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ABSTRACT 

Al-Sálehi, R, R. 2015. Att skapa social hållbarhet: Fastighetsägaren Hemsös möjligheter och restriktioner 

för att skapa ett mer levande och självförsörjande stadsrum. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, 

Uppsala universitet. 

 
Att skapa hållbara städer är ett av de viktigaste målen idag för att tackla problem som rör ekologiska, 

ekonomiska och sociala frågor i vår värld. Syftet med denna uppsats är att visa hur ägare av det fysiska 

rummet i städer, nämligen fastighetsägare, har möjligheter men också restriktioner för att påverka. Genom 

att lösa sociala problem i städer, med cirkulärt ekonomiska verksamheter i fastigheterna, kan vi komma 

närmare att uppnå Jane Jacobs bild av en levande och demokratisk stad där människor själva bidrar till en 

hållbar stadsutveckling. För att kunna förstå fastighetsägarnas möjligheter och restriktioner, i detta fall 

Hemsö fastighets AB, har intervjuer genomförts med Vd:n som fastställer riktlinjerna i företaget, men även 

andra medarbetare, för att få en bild av deras handlingsutrymme. Dessa möjligheter och restriktioner 

diskuteras sedan utifrån Jacobs teorier för en stadsutveckling som i denna uppsats anses vara ett socialt 

hållbar sätt och exemplifieras med cirkulärt ekonomiska verksamheter för att visa hur detta även leder till 

en hållbar stadsutveckling. Resultatet visade att restriktionerna är detaljplaner, hyresavtal, bygglov och 

företagets lönsamhetskrav. Den visade också på många möjligheter och en vilja att vara hållbara. Problemet 

som visat sig är bristen på kunskapen om hur det kan ske. 
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1. INLEDNING & BAKGRUND 

 

25 september 2015 blev det officiellt att Förenta Nationerna (FN), med sin 193 länder 

stora medlemsbas, formellt antagit de nya milleniummålen för år 2030. Dessa kallas för 

"Sustainable development goals" och består av 17 olika mål (figur 1) vilka innehåller 169 

olika delmål för att wipe out poverty, fight inequality and tackle climate change over the 

next 15 years. (FN artikel, 2015).  

Figur 1. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Källa: FN artikel, 2015 

 

Detta visar att världens ledare aktivt beslutat om att stå bakom dessa mål och, som 

Svenska FN-förbundet påminner oss, faktiskt har en skyldighet att leva upp till (FN 

faktablad nr 3/11). Det innebär att Sverige som höginkomstland måste dra sitt strå till 

stacken.  

För att leva upp till dessa mål finns det ett fokusområde där samhällsgeografin som 

vetenskap kan spela en avgörande roll: städerna. Idag bor 54 % av världens befolkning, 

cirka 4 miljarder människor, i urbana miljöer (ESA, 2014, s. 7). Enligt FN:s prognoser 

kommer den siffran att öka till cirka 5 miljarder invånare år 2030 (Ibid, s. 7). Dagens 

städer konsumerar mer än två tredjedelar av världens energi och står för mer än 70 % av 

världens utsläpp av växthusgaser (ESA, 2014, s. 3; WWF, 2013, s. 2). Städer och kanske 

mer specifikt byggsektorn är därför viktiga områden att studera och bevaka menar 

exempelvis de portugisiska författarna av den vetenskapliga artikeln “New approach 

addressing sustainability in urban areas using sustainable city models” (Mateus, Barbosa 
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& Braganca, 2014). De menar rätt och slätt att “städer inte är hållbara” och beskriver hur 

byggsektorn sedan 1990-talet har ansetts vara ett av de viktigare områden där lösningar 

på miljöproblem ska sökas. 

De visar att byggsektorn står för 24 % av all råvaruutvinning och 40 % av all energi 

som konsumeras i Europa, samt att den står för 35 % av alla växthusgaser (Mateus, 

Barbosa & Braganca, 2014; WWF, 2013, s. 10). Byggsektorn genererar 22 % av allt 

avfall i Europa och 40 % globalt. De har då begränsat beräkningen till själva byggandet 

och påpekar att dessa siffror får helt andra proportioner om man ser till staden som 

helhet. De återger Världsnaturfondens beräkningar om Europas ekologiska fotavtryck och 

presenterar statistik som visar att om alla i världen skulle leva som Europas befolkning 

skulle det krävas 4,72 jordklot. (Mateus, Barbosa & Braganca, 2014, s. 297). Det ska 

även framhållas att städer är resursackumulerande enheter som kräver intensiv import och 

konsumtion för att kunna existera (Mateus, Barbosa & Braganca, 2014, s. 297; Beatrice 

John et al, 2015, s. 86; WWF, 2013, s. 12). De ohållbara företeelserna som städer utgör 

handlar därför både om de befintliga fastigheterna i en stad men också de som kommer 

till. I denna uppsats fokuserar jag på de befintliga fastigheterna och hur de kan utformas 

bättre. 

Stockholms stad har tagit fram en handlingsplan som sträcker sig till år 2030 med 

målet att realisera visionen “Stockholm - Hållbarhetens huvudstad” och som ett led i 

detta har fastighetskontoret satt ihop ett forum för att på fastighetssidan försöka realisera 

målen. Forumets bakgrund är att Stockholm kommer att växa till en miljonstad 2022 och 

att det beräknas byggas 140 000 nya bostäder i Stockholm fram till 2030. De 16 

fastighetsaktörer, som just nu utgör detta forum, erkänner att Stockholm idag inte är en 

hållbar stad. De har därför tagit fram denna handlingsplan där fokus är att “försöka” göra 

det befintliga fastighetsbeståndet i staden så hållbart som möjligt för att realisera målet. 

(Hållbarhetens huvudstad, 2015; Forum för hållbara fastigheter, 2015). Författarna av den 

vetenskapliga artikel jag nämnde ovan diskuterar också behovet av vad de kallar för 

“urban rehabilitering” av städer där det behöver implementeras en holistisk hållbar 

stadsmodell, vilket de menar inte finns idag även om försök har gjorts (Mateus, Barbosa 

& Braganca, 2014, s. 303). 

 

Delmålen som forumet har tagit fram för att realisera visionen är1: 

 

1. Minimering av resursanvändning och miljöpåverkan. 

2. Minimera byggnaders energibehov. 

3. Ökat delat nyttjande. 

4. Medvetandegöra och minimera fastighetsbrukarnas ekologiska fotavtryck. 

5. Fler levande stadsrum. 

                                                
1 “Handlingsplanen för forum för hållbara fastigheter, 2015” har jag fått hemskickad och finns ännu inte 

tillgänglig på nätet.  
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I kursen samhällsgeografisk metod, inför detta uppsatsarbete, skickade jag ut en 

enkät till de hållbarhetsansvariga som representerar de olika aktörerna i forumet med 

syfte att lära känna målgruppen bättre. Jag fick svar från 11 av 22 representanter vilket 

motsvarar ett godkänt 50 % av bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2011, s. 231-232). En 

specifik fråga i enkäten, som jag tycker kan påvisa deras attityd rörande frågor som 

berörts i inledningen av uppsatsen är: “Känner du att något fattas i hållbarhetsarbetet 

inom fastighetsbranschen?”. Svaren kan sammanfattas som följer: Respondenterna 

uttrycker att det finns mycket kvar att göra. Det finns ett behov av att stärka, utvidga och 

inkludera mer i hållbarhetsarbetet för annars blir arbetet otillräckligt. Jag tolkar deras svar 

som att hållbarhetsarbetet behöver bli radikalare. 

Det görs idag ansträngningar i byggsektorn och samhällsplaneringen för att skapa en 

mer hållbar stadsutveckling. Den kritik som framförts mot dessa försök behöver värderas 

för att bättre förstå hur situationen ser ut idag och hur arbetet kan utvecklas, samt 

förståelse  för varför representanterna i forumet svarat som de gjort. Forskarna från 

Portugal beskriver detta i sin artikel. De menar att dagens flitiga användning av 

miljöklassningsverktyg för att klassa byggnaders hållbara och ohållbara påverkan (på 

engelska ”Building sustainability assessment”) såsom BREEM, LEED osv, har gjort att 

många aspekter kring stadsutveckling över huvud taget inte tas med. Den huvudsakliga 

kritiken är att byggnader idag klassas var för sig i ett rankingsystem där de jämförs med 

andra befintliga byggnader, och inte gentemot miljöns faktiska begränsade resurser 

(byggnaders ekologiska fotavtryck). Att ha ett rankingsystem som baseras på befintliga 

byggnader, som från början byggts på ett ohållbart sätt, innebär att de förändringarna som 

görs med “nyare” byggmetoder inte behöver utgöra någon större hållbarhetsmässig 

skillnad. Det blir därmed alltför lätt att få ett högt betyg utan särskilt omfattande 

ansträngningar. En annan kritik är att byggnaderna ses som isolerade enheter och inte 

utifrån ett större sammanhang, inklusive den infrastruktur och den stadsdel som 

byggnaden befinner sig i. De påpekar att för att en riktig hållbar stadsutveckling ska 

kunna påbörjas bör utgångspunkten vara stadsnivån. Dessvärre är forskningen idag inte 

tillräckligt utvecklad för att det ska vara möjligt. (Mateus, Barbosa & Braganca, 2014, s. 

297-298). 

Min uppfattning, från de möten jag blivit inbjuden av Hemsö till forumet, är att 

Stockholms Stad och forumet vill sträva mot en holistisk hållbar stadsutveckling. Detta är 

bland annat vad Sveriges största förening för hållbart samhällsbyggande ”Sweden Green 

Building Council” (SGBC) strävar mot. De har vigt de senaste 6 åren åt en ny satsning 

som de kallar för Citylab, vilket just handlar om hållbar stadsplanering på stadsnivå 

(CityLab Action v1.0, 2015). 

Kritik mot dessa “visioner”, oavsett om det är Stockholm Stads eller FN’s 

hållbarhetsmål, kan dock vara på sin plats. Ett par forskare som skrivit artikeln “How 

much sustainability substance in urban visions?” drog slutsatsen, efter att de studerade 

sammanlagt 9 urbana visioner från Sverige, Tyskland, Irland, Kanada, USA och 
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Australien, att ingen stad hade fullt integrerade hållbarhetsprinciper i sina visioner. 

Författarna menar att dessa exempel kan refereras till, men bara i en begränsad 

omfattning då de brister i förståelse för hållbar utveckling som helhet. Forskarna finner 

tre områden som de menar “glöms bort” och dessa är 1) Att städer är sammanbundna 

med områden utanför städerna 2) Att det fokuseras för snävt på transport, husens karaktär 

eller densitet 3) Att de inte inkluderar allmänheten och olika aktörer. De påpekar också 

bristen på en holistisk hållbar stadsutveckling. (Beatrice John et al, 2015, s. 91, 94). 

För att komma närmare målet att skapa en hållbar stadsutveckling utifrån ekologiska, 

ekonomiska och sociala frågor, handlar den sociala hållbarheten om att visa på den 

riktning som samhällsplaneringen bör ta (Olsson, 2012). Dagens situation i städer, som 

exempelvis Stockholm, visar på en segregerad stad där människor med olika bakgrund 

allt mindre träffas i det vardagliga livet. Det handlar om ojämlikhet på olika nivåer. 

Ojämlik tillgång till attraktiva stadsdelar med arbetsplatser, kollektivtrafik, parker och 

offentliga rum. Tillgångar som reflekterar människors ojämlika hälsa, utbildningsnivå, 

livsvillkor, socioekonomisk situation, information, kontakter och som i vissa fall 

resulterar i social oro. Ojämlikheter som innebär stora kostnader för samhället och dess 

invånare ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Det handlar om en byggd miljö som gynnar 

och missgynnar människor. (Skillnadernas Stockholm, 2015)  

Stockholm är en socialt ohållbar stad om dessa saker anses vara problem. De 

problem som beskrivs handlar om människors lika värde och grundläggande 

demokratifrågor. Utan social hållbarhet kan en hållbar stadsutveckling bli svår att 

realisera om det inte finns en stark grund för alla människor att stå på. Ekologiska, 

ekonomiska och sociala frågor är resultatet av varandras tillstånd och därför kan fokus på 

social hållbarhet vara det som krävs för en holistisk hållbar stadsutveckling.  

För att skapa social hållbarhet i stadsplanering behöver dock problemet med 

maktperspektiv uppmärksammas. I denna inledning är det institutioner med makt såsom 

stater, företag och etablerade organisationer som antas kunna förändra. Detta 

representerar en “Top-Down approach”, som Jane Jacobs (2004) skulle beskriva det, 

vilket betyder att förändring i samhällsplaneringen ska bestämmas av de “styrande”. 

Många forskare hävdar i Jacobs anda att social hållbarhet också kräver en “Bottom-Up 

approach” där de som lever i staden har en roll i dess hållbara utveckling. I denna uppsats 

används därför hennes teorier som måttstock mot vilket konkreta idéer för att realisera 

den socialt hållbara inriktningen kan bedömas. Frågan är om fastighetsägare, som en 

resursstark aktör i städer, kan mobileras för att aktivt hjälpa till med att etablera 

förutsättningar för en sådan "underifrånkommandeprocess"? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

För att bidra till en holistisk hållbar stadsutvecklingsmodell kommer jag först och främst 

beskriva vad en hållbar utveckling är och varför den är viktig. Utifrån begreppet kommer 

jag fram till vad social hållbarhet är och förankrar den i Jacobs teorier för en levande 

stad, som i denna uppsats anses vara det socialt hållbara målet. Utifrån delar av hennes 

teori och med hjälp av konkreta exempel från verkligheten, är syftet i denna uppsats att 

analysera vilka möjligheter och restriktioner Hemsö AB som fastighetsägare har för att 

kunna utföra socialt hållbara åtgärder i sitt fastighetsbestånd. 

 

Frågeställningar: 

 

 Kan Hemsö som fastighetsägare implementera socialt hållbara åtgärder med de 

möjligheter som dem innehar? 

 Vilka restriktioner finns det och vad beror dessa på? 

 Vad har restriktionerna för betydelse för Hemsös utveckling av social hållbarhet? 

1.2 Avgränsningar 

Skapandet av en hållbar stadsutveckling är centralt i denna uppsats, men då ämnet i 

grunden är tvärvetenskapligt krävs det att avgränsningar görs. I denna uppsats kommer 

jag därför främst fokusera på den sociala aspekten av hållbar utveckling i det urbana 

rummet. Jag fokuserar inte i denna uppsats på begrepp såsom klass, etnicitet, segregation 

och hälsa men de är givetvis självklara faktorer när det gäller skapandet av social 

hållbarhet i det vidare, långsiktiga perspektivet. 

I denna uppsats handlar social hållbarhet om att skapa förutsättningar lokalt för en 

inkluderande, demokratisk, lyhörd och problemlösande samhällsplanering, som Jacobs 

teorier önskar skapa. Dessa socialt hållbara mål anpassas efter aktörskapet, vilket betyder 

att fokuset ligger på fastighetsägarens handlingsutrymme att bidra med socialt hållbara 

åtgärder. Det är uppsatsens bärande idé.  

Mer specifikt fokuserar jag på Hemsö Fastighets AB (Hemsö) som är en 

fastighetsägare som främst förvaltar samhällsbyggnader såsom polishus, vårdcentraler, 

äldreboenden och utbildningsfaciliteter. Mycket av den urbana sociala 

hållbarhetsdiskussionen har kretsat kring boendefrågor (som segregation) och 

fastighetsägare som äger bostäder är självfallet en ägarkategori som kan ha ett avgörande 

inflytande på stadsrum och dess sociala kvalitéer. Med fokus på Hemsö blir frågorna lite 

annorlunda men institutionsmiljöer kan potentiellt spela en stor roll för den framtida 

utvecklingen. 

Det jag menar med Hemsös möjligheter och restriktioner i denna uppsats är följande. 

Med möjligheter avses att Hemsö i deras fastigheter ska kunna implementera åtgärder för 
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att lösa sociala problem som styrks av Jacobs teori för en mer levande stad. Med 

restriktioner avses lagar, regler och “mjukare” former av hinder som kan förhindra 

implementeringen av åtgärder som positivt skulle bidra till stadens sociala hållbarhet. Ett 

exempel på "mjukare" hinder är att företagsekonomiska kalkyler begränsar den 

ekonomiska viljan att realisera den potential som kan finnas.  

2. BEGREPP OCH LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Hållbar utveckling 

Begreppet social hållbarhet är inte ett helt fristående begrepp utan inryms i ett större 

sammanhang: hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en tanke och föreställning som 

kom till genom insikten att allt liv på jorden och dess kvalité förhåller sig till ett 

ekosystem med begränsade resurser, och att vi därför måste anpassa oss efter jordens 

kapacitet för att livet ska upprätthållas. Den mest etablerade definitionen av begreppet 

kommer från Brundtlandrapporten där den uttrycks som: en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov (WCED, 1987). Denna definition kan anses relativt abstrakt, något som Julian 

Agyeman i sin bok “Just sustainabilities” menar har diskuterats mycket. Frågor som vad 

definitionen egentligen betyder, vad som ska vara “hållbart”, av vem, för vem och vad 

som är det mest önskvärda sättet för att uppnå målet är vanliga i sammanhanget. 

(Agyeman, 2013, s. 4). I sin bok vidareutvecklar han definitionen av hållbar utveckling 

och inkluderar ordet “rättvisa”. En rättvis hållbar utveckling är: The need to ensure a 

better quality of life for all, now and into the future, in a just and equitable manner, 

whilst living within the limits of supporting ecosystems (Agyeman, 2013, s. 5). Detta är 

något Sören Olsson också beskriver i sin artikel “Social hållbarhet i ett 

planeringsperspektiv” (2012). 

Som det beskrivs i bakgrunden behövs en hållbar utveckling på många nivåer i 

samhällsplaneringen. Mänskligheten lever exempelvis inte ekologiskt inom jordens 

kapacitet när européer har en livsstil som skulle kräva 4,72 jordklot enligt WWF’s 

ekologiska fotavtryck (Mateus, Barbosa & Braganca, 2014, s 297). Agyeman påpekar i 

sin bok bristerna med metodologin som ligger till grund för beräkningen av det 

ekologiska fotavtrycket. Den bygger nämligen på att likställa konsumtionen av en vara 

eller tjänst, och de råvaror som ingår, med en summa produktiv landareal. Detta visar en 

grov underskattning då det bara inkluderar det som “idag går att räkna på” och vilar på 

tanken om att utvinning av “resurser” på något sätt är utbytbara (Aygeman, 2013, s. 48). 

Varje år påminner även “Earth overshoot day” om att vår jord inte klarar av människans 

påfrestningar. Den 13 augusti 2015 tog nämligen jordens “ekologiska budget” slut för det 

året (Overshootday, 2015). Det som inte heller inkluderas är den förorening som sker av 

luft, mark och vatten (Mateus, Barbosa & Braganca, 2014, s. 297). 
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Mycket kort har nu den globalt ekologiskt ohållbara situation berörts, men för att 

förstå hur människan försatt sig i denna situation behöver diskussionen riktas mot 

ekonomisk ohållbarhet. En monetär ekonomi skapas genom att människor kollektivt 

kommer överens om att översätta det människan finner av värde, i pengar. Det som är av 

värde skapar, säljer och köper människor i en ekonomi. Summan av denna process brukar 

benämnas med enheten bruttonationalprodukt (BNP) och är den enhet som ofta använts 

för att uppvisa ett lands framsteg. Denna process för BNP-expansion anser Tim Jackson 

är i grunden ohållbar. Den baseras i betydande utsträckning på en kontinuerlig utvidgning 

av människors materiella behov utan hänsyn till ekologiska begränsningar (Jackson, 

2009, s. 21-22; Leggewie & Welzer, 2010, s. 9, 16). En ekonomisk tillväxt representerar 

denna materiella utvidgning och målet är högre inkomster som anses vara måttet för 

“framstegen” (Leggewie & Welzer, 2010, s. 9, 16). Så när ekonomin växer, käre ekonom, 

skriver Herman E. Daly i förorden till Tim Jacksons bok “Väldfärd utan tillväxt”, exakt 

vad blir större? Hur stor är den nu? Hur stor kan den bli? Hur stor bör den vara? Detta 

är frågor som han menar nästan inte besvaras alls (Jackson, 2009, s. 9). Detta besvaras i 

boken med att världens fattigaste 20 % tillsammans svarar för 2 % av världens inkomster 

och att de rikaste 20 procenten står för 74 % av inkomsterna (Jackson, 2009, s. 24). De 

rikare blir rikare och fler blir fattiga(re), tillväxten kommer inte alla människor till nytta 

(ibid). Rättvisan brister, som Agyeman också skulle påpeka, och det talas nu om en social 

lågkonjuktur (ibid). Ju mer ekonomisk ojämlikhet desto fler sociala problem blir tydliga, 

som i förlängningen även det gör att naturen drabbas (ibid; Agyeman, 2013, s. 5-6; 

Olsson, 2012, s. 3). Ojämlikhet skapar materialistisk konkurrens och konkurrerande 

människor uppvisar mindre miljövänliga beteenden vilket leder till konsumtion och högre 

ekologiskt fotavtryck. I ojämlika samhällen är tillit ett problem där det kollektiva 

agerandet för en miljövänligare vardag ofta är sämre. I jämlikare samhällen är man mer 

anpassningsbar, innovativ och kreativ för att kunna skapa en hållbar utveckling 

(Agyeman, 2013, s. 5-6). I ojämlika samhällen tillåts inte människor att blomstra och 

ojämlikheten skapas genom att den ekonomiska strukturen i världen inte fördelar den 

tillväxt som skapas (Ibid, 2013 s. 7). Det är en ekonomisk struktur som världen anammat 

där varor inte i första hand produceras för konsumtion, utan för ett utbyte på en marknad 

där högst pris vinner (Flint & Taylor, 2011, s. 17). Det är en anledning till varför USA, 

som står för 5 % av världens befolkning, kan konsumera runt 40 % av jordens resurser 

som används på ett år (Ponting, 2007, s. 417). 

Nationalekonomen Thomas Piketty skriver i sitt nya arbete “Carbon and Inequality: 

from Kyoto to Paris” att ojämlikhet samt miljöförstöring är de två största utmaningarna 

för världens demokratier och för samhällens sociala kontrakt. För att lösa dessa 

utmaningar behöver en förståelse skapas för relationen mellan de två (Piketty & Chancel, 

2015, s. 12). De som släpper ut minst koldioxidekvivalenter per år i världen är de 

fattigaste 10 % av befolkningen i länderna Zambia, Honduras, Rwanda och Malawi vilka 

släpper ut mellan 0,09 – 0,16 ton koldioxid per år och person (med begreppet 



11 

 

koldioxidekvivalenter menas alla gaser som bidrar till växthuseffekten översatta till 

mängden koldioxid de motsvarar, inklusive själva koldioxidgasen) (Ibid, s. 29). De som 

släpper ut mest koldioxidekvivalenter är de som utgör den rikaste procentenheten av 

befolkning i länder som USA, Canada, Luxemburg, Saudi Arabien och Singapore. Den 

procentenheten släpper ut mellan 200 ton till 320 ton per person och år. Amerikanerna 

noteras för 2500 gånger mer utsläpp än de fattigaste i världen (ibid). 90 % av världens 

befolkning släpper ut under 15 ton koldioxidekvivalenter per år och person (ibid). Det är 

enligt dessa forskare viktigare att fokusera på att reducera rikas utsläpp än att diskutera 

enskilda länders utsläpp (ibid s. 9). Detta är även slutsatsen av artikeln “Extreme Carbon 

Inequality” som välgörenhetsorganisationen Oxfam publicerat, där de menar att de 

fattigaste 3,5 miljarder människorna står för 10 % av de globala utsläppen och den rikaste 

10 % står för 50 % av de globala utsläppen. Den genomsnittliga personen som utgör den 

rikaste 1 %  i världen har 175 gånger det ekologiska fotavtrycket som den genomsnittliga 

personen som utgör den fattigaste 10 % i världen (Oxfam, 2015). 

Denna relation kan enligt Mateus, Barbosa & Braganca (2014, s. 298) härledas till 

resultatet av vår världs import- och exportkultur, som städer är en stor bidragande faktor 

till, där globalisering och konsumtionsvänliga trender helt ignorerar miljön och 

missgynnar våra samhällen. Det visar sig att 80 % av världens BNP skapas i det urbana 

rummet (DESA, 2013, s. 58) och att det är de “rikare” inkomstgrupperna som 

konsumerar och därmed förorenar som mest (ibid, s. 61,63). Det växande behovet av 

utländska varor till det urbana rummet har även gjort att lokala verksamheter förlorat 

livskraft och att städers välmående ligger i händerna på några få företag som ofta inte har 

någon respekt för miljön, samhällen, kulturella skillnader och lokala ekonomier, men som 

ekonomiskt kostnadseffektivt kan förse städer med varor (Mateus, Barbosa & Braganca, 

2014, s. 298). Samma sak gäller byggsektorn då den inte heller har några ekonomiska 

incitament när det gäller hänsyn till sociala och miljömässiga frågor i byggandet (ibid). 

Resultatet blir en kortsiktighet i produktionen där man vill sälja så snabbt som möjligt 

(ibid; Franzén intervju, 2015). Det mest hållbara är därför att skapa transparenta 

verksamheter som finns lokalt och att sträva efter att skapa städer som är självförsörjande 

istället för beroende av import och vinstintresse (Mateus, Barbosa & Braganca, 2014, s. 

300-301). Vägen till att göra städer mer självförsörjande, likt ett eget cirkulärt ekosystem, 

är enligt författarna genom en cirkulär ekonomi där ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet skapas och upprätthålls. En cirkulär ekonomi ser till att “använda sig av det 

som finns” och en hållbar stadsutveckling bör således fokusera på “urban rehabilitering” 

och inte nyproduktion av “hållbarare” alternativ, som egentligen späder på gamla 

ohållbara mönster (ibid, s. 302-304). En cyklisk och regenerativ stad är också vad 

visionsforskarna förespråkar (Beatrice John et al, 2015, s. 94). En befintlig modell för 

detta, som har fått gehör i den politiska sfären, är konceptet ”cirkulär ekonomi”. 

Cirkulär ekonomi representerar försök att ersätta den nuvarande linjära ekologiskt 

ohållbara processen att förädla råvaror, “take-make-dump” (figur 2), med en cirkulär 
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modell som utifrån de ekologiska premisserna förmår förädla råvaror. Det handlar om att 

skapa resurseffektivitet genom att se värdet i varors hela förädlings- och 

konsumtionskedja, jämfört med en produktionseffektivitet som handlar om att 

effektivisera produktionen och öka arbetarnas produktivitet och inte nödvändigtvis 

hantera avfallet. Den sistnämnda processen är även sådan att den leder till uppsägningar 

då behovet av arbetskraft minskar med en ökad produktionseffektivitet. En cirkulär 

ekonomi skapar jobb genom att behålla resurserna i ett system som hela tiden behöver 

arbetskraft för att omvandla den. Den är ekologisk genom att minska behovet av nya 

råvaror då den omvandlar avfallet till nya varor. En cirkulär ekonomi vill helst vara så 

lokal som möjligt för att slippa mellanhänder och import/exportmarknadens problematik. 

(Norden, 2015, s, 4; Wrap, 2015; Wijkman & Skånberg, 2015, s. 6-8). Det handlar även 

om att förändra synen kring privat ägande och bedriva kollaborativt ägande genom att 

dela, hyra, låna, byta, ge gåvor men också sälja det man inte använder för att saker och 

ting ska uppfylla sin funktion. Att göra saker till tillfälliga tjänster istället för sporadiskt 

använt ägande. (Norden, 2015, s. 6, 39; Wijkman & Skånberg, 2015, s. 35, 53; Agyeman, 

2013, s. 15-18). 

 

 
Figur 2. En jämförelse mellan linjär ekonomi och cirkulär ekonomi. 

Källa: cradlenet.se (2015-11-19) 

 

För att skapa social hållbarhet behövs enligt ovan refererade bedömare en ekonomisk 

hållbar modell, såsom cirkulär ekonomi, som rättvisare får den ekologiska världen att stå 

i samklang med människans behov. Social hållbarhet är därför det sammanlagda 

resultatet av en ekologisk och ekonomisk hållbarhet (Alfredsson & Wijkman, 2014, s. 

53). Social hållbarhet är en förändrings- och konfliktprocess med en möjlig framtid som 

mål, där demokrati, mänskliga rättigheter, transparens, jämlikhet, rättvisa och väldfärd, 

skapas eller inte (Olsson 2012). Denna möjliga framtid beskrivs i det kommande avsnittet 

utifrån Jacobs teorier för hur en stadsutveckling kan se ut. De specifika teoridelarna som 

valts ut är sådana som fastighetsägare skulle kunna styra över och därmed förändra. 

Förändringar som skapar förutsättningar för en “bottom-upp approach” där människor 

kan bidra till en hållbar stadsutveckling.  
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2.2 Jane Jacobs - Amerikas storstäders liv och förfall 

Journalisten och stadsplaneringskritikern Jane Jacobs är en framstående författare inom 

samhällsplanering och är författare av den centrala kursboken inom samhällsgeografi B 

på Uppsala universitet: “Amerikas storstäders liv och förfall”. I en intervju jag gjort med 

professorn i urbansociologi och tillika Jacobskännaren Mats Franzén nämnde han den 

kritik som framkommit genom åren mot hennes teorier. En sådan är att hennes 

observationer har några decennier på nacken, då boken kom ut 1961. Han nämner också 

kritiken mot att staden som hon relaterar till i boken är New York och att hon beskriver 

den en aning romantiskt, vilket jag håller med om. Viktigare är att hennes ”fyra 

förutsättningar för mångfald” inte mött någon påtaglig kritik och dessa är den teoretiska 

basen jag vill etablera för denna uppsats. Hennes teorier visar hur den sociala aspekten i 

en hållbar stadsutveckling kan se ut, förbättras och upprätthållas.  

 

2.2.1 “Vad som alstrar mångfald” 

Jacobs beskriver i sin bok hur monotonin i en stadsdel är livsfarlig. Hon diskuterar 

mångfalden som det essentiella målet för att en stadsdel ska fungera för oss människor. 

Hon diskuterar problemet som samhällsplanerare lätt kan bidra till att skapa om de 

begrundar en stads användningsområde funktion för funktion och översätter insikterna 

om dem till breda, övergripande modeller (Jacobs, 2004, s. 169-170). Detta är minst sagt 

aktuellt för tankar om en hållbar utveckling och inte minst för Stockholm stads del. För 

det hon insåg redan för 55 år sedan var att det monotona bostadsområdet blir opraktiskt 

för användarna och tomt på folkliv. Utan “folkliv” finns inget “levande stadsrum”. Likt 

de bostadsområden som Jacobs beskriver, saknar bostadsområden i Stockholm oftast 

varierat kommersiellt utbud och kulturella attraktioner vilket gör att det oftast är ingen 

kvar efter kl 09:00 (Franzén, 2015). Jacobs menar att den som väljer att öppna en affär på 

en sådan gata skulle skapa enfald, denne skulle inte kunna försörja sig på verksamheten. 

Det är en ekonomisk öken om det inte finns ett stadsliv i området. (Jacobs, 2004, s. 170). 

Småföretag är beroende av en stor mångfald av företag i staden, och de bidrar själva till 

att öka den. Stadens egna mångfald av människor är grunden till att företag kan etableras 

och därför leder mer mångfald till fler företag. (ibid, s. 171). Franzén beskriver 

Vaksalagatan, Sysslomansgatan och Drottningsgatan som de få exempel på blandade 

platser i Uppsala och att mycket beror på att svenska städer byggts med väldigt små 

citykärnor med väldiga omkringliggande bostadsområden. Det krävs därför väldiga 

investeringar för att skapa blandning i svenska städer och speciellt i bostadsområden, 

men att styra de investeringar blir svårt då företag vill vara där det redan är attraktivt, inte 

hjälpa till att skapa den. Stockholm är en välplanerad stad, men en stad som man inte 

jobbat för att blanda. (Franzén, 2015) 

En idé som Jacobs tar upp är att stora företag som finns i vissa områden ska bidra 

ekonomiskt för att hjälpa små företag som verkar i samma områden. Det är inte 

nödvändigtvis för att dessa går med förlust, utan för att de inte arbetar nära sin kapacitet. 
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Genom att stödja dem kan man skapa en ökad lokal ekonomi som alstrar mångfald, ger 

arbetstillfällen, lockar folk och skapar levande stadsrum som även storföretagen tjänar på 

i längden. (Ibid). 

Jacobs beskriver hur besökare kan lukta sig till var det finns en livskraft, och de 

kommer dit för att uppleva den och därmed bidra till att förstärka den ännu mer. I andra 

änden ser vi väldiga bostadsområden där man ser stagnation och ett stort missnöje med 

platsen. Det beror inte på att människorna är tråkigare eller mindre intresserade av ett 

levande stadsrum, det är snarare stadsdelarna det är fel på. Det saknas en katalysator för 

att ekonomiska nätverk ska bildas och för ekonomiska användargemenskaper att 

utvecklas. (Ibid, s. 174-175) 

 

För en blomstrande mångfald har Jacobs formulerat följande fyra villkor: 

 

1. Majoriteten av stadsdelarnas beståndsdelar måste fylla mer än en primär funktion. 

Funktioner som gör att människor närvarar utomhus på platser vid olika tider och 

av olika skäl. Man ska kunna använda många faciliteter gemensamt. 

2. De flesta kvarteren måste vara korta, vilket innebär att tvärgatorna och gatuhörnen 

måste komma tätt. 

3. Stadsdelen måste bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick. En 

större del ska vara gammalt så att den nödvändiga avkastningen av fastigheterna 

varierar. 

4. Det måste finnas en tillräckligt hög koncentration av människor i området, oavsett 

om de bor där eller vistas där av andra skäl. (Ibid, s. 176) 

 

Dessa fyra punkter är hennes viktigaste tes i boken för att skapa mångfald och 

ekonomisk aktivitet. Hon påminner läsaren om att potentialen hos olika stadsdelar 

varierar av många skäl, men enligt henne gör dessa punkter att en stadsdel ska kunna 

uppnå sin högsta potential, oavsett vart den ligger. Om en av dessa saknas, försämras 

stadsdelens potential att ha en blomstrande mångfald. (Ibid, s. 176-177). Hon menar 

också att detta är något som stadsplanerare eller arkitekter aldrig kan uppnå på egen 

hand (Ibid, s. 36). Franzén lyfter i sin intervju att Jacobs har formulerat hur man kan 

tänka för att skapa offentliga rum och att om man finner sådana kvarter och stadsdelar 

utifrån hennes principer så fungerar de. Hon kan användas som verktyg för att se vad som 

fattas för att skapa ett mer levande stadsrum men hon beskriver inte hur blandningen ska 

se ut. (Franzén, 2015) 

För mitt syfte är den första och fjärde punkten centrala då den sistnämnda avgör om 

det finns människor till den förstnämnda punkten. Anledningen till varför punkt två inte 

behandlas och punkt tre behandlas mindre beror på att Hemsö som fastighetsägare och 

med sina fastigheter inte har det handlingsutrymmet för att styra husens blandning eller 

kvarterens utformning. Dock när det gäller punkt tre kan fastighetsägare styra den 

nödvändiga avkastningen, exempelvis genom hyressättningen.  
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Att styra blandningen med hyreskontrakt tyckte Franzén kunde vara en fungerande 

metod när jag frågade om det under intervjun. Han utvecklade resonemanget med att 

beskriva hur man då kan styra mixen av människor genom att ta in vissa verksamheter 

och då kan kontrollera det som händer mellan husen. Han tror dock att det kan bli ett 

dilemma för fastighetsägare om de vill få in en viss verksamhet för att skapa blandning 

men som inte kan uppnå kraven i hyreskontraktet. (Franzén, 2015) 

 

2.2.2 “Trottoaren" 

För att det ska finnas en mångfald och den kontakt som behövs för att skapa ett levande 

stadsrum behöver vi ta med det som Jacobs menar är stadens “mest vitala organ” (Ibid, s. 

51) och det är trottoaren. Det är den som skapar “mening” när den sätts i förhållande till 

byggnaderna och funktionerna såsom parker, bibliotek, bostäder. Om en stads gator ser 

intressanta ut, ser staden intressant ut; om de ser tråkiga ut, ser staden tråkig ut. (ibid). 

Hon diskuterar det faktum att en stad per definition är fylld av främlingar och att 

människor ofta träffar främlingar snarare än bekanta i staden så snart de går ut genom 

ytterdörren (Ibid, s. 52). Att känna sig trygg och säker bland främlingar är därför 

grundvalarna för en välfungerande stadsdel, som enligt henne är levande (ibid). Om ett 

område inte har förutsättningarna för sociala kontakter där människor har anledning att 

stanna upp och prata på trottoarerna och använda dem, ja då blir det lätt otryggt. Då 

isolerar sig människor från varandra och stannar hellre hemma (Ibid, s. 89). Det behövs 

inte många våldsbrott eller en “tro” om att det sker våldsbrott för att människor ska vara 

rädda för gatorna (Ibid, s. 52). Genom kontakt skapas nätverk av respekt och tillit, en 

gemenskap där man vet att människor tillsammans hjälper till med gatuunderhållet. Det 

går inte att skapa detta genom någon institution som en poliskår (Ibid, s. 54, 80). Ett 

område blir säkert när gatorna används jämnt och ständigt av alla sorters människor, som 

känner ansvar för området (Ibid, s. 55). Vid händelser griper i sådana fall 

förbipasserande, åskådare i fönster eller affärsinnehavare in (ibid). 

För att detta ska ske måste det finnas anledningar att använda gatorna (se “Vad som 

alstrar mångfald”). Att människor frivilligt använder gatorna utan tvång och där de är 

omedvetna om att de faktiskt övervakar gatan genom att gå på den (Ibid, s. 58, 81). 

Jacobs diskuterar vidare behovet av självutnämnda offentliga personer som har täta 

kontakter med ett stort antal människor; det livliga stadsrummet hänger delvis på detta. 

Det är personer som vill vara offentliga och som har koll på det som händer i området, 

och som andra kan komma till i förtroende. De flesta offentliga personerna är butiksägare 

och liknande men även exempelvis “fritidspedagoger”.(Ibid, s. 92). När det gäller 

segregation och diskriminering menar Jacobs att offentliga kontakter och offentlig 

trygghet på trottoarerna har en direkt inverkan på dessa problem (Ibid, s. 95). Det handlar 

återigen om att skapa gemenskaper människor emellan (ibid). 
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2.2.3 “Bostadsområdets funktioner” 

Ett fungerande bostadsområde i en storstad är den som självmant lyckas hålla jämna steg 

med sina problem. Om exempelvis bara skolor, parker, rena bostäder vore det som var 

kriterierna för ett bra liv i en stad, ja då skulle samhällsplaneringen vara mycket enklare 

än vad den är idag (Ibid, s. 137). Jacobs tar upp flera exempel där man försöker bygga 

bort problem i stadsdelar men där det i slutändan blir mer problem än vad det var innan 

renoveringarna skedde (Ibid, s. 138). Hon menar att i dåliga bostadsområden förfaller 

skolorna, fysiskt och socialt, medan i fungerande kämpar människor för sina skolor och 

förbättrar dem (ibid). Hon diskuterar “lokalt styre”, informellt och formellt, som en faktor 

för en “bottom-up approach” där människor i områdena tar kontroll och styr sitt område 

till det bättre (Ibid, s. 139). Allt handlar om hur människor själva vill ha det. Man ska inte 

behöva ge ett konstgjort småstadsliv till invånarna i bostadsområden. Det menar hon är 

både dumt och destruktivt, men genom självstyre kan de själva skapa fungerande 

grannskap (Ibid, s. 142). 

För att lyfta upp bostadsområden och skapa grannskap i kvarter/gator, stadsdelar men 

även städer lyfter Jacobs upp en aspekt som hon kallar för “civiliserat självstyre” (Ibid, s. 

142). I det aktuella kapitlet översätter hon mångfald och liv på gatorna till basen för 

grannskapet och därmed en plattform för demokrati och utveckling i en stad (Ibid, s. 143, 

153-156). Detta är viktigt för att levande stadsrum ska bestå och för att en “bottom-up 

approach” ska utvecklas där grannskapens röster samlas och blir hörda (Ibid, s. 150). Hon 

menar att utan grannskap kommer den “ortodoxa samhällsplaneringen” att präglas av 

ansatsen att ”människor blir till för bostäderna och inte bostäderna för människorna” 

(Ibid, s. 26). Rösterna i staden behöver höras och stadens resurser behöver föras ner till 

kvarterens nivå där de behövs och där verkligheten utspelas varje dag (Ibid, s. 147). 

Erfarenheterna bör delas av alla som bor, jobbar och besöker ett område och dessa läggs 

till grund för principer/målsättningar/riktlinjer för utvecklandet av staden som helhet 

(ibid). Hon kritiserar det faktum att våra städer rymmer ö-liknande bostadsområden, 

enklaver, segregerade områden och sorterade befolkningsgrupper som utifrån sin prislapp 

lever i misstänksamhet mot andra områden i staden (Ibid, s. 26, 150; Franzén, 2015). Ett 

vanligt tecken på att förändringen sker där grannskap skapas är att en ny organisation 

växer fram som har grannskapets utveckling som mål. (Ibid, s. 160) 

 

2.2.4 “Blandade primära funktioner” 

I ett av Jacobs bokkapitel diskuterar hon särskilt den första av de fyra punkter jag återgav 

ovan: hur man skapar ett levande stadsrum. För att föra in nya användningsområden i en 

stadsdel behövs en konkret uppfattning om vad det nya ska medföra för att lösa 

stadsdelens identifierade problem (Ibid, s. 184). För att skapa den balans som krävs 

handlar det om att fylla områden med funktioner som drar till sig människor under olika 

tider på dygnet (ibid). Det behövs en multifunktionalitet i det som tillförs och det ska 

passa in området och fylla flera behov (Ibid, s. 185, 187). Som tidigare nämnts kommer 
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mångfalden i funktionerna att ge utrymme för mer variation. Om fler funktioner kan ta 

plats i området och användas på olika sätt och vid olika tider på dygnet av olika 

människor stimuleras meningsfulla möten mellan människor (Ibid, s. 173, 189, 190). För 

att fler funktioner ska kunna ta plats i ett område krävs det att de primära funktionerna 

(bostäder, arbetsplatser) lockar till sig människor som de andra funktionerna kan livnära 

sig på (Ibid, s. 193). Det som görs idag, med de “ortodoxa” planeringsprinciperna, är att 

vi avskärmar och delar upp våra städers funktioner där vi exempelvis ser villaområden 

helt tomma under arbetstimmarna och kontorsområden tomma på kvällarna (Ibid, s. 198, 

203). Precis som parker och butiker är parkeringsplatser bara slöseri med utrymme om 

de inte används under hela dagen (Ibid, s. 197). 

Avslutningsvis visar Jacobs på självkritik när hon skriver - Jag hoppas att varje 

läsare av denna bok ständigt och skeptiskt kommer att jämföra det jag säger med sina 

egna kunskaper om städer och hur de fungerar (Jacobs, 2004 s. 38). 

2.3 Några sista anmärkningar - diskussion av litteratur 

Det Jane Jacobs framför är en bild av hur en demokratisering av rummet kan skapas 

(Agyeman, 2013, s. 97). En bild av samhället som många kan hålla med om. Det handlar 

om ett samhälle och om individer som kan lösa sina problem (Olsson, 2012, s. 6). Ett 

samhälle där alla människor kan utföra aktiviteter i det offentliga rummet (Agyeman, 

2013, s. 109). Ett samhälle som inte tillåter platser förfalla utan istället genom tillhörighet 

och sociala kontakter skapa aktiviteter för människor (Ibid, s. 104, 105). Ett samhälle 

som inte exkluderar genom att röra sig mot ytterligare segregation och extremer såsom 

övervakning och “gated communities” utan inkluderar människor i staden och dess olika 

beståndsdelar (Olsson, 2012, s. 5-6). 

Samhällsplaneringen skapar viktiga förutsättningar för det sociala livet och 

“civilsamhället”, eller “det lokala självstyret” som Jacobs skulle kalla det. Människor 

som känner ansvar för platsen. Organisationer har därför en viktig roll att spela för att 

människors röster ska höras och dessa tar form när en plats blir levande (Olsson, 2012, s. 

9; Jacobs, 2004, s. 139). Enligt Olsson har dock många viktiga organisationer, inom 

föreningslivet, förlorat kraft de senaste årtionden (Olsson, 2012, s. 9). 

För att skapa social hållbarhet i Stockholm, med Jacobs teorier för ett socialt hållbart 

stadsrum som riktmärke, behöver verksamheter ta plats i fastigheter för att främja 

blandning. Som Franzén påpekar beskriver Jacobs en stad “som tar form” och de 

blandade verksamheterna som hon beskriver är skomakare, småföretagare och 

specialister av många slag där vissa sannolikt inte är lika aktuella i Sverige idag som i 

New York i början av 1960-talet. Franzén påpekar att Stockholm är en “välplanerad stad” 

men Jacobs teorier kan hjälpa till att se de möjligheter som fastighetsägare har för att 

skapa en blandning istället för att ett rådande “status quo” (Franzén, 2015).  

En viktig diskussion och potentiell kritik mot Jacobs är fenomenet gentrifiering. En 

stadsdel eller kvarter som blir mer levande och därmed attraktiv kan nämligen leda till att 
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resurssvaga behöver flytta om förändringarna inte respekterar deras socioekonomiska 

status (Agyeman, 2013, s. 97, 107). Om det sker tappar de socialt hållbara åtgärderna sitt 

syfte om målet är att med samhällsplanering förbättra människors livsvillkor. Det 

ohållbara grundproblemet flyttar då bara till en annan plats där en annan fastighetsägare 

får ta över ansvaret. 

Universitetslektorn Gunnar Blomé har undersökt dagens fastighetsmarknad och har 

sett hur stora vinster görs genom transaktioner och inte genom förvaltning av fastigheter, 

vilket drabbar människor som bor i socialt utsatta områden men även samhället (Blomé, 

2011, s. 17). Han har undersökt hur det tvärtom kan vara lönsamt för fastighetsägare att 

arbeta med socialt ansvarstagande i ett område då det visat sig att detta leder till 

minskade förvaltningskostnader och ökat fastighetsvärde (Ibid). Fastighetsägaren arbetar 

då närmare sina hyresgäster. Att attrahera resursstarka personer och skapa gentrifiering 

behöver därför inte bli en naturlig följd av att en plats blir mer attraktiv. 

3. METOD OCH MATERIAL 

 

Metoden för denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i begrepp och 

med stöd i en litteraturgenomgång. Materialet som använts är forskningslitteratur av 

debatterande karaktär men också rapporter från åtskilliga överstatliga, transnationella, 

nationella organisationer samt akademiska institutioner. Jag har även hämtat underlag 

från internetsidor för kortare information och bilder samt inhämtat årsredovisningar och 

andra dokument från det studerade företaget, Hemsö Fastighets AB. Jag har även som 

bakgrund genomfört en forskarintervju med en ledande urbansociolog utifrån temat 

“hållbarhet i befintliga fastigheter och levande stadsrum mellan husen” med fokus på 

Stockholm. 

Första tanken för insamlandet av empirin för fallstudien av Hemsö var att diskutera 

möjligheterna och restriktionerna utifrån två specifika fastigheter. Jag genomförde en 

semistrukturerad intervju med Anders Khilström, förvaltare på Hemsö, och följde en 

punktlista jag konstruerade utifrån litteraturgenomgången. Efter intervjun insåg jag dock 

att det inte skulle fungera då punktlistan enbart påvisar om fastigheten har 

förutsättningarna för social hållbarhet eller inte. Den visar inte vilka möjligheter och 

restriktioner som finns för att skapa social hållbarhet. Under intervjun insåg jag även 

problematiken med att undersöka en eller två fastigheter eftersom alla fastigheter är olika 

och har unika förutsättningar utifrån detaljplaner, bygglov och hyresavtal. Sociala 

problem och lokala förutsättningar skiljer sig också från plats till plats vilket gör att 

fastigheter inte enkelt kan jämföras. Under intervjun, och senare i samtal med den 

Tekniska Chefen samt Vd-assistenten på Hemsö, uppfattade jag att förvaltare inte har 

någon “egen” röst för hur förhandlingarna kring fastigheten ska ske utan enbart är 

fastighetsägarens representant. Enligt Hemsös företagsbeskrivning är det Vd:n som 

fastställer Hemsös riktlinje, affärsplan och budget för hållbarhet. Den tekniska chefen 
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godkänner affärsplan och budget för hållbarhet. Utifrån denna insikt bestämde jag mig 

för att utföra en öppen intervju med Vd:n Per Berggren och ställa frågan Vilka 

möjligheter och restriktioner har ni som fastighetsägare för att själva lösa sociala 

problem? 

Intervjun med förvaltaren Anders Kihlström var dock värdefull. Utifrån punktlistan 

kom jag fram till att “Messingen”, som var en av fastigheterna som var föremål för 

analysen fastigheten, en fastighet med socialt hållbara inslag. Exempel på dessa är 

blandade funktioner, att den används på vardagar, kvällar och helger och ligger centralt. 

Då jag inte fortsatte på det spåret blev intervjun med förvaltaren på kundens sida inte 

genomförd. Det är därför inte en fullständig bild men det är en fastighet som både 

Hemsös hållbarhetsansvarige och Vd:n nämnt som fastighetsförebild. 

Jag valde att utföra en öppen intervju för att inte genom förutbestämda frågor riskera 

att begränsa möjligheten till fördjupad insikt om Hemsös verksamhet och deras 

möjligheter samt restriktioner. 

En öppen intervju kännetecknas av att vara ostrukturerad och att tyngdpunkten läggs 

på respondentens egna uppfattningar, synsätt och ståndpunkter. I mitt fall är det önskvärt 

att svaren i intervjun rör sig i olika riktningar för att få en förståelse för hur Vd:n tänker 

då denne beslutar om riktlinjerna i företaget. Jag använde därför inte  någon specifik 

intervjuguide förutom att ställa den ovan nämnda frågan och påpeka att jag läst 

årsredovisningen samt hållbarhetspolicyn och från dessa lyfta fram vissa saker. Målet 

med en intervju är att få så fylliga och detaljerade svar som möjligt för att kunna 

diskutera dessa. (Bryman, 2011, s. 413, 415). Intervjun spelades in i för respondenten 

valfri plats på deras huvudkontor, vilket blev ett konferensrum. Att följa upp intressanta 

synpunkter, sondera och ifrågasätta var en naturlig del av intervjusamtalet. Det bör även 

nämnas att frågornas spontana utformning kan påverka respondentens svar och förståelse. 

(ibid, s. 422-424) 

Per Berggren tyckte att jag skulle ringa Hemsös HR-chef Ulrika Frisk för en 

kommentar kring en intervjufråga, vilket jag gjorde och har med i redovisningen. 

Jag träffade av en slump en annan förvaltare, Mattias Lindén som jag haft kontakt 

med tidigare och fick möjlighet att göra en kortare spontan och öppen intervju med 

honom. Jag ville ta reda på möjligheter samt restriktioner med hans lokaler varav vissa är 

vakanta. Många av frågorna var influerade av det jag fick veta av Vd:n. Det var en 

spontan intervju vilket gör att miljön, förberedelser, frågor och svar påverkas. Jag glömde 

exempelvis bort hur samtalet inleddes men i stort var det givande. 

En reflektion kring hur respondenterna svarade på intervjuerna är av intresse vid en 

kvalitativ intervju (Ibid, s. 428). Jag uppfattade Vd:n som fundersam till en början men 

han var samarbetsvillig och svarade på alla frågor. Han var glad och tyckte att frågorna 

var bra. Det var sent på dagen och tröttheten kom dock ikapp oss båda vilket kan ha 

påverkat intervjun. Intervjun med förvaltaren blev lite stel till en början när jag skulle ta 

upp bandspelaren då jag några minuter in i samtalet frågade om det var okey att spela in 



20 

 

samtalet, men i övrigt var han lugn och jag uppfattade som att han berättade vad han 

tyckte. Det är även värt att poängtera att representanter för ett företag kan förmedla en 

bild som är förfinad. 

Några ord kring nackdelar med en öppen intervju kan vara på sin plats. Till skillnad 

från den semistrukturerade intervjun där insamlandet av information är mer kontrollerad, 

kan informationen jag får i en öppen intervju bli bristfällig. Som student utan stor 

kunskap i fastighetsägarens situation så kan det finnas information bakom respondentens 

svar kring möjligheter och restriktioner i företaget som kan vara intressant men som jag 

helt enkelt inte vet existerar. En Vd kan inte heller svara för alla medarbetarnas 

möjligheter och restriktioner vilket påverkar hur generaliserbar den informationen är. 

Resultatet från denna uppsats kan enbart generaliseras till de givna respondenterna och 

Hemsö som företag, men litteraturgenomgången kan definitivt appliceras på andra 

fastighetsägare. (Ibid, s. 199, 369). 

Intervjumaterialet har transkriberats och de relevanta delarna har jag återgett i mina 

egna ord för att minimera risken att  läsaren uppfattar resultatet som lösryckta citat. 

Intervjumaterial med Mats Franzén transkriberades också men skrevs in som 

kommentarer i teoridelen. (528-530) 

Att göra intervjuer innebär vissa forskningsetiska problem som jag här vill behandla. 

I sökandet av information om Hemsö har jag varit väldigt tydlig med att påpeka att jag 

inte söker konfidentiell information då uppsatsen kommer att DiVA publiceras. Jag har 

även berättat om uppsatsen för alla de inblandade och förklarat syftet. Handledaren på 

Hemsö, Emma Weman, har själv varit väldigt tillmötesgående med den information jag 

behövt för denna uppsats. Alla har även varit medvetna om att intervjuer gjorts och att 

samtalen spelats in (kommentaren från Ulrika spelades inte in). Att använda citaten som 

jag gjort kan ifrågasättas men jag försökte se till att inget tas ur sin kontext när jag sållade 

bort irrelevant material. Materialet behandlas inte heller anonymt då respondenterna är 

nyckelpersoner i företaget. (Ibid, s. 131, 431-432) 

I resultatsammanställningen listar jag möjligheter i den vänstra tabellspalten och det 

jag anser som restriktioner i den högra, allt för att skapa överskådlighet till studiens 

resultat. 

Det slutliga steget i uppsatsen består av en slutdiskussion där intervjumaterialet 

kontextualiseras utifrån litteraturgenomgången och där jag indirekt svarar på 

frågeställningarna. 



21 

 

4. RESULTAT 

4.1 Företagsbeskrivning av fastighetsägaren Hemsö fastighets AB
2
 

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar bra lokaler för samhällsservice inom äldreboende, utbildning, 

vård och rättsväsende. Bolaget finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös vision är att vara den 

bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att Hemsö ska skapa mervärde för sina 

kunder och vara den självklara fastighetspartnern för stat, kommun, landsting och privata operatörer. 

Hemsös verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet i förvaltning, utveckling och 

ägande. (… .) Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent.  

 

Hemsö blev själständigt bolag 2009 och äger idag 313 fastigheter med ett samlat 

marknadsvärde av 24,7 miljarder kronor. De har cirka 100 medarbetare och har en 

könsfördelning på 55 % män och 45 % kvinnor. De har idag 63 % offentliga och 37 % 

privata kunder. Under 2014 sålde företaget fastigheter för 3,4 miljarder kronor och köpte 

för 4,6 miljarder. De har haft en årlig avkastning på i genomsnitt 14. 1% på eget kapital 

och 12. 4% på förvaltningsresultat mellan åren 2010-2014. 

Hemsös värdeord är närvarande, ansvarstagande och utvecklande. De skriver i 

avsnittet Hållbarhet i årsredovisningen att de arbetar dagligen i alla delar av 

verksamheten med miljömässiga, sociala och etiska aspekter. Sedan 2014 deltar Hemsö i 

GRESB (Global real estate sustainability benchmark) för att jämföra deras fastigheter 

med andra fastighetsägare. De håller även på med certifieringar av byggnader som insats 

inom hållbarhet. Det miljöarbetet de bedriver idag handlar mest om att effektivisera 

energianvändningen, avfallshanteringen och välja hållbara material vid ny, till- och 

ombyggnationer samt i den löpande förvaltningen. Under 2014 genomförde de 

pilotprojekt i 20 fastigheter där de lyckades minska energiförbrukningen med 39 %. De 

använder sig av databasen “SundaHus” för att välja materialen (som rangordnar material 

utifrån miljö och hälsoaspekter). I årsredovisningen nämn även “socialt hållbara” insatser 

för att tillgodose hyresgästernas behov med exempelvis utomhusgym för äldre i Frennarp 

och bättre inomhus/utomhusmiljöer med trädgård i Färgelanda. De avser att fördjupa 

hållbarhetsarbetet år 2015. 

Hemsö skriver att deras marknad i Sverige är de platser som har en stabil 

befolkningstillväxt och anses attraktiva. Denna marknad finns främst i de tre 

storstadsregionerna men även högskole- och universitetsstäderna. 

 

4.1.1 Förutsättningar för aktieutdelning 

Med anledning av den av styrelsen föreslagna vinstutdelningen får styrelsen och den verkställande 

direktören härmed avge följande yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §. Föreslagen 

vinstutdelning grundar sig på 2014 års årsredovisning som framläggs för fastställelse vid 

årsstämman den 23 april 2015 och beaktande av bolagets investerings- och likviditetsbehov. 

                                                
2 Avsnittet baseras på Hemsö årsredovisning, 2014. 



22 

 

Soliditeten bedöms efter utdelningen vara betryggande mot bakgrund av att moderbolagets och 

koncernens verksamhet bedrivs med fortsatt lönsamhet. Tillgången till likviditet i moderbolaget och 

koncernen bedöms vara fortsatt stark. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte 

hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort 

och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan 

därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i Aktiebolagslagen 17 kap 3 § 2–3 stycket 

(försiktighetsregeln). 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt, kr: 

Till aktieägare utdelas 369 500 000 

Till ny räkning överföres 497 960 850 

Summa 867 460 850 

4.2 Hållbarhetspolicy
3
 

De tre hållbarhetsaspekterna definierar Hemsö som följande: 

  Social hållbarhet – att verksamheten bedrivs med hänsyn till andra människors hälsa, rättigheter 

och välfärd och att vi genom vår verksamhet verkar för ett samhälle och en arbetsplats utifrån 

dessa principer. 

  Ekologisk/miljömässig hållbarhet – att det är de av naturen givna begränsningarna för 

resursanvändning och miljöbelastning som utgör ramen för hur materiella resurser kan användas 

och att verksamheten bedrivs så att resursanvändning minimeras. 

  Ekonomisk hållbarhet – att inom ramen för ovanstående skapa lönsamhet och ekonomisk tillväxt. 

 

Sociala hållbarhetsmål 

Hemsö ska varje år ge minst 10 personer som står långt från arbetsmarknaden värdefull 

arbetslivserfarenhet. 

Hemsö har nollvision av olycksfall relaterade till fastigheterna. 

Genomföra fler samhällsinsatser som ger synergi till Hemsö. 

Ligga i framkant inom hälsa och mångfald genom att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor och 

friskvård. 

 

Hemsös ekonomiska hållbarhetsmål 

Att över en femårsperiod uppnå 15 procent avkastning på eget kapital. 

 

Roller och Ansvar 

Vd:n fastställer Hemsös riktlinje, affärsplan och budget för hållbarhet. Den tekniska chefen 

godkänner affärsplan och budget för hållbarhet. Hållbarhetsansvarige (Emma Weman) uppdaterar, 

kommunicerar, informerar och kontrollerar att hållbarhetspolicyn fullföljs.  

                                                
3 Hemsö Hållbarhetspolicy  
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4.3 Intervju med Vd:n Per Berggren 

Under intervjun med Vd:n Per Berggren tolkade jag mycket av det han sa som 

möjligheter för Hemsö att vara socialt hållbara, men även restriktioner. Han beskriver hur 

deras verksamhet naturligt behöver vara socialt hållbart då de förvaltar 

samhällsbyggnader med samhällservice. De vill vara långsiktiga ägare och prioriterar att 

vara duktiga fastighetsägare och förvalta allt rent och fint med hög standard. Sen är det 

ett faktum att hyresgäster bedriver sin egna verksamhet på sitt sätt, men de försöker förstå 

verksamheten och regelverken kring verksamheterna för att kunna anpassa sig 

långsiktigt. Vd:n berättar att det då och då behövs speciella insatser i form av 

ombyggnationer och då har de lönsamhetskrav på sig själva för att göra investeringar som 

är lönsamma.  

Varje år delar de ut Hemsögåvan som är en liten peng som skänks till en verksamhet i 

deras fastigheter för att lätta upp människornas vardag. Det är ingen fastighetsinvestering 

utan en aktivitet för ett äldreboende, utflykt för skolbarn eller skidresa för 

ensamkommande flyktingar.  

Vd:n berättar att Hemsö har fått väldigt många förfrågningar kring flyktingboende och 

har ett antal tomma skolor i orter som har stått tomma ett tag på grund av ett dåligt 

elevunderlag och där de inte haft en hyra. Då har de låtit migrationsverket nyttja en skola 

hyresfritt i ett år men mot betalning för värme och sådant, och det är för att lösa den akuta 

situationen. Sen är det på ett antal kommuner så att man vill rulla ut provisoriska boende 

och Hemsö kollar nu på baracker och liknande lösningar för att tillhanda bostäder 

provisoriskt. Som fastighetsägare kan man göra en massa saker poängterar Vd:n. 

I ett hyresavtal så beskrivs gränsdragsningslistan för vad som är Hemsös ansvar som 

fastighetsägare och vad som åligger hyresgästen berättar Vd:n. Jag spånar nu, om man är 

en fastighetsägare där man skjutit gränserna där du gör mycket i fastigheten har du 

större påverkansmöjligheter i allt egentligen. Han menar att de är en aktiv fastighetsägare 

som tydligt definierat vad de ska göra i form av underhåll.  

Under intervjun så kommer exemplet Messingen upp som Vd:n beskriver som socialt 

hållbar och blandad med restaurang, två gymnasieskolor, sporthall, bibliotek, 

kommunkontor och annat. Att många olika människor i verksamheter blandas. Hur det 

gör det lugnare och där de  inte har klotter. Att det är avskärmat men på allmänytorna rör 

sig andra människor, såsom pensionärer. Det är ingen segregerad yta berättar Vd:n. Han 

berättar hur Hemsö vill kopiera fastigheten innehållsmässigt i andra former och att de har 

skrivit en avsiktsförklaring med Tyresö kommun om ett liknande hus. De har även ett 

exmepel i Tyskland där äldreboende och dagis sitter ihop där personalen i äldreboendet 

har sina barn på dagiset för att underlätta personalens vardag. 
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Vd:n berättar hur han i föredrag och paneldebatter berättar om dessa exempel och i 

projektinitiativ där man har möjlighet att göra en affär och han brukar nämna Messingen. 

Han tycker att det är intressant att utveckla något som kanske annars skulle rivits till 

något hållbart. Som exempelv nämns Hemsös projekt i Lund där man utvecklat ett 

tidigare mentalsjukhus till skola och äldreboende. Han berättar också att de inför sådana 

projekt gör analyser för att förstå om det passar området. 

Social hållbarhet handlar väldigt enkelt om att lösa sociala problem och jag ställde frågan 

hur Hemsö försöker inkludera de mest utsatta i samhället. Per Berggren menade att det 

inte alltid är självklart att göra det och att man behöver ta hänsyn till regelverk såsom 

byggnormer och sådant. Han menar dock att de kan förbättra detaljplaner och 

förutsättningar för att göra det lättåtkomligt för människor.  

I hållbarhetspolicyn nämns det hur Hemsö ska ta in 10 personer som står långt utanför 

arbetsmarknaden och jag frågade Per Berggren vad han tänkte kring det. Han menade att 

de försökt och haft några personer på väg in, men att det inte gått. Att få in personer att 

jobba ute på "fältet" bland fastigheterna har varit lätt, men att få in personer på kontoret 

har varit svårare. Han menar att den frågan ligger hos HR-chefen Ulrika Frisk och som 

jag sökte för en kommentar. Hon berättar att hållbarhetspolicyn är ny och att hon precis 

började då, men att hon och Emma Weman håller på att tolka den. Ulrika poängterar att 

Hemsö vill ge värdefull arbetslivserfarenheter och att det förmodlingen kan utformas på 

olika sätt, beroende på hur Hemsö väljer att arbeta vidare med målet. Jag frågade 

förvaltaren Mattias Lindén samma fråga och han tyckte inte heller att han var rätt person 

att svara på detta, men han gav sin åsikt. Han menar att det inte behöver vara någon från 

gatan eller som sitter utanför ICA som man tar in, utan ger en person i mitten en chans att 

komma in i arbetslivet om just den biten är svår.  

Jag nystade vidare i den frågan och undrade vad Per Berggren tyckte om att Hemsö själva 

skulle sätta igång verksamheter för att lösa sociala problem i områden där deras 

fastigheter befinner sig. Det tyckte han skulle kunna vara en bra idé men han visste inte 

riktigt hur det skulle kunna se ut. Han ville att människor ska ha något vettigt att göra. 

Han vill ha in folk som kan räkna eller kan byggteknik. Han menar att de tänker på det 

men att hitta initiativ är svårt. Jag ställde samma fråga till förvaltaren som inte tyckte att 

det var Hemsös verksamhet och att han inte visste inom vilken bransch det skulle vara. 

Han resonerade dock om möjligheter där fastigheten blir mer attraktiv såsom en bra 

restaurang. Om den får det svårt att bära sig så går det att vidta åtgärder såsom rabatterad 

hyra och kanske höja hyran någon annanstans. 

Nästa fråga handlade om att Hemsö skulle ta in en husvärd likt en offentlig person som 

befinner sig lokalt och har en aktiv medborgardialog. På den frågan tyckte Per Berggren 

att det inte krävdes. Han menade att förvaltare redan utför det arbetet med hyresgästerna 

och att de inte är fastighetsägare över bostadsområden så det passar inte. 
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Överlag anser Vd:n Per Berggren att de har ett väldigt hållbart företagande med 

samhällsservice och aktieutdelningar som går till pensionssystemet. Han tyckte inte att 

ekonomiska intressen krockar med en hållbar utveckling. 

4.4 Intervju med förvaltaren Mattias Lindén 

Denna intervju började väldigt spontant men då jag haft kontakt med Mattias tidigare om 

de vakanta lokalerna som han förvaltar var fokuset för mig möjligheterna och 

restriktionerna som han ser. Han menar att det viktiga handlar om att skapa sig en vision 

om vad en fastighet ska representera. En byggnad för rättsväsende exempelvis vill ha hög 

säkerhet, vara diskret, anonym, integritet och ett kärnvärde som inte önskar ha ett högt 

flöde av människor. När det gäller andra verksamheter så är det viktigt för honom att de 

drar nytta av varandra så att exempelvis färdtjänst och andra tjänster som kopplar direkt 

till Hemsös hyresgäster kan koncentreras till en och samma byggnad. 

Jag frågade honom hur han gör för att se behov i vissa stadsdelar varav han svarade att 

det är  en hemläxa man får göra. Att ha bra samarbeten med kommuner för att se vad de 

uttrycker för behov och vilken känsla han själv får om vad som borde funka. Behoven 

som kommer nu med flyktingströmmarna tar han upp som exempel. Han frågar retoriskt 

om det är något man ska ge sig in på och om det finns en marknad för det. Han menar att 

allt springer väldigt fort just nu i branschen och att det kommer nya signaler samt behov 

varje vecka. Han exemplifierar med att när flyktingarna assimileras så kommer de ha 

andra behov såsom utbildning, bostäder och annat. 

Min nästa fråga handlade om medborgardialog och om det görs några sådana inititativ för 

att bättre förstå behoven. På det svarade Lindén att Hemsö inte har medborgardialog, 

förutom den dialogen de har med verksamheterna i deras fastigheter. De frågar runt och 

samarbetar med experter och andra hyresgäster som det går bra för eller andra forum som 

de känner är med. För exempelvis vården finns det arkitekter som förstår vården behov. 

Nästa fråga var aningen mer abstrakt där jag undrade om det gick att göra mycket i de 

vakanta lokalerna. På den frågan svarade förvaltaren att det finns begränsningar såsom 

ventilation och kommuners detaljplan. Han berättar vidare att det handlar om hur stora 

insatserna är och om kundens betalningsförmåga. 

Den näst sista frågan rörde om en förvaltare kan bestämma kring en fastighet, varav 

Mattias tyckte att så var fallet. Han menar att en förvaltare känner sina fastigheter, ser 

utvecklingsmöjligheter och knådar sina idéer som han senare förankrar hos sin chef. 

Bedömmer ledningen att det är en dålig affär eller upplägg så är det en varningssignal. 

Hemsö vill ju lägga pengar och kraft på rätt saker menar han. Annars är det waste of time 

and money. 

Min sista fråga handlade om att skapa något bärande med de vakanta lokalerna, alltså 

använda dem till något istället för att de står tomma. Mattias menade då att de ibland är 
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bättre att en lokal står tom än att den används av fel verksamhet. Stök som sliter på 

lokalen leder till mycket jobb som de inte vill ha och det påverkar befintliga hyresgäster. 

5. DISKUSSION 

 

Hemsö visar tydligt i sin årsredovisning, hållbarhetspolicy och i de intervjuer som gjorts 

att de är en fastighetsägare som vill vara hållbara. Vd:n berättar att Hemsö som 

fastighetsägare kan göra massa saker och kan engagera sig på många sätt. Vd:n uttrycker 

dock att de har haft svårigheter med att hitta konkreta initiativ för social hållbarhet. 

Jag får en tydlig bild i resultatet från intervjuerna att hyresavtal, bygglov och 

detaljplan är de tre största restriktionerna som Hemsö möter. Dessa restriktioner verkar 

dock inte vara omöjliga hinder att komma förbi, tvärtom. Hemsö förnyar redan 

hyresavtal, utför ombyggnationer när hyresgästen kräver det och försöker ändra 

detaljplaner om de ser att det kan göras bättre. Vd:n berättar att Hemsö har stor 

påverkansmöjligheter i sina fastigheter genom att utforma hyresavtal där Hemsö blir en 

aktiv fastighetsägare, vilket de vill vara. Vd:n berättar att de hela tiden försöker hjälpa 

hyresgästerna och vill förstå hur verksamheterna fungerar. Samt förstå regelverken kring 

dessa. Detta tycker jag visar att Hemsö har möjligheter att bli en mer aktiv 

fastighetsägare och dessutom kunna hjälpa till att skapa social hållbarhet.  

En restriktion som har betydelse och som både förvaltaren och Vd:n nämner är 

företagets lönsamhetskrav. Förvaltaren påpekar att Hemsö ibland hellre ser till att en 

fastighet står tom än att den används av “fel” hyresgäst som kan tillföra mer arbete för 

Hemsö än lönsamhet. Lönsamhetskravet kan därför bli ett hinder för skapandet av social 

hållbarhet om förvaltaren samtidigt berättar att Hemsö uppfattar vissa sociala behov, 

exempelvis dagens flyktingströmmar, men frågar sig om det är något man ska ge sig in på 

och om det finns en marknad. Förvaltaren berättar också att det finns gott om vakanta 

lokaler i Stockholm vilket betyder att möjligheten finns men att Hemsö avstått. I 

intervjun med Vd:n lyfts ett exempel upp där Hemsö låtit Migrationsverket få en skola 

hyresfritt i 1 år för att hjälpa till med flyktingkrisen. Detta tycker jag visar att 

fastighetsägaren kan göra en insats och att möjligheterna finns, men att det kanske främst 

beror på hur verksamheten utförs. Detta visar att en skola, trots detaljplan, kan användas 

till flyktingkrisen. Regelverken påverkar dock, som Vd:n nämner, och det kan vara en 

anledningen till varför de vakanta lokalerna i stockholm inte använts till exempelvis 

flyktingkrisen. Det diskuteras istället om baracker och andra provisoriska lösningar, 

vilket kan vara en restriktion. 

När det gäller lönsamhetskraven finns det även en annan sida av myntet. I Hemsös 

årsredovisning finns det ett yttrande rörande aktiebolagsregler där det står att deras 

vinstudelning "inte hindrar bolagets förpliktelser". Om resultatmaterialet jag använt mig 

av i denna uppsats anses vara Hemsös förpliktelser finns det mer utrymme som dessa 

pengar och de vakanta lokalerna kan användas till. Därför bör den ekonomiska tillväxten, 
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för vilken Hemsö har 15 % på eget kapital som mål, komma fler till nytta. Det ska även 

poängteras att aktieutdelningar innebär att vinsten delas ut och inte nödvändigtvis 

kommer tillbaka in i verksamheten. Att se aktieutdelningar som engångsföreteelser 

påverkar också synen på lönsamhetskrav då målet behöver uppnås på nytt varje år. Att se 

summan för aktieutdelningar på flera år kan därför ge ett perspektiv på de möjligheter 

som finns men som kräver resurser. Vd:n påpekar att vinstutdelningarna går till 

pensionsystemet (tredje AP-fonden och Sagax) vilket han anser är hållbart företagande. 

Hur pensionssystemet fungerar mer ingående har jag inte kunskap om, men ett argument 

är ju att bidrag till att skapa ett hållbart och fungerande samhälle idag även kommer 

gynna dagens och morgondagens pensionärer. I ett samhälle kostar sociala problem 

pengar och genom att Hemsö försöker att vända trender i de stadsdelar där deras 

fastigheter befinner sig i, kan exempelvis kommuner fokusera på att skjuta in mer pengar 

till offentlig sektor som frigörs. En idé är därför att reservera 1% av vinsten på eget 

kapital till något bärande och hållbart för samhället nu. Vd:n nämner även i intervjun att 

Hemsö har något de kallar för “Hemsögåvan” vilket är en peng de ger till vissa 

verksamheter för att lätta upp deras vardag. Den sammanlagda bilden tycker jag visar på 

Hemsös intention och även till viss del de finansiella möjligheter som faktiskt finns. 

Vd:n lyfter fram “multihuset” Messingen som exempel på en social hållbar fastighet 

som Hemsö verkar värdera högt. Den påminner teoretiskt om något Jacobs skulle 

förespråka och är en fastighet som Hemsö utvecklar vidare. En möjlighet som jag ser är 

att Hemsö aktivt själva, med exempelvis hyreskontrakt, anpassar hyresgästerna efter de 

sociala problem som uppfattas kring deras fastigheter. Med hyreskontrakt kan de 

kontrollera mixen som Franzén nämner och de kan utforma verksamheterna så att de blir 

så blandade som Jacobs beskriver dem. Förvaltaren och Vd:n påpekar att detta inte är en 

ny företeelse, även om detta enbart verkar gälla Messingen. En utveckling av detta kan 

vara att Hemsö själva öppnar verksamheter om de inte hittar passande hyresgäster. 

Genom att skapa den blandning som krävs för ett mer "levande stadsrum" kommer 

passande hyresgäster att visa sig då det kommer finnas anledning för deras kunder att röra 

sig i området, om vi ska tro Jacobs teorier. Franzén och Jacobs påpekar att investeringar 

behöver dirigeras för att skapa blandning i stadsrum och genom att själva göra detta 

minskar Hemsö även risken att få in “fel” hyresgäster. Genom att aktivare skapa 

blandning och hitta användning för sina fastigheter slipper även Hemsö riva, vilket Vd:n 

påpekar. De skapar istället värde. Han nämner dock att projektinitiativ av dessa slag görs 

främst när Hemsö diskuterar affärer, vilket påverkar förändringsmöjligheter. Tanken att 

Hemsö själva skulle öppna verksamheter i sina fastigheter och hjälpa till att exempelvis 

lösa arbetslösheten i ett område är något som Vd:n tycker är en bra idé. Han och 

förvaltaren vet dock inte hur det skulle kunna se ut eller vilken bransch verksamheten 

skulle syssla med. 

Att skapa social hållbarhet handlar om att lösa sociala problem. Ett sätt att förstå 

vilka problem eller behov som finns i ett område är genom att ha en medborgardialog, en 
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"bottom-up approach". Jacobs lyfter “offentlig person” som ett exempel på en person från 

ett område som arbetar och samtidigt för människors talan. Detta är något som Vd:n inte 

tycker är aktuellt med argumentet att de äger samhällsfastigheter och ett exempel som 

förvaltaren lyfter upp som inte nödvändigtvis vill ha ett “levande stadsrum” är 

rättsväsendet. Utan att kritisera hållningen är det en restriktion för just den sortens 

byggnader, men utifrån den tidigare kunskapen som behandlats här skulle jag dock inte 

utesluta behovet om fastigheterna ligger i en stad. Att ha en offentlig person kan tvärtom 

visa sig vara behövligt. 

Både Vd:n och förvaltaren anser att förvaltaren axlat rollen som “husvärd” genom 

sina “visioner” och arbete. En förvaltare är dock fastighetsägarens representant och har 

sitt perspektiv på arbetet. De tankar och idéer som en förvaltare lyfter fram kring en 

fastighet menar förvaltaren är primärt sådana som har en tydlig ekonomisk bärkraft. 

Tiden som förvaltaren har för enskilda fastigheter är också ett hinder när det gäller att 

axla den rollen Jacobs beskriver behövs med en “offentlig person”. En förvaltare räcker 

därför inte för att förstå vilka sociala problem eller behov som finns i ett område om man 

har som mål att skapa social hållbarhet, vilket Hemsö har. Förvaltaren och Vd:n lyfter 

upp att de pratar med kommuner om deras planer och behov när de funderar över vad de 

ska göra med en fastighet. Detta är dock inte den mest optimala metoden då alla 

kommuner är olika och jobbar på olika sätt. Inte minst av den anledningen att de är 

färgade av sin politiska åskådning, vilket kan leda till olika prioriteringar av olika 

människor. Att enbart prata med hyresgäster eller experter på hur verksamheter idealt kan 

se ut för hyresgästen, leder inte heller till en demokratisk syn på fastigheten. Då går man 

miste om alla de tankar och idéer människor har som tar sig till verksamheterna varje 

dag. Vd:n påpekar att de gör analyser och undersökningar när de ska ombilda fastigheter 

men utan medborgardialog kan resultatet dock bli att städer utvecklas på exakt samma 

sätt som de gjorts tidigare. Detta är problematiken Jacobs och andra lyfter upp när de 

beskriver vad en “Top-down approach” är.  

Ett socialt hållbart mål som Hemsö har och som Vd:n uttryckt en svårighet kring är 

att Hemsö ska varje år ge minst 10 personer som står långt från arbetsmarknaden 

värdefull arbetslivserfarenhet. Detta har dock inte berott på Hemsö enligt Vd:n. Han 

menar att det varit lätt att ge människor arbete i fält men att det varit svårare att få in 

personer till kärnverksamheten på kontoret där det krävs mer kvalificerad arbetskraft. 

Han uttrycker en vilja av att få in personer med olika bakgrund som kan byggteknik eller 

räkna, men han ser inte möjligheten med att ta in de mest utsatta i samhället. Förvaltaren 

påpekar att detta mål kan uppfyllas på olika sätt och att det inte nödvändigtvis betyder att 

de tar någon från gatan utan någon som befinner sig i “mitten". Både Vd:n och 

förvaltaren menar dock att de inte är den bäst lämpade personen att svara på den frågan 

och hänvisar till HR-chefen. Målet är nytt för Hemsö men både HR-chefen och Vd:n 

menar att detta kan utvecklas och att de vill göra mer, men att det handlar om initiativ. 

Detta ser jag därför som en möjlighet för Hemsö att fokusera på att så mycket som 
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möjligt underlätta för att verksamheter öppnas på plats där de kan ta in arbetskraft istället 

för att fokusera på att få in personer till kärnverksamheten.  

Något som Vd:n, HR-chefen och Förvaltaren anser är viktigt är att arbeten som 

skapas ska ge värdefull erfarenhet och inte bara skapa jobb. Genom att skapa arbeten 

inom cirkulär ekonomi ges värdefull arbetslivserfarenhet som referenser i denna uppsats 

menar kommer vara väldigt efterfrågat i framtiden. Det ska även påminnas att målen med 

verksamheterna är att de ska vara självförsörjande för att skapa en så bra lokala 

verksamheter som möjligt. Det handlar om att minska på import och exportberoendet och 

genom cirkulära åtgärder omfördela värdet som skapas genom cirkulära affärsmodeller. 

Några konkreta exempel på detta är fritidsbanker, återbruksverkstäder, second hand 

affärer, bilpooler, fritidsgårdar, sociala entreprenörskap, men även urban odling och 

ekosystemtjänster såsom kolonilotter. Verksamheter som gör platsen attraktiv och ger 

människor det de behöver, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Dessa åtgärder minskar 

på klimatpåverkan då verksamheterna fokuserar på att använda sig av det som finns, 

istället för att producera nytt. Genom att introducera dessa verksamheter kan staden som 

helhet ställa om sin konsumtion och minska på människors miljöpåverkan i vardagen.  

En kritik som framförts mot Jacobs är att attraktiviteten som hennes teorier skapar, 

och som Franzén menar fungerar, kan leda till gentrifiering. Därför är ett argument att 

Hemsö bör ha med sig när aktiviteter formuleras att de ska inkludera alla människor och 

framföra en nollvision till att människor tinvgas flytta om exemeplvis bostadshyrorna i 

området höjs. Då kan sociala problem lösas istället för att det behöver flytta. Som Piketty 

påpekar är samhällets största utmaning idag ojämlikhet och miljöförstöring. Samhällets 

sociala kontrakt brister och genom att bidra med social hållbarhet och verksamheter som 

fokuserar på cirkulär ekonomi kan Hemsö bidra till det bättre.  

Genom att förstå vilka behov som finns i ett område kan Hemsö verka för att eller 

själva öppna passande verksamheter. De skapar blandning i sina fastigheter, de anställer 

människor från närområdet, de öppnar verksamheter som bidrar till att lösa de sociala 

problemen och de blir en “närvarande” aktör i ett område, inte bara en förvaltare. Det är 

åtgärder som Jacobs och andra skulle säga skapar en problemlösande samhällsplanering 

och, enligt Blomé, skapar ökad social hållbarhet och därmed ökat fastighetsvärde och 

minskade förvaltningskostnader för fastighetsägaren då platsen blir mer attraktiv. Det blir 

också lönsamt då Jacobs påpekar att det skapar ansvar. Människor som bryr sig om sitt 

område och vill se den bevaras, vilket kan ge upphov till civilt/lokalt självstyre där röster 

blir hörda. Genom att lyssna på dessa människor blir förvaltningen kostnadseffektiv då 

den dirigeras dit den faktiskt behövs, menar Blomé. 

En restriktion som jag vill belysa men som kan anses vara utanför Hemsös 

handlingsutrymme är det faktum att de i sin årsredovisning skriver att deras geografiska 

läge koncentreras till de tre storstadsregionerna och universitetsstäder. Då socialt ansvar 

behöver tas i andra delar av Sverige kan detta anses vara en begränsande strategi. Franzén 

påpekar att företag inte vill hjälpa till att skapa attraktivitet utan vill befinna sig där det 
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redan är attraktivt. För att skapa blandning samt social hållbarhet bör dock inte Hemsö 

begränsa sig till enbart dessa regioner. I dessa tider med flyktingströmmar och den 

befolkningstillväxt men också befolkningsstagnation som kommuner erfar finns det 

möjligheter för Hemsö att göra en insats, och som förvaltaren påpekar även lösa de 

framtida behoven. Hemsö kan istället för att producera nya fastigheter förvalta sådana 

som redan finns på ett mer resurseffektivt sätt som beskrivits i denna diskussion. Därmed 

skulle Hemsö kunna vara en aktör som inte främjar byggsektorns miljöpåverkan utan 

visar att det går att använda sig av det som finns. Det skulle även ta bort fokuset från att 

miljöcertifiera byggnader och istället rikta fokuset på att vara en del av att "certifiera" 

hela stadsdelar som forskare och föreningen Swedish Green Building Council uttrycker 

behövs. Vd:n beskriver också hur de har tomma skolor i orter med dåligt elevunderlag 

vilket visar att det finns underlag för att genomföra större socialt hållbara åtgärder.  

Det finns många olika sätt att uppfylla de socialt hållbara åtgärder som referenser i 

denna uppsats presenterat. Detta kräver insatser och ska inte tas förgivna i denna 

diskussion. Social hållbarhet är en konflikt- och förändringsprocess med en möjlig 

framtid som mål. I denna diskussion har jag redovisat Hemsös mål och med Jacobs 

samhällsplanering samt cirkulärt ekonomiska affärsmodeller har vi fått en inblick i hur 

det går att skapa en hållbar stadsutveckling. 

6. SLUTSATS 

 

Uppsatsen bakgrund handlar om att dagens städer är ohållbara. Det handlar om 

ekologiska, ekonomiska och sociala problem som alla är resultat av varandras tillstånd. 

Den sociala hållbarhet har dock varit fokus då en hållbarare stad först kan skapas när 

människor är överens om vilken möjlig framtid en stad bör ha som mål. En stad är 

uppbyggd av fastigheter vilket är dess fysiska rum och då Hemsö Fastighets AB har 

uttryckt en vilja av att skapa social hållbarhet så fick det bli uppsatsens syfte att förstå 

deras möjligheter och restriktioner. Hemsö Fastighets AB är en fastighetsägare vars 

verksamhet handlar om att förvärva och förvalta samhällsfastigheter. Dessa fastigheter 

må kanske inte vara de mest optimala för att implementera socialt hållbara åtgärder i 

jämfört med bostadsområden men för en stads helhet krävs det att dessa fastigheter också 

genomgår en hållbar stadsplanering.  

Utifrån diskussionen bekräftar jag att det finns ett gap mellan att driva en verksamhet 

i denna bransch för Hemsö och viljan av att vara hållbar. Det går att konstatera att 

företaget behöver mer information och fler initiativ för att veta hur de ska uppnå deras 

mål, vilket hållbarhetspolicyn är ett exempel som faktiskt är i linje med att skapa en 

hållbar utveckling. Det krävs att Hemsö tar reda på hur de kan bli så socialt och 

ekologiskt hållbara som möjligt och sedan dirigera investeringar till de åtgärderna. För 

utan den kunskapen så uppfylls det ekonomiska hållbara målet på oansträngda premisser. 
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Denna uppsats visar genom Jane Jacobs teorier hur ett socialt hållbart samhälle kan 

se ut och referenser menar att de verksamheter som bedrivs i stadens fysiska rum bör vara 

cirkulärt ekonomiska för människan och naturens skull. Genom att anamma dessa teorier 

kan Hemsö skapa en hållbarare stadsutveckling.  

De restriktioner som förts fram i denna uppsats är bygglov, detaljplan, hyresavtal och 

lönsamhetskrav. I diskussionen upptäcktes även två mindre restriktioner vilket är 1) 

Hemsös marknadsstrategi där jag menar att Hemsö kan förvärva fastigheter i mindre 

attraktiva kommuner för att satsa på befintliga byggnader istället för nyproduktion och 2) 

att Hemsö inte kan tänka sig starta egna verksamheter i sina fastigheter med exempelvis 

cirkulära affärsmodeller. Utifrån min diskussion så menar jag att Hemsö kan expandera 

sin marknad för att göra dem restriktionerna till möjligheter. De möjligheter jag ser är 

därför följande: Hemsö kan utvecklas mer hållbart genom att anställa en form av Jacobs 

offentliga person för att främja medborgardialog. Detta kommer ge Hemsö en bättre 

insyn i området fastigheten befinner sig i och kan i sin tur minska på deras 

förvaltningskostnader och höja fastighetsvärdet genom att bättre förstå vad som 

efterfrågas. Hemsö behöver aktivare skapa blandning i sina verksamheter genom att 

uttöka öppettider, dela upp lokaler, använda marken runt omkring byggnader genom att 

införa ekosystemtjänster och inkludera alla människor som vistas och bor runt 

fastigheten.  Om Hemsö inte hittar passande hyresgäster kan Hemö omformulera sin 

ställning så att de själva aktivt kan få igång verksamheter i sina fastigheter, speciellt de 

vakanta, för att skapa en hållbar stadsutveckling och hjälpa till att lösa problem som de 

ser. Hemsö bör även överväga att avsätta en del av vinsten från sitt ekonomiska 

hållbarhetsmål för att uppnå hållbarhetspolicyn och dirigera sin tillväxt till hållbara 

ändamål som gynnar Hemsö på sikt. Hemsö kan utifrån de diskuterade möjligheterna och 

restriktionerna bli en samhällskatalysator i de stadsdelar som Hemsö befinner sig i och 

skapa en del av den hållbara stadsutveckling som krävs. 
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