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Abstract

To build a sustainable society in an economic and
sustainable way

Fredrika Eriksson

This report gives a picture of different things a developer in Sweden can use to
increase the social sustainability. The studied parts are Bygga om Dialogen in Malmö,
Älvstaden in Gothenburg, Vivalla in Örebro and association Byggemenskap.
By interviewing one person from each area similarities and differences were studied
to compare their work with social sustainability. In Malmö and Örebro their work is
to increase the social sustainability for restoration objects and how to get whole
areas that have long had a bad reputation to become socially sustainable with the
main focus being on hiring long-term unemployed people, in Gothenburg and within
the association Byggemeskap, the focus is to increase the social sustainability at new
housing estates and how we can build new tenancies with a lower rent then
apartments have today.
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport ger en bild av vilka olika saker byggherrar i Sverige 

använder sig av idag för att öka den sociala hållbarheten. De proekt 

som studerats är Bygga om Dialogen i Malmö, Älvstaden i Göteborg, 

Vivalla i Örebro och föreningen Byggemenskap. 

Genom att intervjua en person från varje område studeras likheter 

och skillnader i hur man arbetat med den sociala hållbarheten vid 

byggnation. I Malmö och Örebro studeras arbetet med att öka den 

sociala hållbarheten vid renoveringsobjekt, hur får de hela områden 

som länge haft ett dåligt rykte att bli socialt hållbara där stort fokus 

ligger på att anställa långtidsarbetslösa. 

I Göteborg och i föreningen Byggemenskap fokuserar man på att 

föra in den sociala hållbarheten vid nybyggnation och hur vi kan bygga 

hyresrätter som har en lägre hyra än nybyggda lägenheter i dagsläget 

har. 

Nyckelord: Social Hållbarhet, Byggherre, Miljonprogram, Arbetslöshet, 

Kommun, Affordable Housing  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Idag blir våra samhällen allt mer segregerade och ny- och 

ombyggnationer är idag till största del ämnade för personer som har 

det bra ekonomiskt ställt. Detta är något som byggherrar i Sverige ofta 

glömmer bort när de jobbar med hållbarhetsfrågor och fokus ligger på 

den ekonomiska- och ekologiska hållbarheten. För att skapa en 

möjlighet för människor som har det sämre ekonomiskt ställt att kunna 

flytta in i nybyggda eller nyrenoverade bostadsområden så krävs det att 

byggherrar tar ett ansvar för den sociala hållbarheten i samhället.   

I bostadsområden som idag är i stort renoveringsbehov, ofta 

miljonprogram som anses vara ”sämre” områden att bo i, råder det ofta 

en hög arbetslöshet. Dessa bostadsområden håller ofta inte samma höga 

standard som i andra bostadsområden ur många andra aspekter så som 

kultur, infrastruktur, utbildning och utomhusmiljö. När dessa områden 

renoveras höjs hyrorna och människor som tidigare bott i dessa 

byggnader har inte längre råd att bo kvar.  Människor som har lägre 

inkomst hamnar på så sätt i de bostadsområden som är mindre 

utvecklade och detta skapar i sin tur ett mer segregerat samhälle. I 

denna rapport så diskuteras vilka olika saker byggherrar använder sig 

av för att stärka den sociala hållbarheten i samhället.   

1.1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad byggherrar gör för att 

öka den sociala hållbarheten och hur de löser det på ett ekonomiskt 

hållbart sätt.   

1.1.2 Frågeställning  

Vad använder sig byggherrar i Malmö stad, Göteborgs stad, Skanska 

och föreningen Byggemenskap av för att skapa social hållbarhet? 

1.1.3 Avgränsningar  

I denna rapport diskuteras ämnet social hållbarhet i byggbranschen och 

vad byggherrar använder sig av i idag i Sverige. Inom området social 

hållbarhet ingår många olika parametrar som påverkar den sociala 

hållbarheten, som politiska frågor på både nationell- och på EU-nivå. 

Ett val har gjorts att studera byggherrar i Lindängen i Malmö där Bygga 
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om Dialogen har genomförts, Älvstranden i Göteborgs stad, Skanskas 

projekt Vivalla i Örebro och hur föreningen Byggemenskap arbetar med 

dessa frågor.   

1.1.4 Definitioner 

I detta stycke beskrivs ord som för den icke insatte i ämnet kan vara 

svåra att förstå. Det är viktigt att läsaren läser alla orden för att få en bra 

förståelse för rapportens innehåll.  

Affordable housing/ Social housing- Ett begrepp som ännu inte är så 

spritt i Sverige. Regeringen i England definierar följande: Affordable 

housing is social rented, affordable rented and intermediate housing, 

provided to eligible households whose needs are not met by the market 

(Department for Communities and Local Government 2012).  

Boplats- Bostadsförmedling i Göteborg (Boplats.se ND).  

Byggemenskap- en grupp människor som i egen regi och utifrån sina 

egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en 

byggnad (byggemeskap.se ND). 

Byggherre- Enligt Plan- och Bygglagen är en byggherre: den som för 

egen räkning utför eller låter utföra byggnads -, rivnings- eller 

markarbeten (Boverket.se 2010).  

Kommun- Ett territoriellt avgränsat område med administrativ enhet 

för lokal självstyrelse (NE.se 2015).  

Miljonprogrammet- En sammanfattande benämning på den bostads- 

och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 

1964–1975 (NE.se 2015).  

Social hållbarhet- Enligt KTH handlar den sociala 

hållbarhetsdimensionen till stor del om rättvisa, rättigheter, makt, 

välstånd och välbefinnande (Kungliga tekniska högskolan 2014). 

Trianon- Ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder 

och kommersiella fastigheter i Malmö (Trianon.se ND). 

ÖreboBostäder- Fastighetsbolag i Örebro (ÖBO ND)
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1.2 Bakgrund  

1.2.1 Den sociala staden 

Det blir allt lättare att förflytta sig i världen vilket leder till en kraftig 

urbanisering av våra städer. Detta ställer allt högre krav på 

utvecklingen av städerna.  

För att förstå vad som hänt med våra städer i dagens samhälle 

behöver vi titta tillbaka på hur våra städer och arbetarna i dessa 

fungerade för decennier sedan. Sverige byggde tidigare upp en 

nationell ekonomi för att skapa den sociala och trygga värld som fanns 

för dess invånare. Landets ekonomi drevs av att befolkningen 

producerade och sålde sina varor inom landet, på så sätt blev det 

viktigare med en större produktivitet på varorna och genom detta en 

större löneökning för arbetarna. Genom detta ökade också köpkraften i 

Sverige. Men allt eftersom att åren gått har det blivit allt vanligare att 

exportera varor och försäljningen inom landet har minskat. Staten 

behöver inte längre bidra till näringslivet lika mycket. På grund av 

detta ökar skillnader mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare 

och samhället blir allt mer segregerat. Den ökade skillnaden blir extra 

tydlig för människor som är sjukskriva eller som har svårt att komma in 

på arbetsmarknaden, de har svårt att ta sig ur sin låginkomstsituation 

(Abrahamsson 2012).   

Under de senaste åren har samhällsbyggandet lagt stort fokus på 

hur vi människor betraktar staden. Byggnader ska vara vackra, 

infrastrukturen ska vara välplanerad, städer ska vara gröna och 

byggnaderna ska miljöklassas efter miljöcertifieringssystem. I det 

tekniska tänket med stadsbyggandet har byggbranschen i dagsläget 

kommit långt. Vad som ofta hamnar i bakgrunden är hur människorna 

i staden verkligen trivs med sin omgivning. Hur ska staden anpassas 

utefter allas behov där både gamla, unga och människor med olika 

etnisk bakgrund ska kunna skapa en gemenskap och trivas med sin 

sociala omgivning (My m.fl. 2013).  

1.2.2 Social housing i Europa 

Social hållbarhet har de senaste åren blivit en allt större fråga i hela i 

Europa. Ett nytt begrepp har skapats för den del som rör de boende 

som benämns social housing eller i vissa fall affordable housing. Detta 
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begrepp kan bestå av olika aspekter och se ut på olika sätt beroende på i 

vilket land i Europa man pratar om. Sammanfattningsvis handlar det 

om hur vi kan bygga ett mindre segregerat samhälle och samtidigt 

bygga bostadsområden där befolkningen med en lägre inkomst ska ha 

råd att bosätta sig, ett problem som många har idag p.g.a. de höga 

hyrorna som är idag. Eftersom olika länder har olika problem vad 

gäller segregationen och även olika regler och lagar, är det viktigt att 

specificera begreppet social housing efter de behov som respektive land 

har för att kunna skapa de bästa förutsättningar för respektive land.  

Att idag kunna bygga ett socialt hållbart samhälle är svårt, speciellt 

att få det ekonomiskt lönsamt. Att kunna bygga nya bostäder med en 

lägre hyra än vad nybyggda bostäder idag har, eller att renovera 

befintliga bostadsområden som ska behålla den lägre hyran är 

komplext. Att hyran på många platser i Europa är styrd efter 

byggnadens skick blir ett problem när bostäder ska renoveras. Då höjs 

hyrorna eftersom hyresrätterna blir värda mer när kvalitén har ökat. Att 

dra ner på kostnadsökningar är svårt eftersom de ofta regleras av staten 

den enskilde ägaren har då inte möjlighet att styra över hyresökningen. 

(Whitehead 2007).  

I rapporten om ett socialt blandat boende i Göteborg beskrivs några 

ofta gemensamma och återkommande drag för att kunna bygga 

bostäder med en lägre hyra. (Olsson m.fl. 2012:3)  

 Det är genom lagar och regler undantaget från den 
kommersiella bostadsmarknaden 

 Det får ett offentligt finansiellt stöd 
 Det ägs av icke vinstdrivande företag 
 Det är en samhällsenlig insats riktad mot resurssvaga 

personer 
För att använda sig av lagar och regler som är ett undantag från 

den kommersiella bostadsmarknaden sätter staten i vissa länder i 

Europa konkurrenslagstiftningen ur spel genom att göra ett undantag 

av tjänster av särskild ekonomisk betydelse. Många länder har infört 

ekonomiskt stöd på kommunal-, regional- eller statlignivå för att kunna 

bygga med social housing. För att hålla hyrorna låga är det ofta icke 

vinstdrivande byggherrar som bygger dessa bostadsområden. För att 

bli tilldelad en bostad sätts en gräns på personens inkomst och speciella 

köer skapas för tilldelning av bostad. (Olsson m.fl 2012).   
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1.2.3 Social hållbarhet i Sverige 

Tanken på social hållbarhet togs för första gången upp 1987 i samband 

med World Commission on Environment and Development eller som 

den ofta kallas på svenska Brundtlandskommissionen. Det var i 

samband med begreppet hållbar utveckling där de tre aspekterna för 

hållbarhet ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet började 

utvecklas. Under denna kommission så kom man fram till att med hjälp 

av dessa tre faktorer så skulle det bildas en bra hållbar utveckling som 

inte riskerar att nästa generation inte kunde tillgodose sina egna behov.  

Det har senare kommit fler metoder och projekt som jobbar vidare med 

att uppfylla målen och sätta dem i handling så som Earth Summit och 

Agenda 21 (FN 2012). I Sverige har arbetet med social hållbarhet inte 

funnits i lika stor utsträckning som de andra två hållbarhetsfaktorerna.  

1.2.4  Göteborgs stad, Älvstaden 

I Göteborg arbetar man med ett nybyggnadsområde i Älvstaden där 

man försöker minska segregationen och göra den lägre än vad den 

tidigare varit i Göteborgs stad, genom att försöka skapa ett blandat 

boende där människor med olika inkomster skall kunna bo tillsammans 

och blanda bostadsformerna hyresrätter och bostadsrätter. Detta 

hoppas man ska främja en mindre segregerad stad.  (Ett socialt blandat 

boende i Göteborg 2012). 

Genom detta ska en utveckling av staden ske och det ska skapa ett 

rikare stadsliv för de boende i området. Det diskuteras också att bygga 

på ett nytt sätt med bl.a. kollektivboende. I Vision för Älvstaden 

beskrivs uppgiften med att skapa ett socialt hållbart bostadsområde i 

Göteborgs stad såhär:  

 Etablera ett test projekt för socialt hållbart boende 

 Arbeta för en stor variation av boende för alla 
(Vision Älvstaden 2012:14) 

1.2.5 Malmö stad, Bygga om dialogen i Lindängen  

I Malmö och Bygga om dialogen har en stor satsning på den sociala 

hållbarheten gjorts och vad vi i Sverige ska kunna använda oss av för 

att skapa ett socialt hållbart samhälle. Det har varit en process där 

många kunniga personer inom olika områden har varit inblandade. 
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Bakgrundsstudier har gjorts för att skaffa sig en bra bild om vilka 

problemen är och hur dessa ska bearbetas.  

Att få in den sociala hållbarheten i samhället är något Malmö stad 

har arbetat med på olika sätt länge. De första försöken gjordes redan på 

70- talet och olika försök har gjorts ända fram tills idag. Än så länge är 

det inte riktigt någon av dessa försök som riktigt har lyckats. Under 

försöken har man varit noggrann med att göra uppföljningar på bl.a. 

välfärdsredovisningar. Upptäckten man gjort genom uppföljningarna 

är att det i Malmö stad inte blivit några förbättringar av den sociala 

hållbarheten med hjälp av försöken. Segregationen och klyftorna 

mellan befolkningen har snarare ökat än minskat de senaste åren. Så 

syftet med projektet i Malmö och Malmökomissionen var att få fram 

bl.a. hur de på ett bra sätt skulle kunna skapas en bättre hållbar stad 

genom ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Forskning har 

visat att en samhörighet mellan alla de tre hållbarhetsfaktorerna behövs 

för att kunna bygga en hållbar stad som ska vara hållbar i längden. De 

är väldigt beroende av varandra.  

 
Av figur 1.1 framgår sambandet mellan den ekologiska-, ekonomiska- och 

sociala hållbarheten. Figuren är inspirerad av en bild från Malmökomissionen 

 

 Som visas i bilden är det viktigt att den sociala hållbarheten fungera för 

att skapa en bra boendemiljö och det ska vara lika självklart att uppnå 

kraven för social hållbarhet som det är för att uppnå den ekonomiska- 

och ekologiska hållbarheten. För att lyckas driva frågorna kring social 
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hållbarhet så jobbar de mycket med kopplingen mellan hur staden 

skapas och hur dess invånare trivs.  

Människors hälsa är viktig för att skapa en socialt hållbar stad. 

Hälsan innebär hur människor lever, deras ekonomiska förutsättningar, 

hur de mår psykologiskt o.s.v. Människor som dras med olika sämre 

hälsoaspekter blir i sin tur en extra kostnad för samhället då de ofta får 

bidrag och stöd från staten. De behöver mer sjukvård, är oftare 

arbetslösa m.m. Att få människor att komma in i samhället och börja 

arbeta lönar sig på lång sikt då detta bidrar till samhället och kostar 

samhället mindre pengar.  Det krävs en metod för att få in dessa 

arbetslösa människor in på arbetsmarknaden. Detta är en av många 

frågor som Malmö stad har försökt att lösa (Stigendal m.fl. 2013). Enligt 

mål 2.2.2 i Malmökomissionen står det ” Malmö stad ska aktivt prova 

nya sätt att stimulera utvecklingen av arbetsmarknaden och framväxten 

av nya jobb.” en plan på hur detta problem ska lösas har skapats.  

 En ändring i politikens välfärdsfrågor om att de ska jobba 
för mål som riktar sig mot att försöka från början ordna så 
att problematiken inte uppstår, istället för dagens system där 
fokus ligger på vilka problem människorna har i nuläget.   

 Att skapa en ny typ av upphandlingsregler så alla aktörer 
ska kunna ingå ett partnerskap som gynnar dem. Denna 
satsning görs genom två olika projekt inom Malmö stad, 
Bygga om dialogen och Amiralsstaden.   

 För att kunna möjliggöra att personer som är arbetslösa ska 
få en arbetsmöjlighet krävs det ett sätt att utveckla nya 
metoder. Eftersom att människorna varit utan arbete en 
längre tid och vanligtvis inte har någon högre akademisk 
bakgrund behöver samhället hjälpa dem in i arbetslivet 
(Stigendal m.fl. 2013:109).   

I Lindängen startade projektet Bygga om dialogen som fokuserar 

på att lyckas med alla tre hållbarhetsfaktorerna. En större satsning har 

gjorts på att skapa social mobilisering och jobb för arbetslösa i området 

där utvecklingen av den sociala investeringsfonden ligger till grund.  

Enligt de mål som satts upp för området ska man lyckas uppnå 

miljömålen för 2030, vilket antagligen inte kommer att gå att genomföra 

om man fortsätter som man gjort hittills. (Bilaga 4 Amiralsstaden och 

Bygga om Dialogen N.D) Några av de saker som man kom fram till 

under Bygga om Dialogen var:  
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 Flera av de arbetslösa i området erbjuds arbetsmöjligheter. 
Både genom själva byggarbetsplatsen och andra möjliga 
arbetsplatser så som affärerna i området.    

 Skolelever får vara med och bestämma vilka 
fritidsaktiviteter som ska finnas i området. Fritidsaktiviteter 
som inte fungerat tas bort och de som ungdomarna gillar 
stannar kvar (Mötesplats social innovation 2014). 

I Bygga om Dialogen har man försökt tackla många av de problem 

som företag och samhället står inför när de ska renovera dagens 

miljonprogramområden. Genom att enbart renovera dessa områden ur 

energisynpunkt och inte alls ta hänsyn till den sociala hållbarheten 

skapas ofta mer problem för de utsatta i bostadsområdet. Att 

energieffektivisera byggnader är kostsamt och detta medför ofta en 

hyresökning. En höjning som de boende i miljonprogramsområden inte 

klarar av. För att undvika denna höjning har man i Malmö kommit 

fram till att man måste bredda kalkylen så denna innehåller alla 

nödvändiga samhällskostnader.  Att få en sådan kalkyl att gå ihop är ett 

komplext problem, en användning av olika investeringar är nödvändig 

för att lösa problemet. Detta gjordes genom att skapa arbete för 

arbetslösa i bostadsområdet och använda sig av det lokala 

investeringsbehovet. Viktigt att tänka på för fastighetsägare som äger 

denna typ av bostäder idag är att fastighetsvärdet ökar då människor 

mår bättre och trivs i sina hem. Att få boende att bo kvar och samtidigt 

höja värdet på deras livskvalitet leder till ett långsiktigt tänkande och 

höjer värdet på fastigheterna (Bjarne 2014).     

1.2.6 Skanska, Vivalla 

Skanska bedriver ett projekt med fokus på den sociala hållbarheten i 

Vivalla, Örebro. Det är ett miljonprogramsområde som ska renoveras 

och förändras på några år. Genom projektet vill Skanska att personerna 

i bostadsområdet ska må bättre och känna sig tryggare i 

bostadsområdet. Genom projektet bidrar de med ett mer hållbart 

samhälle. (Skanska.se 2015). 

Vivalla är ett partneringprojekt mellan Skanska, ÖrebroBostäder 

AB och arbetsförmedlingen. Området byggdes under 60-talet och är ett 

så kallat miljonprogramsområde (Wikberg 2015). Tillsammans satsar de 

http://www.trafikverket.se/contentassets/cb8065b178c2479888114017c016cb5f/nyhetsblad_nr2_partneringprojekt_do_arvika.pdf
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på att skapa ett hållbart bostadsområde genom ekonomisk-, social- och 

ekologisk hållbarhet. De ska skapa en trivsam boendemiljö för de 

boende. För att öka den sociala hållbarheten satsar de på att skaffa 

arbetsplatser för långtidsarbetslösa (ÖBO 2015). Genom att sätta 

människor som bor i området i arbete hoppas man även öka tryggheten 

i området, vilket tidigare varit svag. De eftersträvar den sociala 

hållbarheten genom att skapa en närhet mellan Vivalla och Örebro 

centrum, genom bl.a. ökad tillgänglighet till stadskärnan. Projektet ska 

tillföra en minskad segregation och därmed minska utanförskapet i 

Örebro. (Skanska.se 2015). 

1.2.7 Föreningen för Byggemenskap 

Begreppet byggemenskaper kommer ursprungligen från Tyskland och 

föreningen för Byggemenskaper jobbar med att införa begreppet i 

Sverige. Den officiella definitionen av en byggemenskap är såhär, "En 

byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina 

egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en 

byggnad" (byggemeskap.se). Detta främjar den sociala hållbarheten på 

så sätt att de personer som agerar byggherrar ofta flyttar in i bostäderna 

själva och då skapas en social gemenskap (Byggemenskap.se N.D).  

I en byggemenskap finansieras projektet genom de boende som 

flyttar in i bostäderna. Genom detta försvinner många mellanhänder 

som annars finns vid ett byggprojekt. En byggemenskap är också ofta 

bättre finansiellt där kostnader kan hållas låga på grund av att vinst och 

riskpåslag försvinner.  

Vid denna typ av byggnation är de boende med och bestämmer 

direkt vid byggstart istället för att de kommer in i processen när 

bostaden är helt färdigställd. Det finns många föredelar med att bygga 

en byggemenskap som att man bygger tillsammans, eller att det går att 

få ett speciellt hus som t.ex. ska vara ekologiskt byggt. Det finns helt 

enkelt många fler möjligheter med boendet för en privatperson i en 

byggemenskap. 

Det finns många fördelar både för staden och de boende med en 

byggemenskapenskap. Några av dessa aspekter har diskuterats i 

rapporten om byggemenskap och framförts i  figur 2 som visas på nästa 

sida.  
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Figur 1.2  hämtad från rapport om byggemenskap som visar hur olika faktorer 

kan påverka de boende och staden på ett positivt sätt 

(Svensson 2012:4). 
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1.2.8 CSR, Corporate Social Responsibility  

Begreppet corporate social responsibility står för att företagen ska ta ett 

miljömässigt- och socialt ansvar. Detta begrepp har blivit allt starkare 

de senaste åren och ett ansvar som är svårare för företagen att ta 

eftersom de själva måste ta beslutet att vara delaktig då det inte finns 

några bestämmelser på att de faktiskt måste ta socialt ansvar. Att ta 

detta ansvar kan tolkas på många olika sätt och frågor om hur företagen 

ska göra och om de överhuvudtaget har ett ansvar för den sociala 

hållbarheten är ofta något som ses som ett problem. Det krävs istället 

ofta att samhället diskuterar behovet av att företagen agerar.   

För att underlätta processen och arbetet kan företag ingå en 

partnering. I boken CSR Corporate Social Responsibility en guide till 

företagets ansvar tar författarna upp ett bra exempel på partnerskap 

mellan en ideell organisation (Rädda Barnen) och näringslivet 

(Accenture) där Rädda Barnen bidrar till att säkerställa den sociala 

delen av CSR och Accenture bidrar med sin expertkompetens. Detta för 

att nå de sociala målen samt projektmålen för uppdraget (Borglund 

m.fl. 2012:39). 

Enlig rapporten CSR Europe Report så skapas en ”win-win” 

situation för både företag och samhället vid en användning av CSR. Det 

får företag att använda sina resurser bättre. Att de genom att utnyttja 

människors fulla kompetens kan de t.ex. gynna människor som har det 

svårt att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt få en större 

blandning av människor på arbetsplatsen. Vilket kan hjälpa fram den 

sociala hållbarheten. (HØjensgård 2003) 
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2. METODIK 

2.1 Val av metod 
Eftersom att detta arbete är en jämförande studie av de olika områdena 

Malmö stad, Göteborg stad, Skanskas projekt Vivalla i Örebro och 

arbete med byggemenskaper kommer intervjuer genomföras för att 

tolka hur varje byggherre ser på den sociala hållbarheten och hur de 

kan hjälpa till med att främja detta i olika bostadsområden. Det som 

kommer att användas i denna undersökning är alltså kvalitativa 

metoder och intervjuer som sedan tolkas utefter varje individ som blir 

intervjuad. Eftersom projekten är utspridda över Sverige kommer två 

intervjuer hållas person till person och två intervjuer kommer vara 

telefonintervjuer.  

2.1.1 Förarbete 

Inför varje intervju får personerna som ska intervjuas information om 

vad intervjun kommer att handla om, att intervjumaterialet är till för ett 

examensarbete, att informationen inte kommer användas till något 

annat än i syfte för examensarbetet och att intervjupersonerna får vara 

anonyma i rapporten. Ingen av intervjuerna spelas in och därför 

kommer de inte heller att transkriberas. Detta på grund av att processen 

med att transkribering tar väldigt lång tid och i detta projekt så anses 

det att tillräckligt med information kommer att kunna fås genom 

anteckningar. De frågor som ställs till de i Malmö stad, Göteborgs stad 

och Skanska är från bilaga 1 s. B1.1. För föreningen Byggemenskap förs 

ett samtal kring arbetet istället eftersom att frågorna inte passar in på 

dem och den metoden är bättre lämpad. För att komma fram till så 

mycket som möjligt efter intervjuerna förs anteckningar under hela 

intervjun och en sammanställning av intervjuerna görs i direkt 

samband efter varje intervjutillfälle. När allt är antecknat bearbetas 

intervjuerna igen för att få fram så bra resultat som möjligt.  

2.1.2 Intervjuteknik under intervjun 

För att få fram så mycket som möjligt från intervjuerna finns det några 

viktiga saker att ta hänsyn till vid intervjutillfället. Detta för att skapa 

en mer avslappnad stämning och att personen som blir intervjuad på så 

sätt förhoppningsvis pratar mer fritt. Om personer känner sig mer 

avslappnade ger de ofta ett bättre och ärligare svar, personerna 
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svarar inte som de tror att intervjuaren vill höra.   För att skapa en bra 

intervjumiljö finns några saker som kommer att tas i beaktning: 

 Vara intresserad, nyfiken och verkligen lyssna på vad 

personerna säger. 

 Vara tydlig, ärlig och informera om vad intervjuerna har för 
syfte och berätta för dem vad min bakgrund inom området är 
och varför jag gör intervjun.  

 Vara avslappnad och på så sätt försöka få personerna som 
intervjuas att bli mer avslappnade.  

 Ta tillvara på vad personerna säger under intervjun, läsa dem 
”mellan raderna” och ställa följdfrågor utefter vad de berättar 
(Michrina m.fl. 1996). 

2.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

För genomförandet av en semistrukturerad intervju har ett 

förutbestämt antal frågor gjorts. Under intervjutiden kommer det finnas 

utrymme för att ställa frågor utifrån de svar som fås och om det 

kommer upp relevanta delar som behöver vara med i rapporten 

antecknas dessa. Frågorna kommer att bestå utav både Hur och Vad 

frågor och kommer vara samma grundfrågor för personer som skall 

intervjuas för liknande projekt. Denna metod har valts för att få en 

möjlighet att få svar på eventuella saker som inte från början var 

inräknade i projektet. (Justesen m.fl. 2010). 

2.1.4 Val av intervjuperson 

För att få ut mest av intervjuerna väljs fyra personer som representerar 

olika typer av byggherrar som arbetat med byggprojektprojekt med 

stark anknytning till social hållbarhet i Sverige. Dessa representanter är 

Bjarne Stenquist från Malmö stad, Kristian Käll från Göteborgs stad, 

Patrik Ihrstedt från Skanska och Nils Söderlund från föreningen 

Byggemenskap.  

 Eftersom det fortfarande inte är så vanligt att byggherrar använder 

sig av social hållbarhet i sina projekt idag. Är det därför viktigt att hitta 

personer som har kunskap inom området och på så sätt kan ge bra svar 

på de frågor som ställs. Olika typer av byggherrar intervjuas för att få 

en förståelse för om det är någon skillnad beroende på vem det är som 

är byggherre. En jämförelse om byggherrarna anser samma saker vara 

viktigast för att öka den sociala hållbarheten kommer att göras.  
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2.1.5 Reflektioner kring intervjuer 

Det är ganska komplicerat att använda sig av telefonintervjuer då det är 

svårt att läsa personer som man endast pratar med över telefon. Det 

hade varit önskvärt att kunna göra alla intervjuer person till person 

istället då det är lättare att läsa av personer. Om alla intervjuer går till 

på samma sätt kan de vara lättare att jämföra de olika intervjuerna och 

de hade varit mer rättvisa. Eftersom att det är svårare att läsa av vissa 

situationer över telefon så tolkas svaren mer ordagrant under dessa än 

när intervjuerna förs person till person då det finns mer fritt utrymme 

för egen tolkning.            
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3. RESULTAT 

I följande avsnitt kommer materialet från intervjuerna att presenteras. 

Det har varit en person från varje studerat projekt som har intervjuats. I 

intervjuerna med Kristian Käll från Göteborgs stad, Bjarne Stenquist 

från Malmö stad och Patrik Ihrsteds från Skanska har samma frågor 

ställts från bilaga B1.1. I intervjun med Nils Söderlund från föreningen 

Byggemenskap hölls ett fritt samtal kring ämnet social hållbarhet.  

3.1 Intervjuer 

3.1.1 Göteborgs stad, Älvstranden 

Älvstaden och Älvstraden äger mycket av centrala mark i Göteborgs 

stad där de också förvaltar och driver utvecklingen. Detta har ett stort 

kapitalvärde som de försöker driva fram.  Hänvisningar från Visionen 

Älvstaden är mycket viktigt i arbetet säger Kristian Käll och genom den 

arbetar man med att motverka segregation, skapa en blandad stad, hur 

barn har det i uppväxten, kultur och en stark social agenda i stad.  Det 

finns en tydlig vilja i politiken i Göteborg att bygga en stad på detta 

sätt, vilket saknas på andra platser i Sverige. De satsar på 

problematiken som finns i Göteborg. Kristian säger att de ska arbeta 

mot jämlikhet och minskad skillnad mellan människor. Tidigare har det 

varit stora problem i Göteborg med skillnaderna mellan överklass, 

medelklass och arbetarklassen.  Inkomstskillnaderna har varit så stora 

som 300 000 kr mellan de olika stadsdelarna och samhällsklasserna. Det 

har även varit stora skillnader på utbildningsresultat mellan de olika 

stadsdelarna. Ett exempel är Bergsjön där 60 % av barnen inte klarar av 

kraven i grundskolan. Kopplingar mellan dessa sociala ojämlikheter i 

Göteborg har även kopplats till platser där det ofta är skjutningar säger 

Kristian.   

Att staden äger all mark i Göteborg och även har tydliga 

markanvisningar med tydliga krav att det ska produceras hyresrätter 

till en lägre prisnivå i staden har en viktig roll för att skapa den sociala 

hållbarheten i Göteborg enligt Kristian.  Bostadsbyggarna bygger nu i 

Frihamnen med en egen affärsmodell där 50 % av bostäderna ska vara 

hyresrätter och 50 % ska vara bostadsrätter. Av hyresrätterna ska 25 % 

vara riktigt billiga och ligga på en hyra de flesta i staden idag skulle ha 
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råd med. Dessa hyresrätter ska ha en hyra som hyresrätter i de sämre 

bostadsområdena har idag.   

Att göra de mest centrala delarna i staden till ett gemensamt 

”vardagsrum för göteborgare” där det blandas olika intressen, 

livsstilar, bakgrunder, använder bottenvåningar till annat än bostäder, 

skapar en blandad stad och där det ska finnas kommersiella och icke 

kommersiella målpunkter att besöka är något de arbetar mot.  

Kristian undrar: Hur man kan få till en bra mix i bottenvåningar och få 

till ett dynamiskt område så det blir en blandning i staden?  

En dialog och aktiv öppenhet är en viktig parameter. Att de boende 

är inkluderande i såväl processen som resultatet säger Kristian. Detta är 

ett arbetssätt som ska involvera göteborgarna i stadsutvecklingen. Det 

ska hjälpa dem framåt. Att skapa en bred invånardialog för att 

göteborgarna ska öppna upp deras processer och de ska kunna arbeta 

mot de boende.  För att så många som möjligt ska bli involverade i 

processen har det skapats en stadsodling för de boende och en 

seglarkurs för alla skolor och barn. De anser att skapa en sådan process 

är deras skyldighet.  

Kommuner sitter på mark, säger Kristian, och storstadskommuner 

bör vara tydligare i sitt kravställande till sina marknadsaktörer. Det går 

lättare i de fall där krav ställs i markanvisningen och man delar på så 

sätt stadens målbilder. Det är också viktigt att vara tydlig i tidiga 

skeden, annars blir det ett dragande fram och tillbaka mellan de olika 

aktörerna. Man borde ta reda på vad staden vill tidigare än vad man 

gör i dagsläget. Att visa på marknadens kompetens är det viktigaste, 

säger Kristian.   

I uppstarten av byggprojekt kan det vara svårt för de som arbetar 

med de sociala frågorna att nå fram till ingenjörer som gärna vill se allt 

svart och vitt. De som jobbar med sociala dimensioner blir då ofta 

tvungna att översätta det som är ”fluffigt” eftersom att det idag är en 

mätbar värld där vi kan sätta indikatorer och kronor på allting, speciellt 

när vi pratar om hållbarhet och då ekologisk och ekonomisk.  Kristina 

säger att det är dags att ändra på bevisbördan och bestämma vilket 

språk är det som gäller. Att arkitekter ritar, konstruktörer konstruerar 

o.s.v. och de mer svår greppbara perspektiven som den sociala biten är 

ofta svår att få med. En möjlighet vore att bredda kompetenserna 
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mellan den tekniska värden och få en djupare förståelse för den sociala 

världen, säger Kristian.  

Självfinansierade byggherrar äger mark och realiserar deras egen 

budget och budgeten för att planlägga och planera områden. Om de vill 

vara med i utvecklingen så får de vara beredda att det kostar lite men 

att de samtidigt bidra mycket till staden genom den sociala 

hållbarheten, säger Kristian. 

Det är viktigt att försöka hitta aktörer som delar samma ansvar och 

vill mot samma mål med sina byggnationer. Idag finns det många 

personer som jobbar med de sociala dimensionerna i en stad som 

Göteborg och som kan frågorna och de olika perspektiven, säger 

Kristian. Dessa personer är sällan med när besluten tas det är svårt att 

få en jämvikt i kompetenserna. Ta in fler personer som är med när 

besluten fattas, man blir lätt ensam annars säger Kristian. Det är svårt 

att flagga för den sociala hållbarheten när det handlar om kronor och 

ören. Det är svårt att få exploatören att vinna i det korta men det ska 

tänkas på att samhället vinner på det i längden.   

För att skapa en identifierad stad så krävs det att fler byggherrar är 

med och bygger tror Kristian. Om mindre byggherrar kan bygga ökar 

konkurrensen idag är det bara de stora drakarna som kan vara med i 

planarbetet eftersom att det är de som har råd med ett så långt 

planarbete och långa ledtider säger Kristian. Man skulle kunna bjuda in 

och skapa mångfald för mindre aktörer.  I Frihamnen så försöker man 

få mindre aktörer att vara med i senare skede. Men då kommer de 

oftast till ett redan dukat bord och kan då inte bidra med all sin 

kompetens.   

Kristian tror inte att göteborgarna själva har förstått vad som 

händer i Frihamnen men de har fått väldigt positiv respons om de låga 

hyrorna. Att arbeta mot affordable housing och fortsätta hitta kriterier 

för vem som ska få flytta in i de billigare hyresrätterna med hjälp av 

Boplats är ett fortsatt arbete. Det är viktigt att hyresrätterna går till 

människor som har det sämre ekonomiskt ställt så att det skapas en 

socioekonomisk blandning i bostadsområdet.  De håller på att testa nya 

lösningar som de sedan ska kunna multiplicera i resten av Frihamnen. 

Hur kan de använda exemplet med blandat boende går det att 

applicera på andra ställen? Vissa säger att vi hittar en affärsmodell där 

vi möter hyrorna säger Kristian. Kan aktörer tänka sig mindre 
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avkastning för att utveckla Göteborg från byggsidan för att göra en bra 

insats. Det är viktigt att få upp en diskussion om hela frågan. 

3.1.2 Bygga om Dialogen i Malmö 

Såhär svarar Bjarne på frågorna om hur de har jobbat för att öka den 

sociala hållbarheten i Lindängen i Malmö och Bygga om Dialogen. När 

intervjun börjar kommer Bjarne precis från ett möte där det har 

diskuterats hur man ska kunna mäta effekterna av de sociala 

investeringarna och har då kommit fram till att det saknas metoder för 

detta i dagsläget och det är något som behöver tas fram.   
När man under Bygga om Dialogen pratar om social hållbarhet så 

handlar det mycket om att få personer att gå från att försörja sig på 

försörjningsstöd till att istället faktiskt få en anställning och kunna 

försörja sig själva. De går alltså från ett offentligt försörjningsstöd till att 

ha sin egen inkomst, säger Bjarne. Under projektet så är det 8 personer 

som har fått en fast anställning och 10-12 personer som har fått en 

tillsvidareanställning. Utöver detta så har det även skapats arbeten för 

40 stycken som har fått en anställning under ett år bland de arbetslösa 

personerna i Lindängen. Detta har medfört att 25 % av de personer som 

tidigare varit arbetslösa i området numera istället har en 

tillsvidareanställning. Bjarne säger att detta är en parameter som har 

diskuterats att man skulle kunna använda sig av för att mäta den 

sociala hållbarheten. Man skulle då kunna mäta att dessa människor 

numera har ett lönebesked istället för att de livnär sig på bidrag.  

 Efter att man anställde dessa personer så säger Bjarne att Trianon 

som är fastighetsbolaget i Lindängen har märkt en tydlig skillnad på 

vandaliseringen. Enligt dem så har den minskat drastiskt säger han.  

För att öka den sociala hållbarheten för barn i området säger Bjarne 

att man bl.a. har betalat halva medlemsavgiften för barn som vill vara 

med i den lokala fotbollsklubben.  

För att öka trivseln så har man även erbjudit en odlingslott till alla 

personer som har flyttat in i bostadsområdet.  

För att klara av en hållbar utveckling så är det viktigt att tänka på 

några aspekter så som försörjning, vandalisering och energikostnader. 

Bjarne tycker alltså att det är viktigt att skapa en relation mellan de 

olika miljöaspekterna och de sociala effekterna i bostadsområdena. För 
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att klara av att skapa den bästa miljön så måste man ta ett engagemang 

i att förända personer i de drabbade områdenas livsstil säger Bjarne.  

Att anställa arbetslösa för att få de boende mer delaktiga i området 

är något Bjarne rekommenderar och det är en process som byggherrar 

kan använda sig av. Men om man lyckas att använda sig av detta 

skapar man även ett mer levande område. Bjarne säger att i Lindängen 

så är det helt plötsligt människor i rörelse som tidigt på morgonen är 

ute för att jobba med saker som trädgårdsarbete, fönsterbyten och att 

fixa tvättstugor. Det är en påtaglig form av engagemang av det egna 

bostadsområdets utveckling säger han. Bjarne tror att det är precis 

denna typ av delaktighet som krävs för att ändra på ett bostadsområdes 

image och rykte. Om detta utvecklas vidare leder det till en 

värdestigning av fastigheterna och fler personer kommer vara 

intresserade av att investera i fastigheterna eftersom att det då finns en 

långsiktig avkastningsmöjlighet säger Bjarne. Investeringarna i sig kan 

då användas för att minska den finansiella risken för att investera i ett 

sådant här kallat problemområde.  

Projektet i Malmö bedrivs som vilket projekt som helst säger Bjarne 

och det har genomförts med väldigt lite bidrag från inblandade. Om 

man ser till de resurser som arbetsförmedlingen och övriga aktörer i 

samhället behöver bidra med för att dessa personer ska livnära sig så är 

det billigare att anställa dem på ett sätt så som man gjort i Lindängen 

säger han.   

Bjarne förklarar att för att genomföra ett sådan här projekt så är det 

första som behöver göras är att hitta fastighetsägare, detta kan vara 

svårt i den typ av problemområden som Lindängen är. Det är även 

många andra aktörer som var inblandade i projektet i Bygga om 

Dialogen så som större byggbolag, arbetsförmedlingen både lokalt och 

regionalt, försäkringskassan som en samtalspartner, region Skåne 

folkhälsoenhet som jobbar på olika sätt för att få ner kostnader som är 

knuten till vården, byggnadsarbetarförbundet, Sveriges byggindustrier, 

byggledarna, individ och familjeomsorgen, jobb Malmö, 

stadsområdesförvaltningen, FINSAM (lagen om finansiells 

samordning-) och SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Det bör alltid tas hänsyn till vart projektet är beläget och utefter det 

utgå från de lokala förhållandena när man väljer vilka aktörer som ska 

vara inblandade säger Bjarne.     
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Den bästa responsen har kommit från de boende i området. Alla 

som är bosatta i Lindängen känner till projektet och människor pratar 

om det. Det kommer till och med människor som är bosatta i 

intilliggande bostadsområden och frågar om de får bo i Lindängen 

säger Bjarne. Det har blivit känt att det finns en chans till arbete om 

man bosätter sig där. 

Bjarne berättar att om man åker ut till Lindängen idag så finns det 

mycket aktivitet i området, bland annat så håller man på att bygga nya 

bostäder i området. Första spadtaget för nybygget skedde i april 2015. 

Även om människor som är bosatta i området vet om att 

bostadsbyggandet kommer att störa så anser de inte att det är ett 

problem säger Bjarne. Detta på grund av att de vet om att 25 % av 

arbetarna är boende som tidigare har varit arbetslösa. 

 De nya bostäderna kommer att bestå av hälften hyresrätter och 

hälften bostadsrätter.  Här bygger man med en annan typ filosofi än 

den vanliga och de som är bosatta i det gamla bostadsområdet kommer 

att ha förtur till lägenheterna i det nya bostadsområdet. Bjarne säger att 

han inte kan säga själv hur responsen från de boende är men han måste 

lita på det som Trianons personal har sagt och det är att den är väldigt 

positiv.  

Däremot så har responsen inte varit lika stark från allmänheten 

som från de boende säger Bjarne.  Detta kan bero på att projektet inte 

medvetet har marknadsförts och de har heller inte lagt någon större 

vikt vid eller prioriterat det. Den enda respons från allmänheten de har 

fått är att det har nämnts i några tidningar så som Sydsvenskan och 

lokaltidningar. Så Bjarne säger att projektet inte ännu är så känt i 

Sverige utan de som verkligen har gett dem respons är de boende och 

det är även den responsen som är den viktiga. Däremot så har de lokala 

livsmedelsaffärerna anammat att anställa personer som är arbetslösa i 

området. Detta visar att detta fenomen har spridit sig till de lokala 

arbetsgivarna och det kan i sin tur vara viktigare.   

Att allmänheten i stort inte uppmärksammat projektet tror Bjarne 

kan bero på att det inte är någon nybyggnation i området. Sist det 

byggdes något helt nytt var för 37 år sedan och under dessa år har det 

samtidigt blivit en befolkningsökning med 1500 personer i området. 

Vilket också kan vara en bidragande faktor till minskad social 

hållbarhet tror Bjarne. De har nu i vår tagit det första spadtaget för 
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nybyggnationen i området och det kan betyda att de kommer att få mer 

respons från allmänheten. Detta eftersom att när det kommer upp fler 

byggnader i Lindängen kommer allmänheten se att det sker något i 

området tror Bjarne.   

3.1.3 Skanska, Vivalla 

En av nyckelfaktorerna i ett projekt som det i Vivalla är samarbetet 

mellan kunden och arbetsförmedlingen. Patrik säger att ”partnering är 

nyckeln till framgångar”, det är även viktigt med vilken typ av 

upphandlingsform som används. Att tänka på för andra byggherrar 

som vill använda sig av samma idé är att kontakten mellan 

arbetsförmedling och kund är den del som är viktigast att tänka på. Att 

ha en kontinuerlig och bra dialog med de berörda fackförbunden är 

även det mycket viktigt om inte det fungerar så kommer vi inte att 

lyckas säger Patrik. Alla delaktiga i projektet från yrkesarbetare till 

projektledaren ska känna att de deltar i arbetet och förstår projektet.  

Det är arbetsförmedlingen som finansierar praktikanterna i Vivalla 

säger Patrik och Skanska står för byggkostnaderna som i vilket 

bostadsprojekt som helst. Vi söker ständigt nya bidrag till projektet t.ex. 

för utbildning av praktikanterna, så att de får rätt kompetens för att 

kunna sköta sitt nya arbete säger Patrik.  

Patrik tycker att till största del så har Vivalla fått en positiv respons 

från de boende. Många av de nya arbetarna har varit nöjda med 

projektet och det har sedan lett vidare till en anställning för många av 

dem.  Men det har även funnits personer som inte fungerat alls i 

projektet och inte haft rätt engagemang, värdegrunder eller fungerat 

socialt, säger Patrik. Dessa personers praktik har då avslutats. Från 

allmänheten har projektet fått väldigt mycket uppmärksamhet säger 

Patrik, allt från statsministern, lokala politiker, medarbetare inom 

Skanska och bostadsbolag i andra delar av Sverige har visat intresse. 

Patrik säger att detta inte är det sista projektet som Skanska har 

med fokus på social hållbarhet, fler är på gång i andra delar av Sverige. 

Denna typ av projekt ligger i rätt linje för Skanskas visioner säger han.   

3.1.4 Föreningen för Byggemenskaper 

Nils jobbar som arkitekt och sitter med i styrelsen för föreningen 

Byggemenskap. Han bor även själv i en byggemenskap som han ihop 
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med ett 40-tal andra varav ca 10 stycken var arkitekter planerade och 

byggde själva. Många av de byggemenskaper som byggs idag har 

personer med i sin förening som är just arkitekter eller andra personer 

som jobbar med byggnader på något sätt. För att kunna bygga en 

byggemenskap så menar Nils att det inte alltid behöver vara så att så 

många av de boende är personer som jobbar med byggnader och är 

insatt i hur de fungerar rent praktiskt att bygga en bostad. Det som 

krävs är att det ska finnas en konsult som är byggnadsingenjör, arkitekt 

eller likande som då blir en typ av ”projektledare” för 

byggemenskapen. Det kommer att krävas att man tänker på ett nytt sätt 

för att vara projektledaren eftersom att om det, som i hans 

byggemenskap, är 40 stycken som bygger så är det också 40 stycken 

byggherrar som ska samarbeta genom projektet. Men detta är absolut 

inget svårt egentligen menar han. Kunskapen har ju personen som 

agerar projektledare och det kommer att skapa en sammanhållning 

mellan de boende och även en vilja att det ska bli bra, vilket då kommer 

ge en högre kvalitét på byggnaden.  

Nils säger att det som idag är ett stort problem är hur kommunen 

säljer mark eftersom att när det är privatpersoner som det är i en 

gemenskap inte har möjlighet att köpa en mark innan själva byggandet 

på marken börjar. De har helt enkelt inte ekonomi till det i en 

byggemenskap. Det skulle istället vara önskvärt att kommunen 

bestämmer vad som ska byggas på tomten och att en detaljplan utförs 

först över marken och efter att personer eller företag bevisar att de når 

upp till dessa mål så får de lov att bygga där. Det krävs alltså vissa 

ändringar i arbetssättet inom kommunerna. 

Nils har även pratat med personer som har olika politisk bakgrund 

om vad de anser om en byggemenskap och vad han har kommit fram 

till är att alla tycker att en byggemenskap verkar som en bra idé.  Det 

visar att många personer tycker om idén men att det inte riktigt finns 

kunskap om att man faktiskt kan bygga på det här sättet. Denna 

okunskap finns egentligen hos alla inblandade både konsulter, 

privatpersoner, kommuner mm. Även om föreningen jobbar aktivt med 

att marknadsföra och få information om föreningen att spridas så har 

det inte kommit tillräckligt långt ännu. Människor måste få en kunskap 

om den nyttan det faktisk är och att det går att göra samt hur det i det 
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långa loppet kommer att gynna dem. Det allra viktigaste är att få 

människor att förstå nyttan med att bygga och bo i en byggemenskap.  

Nils tror att detta kan vara framtiden. Att vi idag har fokuserat 

mycket på hur vi bygger ekologiskt och ekonomiskt hållbart håller inte 

i längden utan den sociala biten är lika viktig och behöver komma in i 

bilden också. Det är inget nytt sätt att tänka på det här med en 

byggemenskap, utan vi hade en väldigt likande bostadssituation för ca 

100 år sedan, då de som hade råd att bygga och bo i Stockholms 

innerstad var de rika och medelklassen och arbetarklassen hamnade i 

slummen utanför storstaden. Det kan liknas vid hur Stockholm ser ut 

idag. För att lösa problemet då så skapade arbetarklassen sina egna 

föreningar och byggde sina egna boenden, precis så som en 

byggemenskap skulle fungera idag om den etablerade sig i samhället.  

Ett annat problem som Nils säger att vi står för idag är att det 

endast finns några stora aktörer på byggmarknaden och att de mindre 

byggherrarna helt enkelt inte har råd och heller inte ges möjligheten 

idag. De större aktörerna får alla jobb eftersom att det är de som i 

dagsläget har råd. Detta är på grund av att de har råd att köpa mark 

innan alla upphandlingar är gjorda och eftersom att de är väletablerade 

och det har en viss säkerhet i sig så kan de låna mer pengar från 

bankerna. Det kommer behövas andra aktörer som kommer in på 

marknaden eftersom att de större byggherrarna inte kan skapa den 

samhörigheten som en byggemenskap ger.  

Ett förslag som styrelsen för Byggemenskap numera jobbar med är 

att skapa en utbildning för personer inom branschen så som till 

exempel arkitekter och byggnadsingenjörer ska kunna gå för att då bli 

klassade för att genomföra dessa projekt. Detta kan i sin tur ge en 

trygghet för privatpersoner som vill bygga en byggemenskap. Att ha 

möjlighet att anställa en person som projektledare som har kunskapen 

om själva byggandet gör att det inte behöver sitta med några personer i 

själva gemenskapen som är kunniga inom området.  

Det har också visat sig att när det är sådana här privata aktörer som 

köper marken så betalar de faktiskt oftast mest vilket också är en viktig 

aspekt att ta med när kommunerna säljer marken och om det är värt att 

ändra på de regler som finns just nu.   

En stor dröm och idealet, säger Nils vore att man inför 

byggemenskap som man gjort i en stad i Tyskland, Tübingen där ca 
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70% av alla byggnader är byggda som byggemenskap. Detta är dock 

svårt och kräver att kommunenen ändrar sitt sätt att arbeta.  Sen ska det 

också tilläggas att det fungerar väldigt olika beroende på vilken 

kommun man pratar om. Det är stor skillnad på just markförsäljningen 

bara mellan Stockholms kommun och Uppsala kommun. I Uppsala så 

har man ett system som fungerar bättre för byggemenskaper. I Uppsala 

säljer kommunen sin mark i samband med godkända bygglov.  

Att man ska ge de mindre byggherrarna en chans också ökar ju 

även konkurrensen och mångfalden inom bostadsbyggandet och vi kan 

på så sätt få fler sätt att bygga på i Sverige.  
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4. ANALYS OCH DISKUSSION 

4.1 Social hållbarhet i Sverige 
Ett återkommande inslag i de genomförda intervjuerna i del 3.1 är att 

begreppet social hållbarhet och dess fördelar måste spridas både till 

byggherrarna och allmänheten. Om allmänheten och invånare i 

städerna får en uppfattning om hur de själva uppfattar staden och hur 

de vill bo så ställer det krav på hur byggherrarna utformar 

bostadsområden idag.  

4.1.1 Politiker och kommuner 

I kapitel 3.1.1 och 3.1.2 diskuteras det att det finns en vilja från kommun 

och politiker att vilja renovera och bygga med social hållbarhet, vilket 

visar att de styr mycket av hur bostadsbyggandet ser ut idag. Som 

Kristian Käll i 3.1.1 säger så krävs det att politiker trycker på att det ska 

byggas med inslag av social hållbarhet och de styr vad som byggs på 

kommunernas marker, att det är kommunerna som styr nämner även 

Nils i 3.1.4. När byggherrar redan äger marken måste de själva ta ett 

ansvar precis som Patrik nämner att de gör i 3.1.3 och det märk att 

byggherrar i vissa fall faktiskt arbetar mer med CSR som beskrivs i 

1.2.8.  

4.1.2 Publicitet av projekt 

Press sätts på byggföretagen när allmänheten får en bättre kunskap vad 

den sociala hållbarheten innebär och vilka fördelar den för med sig. Det 

är viktigt att de stora byggherrarna föregår med gott exempel och tar 

sitt sociala ansvar. Det märks tydlig skillnad på publicitet beroende på 

vem som utför projektet. Vid jämförelse av 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3 så 

märks det att Skanska fått betydligt mer publicitet än projekten i 

Göteborg och Malmö. Det kommer behövas mer spridning utåt för att 

allmänheten ska förstå vad som pågår, detta tror både Nils och Bjarne i 

sina intervjuer 3.1.1 och 3.1.2. Marknadsföringen är lika viktig för att 

andra byggherrar ska förstå hur viktigt den sociala hållbarheten är och 

se fördelarna med att involvera den i sina byggprojekt. Om de stora 

byggherrarna tar sitt sociala ansvar så marknadsförs deras projekt mer 

än vad det gör för de mindre byggherrarna, vilket visas tydligt om man 

i jämförelsen av intervjuerna 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3.  
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4.2 Ändringar i byggbranschen  

4.2.1 Ökad konkurrens bland byggherrar 

Som nämns både av Kristian i Göteborg i 3.1.1 och Nils från föreningen 

Byggemenskap i 3.1.4 är det dålig konkurrens mellan byggherrar i 

Sverige. Ett av de stora problemen inom bostadsbyggandet idag är att 

det inte finns tillräckligt med möjligheter för de mindre byggherrarna 

att skaffa sig mark att bygga bostäder på. Genom att öka konkurrensen 

mellan byggherrarna skapas fler möjligheter att bygga med social 

hållbarhet. Mindre byggherrar som vill främja den sociala hållbarheten 

som tidigare inte haft möjlighet, t.ex. en byggemenskap får nu 

möjligheten som beskrivs i 3.1.4. Som nämns i både 1.2.4 och 3.1.1 krävs 

det ofta just icke vinstdrivande byggherrar som bygger för att kunna 

hålla så låga hyror som möjligt. Det behövs alltså fler byggherrar och 

större konkurrens på marknaden.  

4.2.2 Mätbarhet av social hållbarhet  

Många tycker det är svårt att bygga in den sociala hållbarheten 

eftersom den idag inte går att mäta, vilket är ett problem som både 

Bjarne och Kristian tar upp i sina intervjuer 3.1.1 och 3.1.2 Det är på så 

sätt svårare än den ekonomiska och ekologiska hållbarheten, kanske 

speciellt eftersom Kristian säger i 3.1.1 för ingenjörer som gärna vill att 

allt ska gå att räkna på. Att därför utöka arbetsområden och ta med en 

person som är kunnig inom social hållbarhet i ett tidigt skede i 

byggprocessen är en möjlighet att underlätta arbetet och öka förståelsen 

för den sociala hållbarheten och underlätta arbetet med frågorna.  

4.3 Renovering och nyproduktion  

4.3.1 Renovering av miljonprogramsområden  

Vad som beskrivs i både kapitel 1.2.5 och 1.2.6 som ett problem idag när 

alla miljonprogramsområden ska renoveras är att hyrorna höjs så 

människor inte längre har råd att bo kvar. Det råder ofta en hög 

arbetslöshet i dessa bostadsområden vilket gör att det är ännu svårare 

för människor att bo kvar. Det visar sig att de två studerande projekten 

med miljonprogramsområden i intervjuerna 3.1.2 och 3.1.3 gör försök 

till att främja den sociala hållbarheten på liknande sätt. I båda projekten 
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anställs personer som varit långtidsarbetslösa. Detta har lett till att 

kommunen får mindre kostnader genom att personernas 

försörjningsstöd försvinner, människorna blir friskare och behöver inte 

sjukvården på samma sätt längre. De har då råd att bo kvar i de 

nyrenoverade bostäderna. Människorna får även en bättre 

levnadsstandard och i intervjun med Malmö i 3.1.2 visar det sig att de 

lokala arbetsgivarna börjat anställt långtidsarbetslösa. Genom att på 

detta sätt påbörja ett arbete med social hållbarhet kan det leda till 

företag och eventuellt byggherrar i framtiden känner sitt sociala ansvar 

vilket kan motverka dåliga rykten som områdena är utsatta för idag. 

Att CSR är viktigt i denna fråga märks i både intervjun med Patrik i 

3.1.3 och Bjarne i 3.1.2. I dessa projekt jobbar byggherrarna med CSR 

som beskriv i bakgrunden 1.2.8 även om de kanske inte alltid är 

medvetna om det själva.   

4.3.2 Hyror och nyproduktion 

I avsnitten 3.1.1 och 1.2.4 kan man läsa att i Göteborg finns nybyggda 

hyresrätter där hyrorna ska hållas nere för att personer med lägre 

inkomst ska ha råd att bosätta sig där. Ett arbete med att införa 

begreppet affordeble housing, även kallat social housing, i Sverige från 

Europa har påbörjats. Detta är första försöket i Sverige inom området 

och det har ännu inte bestämts vilka kriterier som krävs för att få flytta 

in i hyresrätterna. Det är viktigt för ett land att utgå från sina egna 

förutsättningar för att få ett så bra resultat som möjligt. Kristian nämner 

i sin intervju 3.1.1 att de håller på att arbeta fram detta i Göteborg just 

nu. Denna metod kan vara till stor nytta i framtiden för att bygga t.ex. 

hyresrätter som studentlägenheter där en låg hyra måste hållas.  

4.4 Ökad trivsel  

4.4.1 Barn och ungdomar 

Som beskrivs i kapitel 1.2.5 är det viktigt att tänka på är hur barn och 

ungdomar hanteras i samhället. Genom att se till att ungdomar får vara 

med och bestämma vilka fritidsaktiviteter som ska finns i 

bostadsområdet, har det visat sig i både Malmö i 3.1.2 och Göteborg i 

3.1.1 att det blivit en minskad vandalisering i bostadsområdena.  

Att aktivera ungdomar och även se till att deras skolgång går bra är 

viktigt för hur våra samhällen och bostadsområden ska förändras inför 
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framtiden. Genom att ge dem bra förutsättningar inför framtiden kan 

det minska skillnaderna mellan rika och fattiga i landet.  

4.4.2 Utformning av bostadsområden 

Bjarne beskriver i 3.1.2 att man har fått positiv respons på att det är fler 

människor i rörelse nu när människor börjat arbeta i området. I 3.1.1 

berättar Kristian att det finns planer på att bygga affärer och lokaler i 

bottenvåningarna för att människor ska ut och röra sig i 

bostadsområdena i Göteborg. Detta skapar en mer trivsam miljö och 

ska skapa ett gemensamt ”vardagsrum” för de boende säger Kristian.   

4.5 Framtiden  
I frågeställningen 1.1.2 så ställs frågan vad de olika byggherrarna i 

Malmö stad, Göteborgs stad, Skanska och föreningen Byggemenskap 

använder sig av för att skapa social hållbarhet. Som har beskrivits 

genomgående i hela analysen och diskussionen finns det många olika 

saker byggherrarna använder sig av för att skapa social hållbarhet i 

våra bostadsområden men det finns också många 

utvecklingsmöjligheter. Det märks på samtliga av de studerade 

projekten i 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 och 3.1.4 att begreppet social hållbarhet är 

nytt i Sverige och att de projekt som nu utförts ofta testar sig fram för 

att uppnå en social hållbarhet. 

Nu behövs det ytterligare tester och en insats från byggherrar för 

att den sociala hållbarheten ska öka. De får inte vara rädda för att testa 

sig fram för att öka den sociala hållbarheten. De flesta av de försök som 

har gjorts hittills har lyckats och ökat den sociala hållbarheten. Att 

byggherrar inte är rädda för att testa nya saker och även förstår hur 

viktigt det är att alla de tre hållbarhetscirklarna som visas i stycke 1.2.5  

är lika stora för att skapa en långvarig hållbar utveckling, är viktigt.  
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5. SLUTSATS 

5.1 Utvecklingspotential  
Det finns mycket utvecklingspotential inom området social hållbarhet 

och i Sverige har vi inte kommit så långt inom detta område än. Att 

utveckla begreppet affodeble housing och på sätt kunna sänka hyrorna 

för de människor som har en lägre inkomst har visats fungera bra i 

många länder i Europa. Det finns utvecklingspotential att arbeta vidare 

med för att kunna placera in det i det svenska systemet.  

5.1.1 Kommuner och mark 

Kommunerna behöver få en bättre kunskap om vad de kan göra för att 

öka den sociala hållbarheten i respektive kommun. Genom att de 

kontrollerar vad som byggs på deras marker så kan de styra vilka 

byggherrar som bygger och vad som måste inkluderas i de olika 

bostadsprojekten. Detta kan leda till att det blir en större konkurrens 

bland byggherrar och att de mindre byggherrarna även kan ta plats och 

uppföra byggnader.  

5.1.2 Renovering av miljonprogramsområden  

I de miljonprogramsområden som idag ska renoveras har det visat sig 

att det är positivt för den sociala hållbarheten att anställa 

långtidsarbetslösa. Detta gör att bostadsområdena får en högre status 

och fler människor i rörelse som främjar trivseln i området. Genom att 

anställa dessa personer så minskar även samhällets kostnader genom 

att personernas försörjningsstöd minskar och de skaffar sig en egen 

inkomst.  Miljonprogramsområdena får då en bättre status som kan 

leda till att fler människor vill bosätta sig i området.   

5.1.3 Fritidsaktiviteter och skolgång  

Att satsa på att ungdomar och barn får fritidsaktiviteter som de vill 

göra i sitt bostadsområde har visat sig minska vandalisering. Det är 

även viktigt att se till att barn och ungdomars skolgång är bra och 

hjälpa barn som har det svårt med t.ex. läxläsning. Detta eftersom att 

ungdomarna annars har svårt att komma in i samhället och arbetslivet 

om de inte klarar av grundskolan.  



Examensarbete; ATT BYGGAETT SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE PÅ ETT EKONOMISKT OCH 
HÅLLBART SÄTT 
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5.1.4 Spridning av begreppet social hållbarhet   

Det krävs att byggherrar skaffar sig en bredare uppfattning om 

begreppet social hållbarhet och därmed får en djupare förståelse för hur 

viktig den är. Om de stora byggherrarna börja ta ett ansvar så får 

allmänheten upp ögonen för den sociala hållbarheten vilket krävs för 

att begreppet ska få större betydelse i samhället.  
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6. AVSLUTNING  

6.1 Rekommendationer  

6.1.1 Marknadsföring 

Att fortsätta arbeta med att få ut information till befolkningen och 

byggherrar om social hållbarhet är viktigt för det framtida arbetet.  

Detta för att alla ska förstå hur viktigt det är för framtidens hållbara 

utveckling. 

Byggherrar behöver utveckla sitt arbete med den sociala 

hållbarheten och själva utreda olika möjligheter som kan öka den 

sociala hållbarheten. De behöver ta sitt samhällsansvar. Det är extra 

viktigt att marknadsföra projekt där det inte redan är stora byggherrar 

som bygger då dessa inte automatiskt får lika mycket publicitet.  

6.1.2  Kommuner 

Kommuner behöver inse hur mycket de styr av vad som byggs idag och 

att de behöver ta ansvar för utvecklingen av den sociala hållbarheten. 

Genom att kommunen styr vilka de säljer marken till kan de då 

bestämma att det ska byggas projekt som en byggemenskap eller andra 

liknande projekt som gynnar den sociala hållbarheten. 

6.1.3 Anställning av arbetslösa 

Genom att ingå en partnering byggherre och arbetsförmedling så kan 

man slussa in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Genom att göra 

detta i så kallade miljonprogramsområden så ger man människor en 

möjlighet att kunna bo kvar efter renoveringar och hyresökningar, samt 

att bostadsområdena får ett bättre rykte.  

6.1.4 Skola och fritidsaktiviteter  

För att minska vandalisering har det visat sig genom studierna att det 

är viktigt att slussa in barn och ungdomar i skolan på rätt sätt och att de 

får vara med och bestämma vilka fritidsaktiviteter som ska finnas i 

deras områden. Det skapar även bättre förutsättningar för dessa barn 

och ungdomar att få en bra framtid.  



Examensarbete; ATT BYGGAETT SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE PÅ ETT EKONOMISKT OCH 
HÅLLBART SÄTT 
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6.1.5 Ändring av byggprocessen  

Att få in människor som arbetar med enbart de sociala frågorna i ett 

tidigt skede i byggprocessen är viktigt. Genom detta kan personer som 

annars jobbar i byggprocessen få en förståelse för hur viktig den sociala 

hållbarheten är och även ha med den i tankarna redan i ett tidigt skede i 

byggprocessen. 

6.2  Fortsatta studier  

6.2.1 Affordable Housing  

Att arbeta vidare och hitta de kriterier som passar bäst in på det 

svenska systemet kan ge att vi i framtiden kommer kunna bygga 

hyresrätter där människor som har det sämre ekonomiskt ställt har råd 

att flytta in. Att studera vidare vilka kriterier som används i andra 

länder och sedan anpassa dem till Sverige är ett steg i rätt riktning.  

Många länder i Europa tar emot bidrag från EU för att kunna 

främja denna typ av boende. Politikerna behöver förstå att 

bostadsbristen och de höga hyrorna är ett problem i Sverige idag och 

arbeta med dessa frågor för Sverige genom EU. Kan Sverige också få 

bidrag om vi bygger med affordable housing?   

6.2.2 Mätmetoder  

För tillfället finns det inga bra mätmetoder för att mäta den sociala 

hållbarheten. Att mäta hur människor känner och mår är svårt och det 

behöver göras fortsatta utredningar på hur detta kan mätas. I Malmö 

har man gjort försök på att mäta inkomster på de tidigare arbetslösa går 

det att utveckla fler metoder?  
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor Malmö stad, Göteborg stad och Vivalla  

 

1. Vilka av faktorerna anser du har gett störst utslag på den sociala 
hållbarheten?  
- Vilka faktorer skulle du rekommendera till andra att 

använda för att skapa en social hållbarhet?  

 

2. Kan man idag finansiera ett sådant projekt utan bidrag?  
 

3. Vilka olika aktörer behöver vara med i projekt som det här?  

 

4. Vilken respons har ni fått från de boende i området efter 
projektet?  
 

5. Vilken respons har ni fått från allmänheten efter projektet?  
    

 


