkomstklasser. Det är många frågor som man måste 

tänka på, som t ex:   

- Att skapa ”tjusiga” miljöer som människor kan längta till. 

- Mötesplatser och möjlighet till genomströmningar.  

- Blandning av bebyggelse som skapar dagbefolkning och nattbefolkning i ett och 

samma område, och olika upplåtelseformer. 

- Att bevara historisk spår i område, man ska kunna läsa på husen att dessa är från olika 

tidsepoker. 

- Bevara och utveckla byggnationer och berika kvalitéer på plats. 

 

Som planerare i byggprojekt ställs man inför många utmaningar, och det kan bli svårt att 

tillgodose alla aspekter.  

Det är ofta beställares krav som avgör slutprodukter, t ex vissa projektutvecklare tenderar av 

ekonomiska skäl att prioritera bort material eller kvaliteter i byggprojekt.    

 

Respondenten märker att fler och fler aktörer har mer fokus på energifrågor än sociala 

hållbarhetsfrågor.   

 

2. Hur speglar din definition avseende social hållbarhet på ditt arbete?  

Respondenter betonar att målet alltid är att åstadkomma hållbart byggande, och att social 

hållbarhet är en viktig del i detta.  Rent praktiskt innebär det att skapa bebyggelseblandning 

som ger upphov till synergieffekter.  

Respondenten förklarar att när någon har byggt ett vackert hus, så vill ofta nästa brukare eller 

generation bevara det, som t ex en vacker vattenfontän, vackert stentorg etc.     

 

3. Vilken vision avser ni förverkliga med avseende på hållbarhetsfrågor och i synnerhet 

social hållbarhet i projektet Sigma? 

Väsbyhem har en vision att öka antalet hyresgäster på området. Tanken är att exploatera 

området mer, genom t ex ett bättre och nytt handelcentrum, nya våningar. Väsbyhem vill 

utveckla området och bolaget tog på sig samhällsbyggandes ansvar i Sigma.  

Bolaget resonerar som så; att om en hyresgäst har bott i Sigma sedan år 1967, så vill den 

gärna bo kvar och ha en fungerande och tillgänglig stadsdel.  
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Kroppslig tillgänglighet för gamla och handikappade, t ex tillgänglighet till hiss, breda dörrar 

etc., är något som tidigare saknats i Sigma och som Väsbyhem vill förändra i pågående 

renoverings och förnyelseprocess. Sedan är energieffektiviseringar och flera andra viktiga 

frågor i fokus för vidareutveckling. Energifrågorna är en av de viktigaste frågor, varför 

Väsbyhem strävar efter att minska sin driftskostnad.  

 

Respondenten förklarar att allmännyttiga kommunala bostadsbolag har en historia att ligga i 

framkant avseende hållbarhetsfrågor. Ett exempel är projektet Sigma där fokus ligger i att 

göra området tillängligt för rörelsehindrade och äldre. Väsbyhem hoppas att genom detta 

kunna minska kostnader för äldreomsorg. Det är också viktigt att människor känner sig 

obehindrade och fria att röra på sig på området. 

Respondenten belyser även rollen som en kommun spelar avseende hållbarhetsfrågor och 

drivandet av dessa, vilket är oerhört väsentligt ur samhällsbyggandes perspektiv.  Kommuner 

har resurser och medvetenhet beträffande hållbarhetsfrågor samt förfogar över stort 

markinnehav. 

 

4. Vilka utmaningar har ni stött på, initialt, avseende social hållbarhet i Sigma? T ex 

investeringsbeslut, motsättningar internt, motsättningar från kunder etc.? I de fall där 

du inte kan lämna underlag, få du gärna svara i generell mening.  

Respondenten förklarar att om beställare vill ha åtgärder som främjar hållbarhet, så finns inga 

hinder för det. Som planerare eller arkitekt kan man inte göra mer än vad beställaren vill, 

oavsett vilka idéer dessa må vara.  

Respondenten strävar efter att gestalta Sigma så vackert och tilltalande som möjligt, men det 

är viktigt att det finns resurser till detta. Den ekonomiska aspekten är ofta avgörande.   

Det kan handla om att göra torget vackert i Sigma, så att torget kan locka till fest. Det kan bli 

svårt att genomföra idéer om inte pengarna räcker till. Vi vill göra det offentliga rummet i 

Sigma så tilltalande så att det främjar sociala möten, vilket i sin tur främjar social hållbarhet. 

Ofta är fastighetsförvaltare ogenerösa beträffande offentliga rum och är inte engagerade att 

utveckla kvalitéer, betonar respondenter. 

Som ett exempel på detta är att det i Sigma finns en välbevarad park från 60-talet med fina 

uppvuxna träd och det finns en del idéer om hur parken ska berikas.  

 

Respondenter projekterar bl a offentliga rummet i Sigma (t ex torget i Sigma) och detta sker i 

samverkan med kommuntjänstemän, som vaktar olika frågor t ex miljö och markfrågor. 

Samarbetet är ofta utvecklande och positiva mellan konsulter och kommunens tjänstemän, 

men olyckligtvis uppstår några ”krockar” vid buller och tillgänglighet i samband med 

ombyggnationer. Lagstiftningen idag ställer högre krav på rumsorientering än vad det gjorde 

på 60-talet, då Sigma byggdes och det är i detta avseende som krockar uppstår.  

Som en arkitekt eller -konstruktör vill man följa strukturer på ett hus, när man bygger på eller 

- bygger om dem. Man vill inte bygga om hursomhelst och dra stammar vartsomhelst på den 

befintliga byggnaden. Då kan det bli krångligt och medföra dyra lösningar.  

I Sigma äger två olika epoker rum - två olika sätt att se på vad som är ”goda boendet” - 

dagens krav och dåtidens krav beträffande rumsorientering. Idag får man inte planera 

sovrummen nära en trafikerad gata, vilket man på 60-talet fick göra. 
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Om kommuntjänstemän inte har förmåga att göra avsteg från reglerna vid svåra fall, då få 

man hitta konstiga, krångliga och dyra lösningar, och som kanske inte heller främjar 

hållbarhetsaspekter. Detta kan resultera att fastighetsägare dra ned på tillänglighet, offentliga 

rum, material och grönska. 

Det underlättar om tjänstemän på ett effektivt och flexibelt sätt kan förklara för politiker och 

beslutfattare om liknande situationer som i Sigma. Det måste finnas möjligheter att göra 

avsteg ifrån regler t ex vid förnyelse och renoveringsprocess.  I Sverige finns det en hel del 

hus som är byggda med gammalt byggteknik och som är lika bra eller bättre än dagens 

byggteknik.  

 

5. Vilka åtgärder anser du skulle kunna främja social hållbarhet, inom såväl konceptet 

Hållbar renovering som generellt?  

Respondenten förklarar att byggandet av trevåningshusen som finns i hela Sverige inte är så 

bra med avseende på den struktur de var byggda på, sett till hur man bygger hus och 

orienterar rum idag. Det uppstår svårigheter och hinder på bullriga platser om man inte kan 

utveckla husen t ex vid ombyggnationer och tillbyggnationer. Dagens regler avseende buller 

och tillgänglighet är det största hindret vid ombyggnationer av 60-talets flerbostadshus.     

 

Upprustning av offentliga rum främjar social hållbarhet. Rummen ska utformas för att både ha 

aktivitet i och rätt struktur översiktmässigt. I Sigma exempelvis fanns inget torg tidigare, så 

planen är att öppna upp för fasader och gaturum. Vidare de befintliga gatorna är inte särskilt 

livfulla, detta beror på bl a att entréerna vända mot gårdar. Planen är att ändra detta för att 

skapa bättre förutsättningar till livfulla och lysta gator och tryggare, genom att entréer 

planeras mot gatorna.  

 

Planeringsprocessen avseende trafik och stadsplaner i Sigma stöter dock på en hel del 

utmaningar, bl a beror på att processen är komplicerad. Många frågor kring 

dagvattenhantering och busshållplatser som planeras på torget i Sigma. Det är mycket 

trafiktekniska frågor och diskussioner om var buss ska stanna utan att täppa till gatuflöde och 

hur lätt för förbipasserande att ta sig gående från ena sida till andra sidan av torget. SL 

(Stockholms lokaltrafik) är också med, de vill att man ska ha ett litet trappsteg när bussen 

knäas.  

Det finns ambitioner att göra Upplands Väsby urbant och stadsmässigt. Man strävar efter att 

få livfullare Upplands Väsby. Några exempel är att skapa förutsättningar för aktiviteter i 

parker, bättre gatubelysning så att det känns tryggare längs trottoarer etc. På så sätt skulle 

kunna fler och fler intressenter utnyttja marken där, vilket höjer områdets attraktivitet och 

kvalité, understryker respondenten.  

 

6. Vilka faktorer anser du är svåra att tackla inför eventuellt tilltänkta social 

hållbarhetsåtgärder i Sigma? Varför är dessa svåra? 

Respondenten betonar att den ekonomiska faktorn som till slut avgör. Men det kan också 

uppstå situationer då uppdragsgivare inte förstår att vissa åtgärder är viktiga för området. Det 

som anses vara viktigt för somliga är det som är mätbart.  Vinstkrav och hur beställare fattar 

sina beslut under projektens gång har ofta en avgörande roll för vilka kvalitéer som uppnås.  

Ett exempel som är negativt ur social hållbarhet är att fastighetsägare beslutar om att bygga 

om områdes enda hyreslokal till trerumslägenhet för att kunna få in extra hyresintäkter.  
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Andra exempel är inköp av billigt och stillöst material som inte passar in med omgivningen, 

betonar respondenter.   

En annan aspekt som är viktigt att belysa är att kommunala fastighetsförvaltare arbetar 

mycket med hållbarhetsfrågor, de vågar ofta välja dyra material som t ex natursten i 

trapphusen, rostfritt räcke som ett robust alternativ. De resonerar som så; att barn kanske drar 

nycklar, bättre att ha natursten som håller länge och kanske medför lägre underhållskostnader 

osv.   

Privata fastighetsutvecklare däremot resonerar så här; man vet vad kunder tycker och betalar i 

en viss stadsdel och då byggs inköps strategier efter detta, vilket ofta märks på materialvalen 

som köps in. Några exempel på detta är billiga linoleumplastmattor i trapphusen, som inte är 

ett särskilt långsiktigt materialval, dessutom kan dessa orsaka fuktproblem.  

 

En annan viktig faktor som avgör slutresultatet i byggprojekt är regelverk. Lagkraven och det 

sätt man tillämpar dessa på, är inte alla gånger i samma riktning. Det finns en rädsla hos 

kommuntjänstemän i att göra fel, allting måste göras rätt enligt regeln. Det kan uppstå någon 

form av handlingsförlamning i att ha uppfyllt rätten också. Det skulle kunna underlätta 

betydligt mer om det finns flexibilitet i beslutsprocesser och möjlighet att göra avsteg från 

regler vid svåra förhållanden. Det krävs en stark person som vågar ta ett beslut. 

Det ställs många kontrollplaner och checklistor som måste uppföljas under byggprocessen. 

Men dessa kan dock inte garantera att man får en bra slutprodukt. Dagens projektplaneringar 

är mycket komplexa och dessa kompliceras ytterligare av bl a regler och förordningar som 

finns idag, understryker respondenten.    

 

7. Finns det andra aspekter att ta hänsyn till förutom social hållbarhet? Hur viktiga är 

dessa inom Hållbar renovering, samt i generell mening? 

Det är att överhuvudtaget vårda det man har byggt, och att göra på det sättet man avsett att 

renovera.  

Respondenter förklarar att i Stockholms innerstad gör man så mycket så möjligt för att bevara 

byggnader där och ofta är byggnaderna välskötta. Byggnader från 60-talet (vissa ingår i 

Miljonprograms områden) har däremot inte kommit upp till den nivå att man upplever de som 

underbara.  

Det är viktigt att bevara historiska byggnader, platser etc. Människor upplever historian 

genom arkitekturen och byggnaden representerar ett avtryck från olika tidsepoker, menar 

respondenten. 

 

8. Hur viktigt är fysisk planering avseende social hållbarhet?  

Den är oerhört viktigt, eftersom en detaljplan styr användningen i samband med 

områdesutformning. Beskrivningar i detaljplanen styr det som ska byggas t ex om det handel, 

bostad, vägbredder, kvarters storlekar, platser avser begränsningar, byggnadsvolymer, skala 

på hus osv.  Det sätter dock yttre begränsningar, då det inte alltid står i planbeskrivningar om t 

ex vilka som ska flyttas in i byggnader eller om lägenheten har ett eller två rum och vilka 

upplåtelseformer som finns i området. Det kan uppstå svåra avvägningar beträffande 

områdesutformning när dessa inte står skrivna i detaljplanen, understryker respondenten.  

Och andra sidan finns dock tydliga regler som avser dagvatten och bullernivå.  

Det är ofta i ett gestaltningsprogram som tydliga och detaljerande information finns som avser 

områdesutformning.  
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Det kan förekomma otydligheter på planbeskrivningar, t ex kan det stå att mark X ska 

användas för bostäder där bottenvåningar ska innehålla lokaler, och ibland kan det stå ”ska” 

eller ”kan” innehålla lokaler, menar respondenter. 

 

Respondenten ser en viss koppling mellan skönhet, estetik och social hållbarhet och belyser 

”betongelementhusen” (som byggdes under åren 1968-1973) som likformiga bebyggelser. 

Husen har ofta stillösa material, balkongräcken, entréer, dörrar och offentliga rum. Gårdsmiljö 

och offentliga rum planlades ofta ovanpå stora garage, som har resulterat i att växtligheter fått 

dålig spridning. Sammanfattningsvis är dessa bakomliggande faktorer, som har resulterat i att 

betongelementhusen och dess miljö är oattraktiva som förstahands boendeval, understryker 

respondenten.  

För att betongelementområden ska kunna erbjuda ett attraktivt boende, bör förnyelseprocesser 

ske med omsorg och variation, t ex genom att uppföra takvåningar, etagelägenheter som 

skapar en ny karaktär på områden. Vidare uttrycksfulla portar och entréer, fin sten på 

trapphusen, stålräcken och snygga takarmatur i trapphallar. Det lönar sig att satsa på detaljer 

och att förnyelseprocesser sker med omsorg, menar respondenter.  

 

Även bebyggelseblandning är väldigt viktig ur socialt hållbarhetsperspektiv, ett exempel i 

detta sammanhang är Huddinge (Stockholm). Huddinge har tidigare ansett vara ett oattraktivt 

område. Idag är Huddinge förhållandevis ett attraktivt område, mycket tack vare 

bebyggelseblandnig och blandning av olika typer av människor. I Huddinge finns det 

blandade bebyggelse, som t ex en Högskola, universitetssjukhuset, kommersiella 

verksamheter, bostäder och olika boendegrupper exempelvis studenter och familjer. 

Blandningen berikar Huddinge och skapar hållbara och goda förhållanden där.   

 

Respondenter tar upp Rinkeby (förort utanför Stockholm) som ett exempel med fokus på 

områdesförändring och utveckling. Man skulle förslagsvis bygga en saluhall, där man säljer 

livsmedelsprodukter från olika kulturer. Detta skulle kunna bidra till:  

- Underlättar och skapar möte mellan människor. 

- Främjar lokalhandel, möjligtvis skapar sysselsättning.   

- Att människor från olika kulturer möts. Man kan förena flera saker här, såsom handel 

och kultur, vilket kan möjligtvis leda till fler arbetstillfällen. 

- Förändrar områdets karaktär. 

 

I Stockholm finns det gröna kilar, som man värnar mycket om, och som binder ihop 

stadsdelarna, se karta 4.4.1. Gröna områden som finns mellan Tensta, Rinkeby och Spånga 

har ett promenadstråk, ett fält, men inga kopplingar emellan dem. Det kan vara fördelaktigt att 

förslagsvis bygga vägar eller – ”sociala korridorer” på kilarna som binder ihop stadsdelarna. 

Det kan tänkas att man orientera sig annorlunda i och med att dessa byggs, vilket kan bidra till 

nya möten mellan människor.  

 

 

Respondenten understryker att ett sådant förslag skulle möta motstånd och protester från bl a 

det kommunala byggnadskontoret. Man är då rädd att exploatering tar fart i större skala där 

och grönområden försvinner allteftersom.  
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Förslaget handlar egentligen om att skapa bättre och trygga förhållanden som förenklar in- 

och utflöde av människor och trafik. Men det kan vara så, att ett sådant förslag inte är politiskt 

”populärt”.  

 

 
Karta 4.4.1 visar Tensta, Rinkeby och Kista, utanför Stockholm.   

Källa: http://maps.google.se/maps?hl=sv&ie=UTF-8&tab=wl. [2011]. Samt egen bearbetning. 

 

9. Finns en koppling mellan social hållbarhet och utflyttningstal eller andra vitala 

nyckeltal?  

Respondenten förklarar att som arkitekt får man inte ofta feedback på denna fråga. Men det är 

troligt att det finns en koppling, då flyttningsbenägenhet ökar ju mer oattraktivt ett område 

blir.    

Även boendeblandning spelar roll. Blandningen skapar goda förutsättningar och höjer 

områdes attraktivitet, vilket säkerligen bidra till avtagande utflyttningstal. Medan enformiga 

bebyggelser och homogena boendegrupp tenderar försvaga områdes attraktivitet och möjligen 

öka utflyttningstalen. Blandning är oerhört viktig ur bl a social hållbarhetsperspektiv. De 

flesta i Sverige tycks hålla med i detta påstående, men det förekommer många brister ändå. Är 

inte det konstigt? Frågar respondenten. 

Respondenten har tidigare bott i Solna och där bodde människor med olika inkomstnivåer, 

bakgrund och kulturer. En sådan sammansättning är gynnsam ur flera aspekter, t ex 

språkfrågan för nyanlända och invandare som kan hanteras i en rimlig takt för alla pratar på 

sin svenska i områden och skolor. Nyanländas barn blandas med andra barn på skolor, vilket 

möjligen underlättar kontakten för barn och föräldrar.  

Det bidrar också till att infödda lära sig om andra kulturer osv. Det finns en koppling mellan 

bebyggelseblandning - och boendegrupper och social hållbarhet, betonar respondenten. 

  

http://maps.google.se/maps?hl=sv&ie=UTF-8&tab=wl
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10. Har brukare (hyresgäster) varit involverade i beslutsprocesser, i Sigma? Ifall ja, på 

vilket sätt och i vilket skede och varför var just viktigt att involvera de i detta skede?  

Respondenten förklarar att det är Väsbyhem som sköter kontakter med hyresgästerna. 

Väsbyhem har en särskild organisation, en boendegrupp, som har uppstått på frivilligt 

initiativ. Väsbyhem och boendegruppen kanalisera dialogen med övriga boende på området. 

Respondenten har den uppfattning att de boende har varit inblandade i vad avser val av 

bostadens invändiga förhållande, t ex välja färger och tapeter på innerväggar, köksluckor etc. 

De har även lämnat synpunkter om t ex var man ska rasta hundar och frågor kring uteplatser.  

 

Respondenten menar att det är viktigt att boende inte inges falska påverkansmöjligheter. 

Boende ska involveras i förnyelseprocesser där de har möjlighet att faktiskt påverka, i annat 

fall förefaller deltagandet vara meningslöst.   

I USA tillämpas av vissa aktörer en metod eller – ett system som kallas Charrette.  Charrette 

syftar till att fånga upp intressenters åsikter redan från början av ett byggprojekt och det är 

enbart de som berör av byggprojektet inbjuds att delta. De som bjuds in är medskissande och 

man måste komma överens under ett bestämt schema. Det finns en del kontor i Sverige som 

tillämpar Charrette, men metoden används oftast i USA, understryker respondenten. 

 

11. Har ni gjort utvärdering avseende era åtgärder/åtgärderna med fokus på 

hållbarhetsfrågor? Vilka projekt ingick i er undersökning och hur har ni tolkat 

resultatet?  

Respondenten förklarar att kontoret har gjort två undersökningar, som trycktes i två böcker se 

bild 4.4.1–4.4.2 samt illustration 4.4.1. Underökningarna avser två bostadsprojekt, Filmstaden 

och ett bostadsområde i Linköping, som gestaltades av brunnberg & forshed AB. 

Bostadsområden är överlag bostadsrätter som upplåtelseform.  De två undersökningarna 

belyser till en viss del hållbarhetsfrågor och social hållbarhet, men det avser främst frågor 

kring trivsel och vad boende tycker om sin bostad.  

 

 
Bild 4.4.1 visar omslaget av Filmstaden, samlad information och utvärderingar som avser 

bostadsområdet – Filmstaden - i Solna, norr om Stockholm.  Källa: brunnberg & forshed, 2011.  
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Illustration 4.4.1, visar en skiss av Filmstaden, ett urklipp från boken Filmstaden.   

  

 
Bild 4.4.2 visar omslaget av boken 84 lägenheter. Boken innehåller samlad information och 

utvärderingar avseende ett bostadsprojekt i Linköping. 

Källa: brunnberg & forshed, 2011.  

 

Båda böckerna baseras på kundundersökningar och intervjuer med brukarna, som brunnberg 

& forshed AB har arbetat fram, för att få djupare förståelse om vad brukarna tycker om 

gestaltningen och bostaden efter färdigställandet.  
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Första boken handlar om stadsdelen Filmstaden i Solna. Den andra boken är 84 Lägenheter 

och avser ett bostadsområde i Linköping.  Böckerna är inte upprättade efter akademisk 

formalitet och krav, utan dessa ses som feedback på brunnberg & forsheds arbete, menar 

respondenten.   

 

12. Vilka åtgärder/åtgärderna är svåraste i renoveringsprocesser avseende social 

hållbarhet?  

Det är oftast väldigt många frågor som måste hanteras i ett byggprojekt. Projekten är som ett 

komplex nät med många lösningar och åtgärder, som man måste ta hänsyn till för att göra de 

hållbara. Det står inte och faller med en sak, svåraste är just att knyta ihop komplexa frågor, 

understryker respondenten.  

Det är ofta mark och utemiljö, som det ”snålas på”. Det görs väldigt dålig underbyggnad för 

buskar och jord. Detta handlar egentligen inte om stora summor, men dessvärre ser inte 

fastighetsägare eller -förvaltare vikten av att utveckla gårdsmiljön. Relativt många 

fastighetsansvariga väljer att placera korta buskar i dålig jord vid entréer, och det är inte 

särskild tilltalande.  

Det handlar om pengar hela tiden, man ”trimmar ner” projekten genom t ex billiga och stillösa 

belysningar, korta buskar som knappt sticker ut framför entréer osv., menar respondenten.   

 

13. Vilka positiva resultat har ni lyckats uppnå efter renovering, t ex minskad 

utflyttning, bättre avkastning, minskad energiförbrukning, ökad trygghet på område 

etc.? Vilken åtgärd kan kopplas till respektive resultat?  

Respondenten förklarar att utfallet inte fås så tydligt. Brunnberg & forshed har inte gjort 

undersökningar i detta avseende.  

Respondenten menar att mäklarannonser skulle kunna ge indikationer på om en stadsdel har 

blivit populär, t ex prisökning kan indikerar att det har blivit attraktivt eller att man upplever 

arkitekturen vacker osv. Ett exempel på sådant är Filmstaden i Solna som har blivit attraktivt. 

Området har planerats och gestaltats utifrån bebyggelseblandning – arbetsplatser och 

bostäder. Filmstaden har verksamheter, god kollektivtrafik, mycket färg på husen och fina 

gårdar. Det är dock inga variationer av upplåtelseformer, utan det är enbart bostadsrätter. Men 

i Sundbyberg finns allmännyttiga hyresrätter, vilket är i närhet av Filmstaden.  

Det var Lindbergs och KS som ägde marken i Filmstaden och som beslutade sig att bygga 

bostadsrätter. De är projektutvecklare och bostadsrätter ansågs vara lukrativa ur deras 

synpunkt. Men blandningen genomsyras i form av verksamheter och bostäder med variationer 

i storlekar, understryker respondenten.  
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14. Hur överrensstämmer initiala beslut med resultaten avseende hållbarhetsfrågor och 

i synnerhet social hållbarhet? Var ligger avvikelse/avvikelser?  

Det är ofta väldigt komplexa beslut, många inblandade som har fokus på olika frågor och 

många ska bli nöjda. Det gäller att ha en ”linje” och hålla den så långt det går under hela 

processen.  

Det är viktigt att arkitekten har en vision och att förverkliga den ostörd. Det som kan störa 

visionen är om det finns någon som inte vill ändra på någonting under processen. Ett exempel 

i detta sammanhang är SL, många regler kring busstrafik och dess hållplatser. Det kan även 

komma upp andra frågor, som t ex se till att minska planering av farthinder som utgörs i form 

av ett gupp, då dessa kan orsaka ryggskador på busschaufförer.   

 

Det görs riskanalyser i samband med markexploatering, t ex analyser om tankbilar som 

transportera farligt gods nära bostäder osv., att man ska ha bättre förståelse för risker vid 

eventuella olyckor. Det är många frågor kring säkerhet och försiktighetsåtgärder, som t ex:  

- Vad händer om en olycka med tankbilar, som transporterar farligt gods nära en bostad, 

inträffar? Hur långt kan man bygga nära stambanan?  

Det är alltså komplexiteten i processer som kan vara orsak till avvikelse och störa, och 

möjligen hämma innovationer, menar respondenter. 

 

15. Vilka synergier var initialt avsedda att uppnå avseende hållbarhetsfrågor och i 

synnerhet social hållbarhet? Har ni lyckats uppnå dessa i efterhand?  

Det är olika i olika stadsdelar. I Filmstaden var det blandning av bostäder och verksamheter 

och god kollektivtrafik som var ämnas uppnå. Mer konkret var det olika lägenhetsstorlekar, 

olika färger på byggnader, tätt och lågt bebyggelse med variation. Sammanlagt skapar dessa 

goda synergieffekter menar respondenten.  

 

16. Hur involverades era kunder (ombyggnadsvärdar, entreprenörer etc.) avseende 

hållbarhetsfrågor? Ifall det finns brister, var ligger bristerna och finns lösningar i 

framtiden? (offentliga eller privata kunder likhet eller skillnader)! 

Respondenten förklarar att Väsbyhem har en ambition att vilja göra området hållbart och 

attraktivt. De offentliga, allmännyttiga har mer fokus på hållbarhetsfrågor och är 

framåtdrivande inom detta område.  Privata aktörer inte har alls samma fokus.  

 

16. Hur ser arbeten med hållbarhetsfrågor i samverkan med underentreprenörer ut?   

Det är oftast byggentreprenören som arbetar nära u- entreprenören, så det är svårt att ge ett 

relevant svar på denna fråga.  

 

17. Har ni använt er av benchmarking avseende hållbarhetsfrågor och i synnerhet social 

hållbarhet, t ex senaste forskning eller pilotprojekt etc.?  

Respondenten förklarar att de inte har följt upp något specifikt projekt, men på kontoret följs 

utvecklingen upp avseende hållbarutveckling och det är väsentlig ur flera aspekter.  
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18. Vad är brukares uppfattning om renoveringar i efterhand? Vilka är fördelarna 

respektive nackdelarna (ifall det finns undersökning använd gärna det som ett stöd för 

ditt argument)? 

Respondenten förklarar att brunnberg & forshed inte har gjort undersökningar på 

renoveringsprojekten, men återger nedan sin uppfattning utifrån de möten och observationer 

hon har gjort.  

Det finns ett starkt förändringsmotstånd, initialt, hos människor men som avtar senare. 

Avtagandet beror ofta på att man är nöjd över resultaten. Inför renovering och 

förnyelseprocesser så kan hyresgäster eller – boende befara t ex: 

- Hyreshöjning. 

- Förändring av utsikter.  

- ”Fel” människor som flyttar in.  

Respondenten förklarar att man som planerare måste vara lyhörd och berätta om hur man 

tänker utveckla området. Ifall boende motsätter sig utvecklingsplaner, så har de möjligheter 

att yttra sig eller överklaga utvecklingsplanerna.  Om det dock är en person som överklagar så 

kan denna inte hämma en hel kommuns utveckling. Men om de är fler och om underbyggda 

skäl finns, skulle detta utgöra skäl att planerare få komplettera sina planer. 

Respondenten understryker att oftast är boende nöjda efter renovering eller byggnation. Ett 

exempel från Sigma där motsatte sig en hyresgäst ombyggnationen av det första huset på 

området. Men vid senare kontakt med denna hyresgäst visade det sig att denna var väldigt 

nöjd över resultatet där. Hyresgästen var nöjd över de djupa väggar och vackrare 

fönsternischer (som hyresgästen uttryckte) efter ombyggnationen tack vare tilläggsisoleringar. 

   

19. Finns det åtgärder som ni skulle ha gjort nu i efterhand avseende hållbarhetsfrågor 

och social hållbarhet, som kan vara resultat av efterklokhet? 

Respondenten understryker att efterklokhet från andra projekt är att involvera eldsjälarna, 

stark samverkan och egen drift.  

Det spelar ingen roll hur många konrollplaner man har, om inte den som utför ett arbete har 

engagemang för projekten, så tenderar det dessvärre att inte ge fruktbara resultat. 

Respondenten tror att Sigma kommer att utvecklas bra, för de flesta är engagerade i projektet 

och det är mycket samverkan, betonar respondenten. 

    

20. Finns det några åtgärder som inte har bidragit till gagn avseende hållbar utveckling 

och i synnerhet social hållbarhet?  

Respondenten förklarar att i Sigma har det funnits material som går att återanvända eller 

behålla, men som har kastats bort. Möjligen är detta inte har en stark koppling till social 

hållbarhet, men viktigt ur hållbarhetsfrågor i stort. I lägenheterna där fanns stort antal kalksten 

som var i fönsterbänkar och köket som dessvärre kastades bort. Hyresgästerna är troligtvis 

inte glada nu, utan de hade troligtvis blivit gladare om man behöll kalkstenarna. Det kastas 

ofta mycket och köps nytt istället. 

Vidare fanns några förslag, som lämnades av en representant från förmedlingsförbundet för 

hörsel och handikappade, där man ville förenkla tillgängligheten för handikappade i Sigma. 

Åtgärder avsåg tillgängligheten främst vid entréer, och hur rörelsehindrade personer skulle 

lätt kunna ta sig över farthinder som finns på området. Förslaget handlade konkret om att man 

ville ha räcket vid entrén på rätt sätt som man tyckte att förslagen var mycket viktiga att ta 

hänsyn till vid projekteringen.  
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representanten hade dessvärre slutat och även kontaktpersonen på Väsbyhem, som då satt i 

projektledningen. Förslaget, anser respondenten, borde ha följts upp av projektledningen som 

kom efteråt. Ansvaret att följa upp sådana frågor faller naturligtvis på den som beställer, dvs. 

Väsbyhem.  

Det är ju sådana frågor, som man kanske ska ha en återkoppling till, t ex om åtgärder för 

handikappade har svarat på behoven i Sigma.  

Det är alltså viktigt att lyssna på kunniga representanter t ex från rörelsehindrade och 

handikappades förbund som kan ha relevant input i projekteringen, i annat fal är inte säkert att 

behovet har faktiskt tillgodoses i områden, understryker respondenten. 
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5 Analys 

I detta kapitel redovisas analyser av den empiriska datan, dvs. resultatet från Kristian 

Hallin, Mats Enmark och Marianne Ocklind, i relation till de olika delavsnitten från 

teorikapitel. Slutligen redovisas och analyseras de förslagna fysiska åtgärder, som har 

fokus på social hållbarhet. Analyserna grundar sig på såväl den teoretiska ramen som 

resultatet från respondenterna.     

5.1 Analys avseende hållbar utveckling & social hållbarhet 

Av respondenternas uppfattningar kan utläsas likheter och skillnader mellan å ena sidan den 

teoretiska beskrivningen, och å andra sidan respondenterna sinsemellan med avseende på 

social hållbarhet.  

 

Hallin uttrycker att hållbarhetsfrågor tenderar till att handla mer om miljö och energi, och att 

man tillgodoser vad marknaden efterfrågar först och främst. Hallin understryker att NCCs 

ambition är att undersöka djupare vilka åtgärder som är relevanta avseende social hållbarhet.  

Ambitionen baseras på vad marknaden, i grunden, efterfrågar och den ökade medvetenhet 

kring hållbarhetsfrågor.  

NCC eftersträvar en balans mellan alla tre dimensioner, se figur 4.2.1, och att finna åtgärder 

som kan täcka in de tre dimensioner tillsammans. Detta kan ses som grunden i linjen för den 

hållbara utvecklingens tre dimensioner, och att sträva efter balans emellan dessa tre (Manzi et 

al., 2010; Björneloo, 2007; Chong et al., 2009).  

En framträdande bild i resultatet, är den avgörande rollen som den ekonomiska aspekten 

utgör. Detta är dock ett naturligt inslag i affärsdrivna verksamheter. 

 

Enmark beskriver social hållbarhet som en del av hållbarhetsperspektivet. KBAB påverkas av 

sin omgivning, och beroende på förutsättningarna på plats, ger olika förutsättningar upphov 

till olika affärsmässiga strategier. I Orrholmen bearbetades olika lösningar och åtgärder 

utifrån KBABs affärsmodell och med fokus på social hållbarhet. 

Orrholmen är ett av miljonprogrammets områden som har haft en boendesammansättning med 

lägre sysselsättningsgrad, lägre inkomst, och högt sjuktantal. Ur detta växte insikten om en 

hållbar strategi, som kännetecknas av långsiktighet och ansvar. Enmark betonar att insikten 

växte fram med tiden – om Orrholmen ska erbjuda ett tryggt hem, måste området fungera 

socialt. Enmark gör en stark koppling mellan socialt fungerande och affärsmässigt fungerande 

i Orrholmen.     

I Aalborgåtagande understryks att den lokala nivån, avseende styrning och förvaltning, är ett 

starkt styrmedel i arbetet med sociala hållbarhetsfrågor (Robertsfors, 2009). Orrholmen kan 

ses som ett utmärkt exempel i detta sammanhang, där styrningen och förvaltningen har fattats 

på lokal och operativ nivå.  

 

Ocklind förklarar att social hållbarhet ingår som en gemensam värdegrund på brunnberg & 

forshed AB.  Värdegrunden innebär att gestaltning och planering genomsyras av variationer 

och blandningar som gagnar olika individer. Att sträva efter blandning och att bevara och 

berika olika kvaliteter bidrar till social hållbarhet, menar Ocklind.  
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I flera statliga utredningar betonas vikten av bebyggelseblandning som en vital del, i arbetet 

med sociala hållbarhetsfrämjande mekanismer. Detta bidrar till mångfald och förstärker 

områden på olika sätt, vilket är grundstenarna i social hållbarhetsåtgärd (SOU 2003:31; 

Boverket, 2003; Boverket, 2008). Mer analys ges i delavsnitt 5.3.4.  

I teorin framgår att social hållbarhet är en komplex dimension, något som även skönjs i svaren 

från respondenterna. De tre dimensioner i hållbar utveckling, däribland social hållbarhet, har 

en stark inverkan inbördes och bildar en helhet. Balans ska råda emellan dessa tre 

dimensioner för att uppnå en hållbar utveckling (Manzi et al., 2010; Björneloo, 2007; Chong 

et al., 2009). Orrholmen utgör ett relevant exempel på kopplingen mellan den ekonomiska och 

sociala dimensionen. Området hade tidigare inte fungerat ur den sociala aspekten, och det 

drabbade även den ekonomiska balansen.  

 

Definitioner och målsättningar i teorin, avseende hållbar utveckling och social hållbarhet är 

berömliga. Är dessa tillräckliga? Går det att bryta ned dem från global nivå till individnivå?  

En del menar att problematiken ligger i vem som ska tolka vad som är hållbart och ohållbart. 

Samhällen är så olikt varandra ur flera aspekter, och i ett och samma land kan förhållandena 

skilja sig. 

Det finns stora utmaningar som väntar, om inte kärnan i hållbar utveckling speglas i alla 

samhällsnivåer, och i alla yrkeskategorier. Risken är att olika yrkesgrupper definiera hållbar 

utveckling och social hållbarhet ur respektive expertisområde, vilket blir anpassat för just 

deras verksamhet och inte ur ett helhetsperspektiv (Björneloo, 2007). 

Hållbar utveckling och social hållbarhet handlar i grunden om en harmonisk utveckling som 

präglas av uthållighet, kontinuitet och gynnsam utveckling för alla individer (Björneloo, 2007; 

SOU 2003:13; Sunne, 2004).     

Vissa forskare vill lägga till en ytterligare dimension - human sustainability - dvs. människans 

egen hållbara utveckling. I den dimensionen inkluderas bl a hälsa, utbildning erfarenheter och 

kunskap samt tillgång till samhällsservice (Björneloo, 2007). En del värden som ingår i 

human sustainability ingår redan i social hållbarhet som hårda och mätbara teman. Detta kan 

ses som en ytterligare illustration av den komplexitet som social hållbarhet står för 

(Colantonio, 2008).   

I en föränderlig värld är förändring och komplexitet ett vanligt inslag. Att få all information, 

som täcker eller beskriver vad som sker eller kommer att ske, är en omöjlig uppgift. I detta 

avseende ter sig just förståelse för kärnan avseende hållbar utveckling, ha mest betydelse för 

den mänskliga utvecklingen. Balans och harmoni mellan den ekonomiska, ekologiska och 

sociala dimension är nödvändigare än fragmenterade och ad hoc lösningar (Björneloo, 2007; 

Sunne, 2004).  

 



  

104 
 

5.2 Miljonprogrammet – Analyser avseende brister och potential  

De politiska ansträngningar som gjordes för att råda bot på dåvarande bostadsbrist och som 

resulterades i byggandet av miljonprogrammet är lovvärda. Av gjorda undersökningar, tycks 

bristerna i miljonprogrammet ligga i själva förverkligandet av bostäderna. Avgörande faktorer 

för hur stadsdelarna/ husen har utformats, har varit dåtida rådande ”ideal” och byggtekniska 

metoder. 

I Agenda 21 år 1992, betonas vikten av att utveckla det lokala samhället mot en hållbar 

utveckling och hållbart samhället. Att skapa lokal ekonomi och främja olika åtgärder och 

beslut på den lokala nivån skapar starka och bestående synergieffekter (Petterson, 2005). 

Stadsidealet som presenterades av Howard hade kunnat bidra till den inriktning, då fokus låg 

på det lokala samhället. Ifall byggandet av MO hade ägt rum ur Howards ideal, så hade detta 

troligtvis gett goda resultat. 

  

Le Corbusiers höghusideal bidrog till ”isolerade öar”, där människor bor på ett ställe 

(bostaden) och transporteras till ett annat ställe (arbetsplatsen). Höghusen är opersonligt 

utformade och distanserar människor från sin omgivning (Arnstberg, 2000). Ocklind menar 

att det är viktigt att det finns dagbefolkning och nattbefolkning på ett och samma område. Det 

skapar ett aktivt stadsliv. I teorin belyses att kommersiella verksamheter saknas på 

miljonprogramsområden, vilken är en vital pusselbit för att få ett aktivt stadsliv (Sax, 2000).     

 

Enmark belyser att MO har blivit ett boendeval för den som inte har ett annat boendeval. 

Detta håller Ocklind med om, och hon anser att områdena har blivit som isolerade stadsdelar, 

se karta 4.4.1. Det råder bristfälliga kopplingar mellan stadsdelarna och framförallt inga 

sociala korridorer eller välplanerade in- och utflöden (bl a exempel av Tensta, Rinkeby och 

Sundbyberg). Resultatet av detta har medfört allvarliga konsekvenser som bl a 

boendesegregation och segregation. Dessa två utgör ett allvarligt hot mot ett samhälle, och det 

kräver koncentrerade resurser för olika slags åtgärder.  

I efterhand kan det konstateras att markhänvisningen som har ägt rum till ytterområdena, i 

kombination av enklav stadsideal, inte har tillgodosett den hållbara utvecklingen, och i 

synnerhet inte social hållbarhet (Lilja & Pemer, 2000; Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009; 

Svenska Naturskyddsföreningen, 2006).  

Hallin menar att MO är i behov av olika renoveringsåtgärder och NCC håller på att utveckla 

konceptet Hållbar renovering, för att i stort sett kunna tillgodose all typ av renoveringsbehov. 

Behovet varierar från projekt till projekt. Främst utmärker sig energi och byggtekniska och 

sociala frågor.  

Enmark beskriver att byggnaderna på Orrholmen hade en del farliga ämnen, ex PVC i fogarna 

samt byggtekniska problem av olika slag. I avsnitt 3.2.3 i teorin belyses i stort sett samma 

brister. Ett centralt och avgörande misstag, är att MO byggdes i stor skala med nya och 

otillräckligt beprövade byggmetoder (Sax, 2000; Arnstberg, 2000). Även valen avseende 

byggmaterial med lågkvalité och kort livslängd på flera byggdelar är ett misstag (Bokalders & 

Block, 2009).  

Flera rapporter belyser att stora delar av beståndet inom miljonprogrammet har eftersatt 

underhåll. Detta anses till viss del omotiverat, då flertalet av bostäderna förefaller ligga i 

storstads regioner, där det inte råder avvikande hyresnivåer eller vakanta lägenheter (Boverket 

2003; Boverket, 2008).   
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Till följd av att MO inte fick de förutsättningarna att utveckla sig som ”normala” 

bostadsområden, har områden utstått en hel del kritik. Flera negativa syner på miljonprograms 

områden kan ha också bidragit till en allmän negativ föreställning om områdena.  I detta 

avseende bör det påminnas att dåligt och eftersatt underhåll av beståndet, även har lett till att 

områdena ses som oattraktiva ur ekonomiska och social aspekt (Boverket, 2003).   

Det är inte ovanligt att MO stigmatiseras (Arnstberg, 2000; Lilja & Pemer, 2000; Andersson, 

Bråmå & Hogdal, 2009).  

Enmark betonar att områdena har blivit ett boendeval för de som inte är eller var etablerade på 

marknaden, samt målgrupper som har svårt att bo på andra ställen av flera skäl. Allt detta har 

förstärkt en nedåtlutad trend, med ännu mer segregation, ohälsa, utanförskap och sociala 

problem. 

 Men trots den dystra sanningen har ändå områdena stor potential till att utvecklas, om stöd 

till nya hållbara metoder och lösningar ges. Ocklind anser att miljonprogramsområdena har en 

bra utbyggd kollektivtrafik och det i sig är en stor potential.  

Välfungerande kollektivtrafik är ett av de viktiga elementen i social hållbarhet (Bokalders & 

Block, 2009).  

Båda Ocklind och Hallin påpekar att de stora gröna ytorna inom områdena utgör en stor 

potential för vidare utveckling, med avseende ur social hållbarhets åtgärder. Ett exempel är att 

bygga nya bebyggelser med en ny karaktär. Ocklind menar att de gröna ytorna inte bildar ett 

vackert offentligt rum. Ocklind menar att det offentliga rummet ska locka till fest. Båda får 

medhåll av teorin, om att stora ytor i de offentliga rummen inte är tillräckligt välutnyttjade 

och de bildar inte ett vackert offentligt rum. Rummen saknar i vissa områden funktion och 

estetik, se delavsnitt 3.2.4 (Boverket 2003, Boverket, 2008).   

Ett viktigt ingripande, för att berika områdena, är att tillföra nya bebyggelser och lågskaliga 

sådana. Det är viktigt att det befintliga mönstret bryts, och att det istället skapas nya 

karaktärer med låg bebyggelse ur fokus på hållbart perspektiv, se bilder som ge några 

exempel på nya karaktärer 3.2.4.3- 3.2.4.4.  Konkret handlar det om att förtäta och tillföra 

områdena nya bebyggelser, samt att reducera ett antal våningar i höghusen som är i dåligt 

skick.  

Förtätningsprocessen ska utgå från ett blandstadsideal, mer om blandstads ideal i delavsnitt 

5.3.4, (Boverket 2003, Boverket, 2008). De sociala hållbarhetsåtgärderna innebär praktiskt att 

områdena får en identitet och skapar bättre välfärd för människor. 

Ocklind håller med i påståendet om att nykaraktärs bebyggelse i områdena skulle förändra 

platserna avsevärt. Ocklind anser även att kommunikationsmöjligheter vid in- och utfart av 

områdena, samt emellan stadsdelar, främjar social hållbarhet. Boende och förbipasserade får 

bättre förutsättningar att mötas.  

 

5.2.1 Analys avseende stadsförvaltningens roll - fokus på social hållbarhet   

Ur de empiriska resultaten träder fram en viktig aspekt, och som i många avseende är 

avgörande avseende social hållbarhet. Hallin, Ocklind och Enmark understryker att offentliga 

fastighetsförvaltare, förhållandevis, har mer fokus på hållbarhetsfrågor än privata 

fastighetsförvaltare.  

Hallin menar att offentliga beställare ofta har mer personal och resurser för att hantera 

hållbarhetsfrågor. I jämförelse med privata beställare som förhållandevis är ”tunt bemannade” 

och bristfälliga med avseende på hållbarhetsfrågor.  
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Ocklind menar att förvaltare av allmännyttiga bostäder, ofta, har varit i framkant med att 

komma med ”nya” idéer avseende hållbarhetsfrågor och boendemiljöer.  Privata 

fastighetsförvaltare har inte alls samma fokus beträffande hållbarhetsfrågor.  

Enmark menar att KBAB har direktiv att förvalta beståndet ur långsiktigt och hållbart 

perspektiv, och de åtgärder som ägde rum på Orrholmen är förenliga med direktiven.   

 

 I Sverige råder, till skillnad från andra länder, kommunalt planmonopol.  Detta innebär att 

kommunerna i Sverige har ensamrätt avseende stadsplanering. Kommunerna besitter ett 

omfattande markinnehav, vilket gör det ofrånkomligt att kombination av markinnehav och 

planmonopol ger ett övertag och större möjligheter samt initiativ till att utveckla 

stadsutformningen (Lilja & Pemer, 2000).  

Det kan och andra sidan tänkas att passivitet och obefintliga strategier inom 

stadsförvaltningen förekommer med avseende hållbar utveckling, vilket inte gagnar en hållbar 

samhällsutveckling. Det är även komplicerade byråkratiska processer och olika 

yrkeskategorier inom stadsförvaltning som ”talar olika språk” utifrån sitt expertisområde, gör 

det svårt att få ett helhetsperspektiv (Ullstad, 2008).               

 

Regeringen skriver i sina utgivna utredningar att kommunerna har en avgörande roll att främja 

den hållbara utvecklingen och särskild vikt ges vid boendemiljöer och människans 

välbefinnande (Regeringens skrivelse 2005/06:126). 

Hallin menar att sociala hållbarhetsfrågor inte är ”NCCs boll” i första hand, utan NCC är mer 

som en resurs i denna fråga. Denna fråga är i första hand för politiker och beslutfattare i 

kommunerna.  

Ett tydligt exempel på den avgörande rollen som stadsförvaltningen spelar, är staden Växjö. 

Under år 2007 utsågs Växjö av EU-kommissionen till Europas grönaste stad. Detta är ett 

resultat av ett antal strategier som Växjö kommun har bearbetat för att främja en hållbar 

utveckling i Växjö. Satsningarna är fokuserade på långsiktiga energifrågor inom bioenergi 

och koldioxids reducerande lösningar. Växjö utmärker sig även genom trähöghusbyggande, 

sjörestaureringar och vattenrening. Staden har även fått pris för de sistnämnda satsningarna.   

 Utvecklingen har bidragit till bl a att företag och offentlig sektor livnär sig på 

trähusbyggandet, som är en ny nisch och profil i Växjö (Ullstad, 2008).  

 

Att kommuner har den avgörande rollen är inte helt oproblematisk. Ocklind förklarar att 

planering i ett samråd med kommunen ofta blir komplicerad. Det handlar om att tjänstemän 

inte har förmåga att göra avsteg från regler, vilket kan skapa dyra och komplicerade lösningar 

i samband med ett byggprojekt. Ocklind efterfrågar mer flexibilitet, vilket öppnar för mera 

innovationer och lätthanterliga byggprocesser. 

 

Hallin betonar att offentliga fastighetsförvaltare har krav att agera affärsmässigt. Det finns 

dock risk med detta synsätt då aspekter som t ex social hållbarhet kan försummas. Offentliga 

fastighetsförvaltare tenderar att räkna med lönsamhet på enskilda åtgärder, vilket ofta 

offentliga förvaltare gör, istället för att räkna på ett helhetspaket. Hallin menar att det finns en 

”rädsla i att göra fel” hos kommunala bolag, och de räknar hellre på enskilda åtgärder och 

dess lönsamhet än att räkna och se till helheten. 
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Enmark som är verkställande direktör i ett kommunalt bolag, betonar att de åtgärder som 

gjorts på Orrholmen, har bearbetats ur ett affärsmässigt perspektiv, vilket är ekonomiskt 

försvarbart. Enmark tillägger att ju mer en fastighetsförvaltare är nära sin operationella 

verksamhet, desto mer relevanta och konkreta beslut fattas.  

 

I avsnitten 3.3.5 och 3.3.6, återges exemplen från Tyskland. Det understryks att 

stadsförvaltningen har en nyckelroll för att främja det hållbara samhället. Man har utvecklat 

det så kallade 7 verktyg för att stärka den rollen. De viktigaste punkterna i 7 verktyg är att 

samhällsbyggnadsprocess flyttades nära invånarna för att öka delaktighet i processen. Aktörer 

som har idéer avseende hållbarhetsfrågor gavs stora möjligheter att förverkliga sina idéer, t ex 

genom att offentliga beställare antogs enbart anbud som innehöll tydliga hållbara lösningar 

(Nylander et al., 2011).    

5.3 Analyser avseende vitala aspekter 

5.3.1 Analys avseende ekonomisk faktor  

Boverket (2009) betonar att det finns för få ekonomiska studier som avser utvärdering av 

sociala insatser och dess ekonomiska effekter, vilket kan hänförs till två viktiga punkter. Det 

första är att intresset för att studera ekonomiska effekter av socialt inriktade insatser har varit 

begränsat. Det andra är att sociala problem är komplexa och medför att uppgiften blir 

vansklig. Det beror också på avsaknad av tydliga teoretiska och empiriska uppfattningar. 

Enmark, Hallin och Ocklind understryker att den ekonomiska faktorn är av störst betydelse 

avseende tillämpningar av sociala hållbarhetsåtgärder.  

I teoriavsnitt 3.3.1 belyses att, ur ett fastighetsföretags perspektiv, så är den ekonomiska 

faktorn av störst betydelse. Främst utmärker sig driftnetto under ett förvaltandeskede. 

Förvaltare eller ägare investerar i olika satsningar för att öka driftnettot, och investeringarna 

har även syftet att minska driftskostnader på kort och lång sikt (Boverket, 2008).  

Enmark understryker att åtgärderna i Orrholmen, i grunden, är ekonomiskt motiverade för att 

dels minska driftskostnaderna, främst energiförbrukning, och dels för att få Orrholmen att 

fungera socialt. Detta har kunnat förverkligas tack vare olika strategier som är förenliga med 

KBABs förvaltningsdirektiv. 

Hallin betonar att den ekonomiska aspekten är nummer ett och alla åtgärder måste bär sig 

ekonomisk. Tilltänkta sociala hållbarhetsåtgärder måste vara ekonomisk hållbara, men det är 

också viktigt att ekonomin och hållbarhetsfrågor går hand i hand.  

Det är ofta enklare att räkna på tekniska åtgärder, som har ett rikligt underlag, än sociala 

hållbarhetsåtgärder. Sociala hållbarhetsåtgärder är ofta svårare att mäta och skapa ett 

kalkylunderlag för, betonar Hallin. 

Colantonio (2008) argumenterar att det traditionella sättet att mäta och kalkylera hårda 

mätbara teman, t ex sysselsättning, jämställdhet, fattigdom etc., tenderar att ofta förlita sig på 

statistik och budgetunderlag. Mjuka och omätbara teman är istället multidimensionella och 

dynamiska till sin natur, vilket likaså kräver multidimensionell och dynamisk synsätt för att 

mäta och kalkylera samt skapa kalkylunderlag för. Det är också de mjuka och omätbara teman 

som har varit i debatter och diskussioner inom olika yrkesområde.  Diskussionerna tenderar 

ofta fokusera på själva mätobjektet än helheten.  

I figur 5.3.1.1 återges en sammanställning avseende sociala hållbarhetsindikatorer, vilket 

delas in i traditionella och växande teman. 
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Figur 5.3.1.1, visar en jämförelse mellan mjuka omätbara (växande) och hårda mätbara (traditionella) 

indikator och dess egenskaper. Källa: Colantonio, 2008: s. 12. 

   

Colantonio (2008) menar att på senare tid har fler och fler aktörer börjat intressera sig för 

multidimensionella sociala indikatorer och länkningsmetodik. Det innebär att fokus ligger på 

att nå slutmål än mätobjekt, ett tydligt exempel i detta sammanhang är Vancouver, i Kanada, 

se figur 3.1.2.1. I Vancouver tog ansvariga för stadsutvecklingen fram en ny modell, där olika 

principer eller mål länkades till mjuka och omätbara teman. De mjuka och omätbara temana 

utgjorde riktlinjer i deras arbete för att utveckla Vancouver. Colantonio (2008) understryker 

att modellen utgör ett tydligt exempel på ett paradigmskifte i sättet att utveckla en stad på, där 

mjuka och omätbara teman utgör riktlinjer för stadsutveckling. 

Ocklind betonar att beställare har det avgörande beslutet, och oftast är det ekonomin som 

avgör vilka åtgärder som ska väljas samt vilka material som ska användas. Mot bakgrund av 

detta förefaller det vara en utmaning i detta avseende, då beslut som baseras på 

endimensionellt kalkylunderlag medför svårigheter i tillämpning av multidimensionellt 

förhållande, vilket social hållbarhet utgör.     

   

Enmark understryker att en renoveringsprocess inte nödvändigtvis behöver göras under en 

och samma period, utan det kan göras i etapper. Detta kan möjligen uppfattas positivt av 

hyresgästerna, när fastighetsförvaltare kontinuerligt vårdar om deras bostadsmiljö. Detta är 

även ett sätt för fastighetsförvaltare att knyta ett starkare band till sina hyresgäster.  

Enmark betonar att som fastighetsförvaltare eller - ägare bör man fundera på vilka 

grundorsaker som skapar problem i ett område, och att man tar itu med dessa först och främst 

innan renovering. Detta innebär att man initialt bör hantera mjuka frågor först för att sedan 

påbörja en renoveringsprocess.  

Orrholmen är ett exempel där KBAB har hanterat mjuka frågor först för att därefter 

tillsammans med boende påbörja förnyelseprocessen på området. Detta ha visat sig vara ett 

framgångsrikt recept ur flera aspekter, främst ur den ekonomiska och social aspekten.  

 

I teorikapitlet får Enmark medhåll om att bostadsförvaltare i problemtyngda områden, ur 

social aspekt, bör hantera och lösa sociala problem först innan en förnyelseprocess äger rum. 

Det vill säga att satsa på mjuka frågor i första hand och sedan satsa på fysiska åtgärder eller - 

ingrepp (Blomé, 2010). 

I jämförelsen mellan två problemtyngda områden visades, att den fastighetsförvaltning som 

hade haft fokus på sociala åtgärder även fick gynnsamma resultat ur den ekonomiska aspekten 

(Ibid; Bradley, Jörgensen & Glöersen, 2004).  
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Satsningar på sociala projekt av olika slag, som fallet i Nacka kommun, gav minskad 

driftskostnad genom hela beståndet på 5-16 procent per år. Det besparade även 11 000 kr per 

lägenhet i form av olika samhällskostnader (Blomé, 2010). 

Under 1980 och 1990-talet fördes det mycket kritik avseende de storskaliga 

förnyelseprojekten som ägde rum inom bl a miljonprogrammet. Kritiken gällde framför allt att 

man inte lyckades hantera sociala problem först innan förnyelseprocessen. Det har visats sig 

att utanförskapet snarare har förstärkts än minskat i utsatta områden, och än idag finns det 

fortfarande behov av ytterligare investeringar.  

Forskningen visar att en aktiv fastighetsförvaltning som är anpassad till lokala förutsättningar 

avseende drift- och underhåll och sociala projekt bidrar till en verksamhets lönsamhet (Blomé, 

2010). 

 

Hallin nämner ett intressant förslag för vidare undersökning avseende hur en brottsutveckling 

har utvecklat sig både före och efter renovering i utsatta områden. I detta avseende 

understryker Blomé (2010) och Arnstberg (2000) att boende på områden där det görs 

kontinuerliga och aktiva satsningar ur sociala aspekter visar en attitydförändring samt 

minskad lokalbrottslighet. 

 
Figur 5.3.2, visar en bearbetad modell efter Thams figur, där olika åtgärder har olika effekter.   

Källa: Egen bearbetning.  

 

Enmark understryker att de åtgärder som ägde rum i Orrholmen, har betalat sig väl och det 

krävdes inte så stora investeringar (se figur 5.3.2 som åskådliggörs detta resonemanget).  

De investeringsbesluten avseende sociala insatser var inte särskilt stora belopp, i alla fall inte 

om det jämförs med skadegörelsen och dylikt som kostade flera hundratusen kronor varje 

månad, under vissa perioder. Enmark förklarar vidare att omflyttningstalet i Orrholmen ligger 

mellan 8-12 procent och det är gott tecken på trygga och nöjda hyresgäster. Orrholmen har 

också hamnat i paritet med de allra attraktivaste områden inom KBABs bestånd (se 

diagrammen och tabeller i delavsnitt 3.4.1). 
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Ocklind understryker att den i initiala planeringen av Filmstaden, i Stockholm, har lagts 

mycket fokus på att utforma området med omsorg såsom fina detaljer och blandning av 

verksamheter och bostäder. Idag vittnar bostadspriser om hur attraktivt det har blivit att bo i 

Filmstaden. Ocklind förklarar att det inte enbart beror på den höga andelen inflyttningar till 

Stockholm, utan man trivs att bo där man känner sig trygg. Stadsplaneringen och 

utformningen tilltalar många i Filmstaden, tillägger Ocklind.        

Bopriser kan ge en indikation på hur ett område upplevs som tryggt och attraktivt.  

Fluktuationer i bostadspriser kan dock bero på flera faktorer, som t ex ränteutveckling, 

ägandeform, andel inflyttning, arbetstillfällen i en stad etc., dessa bör vägas in och analyseras 

väl för att få en så korrekt bild så möjligt över ett områdes utveckling.    

 

Ocklind och Enmark understryker att ett utflyttningstal tendera att vara hög i område med 

sociala problem. Man är mer flyttbenägen i sådana områden, betonar Ocklind. 

Hallin menar att de projekt som ingår i konceptet Hållbar renovering har högre nivåer 

avseende utflyttningstal. Höga hyror kan även medföra höga utflyttningstal, betonar Hallin. 

 

Utflyttningstal och eventuellt andra viktiga nyckeltal, kan bidra till kvalitetsuppföljning i ett 

område med särskild betoning på den sociala aspekten.  

Ur det empiriska materialet, kan det utläsas att utflyttningstal inte kan ge en säker indikation 

avseende hur sunt eller attraktivt ett område är. Utflyttningstal kan visa höga tal trots att 

området är attraktivt, men det kan också visa höga tal pga. höga hyror eller pga. en målgrupp 

som tillfällig bor i ett bestånd t ex studenter. Det föreligger behov av att utveckla och 

komplettera med flera nyckeltal än ett utflyttningstal och med mer fokus på social hållbarhet.  

I Orrholmen kan ändå skönjas en stark koppling mellan de låga utflyttningstalen och 

tryggheten, som ett resultat av de åtgärder som ägde rum på området se diagram 5.3.1.1.  

 

 

 
Diagram 5.3.1.1, visar omflyttningen i procent avseende KBABs fastighetsbestånd. Orrholmen ligger i 

paritet med allra attraktivaste område inom beståndet, där utflyttningstalet var mellan 8- 9 procent som 

lägst under 2009.  

Källa: Karlstads Bostads AB, 2011, tilldelad av Mats Enmark under intervjun. 
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Eftersom nyckeltal är tillämpliga inom alla branscher (Catasús et al., 2003), så kan det vara 

fördelaktigt att skapa nyckeltal med fokus på social hållbarhet som är anpassade till området. 

Exempel på fokusområden är; Hur ofta sker sociala möten på området? Vad är kostnaderna 

för nedskräpning? klagomål på inomhusklimat och utemiljö och demografiska förändringar i 

ett område? Dessa kan ge en god indikation på områdets välmående, vilket skulle kunna 

förenkla beslutsprocesser avseende åtgärder och insatser.  

5.3.2 Analys avseende satsningar på gårdsmiljö och grönstruktur  

Båda Hallin och Ocklind menar att miljonprogramsområden har en del brister i dess utemiljö 

och gårdsmiljö. Hallin menar att det finns många outnyttjade gröna ytor, som har en stor 

potential att utvecklas med avseende på bl a den sociala aspekten. Exempelvis kan 

lågbebyggelse ge en ny identitet åt områden. Ocklind delar denna uppfattning, men föreslår 

också sociala korridorer där boende kan förflytta sig till från olika stadsdelar genom gröna 

korridorer eller -spår. Korridorer eller -spår skapar sociala möten vid användning, samtidigt 

som man kommer nära naturen. I teorin belyses grönskans positiva inverkan på människor.  

Närmiljö ska kunna bidra till fysiska aktiviteter genom t ex trädgårdsarbete eller egna 

odlingslotter.   

Gröna ytor ska kvalitetsutformas med fokus på funktion och estetik, då det skapar en tillgång 

som båda fastighetsägare och boende gläds av (Boverket, 2008; Berg & Saar, 2000).  

De gröna ytorna inom områdena, utgör idag en stor potential för att utvecklas vidare ur flera 

aspekter.  

Gårdsmiljön ska vara en plats för rekreation, fysiska aktiviteter, sociala möten och 

naturupplevelse. Det finns starka bevis i att, sjuka tillfrisknas snabbare vid kontinuerlig 

vistelse i natur och fin grönstruktur (Svenska Naturskyddsföreningen, 2006). Hälsa, grönska 

och skönhet tillgodoser i synnerhet den sociala hållbarhets- dimensionen (Boverket, 2008; 

Bokalders & Block, 2009).     

5.3.3 Analys avseende brukares perspektiv & deltagande 

Hallin understryker att partnering är ett sätt att hantera hyresgästerna (brukare) och dess 

frågor. Hallin betonar att hyresgästfrågorna kan vara en komplicerad process, då 

hyresgästerna är inhomogena grupper med många gånger väldigt olika åsikter. Sett ur 

entreprenören och planerarens perspektiv, tycks hyresgästfrågorna vara fastighetsägares 

angelägenhet. Båda Hallin och Ocklind menar att fastighetsägare bör ha möten med boende 

för att presentera tilltänkta ändringar etc. Det är ofta som fastighetsägare redan har skissat och 

bearbetad ett förslag, och de boende får en presentation om vad som ska ändras, tillägger 

Ocklind och Hallin. 

I avsnittet 3.3.3 belyses vikten av brukares deltagande i planeringsprocesser. Det blir ofta då 

ett slutresultat som brukare är nöjd över. Detta kräver dock tid och engagemang från alla 

intressenter. Det är också viktigt att brukare deltar och bidrar med sin synpunkt i tidigt skedde 

då chansen att påverka en byggprocess avtar ju längre arbete pågått (Bokalders & Block, 

2009).  

I tidiga planeringar av miljonprogrammet har brukarnas åsikter nästan helt försummats. Detta 

är ett av misstagen som har begåtts i miljonprogrammet (Arnstberg, 2000).   
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Enmark understryker att, i de flesta åtgärder som gjorts på Orrholmen, har brukarna varit 

delaktiga i på olika sätt. Enmark betonar att deltagandet är en avgörande faktor för framgång. 

Det bidrar till att de boende ändrar sin syn på sitt eget boende, och samtidigt skickar 

fastighetsförvaltare en signal till hyresgästen med en hälsning – jag bryr mig om din åsikt och 

ditt hem. Detta kan tolkas ur figuren 3.3.2.1 (i avsnitt 3.3.2) att det påbörjar en positiv trend i 

ett bostadsområde möjligen har just påbörjat basera den kritiska linje och den positiva trenden 

kommer luta mer och mer uppåt, naturligtvis med fortsatt insatser. 

 

Ocklind menar att det finns ett system som kallas Charrette, som används ofta i USA. Där är 

intressenter medskissande i ett byggprojekt under ett par intensiva dagar.  

Charrette skulle kunna strukturera upp deltagande för att åstadkomma ett tillfredställande 

slutresultat. Systemet används även av vissa konsultkontor i Sverige.  

Ocklind påpekar en viktig aspekt, och det är att brukarna ska involveras i renoveringsprocess i 

syftet att faktiskt kunna påverka. I annat fall kan deltagandet te sig som någon slag 

skendemokrati och gagnlös. 

 

Hallin och Ocklind understryker att det kan finns ett förändringsmotstånd hos boende. Största 

allmänheten av människor ogillar snabba förändringar.  Ocklind menar att det kan handla om 

att man motsätter sig karaktärsförändring av områden, eller om man har bott i en lägenhet i 20 

år och inte önskar några förändringar. Då kan man initialt mötas av motstånd, vilket även 

Hallin håller med om. De båda förklarar att av erfarenheter, så är dock boende ofta nöjda med 

förändringar som har ägt rum i bostaden och närmiljön i efterhand.    

Bokalders & Block (2009: s. 466-468) betonar att människan kopplar hemmet till tillit och 

trygghet. Hemmet är en symbol där människan har skapat och ordnat sin tillvaro och därför 

bör förändringar i hennes hem bearbetas med omsorg. Det ges sju viktiga egenskapsfält där bl 

a utformning av detaljer och material, dagsljusinsläpp, axialitet, rumsorganisation och 

rörelsemöjlighet i bostaden som är allra viktigaste vid utformning av bostäder. Människan är 

ofta nöjd när dessa egenskapsfält har tillgodosetts.  

 

Enmark menar att hyresgäster på Orrholmen blev tillfrågade om vilka saker de ville bevara på 

området.  Resultatet blev att boendena ville bevara den stora parken och entréerna, och då var 

det onödigt att ändra något på dessa. Det spar även på resurser och fokus läggs på det som 

måste förändras istället. 

Hallin menar att för att involvera boende krävs det samordning och en tydlig projektstyrning. 

Dels för att få goda resultat och dels så att processen inte ska bli svårhanterlig. 

I Sigma har Väsbyhem etablerade kontakter med boende, då en boendegrupp representerar de 

boende. Denna kommunikationskanal är värdefull ur flera aspekter, framför allt att 

entreprenören och fastighetsägare kan få de boendes åsikter om vilka delar de värnar om på 

området. Brukarens perspektiv är viktigt för en kontinuerlig relation mellan den som förvaltar 

och de som brukar en byggnad.       

5.3.4  Analys avseende blandning av bostäder & verksamheter   

Ocklind understryker att blandning av verksamhet och boende är väldigt viktigt för ett 

områdes utveckling ur flera aspekter, och detta genomsyras i värdegrunden för brunnberg & 

forshed. Enmark håller med om och menar att blandningen är positivt för områdes utveckling, 

men den ska inte leda till störningar och otrygghet för boende. Enmark tillägger att KBAB 

inte haft erfarenhet av sådan blandning. 
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Hallin tror att förtätning av stadsdelar, också är ett sätt som mycket troligt främjar social 

hållbarhet. I teorikapitel i avsnitt 3.3.5 ges några exempel på ett sådant koncept. Verksamheter 

i bottenvåningar och en kombination av förtätningar, skulle kunna bli ett realistiskt koncept 

och möjligen ett framgångsrikt sådant inom MO.  

 

Ocklind betonar att det under gestaltningen av Filmstaden las mycket fokus på blandning av 

bostäder och verksamheter. Ocklind menar att det skapar förutsättningar för en aktiv och 

levande stadsdel, vilket leder till lokal ekonomi och sysselsättning, även om det ter sig 

blygsamt till en början. Det viktigaste är att man skapar förutsättningar i områden.  

Inom stadsplanering förespråkas idag ett ”blandstadsideal”. Idealet ämnas skapa gynnsamma 

synergieffekter ur miljö, social och ekonomisk perspektiv (Ullstad, 2008; Bokalders & Block, 

2009; Boverket, 2008; Lilja & Pemer, 2000; Bradley, Jörgensen & Glöersen, 2004; Royal 

Institute of British Architects, 2003; Nylander et al., 2011; SOU 2003:31; Boverket, 2003; 

Boverket, 2008; Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009). Blandning av bostäder och 

verksamheter och olika typer av människor motverkar segregation och främjar integration. 

Även starka och positiva långsiktiga synergieffekter nås i jämförelse med 

enklavstadsbyggande, ”isolerade öar”, som inte är i samklang med det hållbara samhället.  

Det finns även belägg för att homogena bebyggelser skapar homogena boenden. 

Miljonprogramsområden är ett tydligt exempel i detta avseende (Lilja & Pemer, 2000; 

Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009). 

Ocklind menar att stadsdelen Solna präglas av blandade boendegrupper och det har visat sig 

som ett framgångsrikt koncept.  

Ocklind menar att områden, som t ex Rinkeby, skulle kunna profilera sig som ett 

kulturcentrum där olika kulturer möts, eller att man bygger en saluhall där olika livsmedel 

från olika länder kan handlas. Sådana idéer är berikande för dessa områden och skulle kunna 

utvecklas vidare i samdialog med boende på området.   

Av Boverkets utredningar uppmuntras liknande idéer avseende miljonprogramsområden där 

fokus rekommenderas ligga på att skapa synergieffekter (Lilja & Pemer, 2000; Andersson, 

Bråmå & Hogdal, 2009). 

5.3.5 Analys avseende olika upplåtelseformer  

Olika upplåtelseformer främjar social hållbarhet på samma sätt som blandning av bostäder 

och verksamheter ter sig. Variation av upplåtelseformer bidrar till demografisk förändring och 

gentrifiering, dvs. det bidrar till en social förändringsprocess där olika inkomstgrupper bor 

och verkar på ett och samma område.  

Variation av upplåtelseformer är ett strategiskt sätt att förebygga och motverka segregation, 

och istället främjas integrationsprocessen (Lilja & Pemer, 2010; Nylander et al., 2011).  

Ocklind menar att olika upplåtelseformer tenderar ha samma positiva effekter som blandning 

av bostäder och verksamheter. En sammansättning av individer i ett område med olika 

inkomster och bakgrund berikar varandra på olika sätt.  

Enmark förklarar att KBAB erbjuder idag enbart hyresrätter. Detta innebär att det i 

Orrholmen inte finns variation av upplåtelseformer.  

KBAB har dock utvecklat en hyressättningsmodell där hyresnivå på en lägenhet sätts utifrån 

dess standard (KBAB, 2011). Olika studier vidhåller att olika upplåtelseformer skapar 

positiva långtsiktiga synergieffekter. Det är dock svårt att bedöma om KBABs modell kan ha 

samma önskade effekter som olika upplåtelseformer ämnas utgöra. 
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Det primära syftet med olika upplåtelseformer är att berika stadsdelen med olika typer av 

människor med olika bakgrund samt att verka för bestående positiva effekter. Det måste alltså 

råda balans mellan olika upplåtelseformer i ett område, och denna balans ska bevaras i största 

möjliga mån (Bradley, Jörgensen & Glöersen, 2004; se även de exemplen från Tübingen och 

Freiburg från Tyskland).  

5.3.6  Analys avseende offentliga och gemensamma rum  

Ocklind menar att vackra och funktionella rum skapar trygghet och trivsel och ledstjärnan i 

planeringsarbete är att offentliga rum ska locka till fest. Om rummen utformas med omsorg, 

uppmuntras boende till att värna om platsen. Ocklind understryker att många gånger snålas 

det med resurser i detta avseende, t ex opassande växter och uttryckslösa utemöbler.  

 

Enmark förklarar att kommande förändringsarbete på Orrholmen kommer att omfatta den 

stora parken (parken utgörs av det stora Orrholmsgaragedäcket). Boende på Orrholmen 

uttrycker ett önskemål om att bevara den stora parken, vilket KBAB har tillmötesgått. KBAB 

planerar även att utveckla parken i samdialog med berörda parter, då det är viktigt att boende 

stödjer och bidrar med idéer, betonar Enmark.  

 I flera rapporter betonas att offentliga rum har en viktig roll i arbetet med hållbarhetsfrågor 

och social hållbarhet. De offentliga rummen ska ses som en tillgång där olika synergier ämnas 

uppnås. Exempel är funktionalitet, sociala möten, identitet, rekreation, hitta mening i livet och 

en plats att komma nära naturen (Lilja & Pemer, 2010; Nylander et al., 2011; Bokalders & 

Block, 2009; Manzi et al, 2010; Boverket, 2008). Samtidigt som detta sker, bör den personliga 

integriteten beaktas noga i samband med planering. Många studier understryker att 

insynsskyddade zoner bidrar till ökad gemenskap, då den personliga integriteten inte går 

förlorad (Berg & Saar, 2000; Bokalders & block, 2009). 

Ocklind menar att utformning av offentliga rum är en fråga om kvalité, omsorg, materialval 

och naturens grundelement.  

I exemplen från Örebro kommun, väljs konstverken som ett sätt att förgylla staden och skapa 

social möten. Det är också ett sätt att berika lokalt näringsliv, t ex ökad antal besökare 

(orebro, 2011).   

I bild 5.3.6.1 ges ett exempel där Venedigs ”identitet”, i Italien, efterliknas i en annan miljö 

och plats, som i detta fall i Doha i Qatar. 

 

 
Bild 5.3.6.1, visar en galleria i Doha, i Qatar, där man har efterliknat Venedigs smala vattenkanaler och 

gränder som ett sätt att skapa en identitet. Källa: http://oursurprisingworld.com/category/qatar/ [2011]. 

http://oursurprisingworld.com/category/qatar/
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Enmark förklarar att konstverken, musikspelning och kultur i det offentliga rummet bidrog till 

den nya Orrholmen.  

I teorin belyses att omätbara och mjuka frågor kräver kreativa och okonventionella lösningar 

(Boverket, 2008; Colantonio, 2008). Att använda sig av konstverk, musikspelning och kultur 

har visat sig vara kreativa och värdeskapande åtgärder i Orrholmen.   

 

På samma sätt som offentliga rum, så kan gemensamma rum berikas på olika sätt för att öka 

trivsel och välbefinnande. Exempel på gemensamma rum är tvättstuga och vindfång. Dessa 

rum skulle kunna vara en måltavla för att skapa och berika sociala möten och samtidigt 

erbjuda funktionalitet (Bokalders & Block, 2009). Ocklind betonar dock att man måste ha en 

säkerhetsaspekt i åtanke, säkerheten spelar en viktig roll vid kreativa lösningar avseende 

planeringen av gemensamma rum.  Ocklind menar att idag tenderar de flesta fastighetsägare 

att installera låssystem som är kopplade till tvättstugorna. Detta kan försvåra planeringsarbetet 

i syfte att skapa social och spontana möten, då tillgänglighet till rummen begränsas. Detta 

gynnar inte idén om social hållbarhets åtgärder.  

I avsnitt 5.4 presenteras förslag på hur man kan berika ett gemensamt rum, samtidigt som 

säkerhetsaspekten beaktas. 

5.4 Analys av inspirationskällan – Orrholmen 

De beslut som tog tillsammans och de åtgärder som har ägt rum i Orrholmen bidrog till den 

nya identiteten. En identitet som präglas i hög grad av kultur där Orrholmsgaraget är 

landsmärket. Det stora garaget i Orrholmen omvandlades från en mörk och ogästvänlig plats 

till en vacker och kulturell plats.  Bakomliggande krafter är de långa erfarenheterna med fokus 

på fastighetsförvaltning och medias positiva nyhetsflöde och boendes engagemang. Det allra 

viktigaste var att våga satsa på omätbara och mjuka frågor. Det som har ägt rum i Orrholmen 

kan tolkas som ett paradigmskifte i renoverings och förnyelseprocesser. 

Enmark betonar att om en byggnad ska stå i 100 år är det uppenbart att fastighetsförvaltning 

ska präglas av långsiktiga beslut. På KBAB har man lyckats handskas med de omätbara 

mjuka frågorna där kultur, identitet, platskänsla, deltagande, demografiska förändringar är de 

viktigaste inslagen i Orrholmen.   

Enmark understryker att man måste följa upp de trender som kan skapa ett mervärde, och det 

traditionella sättet att kalkylera på är inte av relevans i områden som behöver sociala åtgärder.  

I vetenskapliga studier får Enmark medhåll där omätbara och mjuka frågor belyses som svåra 

att mäta, men samtidigt utgör dessa ett viktigt inslag i social hållbarhet (Colantonio, 2008; 

Bokalders & Block, 2009).  På senare tid har man börjat länka mjuka och omätbara frågor till 

uppsatta mål, se figur 3.1.2.1, Det är mer fokus på att nå målen än att mäta enstaka mjuka och 

omätbara teman/frågor. Enmark håller med i detta påstående och gör en koppling mellan de 

mjuka frågor och de positiva ekonomiska resultaten som har uppnåtts i efterhand. Idag är det 

väldig många bostadssökande som vill flytta till Orrholmen. Boende på Orrholmen känner 

stolthet och berättar gärna om sitt nya Orrholmen, betonar Enmark.    

Enmark menar att i KBAB har funnits en medvetenhet, om att det inte räcker med att renovera 

husen. Med tiden har insikten vuxit fram att man måste ta itu med de sociala problemen som 

finns innan en renovering och förnyelseprocess sätts igång. På KBAB valdes att engagera 

boende på området och det lämnades stort utrymme för deras idéer att flöda fram.   
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Det startades så småningom en frivillig förening, Garagegruppen, med hjälp av eldsjälar på 

området som sedan tog tillvara på de idéer som lades fram av de boende.  

Därefter utvecklade och förverkligade KBAB idéerna tillsammans med Garagegruppen och 

de boende på Orrholmen.   

I teorin betonas att boendes delaktighet i förändringsarbete ger goda resultat samt är positivt 

för områdes utveckling. Ökad grad av självförvaltning tenderar även att ge goda resultat 

(Arnstberg, 2000). Boende har ofta bättre inblick över sitt eget område och dess behov, varför 

utvecklingsarbete med ett inifrån perspektiv tenderar ge fruktbara resultat (Lilja & Pemer, 

2010).  

 

Orrholmen har blandade bebyggelser, såsom smålägenheter, radhus, stora lägenheter och 

marklägenheter med olika standard. Enmark är övertygad om att variationen skapar goda 

förutsättningar att attrahera olika målgrupper och på så sätt kan en blandning av 

boendegrupper uppnås. I teorin understryks vikten av att ha blandade boendegrupper, såsom 

studenter, barnfamiljer och gamla, som kan berika varandra på olika sätt i sociala möten 

(Bokalders & Block, 2009; Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009; Lilja & Pemer, 2010, Royal 

Institute of British Architects, 2003). 

Enmark betonar att renovering och förnyelseprocess bör bl a uppnå delresultat där boende 

ändrar sin uppfattning på sitt eget boende. Det är även viktigt att fastighetsförvaltare har 

kontinuerlig närvaro på område. Boendes deltagande, kontinuerlig skötsel och omsorg från 

fastighetsförvaltare skapar goda relationer mellan boende och förvaltare. Detta bidrar till 

attityd- och beteendeförändring där boende kan känna sig stolta över sitt eget boende. Som ett 

troligt resultat av detta, tar boende mer och mer hand om området och bostaden, betonar 

Enmark. Detta kan tolkas enligt Thams figur som att en positiv trend har initierats i ett område 

och att området ses mer och mer som ett attraktivt sådant, se diagram 5.3.3.1.  

 

Enmark betonar att intresset från media och besökare kring de åtgärder som har vidtagits, har 

bidragit till den positiva bilden om Orrholmen bl a bland karlstadsbor (se bilder från avsnitt 

3.4.1).  

5.5 Analys av de fysiska åtgärderna i Sigma  

Nedan presenteras fysiska åtgärder med fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen. 

Åtgärderna nedan är naturligtvis bara några av många andra sätt som skulle kunna gagna 

social hållbarhet. Det bör dock understrykas att förslagen i illustrationsplan 5.5.4- 5.5.10 och 

planlösning 5.5.1 och 5.5.3 inte är direkt kopplade till den verkliga situationsplanen i Sigma. 

Utan är en illustration av mina tankar och idéer.  

I illustrationsbild 5.5.1 har Sigma centrum utformats med fokus på det lokala 

handelcentrumet. Utformningen av ett öppet torg skapar goda förutsättningar till 

uteserveringar, vilket kan bidra till ett mer livfullt torg. Ocklind menar att det är viktigt att den 

lokala handeln består och berikas i Sigma, även om det är i blygsam omfattning. 

 

Det är viktigt att lokalhandeln i närmiljön ges möjlighet och förutsättning att bestå och 

möjligen växa till. I teorin understryks vikten av att en förnyelseprocess bör bl. a ha i syftet att 

utveckla den lokala ekonomin i området, vilket är ett viktigt element ur social hållbarhets 

synvinkel (Bokalders & Block, 2009; Bråmå & Hogdal, 2009; Lilja & Pemer, 2010, Royal 

Institute of British Architects, 2003).  
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Lokalekonomins utveckling berikar och skapar synergieffekter, och den skapar förutsättningar 

för olika sociala möten (Bokalders & Block, 2009; Bråmå & Hogdal, 2009; Lilja & Pemer, 

2010, Royal Institute of British Architects, 2003).   

 

Alldeles intill Sigma centrum planeras ett flervåningshus som ska erbjuda boende för bl a 

studenter (se längs till vänster i illustrationsbilden 5.5.1).  

  

 
Illustrationsbild 5.5.1 visar omgestaltningen av Sigma centrum. Öppet torg och mer fokus på lokala 

affärsverksamheter. 

Källa: brunnberg & forshed, 2011. Tilldelades av arkitekten Marianne Ocklind.  
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Illustrationsbild 5.5.2, visar omgestaltningen av flerbostadshusen i Sigma med nya vindvåningar. Nya 

omgestaltningar präglas av en ljus och lugngivande färgsättning. Källa: brunnberg & forshed, 2011. 

Tilldelades av arkitekten Marianne Ocklind.  

 

I illustrationsbild 5.5.2 har byggnader omgestaltats, där har två nya våningar tillförts. Den ena 

våningen valdes att ha samma struktur som det befintliga trevåningshuset. Den andra valdes 

som en vindvåning, vilket medför en ny karaktär på området. De två nya våningar skapar plats 

för fler brukare, vilket kan bidra till att nya hyresgäster utanför Sigma flyttar in och möjligen 

ändrar den befintliga demografin (Bråmå & Hogdal, 2009; Lilja & Pemer, 2010, Royal 

Institute of British Architects, 2003).   
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Illustrationsbild 5.5.3, visar omgestaltningen av flerbostadshusen i Sigma, entréer vänds mot gator för att 

skapa aktiva och lysta gator.  

Källa: brunnberg & forshed, 2011. Tilldelades av arkitekten Marianne Ocklind.  

 

Illustrationsbild 5.5.3 visar de byggnader som omgestaltas med två nya våningar och nya 

entréer mot gatorna. Ocklind betonar att boende kan uppleva gatorna mer trygga och aktiva 

efter renoveringen än tidigare, då entréerna var vända mot gårdarna och gatorna dåligt belysta. 

I framtiden kan tänkas att mer utveckling av gatorna äger rum, t ex verksamheter 

bottenvåningar, vilket skulle främja blandning av boende och arbete som i sin tur förstärker 

lokal handel i Sigma (se analys i avsnitt 5.3.4).  
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Illustrationsplan 5.5.1, illustrerar förslag på att å ena sidan fokus på boendeblandning och verksamheter 

och å andra sidan olika upplåtelseformer (hyresrätter och bostadsrätter).   

Källa: brunnberg & forshed, 2011. Tilldelades av Marianne Ocklind. Illustrationsplan är vidare bearbetad 

av Bashar El-kazemi. 

 

I illustrationsplan 5.5.1 föreslås en blandning av olika upplåtelseformer, bostadsrätter och 

hyresrätter. Detta skapar förutsättningar för en social förändringsprocess och berikar 

bostadsområdet ur flera aspekter, men framför allt ur ekonomisk och social aspekt. Det bör 

dock belysas att ett förslag av sådan karaktär kan möta juridiska svårigheter i samband med 

ombildning från hyresrätt till bostadsrätt (i denna studie ligger fokus på social hållbarhet ur 

ingenjörsvetenskaplig hållning, därför ges ingen fördjupning i juridisk aspekt). Olika 

upplåtelseformer rekommenderas dock stark av flera utredningar, avseende MO, som anses 

utgöra en strategisk åtgärd avseende social hållbarhet (Bråmå & Hogdal, 2009; Lilja & Pemer, 

2010; Nylander et al., 2011). 

Hallin och Enmark understryker att kommunala bostadsbolag har direktiv på sig att agera 

affärsmässigt. Att erbjuda olika upplåtelseformer som troligtvis höjer områdes attraktivitet ter 

sig vara i linje med affärsmässighet (Nylander et al., 2011). 

 

För att ytterligare kunna berika lokal ekonomi i Sigma rekommenderas att skapa 

förutsättningar för fler verksamheter i bottenvåningar, detta är något som är i linje med 

blandning av verksamheter och boende (som ringas in i illustrationsplan 5.5.1 avseende 

verksamheter). 
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Illustrationsplan 5.5.2, visar området Sigma där offentliga rum ringas in. På dessa platser bör boende på 

området engageras och delta i fortsatt utveckling. 

Källa: brunnberg & forshed, 2011. Tilldelades av Marianne Ocklind, som har vidare bearbetas av Bashar 

El-kazemi. 

 

I illustrationsplan 5.5.2 föreslås vidareutveckling av gårdar i samdialog med boende. Detta är 

då ett ypperligt tillfälle för att ytterligare förstärka relationen mellan Väsbyhem och boende 

samt ökar boendes delaktighet. Det är av vikt att Sigma utvecklas med inifrån perspektiv, dvs. 

utifrån de förutsättningar som finns på plats.  

I och med att Väsbyhem totalrenoverar i Sigma utgör detta ett lämpligt tillfälle att skapa en ny 

identitet åt området. Ett förslag är att arrangera ett - barn och vuxen tema, se bild 5.5.1 där en 

inspiration på hur arrangemanget kan se ut. Detta skulle kunna planeras så här; områdets barn 

inbjuds till att fritt få rita sina idéer på ett ritpapper, som därefter tas om hand för vidare 

dekorering t ex på tvättstuga. I illustrationsbild 5.5.4 ges ett förslag på hur detta kan se ut i 

tvättstugan. Samma möjlighet skulle kunna ges till vuxna och föräldrar på området där de t ex 

får rita eller skriva sina bästa citat eller sitt motto, som senare tas omhand för vidare 

dekorering av det gemensamma rummet. Dessa aktiviteter syftar till att knyta ett band mellan 

å ena sida fastighetsförvaltare och boende å andra sida boende sinsemellan. Känsla av 

delaktighet och trygghet ökar gemenskapen och sociala möten (Bokalders & Block, 2009; 

avsnitt 3.4.1). 
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I planlösning 5.5.1 och 5.5.3 visas två förslag som skulle kunna vara en bottenvåning i någon 

av de byggnader som finns i Sigma. Förslagen är att integrera tvättstuga och gemensamt rum 

(skulle även kunna kallas en hyreslokal) där fokus ligger på temana och social hållbarhet. 

Istället för att planera en tvättstuga och en hyreslokal var och en för sig, så skulle dessa kunna 

integreras och samtidigt som både två uppfyller sin respektive funktion. Med hänsyn tagen till 

säkerhetsaspekten, planläggs tvättstugan med möjlighet till eget dörrlås eller - kodlås. 

Hyresgäster får möjligheter att använda såväl tvättstugan för tvättgöromål som gemensamma 

rummet för sociala möten samt andra aktiviteter.  

I planlösningens alternativ två (planlösning 5.5.3) väljs att planlägga tvättstuga med egen 

ingång från entrén, möjligtvis inbjuds denna separation en bättre fördelning av rum där 

tvättgöromål inte stör tilltänkta aktiviteter i det gemensamma rummet. Det gemensamma 

rummet skulle förslagsvis kunna användas som ett café som ungdomar på området kan driva 

på somrarna. Utanför det gemensamma rummet ges även möjligheter att sitta ute där miljön 

har bearbetats med omsorg, se illustrationsbilder 5.5.5- 5.5.10.   

I mina illustrationer har jag strävat efter att utforma boendemiljö med omsorg, där detaljer, 

närmiljö, grönska, axialitet, belysning och ljusa färger präglas. Jag har valt att gestalta två 

byggnader (se illustrationsbilder 5.5.5- 5.5.10) i en mänsklig och låg skala.  Förslagen skulle 

även kunna utvecklas, genom t ex att ett växthus planläggs i anslutning till husen som boende 

kan ansvara för och odla sina favoriter av frukt och grönt (se bild 3.2.4.2 som illustrerar idén). 

 

 

 
Bild 5.5.1 visar några barn ritar som en del av skolans arbete. 

Källa: 

http://www.ljusdal.se/invanare/kultur/dethvarpatiden2011/bilderfrandethvarpatiden2010.4.53459e871298

50646248000951.html [2011] 

http://www.ljusdal.se/invanare/kultur/dethvarpatiden2011/bilderfrandethvarpatiden2010.4.53459e87129850646248000951.html%20%5b2011
http://www.ljusdal.se/invanare/kultur/dethvarpatiden2011/bilderfrandethvarpatiden2010.4.53459e87129850646248000951.html%20%5b2011
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Planlösning 5.5.1, visar bottenvåningen, inredd, där tvättstuga och hyreslokal (gemensamt rum) 

integreras. Alternativ 1. Skala 1:100. 

Källa: Ritad av Bashar El-kazemi  
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Planlösning (3D) 5.5.2 visar bottenvåningen, inredd, och utanför huset. Alternativ 1. Skala 1:100 

Källa: Ritad av Bashar El-kazemi 

Aktiviteter 

visas här!  

TVÄTTSTUGA 
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Illustrationsbild 5.5.4, visar förslaget på hur barnritningar skulle kunna dekoreras på en av 

tvättstugas innerväggar.  Källa: Ritad av Bashar El-kazemi 

 
Planlösning 5.5.3, visar förslaget alternativ 2.  Ritad av Bashar El-Kazemi. 
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Illustrationsbild 5.5.5, visar gestaltningsförslaget, två- och trevåningshus. Källa: Ritad av Bashar El-kazemi  

 

 
Illustrationsbild 5.5.6, visar gestaltningsförslaget under kvällstid. Källa: Ritad av Bashar El-kazemi  
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Illustrationsbild 5.5.7, visar gestaltningsförslaget, fokus på utemiljö och sociala möte. 

Källa: Ritad av Bashar El-kazemi  

 

 
Illustrationsbild 5.5.8. Källa: Ritad av Bashar El-kazemi  

 



  

128 
 

 

Illustrationsbild 5.5.9. Källa: Ritad av Bashar El-kazemi  

  

 
Illustrationsbild 5.5.10. Källa: Ritad av Bashar El-kazemi  
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6 Slutsatser 

I detta kapitel redovisas slutsatserna på forskningsfrågor:  

Hur skulle åtgärderna, med utgångspunkten ur hållbart byggande se ut avseende social 

hållbarhet i målet att komplettera NCCs koncept – Hållbar renovering?   

Vilka realistiska fysiska ingrepp och åtgärder skulle gagna konceptet Hållbar renovering, 

med avseende på social hållbarhet – illustrationer i projektet Sigma?  

Vilka faktorer skulle kunna försvåra respektive förenkla förverkligandet av visioner 

avseende social hållbarhet? 

 

De slutsatser som erhålls i denna studie, är att social hållbarhet är en dynamisk och komplex 

dimension och likaså åtgärderna.  Kärnan i social hållbarhet är människan och därtill även 

främjandet av hennes välfärd.  

 

Hållbar renovering  

Alla nedanstående åtgärder rekommenderas att ingå i Hållbar renovering:  

 

 Områden som kännetecknas av sociala problem eller dylikt, rekommenderas att i 

första hand förebyggas med socialt inriktade insatser före en renovering och 

förnyelseprocess.  

 

 Utformning och åtgärder bör väljas och bearbetas med omsorg och med ett inifrån 

perspektiv, dvs. utifrån de behov som finns på området.  

 

 Ökat deltagande av brukaren i samband med förnyelseprocesser, genom att bl a hitta 

den/dem eldsjäl -/ar som initialt kan driva denna process med ett kontinuerligt stöd 

från fastighetsförvaltare. Brukarnas deltagande före en totalrenovering i kombination 

av omhändertagande avseende de faktiska problemen på bostadsområden tenderar ge 

positiva och gynnsamma resultat.  

 

 Sträva efter att skapa en ny identitet på områden i samband med renovering och 

förnyelseprocess. Det viktigaste är att boende vill identifiera sig med den såväl gamla 

som nya plats de lever i och att de känner stolthet över sin livsmiljö. Först då kan 

människors beteenden och attityder förändras. 

 

 Charrette eller liknande metod är av stor betydelse. Den ger en bild av vilka delar av 

områden som brukarna värnar om, och på så vis får fastighetsförvaltaren en överblick 

över vad som kan utvecklas vidare. Metoden månar om de boendes insikter då de har 

stor kännedom om sin miljö. Detta är också ett sätt för fastighetsförvaltaren att visa 

engagemang och skapa goda relationer till sina befintliga som tilltänkta brukare. 

 

 NCCs partnering skulle med fördel kunna användas för att öka fokus på brukarnas 

perspektiv. Brukarnas deltagande bör vara av vikt i kommande projekt, även om 

processen kan kräva samordning och resurser. Deltagandet är ett ypperligt tillfälle för 

att nya relationer ska kunna knytas samman mellan fastighetsägare/förvaltare och 

boende, vilket blir en god grund för fortsatt arbete i den hållbara inriktningen.  
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 In- och utflöden av kollektivtrafik och människor på bostadsområden, bör förenklas i 

största möjliga mån. Om möjligheter finns och ifall förutsättningarna tillåts bör även 

sociala korridorer planläggas. Dessa berikar områden och skapar såväl starkare 

kollektivtrafik som förutsättningar för att områden växer och består.    

 

NCC bör ha aktiv fokus på brukarens perspektiv och preferenser både före och efter 

byggprojekten med avseende på Hållbar renovering. Detta eftersom en byggnad ofta ska 

användas av brukare som troligtvis kommer att tillbringa största delen av sin tid i byggnaden. 

Att involvera brukarna aktivt före en renovering och förnyelseprocess tenderar att ge ett 

slutresultat där brukarna är nöjda med resultatet. På samma sätt tenderar aktivt deltagande, 

efter en renovering och förnyelseprocess, att ge en god bild över vilka svagheter respektiver 

styrkor som funnits i projekten. Detta minimerar troligtvis framtida svagheter och brister samt 

förstärker olika former av kvalitetsarbete.   

 

Fysiska åtgärder i exemplet Sigma 

Slutsatser avseende de fysiska åtgärderna (se illustrationsbilder 5.5.1- 5.5.10 och 

illustrationsplaner 5.5.1–5.5.3) är att Sigma har utformas med omsorg. Nedanstående åtgärder 

är ett urval som är värd att generalisera och som även har bärighet utanför Sigma. Åtgärderna 

har fokus på:  

 

 Skönhet som stimulerar människans sinnen, bl a genom ljusa och lugna färgsättningar 

och med en god arkitektur där detaljer omsorgsfull bearbetad såsom fina entréer, fina 

balkongräcken, fin trapphus, uttrycksfull fasad etc.  

 

 Mänsklig skala, låg bebyggelse. Nya vindsvåningar skapar ny karaktär och möjligtvis 

berikar den demografiska förändringar genom nya målgrupper.  

 

 Grönska runt husen ska vara en plats för rekreation samt skapa goda förutsättningar till 

sociala möten.  

 

 Blandning, verksamheter och boende, ökad fokus på lokal handel. Utformningen av 

Sigma centrum ämnas gynna den lokala handeln och ekonomin genom större fokus på 

Sigma centrum. Detta är en förutsättning för att handel ska kunna växa och bestå.  

 

 Platsens kvalité och förutsättningar. Sigma berikas med öppet torg och livfullare 

gaturum. 

 

 Gemensamma rum. Kan integreras med tvättstuga för att erbjuda funktion och skapa 

sociala möten. 

 

 Ambition att fortsätta med olika tema inom bostadsområden, initialt kan ett barntema 

vara en god idé i Sigma.  

 

 Olika upplåtelseformer, detta berikar och skapar förutsättningar till variationer av 

boendegrupper. 
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De offentliga och gemensamma rummen är en måltavla för vidare utveckling, där brukare och 

fastighetsägare gemensamt bör utveckla rummen. Detta skapar förutsättningar för nya och 

innovativa idéer som i sin tur möjliggör ett nytt identitetsskapande.  Den personliga 

integriteten bör inte gå förlorad, då majoriteten av brukarna föredrar insynsskyddade zoner i 

sitt närområde. Därför bör den beaktas i samband med områdets planeringar. 

 

Barn och vuxen- tema lägger grunden i det första steget mot att skapa en ny identitet, i sin 

egen boendemiljö. Detta bör naturligtvis uppföljas av kontinuerliga engagemang med andra 

spännande teman som både boende och fastighetsförvaltare kan komma överrens om. Med ett 

inifrån perspektiv och engagemang, kan en fortsatt utveckling av de offentliga rummen på 

Sigma ge vällyckad fortgång.  

De allra viktigaste åtgärder är blandningen av såväl bebyggelse som verksamhet och boende, 

samt blandning av olika upplåtelseformer och låg skala avseende bebyggelse.  

 

Lärdomar från Orrholmen 

Den allra viktigaste lärdomen från Orrholmen är förmågan att kunna omvandla ett ogästvänlig 

och otryggt bostadsområde till ett attraktivt och tryggt bostadsområde. Orrholmen visade ett 

paradigmskifte i sättet att utveckla bostadsområden, genom ett identitetsskapande före 

renoveringen som präglas av kulturen där de mjuka omätbara frågorna var riktlinjer för 

utvecklingen. Det är också de okonventionella synsätten att se på investeringen och eldsjälar, 

och brukarnas bidrag som varit ovärderlig.  

De boendes engagemang och deltagande, särskilt eldsjälar på Orrholmen, har varit till stor del 

avgörande för att skapa det nya Orrholmen. Det offentliga rummet har bl a varit måltavlan i 

omvandlingsarbetet som präglades av konst, kultur, rekreation, skönhet, identitet och sociala 

möten. Dessa omätbara värden har varit framgångsfaktorer samt riktlinjer i den nya 

Orrholmen. 

Positiv publicitet om Orrholmen har möjligen haft en förstärkande effekt att ändra synen på 

Orrholmen. Likaså har effekten varit att de befintliga boende har ändrat sin egen uppfattning 

om sitt eget boende. 

Lång erfarenhet och långsiktiga beslut med fokus på fastighetsförvaltning ger en god 

kännedom om de värdeskapande åtgärder med avseende på mjuka omätbara teman har 

bidragit till ett långsiktigt mervärde. Detta har gett goda resultat för Orrholmen. 

Orrholmen har blandade bebyggelse såsom smålägenheter, radhus, stora lägenheter, 

marklägenheter med olika standard. De varierande boendeformarna kan skapa goda 

förutsättningar att attrahera olika målgrupper och på så sätt kan en blandning av 

boendegrupper t ex studenter, äldre och barnfamiljer ta plats.  

Det som KBAB har lyckats göra på Orrholmen skulle mycket väl andra aktörer lyckas också 

att genomföra med engagemang, erfarenhet och kompetens.   
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Faktorer förenklar respektive försvårar 

Bland de slutsatser som försvårar respektive förenklar med avseende på social hållbarhet 

träder två vitala faktorer fram: 

 Ekonomi. 

 Stadsförvaltning. 

 

Oavsett projektens karaktär tenderar den ekonomiska faktorn vara avgörande i de beslut som 

fattas av beslutsfattarna avseende samhällsbyggnad. Det finns dock olika sätt att se på den 

ekonomiska faktor och i synnerhet investeringarna. Traditionella och ”kalkylmässiga” 

fastighetsförvaltare tenderar att välja mätbara åtgärder med befintligt kalkylunderlag som ett 

sätt för att stödja sina beslut inför renovering och förnyelseprocesser.  

Andra fastighetsförvaltare väljer att genomföra helt nya angreppssätt inför renovering och 

förnyelseprocess, som ett slags paradigmskifte. Där rymmer Orrholmen ett gott exempel på 

detta synsätt.     

Fastighetsförvaltare och projektutvecklare tenderar att vara försiktiga genom att inte välja nya 

och obeprövade metoder och åtgärder avseende social hållbarhet. Det kan vara befogat att 

dessa aktörer skall vara försiktiga, men i grunden ska omätbara värden få allt större utrymme i 

besluten. 

Kortsiktiga och oerfarna fastighetsägare och förvaltare tenderar att ha bristfällig fokus på 

hållbarhetsfrågor och i synnerhet social hållbarhet. Fastighetsägare och förvaltare som är långt 

ifrån sin operationella verksamhet och med otillräcklig erfarenhet av bostadsförvaltning 

tenderar att gå miste om de åtgärder som skapar mervärde och attraktivitet på sina områden.  

 

Stadsförvaltningspassivitet i kombination med byråkratiska och komplicerade processer 

försvårar och hämmar innovationer avseende hållbarhetsfrågor och sociala hållbarhetsidéer.  

Att ta upp och utveckla små och enkla åtgärderna för att skapa mervärde och attraktiva 

bostadsområden, med avseende på de mjuka omätbara teman, är något som tenderar att 

försummas av traditionell fastighetsförvaltning då hänsyn enbart tas till kalkylmässiga beslut. 

NCC som byggentreprenör är en resurs i sociala hållbarhetsfrågor. Det som bör 

vidareutvecklas är samspelet enligt figur 6.1. 

  

Byggentreprenör. 

Eller den som 

utformar och 

förverkligar 

fysiska miljöer  

Samhället 

. Individer 

. Organisationer 

etc.  

Stat och 

kommun, 

byggherre  

Figur 6.1 
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Det är avgörande att samspelet mellan de tre aktörer utvecklas på ett sätt där var och en förstår 

sin roll och bidrar till den hållbara utvecklingen och i synnerhet social hållbarhet. 

Byggentreprenörer kan bidra till tekniskt kunnande och effektiva byggprocesser, medan den 

vitala rollen ligger hos beslutfattare och politiker om vilken inriktning stad och 

bostadsbyggande ska inta.   

För att nämna några praktiska åtgärder, är ett krav på anbud med en tydlig redovisning av 

hållbara lösningar i samband med anbudsförfaranden vid beställning från offentliga beställare. 

Detta skulle kunna vara god väg för att främja det hållbara samhället.  

En välbearbetad strategi från stadsförvaltningen, avseende det hållbara samhället, skulle 

kunna ge utmärkt resultat där fokus bör bl a ligga på:  

 Människans välfärd. 

 Skapa ekonomiska hållbara modeller, genom att öka fokus på det lokala samhällets 

och dess förutsättningar. 

 Berika mångfalden. 

 Ge utrymmer för små som stora byggaktörer att exploatera mark. 

 Förenkla de byråkratiska processer. 

 Ge förtur till aktörer med hållbara idéer, där människan, naturen och bostaden står i 

fokus. 

 

NCC som byggentreprenör respektive fastighetsutvecklare 

NCC kan å ena sida inta rollen som byggentreprenör å andra sida inta rollen som 

fastighetsförvaltare eller fastighetsutvecklare. Beroende på vilken roll bolaget har så får social 

hållbarhet olika betydelse. Vid agerandet som byggentreprenör tenderar sociala 

hållbarhetsaspekter, förhållandevis, inte utgöra NCCs ”boll” i första hand. I de fall där NCCs 

beställare inte har så hög kompetens att hantera social hållbarhet, så har NCC delansvar att 

styra projekten med god kompetens i detta avseende.  

Vid agerandet som fastighetsförvaltare eller fastighetsutvecklare tenderar fokus på social 

hållbarhet bli allt mer viktigt, vid t ex investering eller operativt beslut i syfte att utveckla ett 

tryggt och attraktivt område.  

 

Paradigmskifte  

Omätbara värden såsom identitet, platskänsla, skönhet och deltagande kräver okonventionella 

angreppssätt, dvs. att våga inkludera omätbara värden som riktlinjer i samband med 

investeringskalkyler. Omätbara värden ska utgöra riktlinjer i förnyelseprocesser och 

utformning av såväl bostadsbyggandet som stadsbyggandet. I detta avseende utmärker sig 

Orrholmen som ett pilotprojekt (okonventionellt angreppsätt) där mjuka omätbara teman 

integrerades i KBABs affärsstrategi i syfte att uppnå en trygg och attraktiv boendemiljö. 

Omätbara värden berikar och skapar mervärde, och är en av de centrala slutsatserna i denna 

studie.  

Av studiens resultat framgår att förvaltandet av Orrholmen har initierat ett paradigmskifte i 

det sätt att renovera och utveckla ett bostadsområde, i en bransch som domineras av ett 

traditionellt synsätt.  
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7. Diskussion 

7.1 Min egen utvärdering avseende examensarbetet  

I denna studie har jag haft förmånen att fördjupa min kompetens inom social hållbarhet, som 

är ett komplext och dynamiskt ämne men mycket intressant. Ämnet medför en hel del 

utmaningar, mycket beror på just ämnets komplexitet och dess dynamik.  En av många 

utmaningar var att avgränsa sig såväl teoretisk som empirisk. Jag kom så småningom till 

insikten att arbeta utifrån fokusområden där jag fokuserade på vad, hur och för vem studien är 

relevant för. I efterhand har metoden visat sig vara en effektiv sådan. Jag fick bättre struktur 

och kom i mål i tid.   

   

Studiens starkaste sidor är bidragen från respondenterna. De berikade min studie ur olika 

infallsvinklar, tack vare deras arbetserfarenheter och befattningar, och ett välbeskrivande 

teori- och empirikapitel. Medan svagaste sida är avsaknad av brukarens perspektiv i 

empirikapitlet. Jag har dock valt att skönja brukarens perspektiv ur respondenternas 

synvinkel, vilket är också av intresse i denna studie.  En annan aspekt som skulle ha varit 

relevant i studien vore att inkludera NCCs beställare (ex bostadsbolag, byggherrar etc.) – vad 

de anser om social hållbarhet och vilka strategier de tänker tillämpa i framtiden. 

 

Min förhoppning är att läsaren finner denna studie intressant och inspirerande med avseende 

på hållbart byggande och i synnerhet social hållbarhet.   

7.2 Reflektion 

Min reflektion handlar i största del om vilken/vilka som ska ta på sig ansvaret att utveckla 

bostäder och städer ur ett hållbart byggande där honnörsorden, som hållbar utveckling, social 

hållbart, tryggt boende mm, har ett faktiskt innehåll. Ur empirin framkommer att kommunala 

bostadsbolag har direktiv att agera affärsmässigt; Vad innebär det egentligen? Hur definierar 

kommuner - vad som är affärsmässig? Är det av samma definition som den råder på 

marknaden, där kortsiktighet domineras? Vad händer om affärsmässighet går i stick och stäv 

med hållbarhets frågor? Är beslutsfattarna medvetna om hållbarhetsfrågor och dess synergier 

på kort och lång sikt, där just den ekonomiska faktorn är avgörande vid besluten?  Av flera 

skäl är svaren på ovanställda frågeställningar av stort betydelse för framtida utveckling med 

avseende på bostäder och städer. Dels eftersom kommuner i Sverige har ett planmonopol och 

dels för att de förvaltar gemensamma medlen.  

KBAB som ett kommunalt bostadsbolag har visat en tendens där affärsmässiga strategier 

förenades med hållbarhetsfrågor med fokus på att uppnå ett fungerande bostadsområde. Man 

gör kopplingen mellan det sociala perspektivet och det ekonomiska perspektivet, det som 

fungerar socialt fungerar också ekonomisk. Visserligen är Orrholmen numera ett attraktivt 

och tryggt bostadsområde, men det saknas dock blandning av verksamheter och boende i 

KBABs modell och strategier, som förhållandevis utgör en central del i social hållbarhet.  

Social hållbarhet handlar om att tillgodose flera dimensioner där variation är ett starkt inslag.  

 

Det bör dock understrykas att det som man värnar om ur socialhållbarhetsperspektiv inte 

nödvändigtvis är önskvärt av alla. Ett exempel är att ha blandning i ett område med olika 

upplåtelseformer, men som troligtvis skulle mötas av motstånd från fastighetsutvecklare som 

exploaterar mark och enbart bygger lukrativa bostadsrätter.  
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7.3 Rekommendation till vidare forskning  

Under min undersökning och till den nuvarande stunden yppar sig flera frågor som skulle 

kunna undersökas närmare. Nedan är några av de frågor och fokusområden som jag gärna 

rekommenderar en vidare forskning på:  

 

- Djupare forskning avseende brukarens involvering i planeringar av bostäder och 

verksamheter? 

  

- Djupare forskning med fokus på stadsförvaltnings roll och vilka faktiska projekt har 

genererat gynnsamma resultat avseende hållbar utveckling och i synnerhet social 

hållbarhet? Indikatorer skulle kunna vara demografisk förändring, utflyttning, 

upplåtelseformer, blandning av boende och verksamheter, in- och utflöden etc.  

 

- Jämförelsestudie mellan utsatta med attraktiva områden med utgångspunkten ur mjuka 

omätbara och hårda mätbara teman. 
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