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ABSTRACT 

Friman, Sven. 2015. Jämförelse av totalrenoveringar på två bostadsområden. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de två allmännyttiga kommunala bostadsbolagen Alingsåshem och 

Uppsalahem har hanterat processen med renovering på varsitt bostadsområde som har varit i liknande 

förhållanden och ingått i miljonprogrammet. Bostadsområdena som undersökts har varit Brogården i Alingsås 

och Kvarngärdet i Uppsala. Det har även undersökts hur de kommunala bostadsbolagen har hanterat 

gentrifieringen som kan uppstå i samband med renovering. Det har även undersökts hur de kommunala 

bostadsbolagen har definierat begreppet hållbar utveckling genom ord och agerande. De lokala 

hyresgästföreningarnas möjligheter till att påverka renoverings processen har även den undersökts för det båda 

områdena.  De metoder som har använts har varit semistrukturerade informantintervjuer, huvuddelen har bestått 

av samtalsintervjuer men även telefonintervju och mailkontakt. Resultatet har varit att trots att det har varit 

skillnad på hyresökning så sker det en gentrifiering. Det har även visat sig att kontakten med de boende i 

bostadsområdet är viktigt att det prioriteras för att undvika att det blir missnöje samt att bostadsbolagen måste 

vara tydliga ifrån början med hur mycket renoverings processen kommer att kosta och vad det innebär för 

hyresökning för de boende.  Resultatet av min fallstudie tyder på att Alingsåshem har tagit ett större kliv mot den 

hållbara utvecklingen jämfört mot Uppsalahem.  
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1. INLEDNING 

I dagsläget är det aktuellt att någon form av renovering görs i flertal av landets 

miljonprogramsområden. Renoveringsbehovet är aktuellt därför att miljonprogrammen 

byggdes i Sverige under åren 1965 till 1974 och har i flertal områden haft ett eftersatt 

underhållsarbete som i sin tur leder till stora och även dyra renoveringsbehov. Görs inget åt 

renoveringsbehoven så blir konsekvensen att trivseln för de boende i områdena försämras 

avsevärt och även områdenas karaktärsbilder påverkas negativt.  

På grund av att det är många olika kommunala bostadsbolag som kommer att stå för 

renoveringarna, är det aktuellt att undersöka hur de tillämpar en hållbar utveckling i 

renoveringen då de flesta är medvetna om att vi påverkar miljön genom vårt levnadssätt. 

Hållbar utveckling har gått ifrån att enbart handla om ekologisk välfärd till att även handla om 

ekonomisk och social välfärd (Persson 2007). I dagens moderna samhälle finns det ett större 

intresse för hållbar utveckling, allt ifrån privatpersoner till företag och myndigheter, jämfört 

mot tidigare. Det här märks på flertal företag och myndigheter genom att det förr ansågs vara 

riskfullt genom att det blev för dyrt att satsa på en hållbar utveckling, men idag ses det som en 

nödvändighet för att säkra en framtida värdetillväxt (Hassel, 2011). I kommunala 

kommunikationer används en diffus beskrivning över begreppet hållbar utveckling. Det är 

viktigt att standardisera begreppet hållbar utveckling så att alla vet vad begreppet innebär, för 

det råder idag olika definitioner och förväntningar över begreppet.  

Renoveringarna som görs för att uppnå en hållbar utveckling kan skapa gentrifiering 

genom att de energibesparande åtgärderna som genomförs kan innebära högre kostnader så att 

hyresgäster med lägre inkomster tvingas att flytta. Detta är något som är väldigt aktuellt i 

dagens samhälle, då det råder brist på bostäder. Därför har det undersökts hur de kommunala 

bolagen har hanterat gentrifieringen och hur de har försökt påverka denna gentrifieringen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att genom en fallstudie belysa hur allmännyttiga kommunala bostadsbolags 

arbetssätt med den hållbara utvecklingen kan gå till vid totalrenovering av hyresrätter i 

miljonprogramsområden. Syftet är även att visa vad kommunala bostadsbolag gör för att 

hantera gentrifiering som totalrenoveringar kan medföra. Syftet är även att undersöka hur de 

olika hyresgästföreningarna hanterar totalrenoveringar på sina områden. Studien utgår ifrån 

ett socialt perspektiv och lägger därför ingen större fokus på rena tekniska jämförelser. Nedan 

är studiens frågeställningar 

 Hur definierar Alingsåshem och Uppsalahem hållbar utveckling genom ord och 

agerande?  

 Går det att genomföra renoveringar utan eller med mindre effekter av gentrifiering? 

 Vad innebär renoveringarna för hyresgästerna?  

 Hur har de olika hyresgästföreningarna haft möjlighet att påverka processen? 
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1.2 Avgränsning  

De två undersökta områdena är Brogården i Alingsås och Kvarngärdet i Uppsala. Det som har 

undersökts är hur de kommunalt allmännyttiga bostadsbolagen Alingsåshem och Uppsalahem 

försöker renovera sina renoveringsprojekt enligt begreppet hållbar utveckling. Några andra 

områden eller andra bostadsbolag har inte undersökts i studien. De två tillhörande 

hyresgästföreningarna i områdena har även de undersökts. Det är Hyregästföreningen 

Brogården och Hyregästföreningen Kvarngärdet. 

 

1.2 Disposition  

Det föregående inledande kapitlet gick igenom rapportens syfte och dess inledning. Det andra 

kapitlet går igenom de olika metoder rapporten har använt sig av. Det tredje kapitlet går 

igenom de teoretiska utgångspunkterna som använts i arbetet. Det fjärde kapitlet redovisar 

resultatet som kommit fram i rapporten. Det femte kapitlet beskriver de kommunala 

bostadsbolagen och deras policy. Det sjätte kapitlet går igenom renoveringen av Brogården – 

Alingsås samt tar fram empirisk fakta. Det sjunde kapitlet går igenom renoveringen av 

Kvarngärdet – Uppsala samt tar fram empirisk fakta. Det åttonde kapitlet går igenom en 

jämförelse av de båda områdena Brogården och Kvarngärdet Det nionde kapitlet går igenom 

en jämförelse av hyresgästinflytandet. Det tionde kapitlet redogör resultatet av rapporten. I 

sista elfte kapitlet diskuteras rapporten och dess resultat.   

2. METOD  

 

Här redovisas de olika metoderna som använts i studien. 

 

2.1 Fallstudier 

En fallstudie syftar inte nödvändigtvis på någon specifik metod utan det kan innefatta flera 

olika metoder. Det som definierar en fallstudie är att den bedrivs genom att empirin hämtas 

ifrån verkligheten. Det görs ofta i samband med kvalitativa studier. Enligt Bryman (2008) så 

är det en metod som fungerar väl med kvalitativ forskning. Det på grund av att kvalitativa 

metoder förutsätter att forskaren vill ha en mer djupgående och detaljerad forskning om ämnet 

och därför fungerar det väl. Det lämpar sig även väl för den här studien som är av en 

samhällsvetenskaplig karaktär, speciellt då processer och relationer behöver undersökas inom 

ett visst område, vilket går att tillämpas på de två områdena Brogården och Kvarngärdet. För 

att skapa en väl fungerande förståelse i olika sammanhang så är det viktigt att forskaren sätter 

sig in i samma sammanhang som de som undersöks (Flyvbjerg 2002). 

 

2.2 Kvalitativa intervjuer  

För den här typen av fallstudie var det väl lämpat att använda sig av en kvalitativ 

intervjumetod. Det på grund av att det ger intervjuaren en fördel genom att det ger en 

möjlighet att ha en djupare intervju, jämfört mot vad en kvantitativ metod skulle gett, genom 

exempelvis en enkätundersökning (Valentine 2005).  Mitt mål har varit att förstå, och sätta 

mig in i de berörda fallen och att även kunna beskriva händelserna mer detaljerat. Mina 
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frågeställningar har en tolkande karaktär, (Bryman 2008, s.413) därför har valet blivit att 

använda mig av en kvalitativ intervjumetod.  Det den kvalitativa forskningen har gemensamt 

är att tonvikten i större grad ligger på djup och tolkning av material än på kvantitet vid 

insamling och analys av data (Ibid). Det som ofta ses som problematiskt är att svaren inte är 

entydiga utan är av en mångfacetterad form (Dalen 2007).  

 

2.3 Urval 

Anledningen till att de två områdena har valts ut är därför att jag är bekant med de båda 

orterna. Tack vare att orterna är geografiskt avlägsna från varandra möjliggörs det en 

jämförelse mellan de två orterna, då de även inte har ett gemensamt samarbete. De båda 

områdena har även liknande förutsättningar, det är två miljonprogramsområden som ägs av 

varsitt allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som även har genomgått totalrenoveringar. 

Brogården och Kvarngärdet kan då representera två förnyelseprocesser som har gått olika 

vägar och fått olika resultat. 

För att ta reda på hur hyresgästerna upplevt renoveringsprocessen intervjuades 

representanter från hyresgästföreningarna för de båda områden 

 

 

2.4 Genomförande av intervjuer 

Jag intervjuade totalt sex personer, vid fyra intervjutillfällen. Det var två personer samtidigt 

vid intervjuerna med Uppsalahem och Uppsala hyresgästförening. Vid intervjuerna med 

Alingsåshem och Alingsås hyresgästförening var en person närvarande vid intervjuerna. Det 

var tre samtalsintervjuer och en telefonintervju. Telefonintervjun genomfördes med Alingsås 

Hyresgästförening varav de resterande var samtalsintervjuer med Alingsåshem, Uppsalahem 

och Uppsala Hyresgästförening 

Vid intervjuerna beskrevs studiens syfte för respondenterna, det gavs även möjlighet till 

anonymitet. Respondenterna fick även möjlighet till att ställa frågor till mig under 

intervjuvens gång, samt min kontaktinformation. Detta gjordes för att enligt Bryman (2008) 

anses det vara relevant för en undersökning att det ges ut. Innan jag genomförde intervjuerna 

skapade jag en intervjuguide för varje intervju. Intervjuerna varierade i frågeföljd samt vissa 

av frågorna var av en allmän formulerad karaktär, det är ett kännetecken för att det var en 

semistrukturerad intervju (Bryman 2008, s.413). Jag valde att göra det för att intervjun skulle 

ha en mer naturlig gång där jag intervjuaren och respondenterna kunde känna sig bekväma i 

situationen. Bryman nämner att intervjun bör vara öppen utan att ha förutfattade meningar om 

situationen och att intervjuaren ska vara flexibel. Det gjorde jag genom att fråga om det fanns 

något som de ville tillägga eller som de anser vara viktigt för mig att veta. Eftersom det var en 

semistrukturerad intervju, blev det att vissa svar ledde till följdfrågor det gjordes för att vara 

flexibel men även för att intervjun inte skulle kännas för stel(ibid, s.413). Jag använde telefon- 

och epostintervjuer på grund av några anledningar. Den främsta anledningen till jag valde de 

två intervjumetoderna var att intervjun genomfördes under december månad som är en månad 

med många ledigheter och därmed blev det svårare att få tag på personerna. Skulle 

möjligheten ha funnits skulle en samtalsintervju ha föredragits. Epost intervjuer har främst 
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använts som en komplettering till informationen av de intervjuade. Det har inte skett någon 

hel intervju genom epost.  

 I studien behandlas det inte hur de enskilda boende i området har kunnat påverka 

renoveringarna som har skett utan hur hyresgästföreningarna har upplevt att de kunnat 

påverka processerna. Det går igenom också hur hyresgästföreningarna har upplevt vad de 

boende haft för möjlighet att kunna påverka sina områden. 

 

2.5 Etiska reflektioner  

I den här rapporten har jag gjort valet att behandla alla respondenterna anonymt. Även om 

möjligheten har funnits att använda respondenternas verkliga namn, blev valet att inte göra 

det. Detta eftersom att det kan leda till komplikationer för respondenterna och därmed lämpar 

det sig inte att använda deras namn. Eftersom rapporten inte behandlar något på en individuell 

nivå anser jag att det inte heller är nödvändigt att nämna personerna vid namn. Den här 

studien har använt tillvägagångssättet att först kontakta genom mail och telefon där syftet med 

rapporten klargjordes (Dalen 2007).  

Jag har även använt mig av de etiska principer som en intervju ska ha med (Bryman 

2008, s.131-132.). Den första är informationskravet där forskaren ska informera om syftet 

med undersökningen. Det innebär även att respondenterna ska veta att deras deltagande är 

frivillig. Det andra är samtyckeskravet där respondenterna har själva rätt att bestämma om de 

ska medverka i intervjun eller inte. Det tredje är konfidentialitetskravet där respondenterna vet 

och kan bestämma om de vill nämnas vid namn, samt att uppgifter ska behandlas på sådant 

sätt att obehöriga inte kan använda dem. Det fjärde kravet det vill säga nyttjandekravet är att 

de uppgifter som samlats in också skall användas enbart för forskningsändamålet. (Bryman 

2008). Studien ska även behandlas som opartisk och enbart göras för ett forskningssyfte. 

 

3. BAKGRUND 

 

I det här kapitlet tar jag upp de olika teoretiska bakgrunderna ifrån tidigare forskning som jag 

anser vara relevant för min uppsats. Det jag tar upp är om hållbar utveckling och gentrifiering. 

 

3.1 Hållbar utveckling   

En av de mest välkända definitionerna av hållbar utveckling är den som 

Bruntlandskommisionen formulerade i rapporten ”vår gemensamma framtid”. Där definierar 

de hållbar utveckling så här: hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (SOU: vad är 

hållbar utveckling? ) (2000), s.23). 

Detta citat tillhör en av de mest kända definitionerna för hållbar utveckling och bör 

därmed även den här gången nämnas.  För det är den definitionen många organisationer och 

institutioner använder sig av. Brundtlandskommisionen tillsattes för att FN: s kommission för 

miljö och utveckling hade insett att ekonomisk utveckling och miljöaspekter inte kan hanteras 

var för sig, utan man är tvungen att se dem som ett slags samband.  Det som det handlar om är 
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att man ska fördela resurser på ett ansvarsfullt sätt mellan generationer men även i den 

nuvarande generationen. (SOU: vad är hållbar utveckling? (2000), s.23).  

Brundtlandsrapporten ger inte en lösning på hur man ska skapa ett hållbart samhälle utan 

anger eftersträvansvärda mål (Tonnell et al 2012). 

Det är värt att notera att det inte finns någon allomfattande definition av begreppet hållbar 

utveckling (Tonnell et al 2012, s.7). Det är en styrka men samtidigt en svaghet att det 

innefattar ett stort spektra av intressen. Styrkan är att det tillåter ett dynamiskt begrepp som 

inte låter sig definieras i en strikt mening, vilket i sig även kan vara en svaghet. (Ibid). Det är 

inte sällan att man lägger till begrepp om hållbarhetsbegreppet – ekologisk, ekonomisk- och 

social hållbarhet. För att tydliggöra ovanstående tillskrivningarna så görs det här en 

beskrivning av dem;  

Ekonomisk hållbarhet: Handlar om utbytet av varor eller tjänster mellan företag, 

individer, organisationer och länder. Det ska skapas en balanserad tillväxt utan att slita på 

människa eller natur. Det är varornas utbyten som bestämmer om det är ekonomiskt hållbart. 

Det vill säga ekonomin används som ett medel till att uppnå en bra balans (Tonnell et al 

2012). 

Ekologisk hållbarhet: Med ekologiskhållbarhet menas det att den ekologiska mångfalden 

skall bevaras, vår miljö skall bevaras så att efterföljande generationer kan nyttja den, såsom 

vatten och jord. Det vi konsumerar ska produceras på ett hållbart sätt. Tidigare nämnda 

hållbarheterna är underställda det ekologiska systemet samt även den sociala hållbarheten. 

Det genom att det sker en balans mellan ekonomisk ökning och ekologisk skada. Något som 

är värt att notera är att de lagar som finns för att skydda det ekologiska systemet ofta görs 

genom en avvägning av den ekonomiska nyttan (Tonnell et al 2012). 

Social hållbarhet: Det är samspelet mellan individ och samhälle. Det går att förklara 

genom att man måste utgå ifrån de boende i området, det vill säga förstå hur området 

fungerar. Det innebär att områden ska skapas där folk kan trivas i (Boverket 2009). Det finns 

ett omfattande regelverk av lagar som den sociala hållbarheten exempelvis skyddar mot det 

ekonomiska systemet.  Den ekonomiska hållbarheten är underordnad den sociala hållbarheten. 

Den sociala hållbarheten är även tätt kopplad till begreppet gentrifiering. Det eftersom sker 

det en gentrifiering så är det inte socialt hållbart, det kommer att beskrivas mer om i nästa del 

om gentrifiering. 

De här tre aspekterna om hållbarutveckling är något som är högst aktuellt i det här 

arbetet, då de tre delarna behandlar arbetet på många olika sätt. 

Ser man på vad Lars G Hassel (2011) skriver i boken Hållbar utveckling – från risk till 

värde. Menar han på att allt fler privata aktörer och företag inte längre ser hållbar utveckling 

som en risk utan som en nödvändighet för framtida verksamheter. Detta påstående kan 

kopplas samman med det Brundtlandskommisionen ville få fram att hållbar utveckling inte 

går att behandla enbart för sig självt.  

3.2 Gentrifiering.  

Begreppet Gentrifiering myntades av Ruth Glass år 1964. Fenomenet uppstod i London där 

nedgångna industriområden renoverades. Det ledde till att personer med en högre inkomst 

köpte bostäder i de nyrenoverade nedgångna områdena och förändrade områdets 

sammansättning såpass mycket till att det inte längre var ett arbetarklass område (Atkinson 
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2004).  Det som syftas med begreppet gentrifiering är att ett områdes sammansättning 

förändras. Det kan exempelvis handla om att ett arbetarklass område förändras såpass mycket 

att det blir ett medel/hög- inkomsttagare eller kommersiellt område. Vilket leder till att folk 

kan bli tvungna att flytta (Lees et al, 2008).  Anledningen till att folk kan bli tvungna att flytta 

är att hyrorna höjs så pass mycket att man inte har råd att bo kvar, det skapar en bortträngning 

av folk med lägre ekonomisk bärkraft och banar väg för andra som har högre ekonomisk 

bärkraft att bosätta sig i området. Denna definition av gentrifiering gör det möjligt att kunna 

användas vid renovering av bostadsområden.  

Begreppet gentrifiering är dock något som har vid många tillfällen delat folks åsikter 

menar Atkinson (2002, s.6).  Han menar på att en del ser gentrifiering som en välsignelse för 

att det generar pengar till den allmänna kassan och lyfter upp områden. Dock finns det en 

annan sida av myntet där andra ser gentrifiering som något negativt. Anledningen till att de 

ser det som negativt är att det skapar stora sociala kostnader eftersom att folk tvingas bort från 

området (Ibid). 

Atkinson har tagit fram en tabell där han redovisar positiva och negativa effekter av 

gentrifiering, tabellen är översatt. 

 

Positiva Negativa 

 Borträngning genom hyres- eller inköpshöjningar 

 Medföljande psykologiska effekter av 

bortträngning 

Stabiliserande av nedåtgående områden Motstånd och konflikt i området 

Ökade fastighetsvärden 

Minskandet av antalet lediga bostäder. 

Förlorandet av prisvärda bostäder 

 Ökandet av ohållbara spekulativa fastighetspriser 

 Hemlöshet 

Ökandet av lokala skatteintäkter  

Uppmuntrande och ökad livskraftighet genom 

framtida investeringar 

Kommersiell och industriell bortträngning 

Minskning av förorts utbredning (sprawl) Förändrad lokal service och ökade priser 

 Borträngning och ökat tryck på omgivande 

fattigare områden 

Ökad socialmix Förlorandet av social mångfald (från social 

blandning till rika ghetton) 

Renovering av fastigheter både med och utan 

statens med sponsring 

Mindre hushåll och populationsminskning i 

gentrifierade områden 

Tabell 1. Gentrifieringens påverkan på bostadsområden Källa: Rowland Atkinson (2002) s.7 

 

Det som går att utläsa av tabellen är att det inte är helt självklart för vilken part effekterna är 

riktade mot. Det som kan vara positivt för någon kan vara negativt för någon annan. 
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Exempelvis ifrån ovannämnda tabell ”ökade fastighetsvärden” vilket troligen tolkas som 

positivt för hyresbolaget eller ägaren. Men negativt då någon annan vill hyra bostaden, på 

grund av att priset för att hyra bostad i fastigheten blir högre. De tomma rutorna i tabellen 

beror på att det inte finns en direkt motsvarighet till den effekten som finns i den ifyllda rutan. 

Sara Westin (2012) skriver i IBF (institutet för bostads- och urbanforsknings) nyhetsbrev 

att det inte är ovanligt att när hyresgäster tvingas flytta så görs det i en låg ton. Med det menar 

hon att det oftast inte blir några större protester, det vill säga folk flyttar utan att göra ett större 

motstånd. Det finns tidigare forskning som pekar på att det kan bli förändring för de boende, 

dock visar det sig oftast i slutändan att bostadsbolagen får oftast tillåtelse av Hyresnämnden 

att genomföra sina renoveringar som tvingar bort folk. Det här gäller även de kommunala 

allmännyttiga bolagen genom att de kommunala bostadsbolagen får oftast tillåtelse de med 

hos Hyresnämnden. Anledningen till att bostadsbolagen ofta kan genomföra sina renoveringar 

är att Hyresnämnden går väldigt ofta i förmån till bostadsbolagens sida, det är även så att 

hyresnämnden prioriterar ekonomisk vinning före sociala vinster (IBF 2012, s.2). 

Gentrifiering  kan påverka den befintliga sociala hållbarheten för ett område negativt. Det 

eftersom trivseln påverkas negativt för de boende i området på grund av att det har skett en för 

hög hyresökning, som leder till att de boende tvingas att flytta istället för att bo kvar. Det 

visar på en brist i den sociala hållbarheten. Det eftersom om det är socialt hållbart så skall de 

boende trivas i sitt område och kunna bo där utan att känna en oro för sin tillvaro (Boverket 

2009).   

Jon Loit nämner att det finns två sätt att planera en stad inom ett pragmatiskt 

förhållningssätt. Det pragmatiska förhållningsättet handlar om att försöka nå den rättvisa 

staden inom den rådande politiska och ekonomiska miljön. Det eftersom den ekonomiska och 

ekologiska hållbarheten ofta är överordnad den sociala hållbarheten. Det första sättet är att 

använda sig av en processinriktad ansats, där de olika parterna i processen även de boende 

eller socialt marginaliserade grupper ska kunna få sina behov tillgodosedda. (Loit 2014. s. 16-

18). 

 Det andra sättet som han nämner vilket är en form av kritik mot föregående sätt är att 

medborgardeltagandet inte lever upp till de förväntningar som finns eller lyckas införliva de 

marginaliserade gruppernas behov. Det kommer även alltid finnas vinnare och förlorare även i 

en deltagande process, det på grund av den ojämna maktrelationen som förekommer. Det som 

är viktigare är vad resultatet blir i slutändan, det betyder inte att man ska förkasta värdet av en 

medborgardialog utan att fokuset är att planeringen ska resultera i bostäder, arbete samt även 

offentliga platser för att på så sätt låta de marginaliserade grupperna motverka de orättvisor 

som finns. (Ibid, s.16-18) Det finns ett annat utopiskt förhållningssätt där man anser att det 

inte är möjligt att nå inom det nyliberala systemet som finns (Ibid, s.16-18). 

Jon nämner även om den rådande nyliberalismen som finns i Sverige, där det handlar om 

att kapitalet ska ha en fri rörlighet där man skall öka kapitalet så mycket som möjligt. Hinder 

som finns på vägen skall undanröjas för att öka kapitalet. Dessa hinder är ofta offentlig 

inblandning på marknaden. Kritiken mot det är att det skapar orättvisor mot samhället och 

svagare grupper, det eftersom den är mer anpassad till mer välbärgade grupper. (ibid 2014, s 

50).  Många gånger är den sociala hållbarheten oförenlig med ekonomisk tillväxt men även 
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många gånger även den ekologiskt hållbara. Detta är något som direkt hör ihop med 

gentrifiering (ibid 2014, s 17). 

 

 

3.3 Allmännyttan  

Jag går här igenom vad för utgångspunkter som har funnits inom allmännyttan och vilka mål 

man har haft. Det kommer inte att läggas ner någon större vikt på vilka medel har använt för 

att uppnå målen. Det anser jag vore bättre lämpad i en annan rapport eftersom den här 

rapporten utgår ifrån ett socialt perspektiv.  

Under 30-talet i Sverige rådde en bostadsbrist främst i tätorterna vilket resulterade i att 

trångboddheten blev stor där. Det här ledde till att allmänheten krävde ett allt större ansvar av 

samhället, vilket i sin tur ledde till att man inledde en bostadssocial utredning. De kom fram 

till att bostadsbyggandet inte anpassat sig tillräckligt snabbt för att möta de nya 

bostadsbehoven som ställdes. De två huvudpunkterna var att det fanns för många omoderna 

bostäder men att det även byggdes för få moderna (Boverket 2007). 

Det har funnits en rad olika utgångspunkter man har haft till varför man ska skulle införa en 

bostadspolitik under 30-talet.  De här olika utgångspunkterna redogörs här;   

Bostaden: Det här är något som tillhör en viktig del av livet. Det är något som ger en tak 

över huvudet men även integritet, det är något som är ens eget. Det är förutsättningar för ett 

människovärdigt liv. På grund av att det här är såpass viktigt leder det till att bostaden inte är 

en vara eller tjänst som kan behandlas på vilket sätt som helst utan det finns en mängd regler 

som behandlar just om bostäder.  Det är de här anledningarna som gör att det motiverar att 

samhället säkerställer tillgången till bostäder (ibid, s.9).   

Familjepolitiska skäl: Skapa tillgång till bättre bostäder till rimligare kostnader. Där en 

högre utrustningsstandard även skall ingå. Det här skälet var något som skapade ett 

kännetecken för allmännyttan av att det handlar om mer än bara tillfälliga krisåtgärder 

(ibid.s.9).   

Sanitära skäl: Det här fanns som en utgångspunkt för att osunda och hälsofarliga bostäder 

skulle försvinna.   

Välfärdsambitioner: Det här finns med för att man skulle få bort bostadsbristen som rådde 

men även höja standarden på bostäderna (ibid.s.10).  

Rättviseaspekter: Det ska finnas ett bostadsbestånd för det är en väsentlig del av 

samhällets förmögenhet och därför är det av intresse. Därför finns det även ett intresse av att 

motverka en godtycklig förmögenhetsbildning, eftersom marken runt städerna blivit dyrare 

med tiden., samt även att det ska finnas som motvikt mot inflationen betalat av bostadslånen 

eller kapital förstöringen som sker i samband med att stora delar av bostäderna står outhyrda 

(ibid, s.10).  

Sysselsättningsskäl: Eftersom Bygg- och bostadssektorn utgör en stor del av 

sysselsättningen så är det vitalt att det ska utjämna byggkonjunkturen och stabilisera 

ekonomin men även vara ett samhällsintresse som skapar arbete (ibid.s.10). 

Miljöskäl: Energianvändningen, avfall som skapas, ljudmiljön och inomhusmiljön samt 

de kulturella dragen är något som ingår i det som kallas ”vår goda miljö” (ibid, s.10) 

De här olika aspekterna är något som genomsyrar allmännyttan.   
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3.4 Allmännyttans mål  

Miljonprogrammet som pågick mellan 1965 - 1974 var ett skede där statsmakten använde ett 

helhetsgrepp för att visa att det fanns ett uttalat mål om att höja produktionstakten. Där de 

utgick ifrån aspekter som nämndes i föregående del om allmännyttan. Det var ett fullföljande 

av ambitionen att bygga bort bostadsbristen genom att bygga en miljon bostäder.  I samband 

med miljonprogrammet ordnade regeringen fram att det skulle vara en avgiftsfri kommunal 

bostadsförmedling.  Det är värt att notera att alla typer av hus räknas in till miljonprogrammet 

oavsett upplåtelseform till miljonprogrammet under den här perioden (Boverket 2014). 

Det genomfördes även en ”saneringsfas” under 1968 – 1974.  Det som hände var att det 

blev inte särskilt mycket rivningar och ersättningsbostäder utan mycket byggdes om för att bli 

kontor och butiker. I praktiken blev det svårt att genomföra renoveringar på bostäder eftersom 

de skulle uppnå nybyggnadsstandard. Det blev oftast en teknisk-ekonomisk omöjlighet. Detta 

ledde således till att det blev en blygsam ombyggnads takt. Det som gjordes för att öka takten 

var att förbättra det statliga kredit stödet. Kommunerna gavs möjlighet att genom 

expropriation tvångs förvärva kulturhistoriska fastigheter. Det möjliggjordes även att 

Kommunerna fick möjligheten att framtvinga förbättrade förhållanden, under vissa 

förutsättningar främst om hyresgästerna yrkade om det.  Detta gällde bostäder som inte höll 

måttet för lägsta godtagbara standard. På grund av att det rörde sig om befintliga byggnader 

kunde det beviljas avsteg ifrån nybyggnadsstandarden (Boverket 2007, s.57). 

Det har funnits olika målsättningar som går att dela in i tre olika skeden av allmännyttan 

där de tidigare nämnda aspekterna har genomsyrat målsättningarna. Efterkrigstiden 1946-

1974 var det tre övergripande mål som fanns. De målen som fanns var att bostadsbristen 

skulle försvinna. De osunda bostäderna skulle även de försvinna. Den allmänna 

bostadsstandarden skulle även den höjas. Det genomfördes genom att byggandet skulle hålla 

en högnivå, omoderna lägenheter försvann främst med hjälp av rivning. Det skedde även 

centrum förnyelser (ibid, s.19-20). 

Under 50-talet var det ett mål att utjämna skillnaden mellan landsbygd och stad, under 

senare delen av 50-talet var det fokus på att ge eftersatta grupper bra boendestandard, till 

exempel pensionärer och funktionshindrade. 

De bostadstekniska mål som fanns hade praktiskt taget förverkligats under 60-talet samt 

även utrymmesstandarden som formulerades i samband med målen.  Det skedde en ökning av 

den allmänna inkomsten och välfärdsstandarden steg på grund av miljonprogrammet 

genomfördes.  Något som formulerades var även utrymmesstandarden vilket berör familjer i 

lägenheter där det i korta drag löd att: inte mer än två personer skulle behöva sova i samma 

rum (ibid, s.19-21). 

Under 1975 – 1987 ansågs bostadsbristen som avklarad, tack vare det kunde fokus läggas 

på annat håll. Det som det fokuserades på istället var boendemiljön både inom och 

utomhusmiljön samt tillgängligheten skulle förbättras. Det skulle bli en bättre inomhus miljö 

genom att luft, fukt och emissioner skulle förbättras. Tillgängligheten skulle förbättras genom 

att göra framkomligheten för gamla och funktionshindrade bättre. Rotprogrammet infördes 

och staten utformar mål och villkor för lån men själva utformningen lämnades till kommuner 

och bostadsbolag (Boverket 2007, s.24-25). 
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Vid perioden 1988- 1997 skulle bostadspolitiken anpassas till en avreglerad ekonomi. Det 

skulle nu vara valfrihet för bostadskonsumenterna. Det blev en mer riktad 

produktionssubventioner till de som var resurs svagare, det vill säga funktionshindrade, 

pensionärer och studenter. Den familjepolitiska aspekten tonades ner (ibid, s.25). 

Under perioden 1997-2006 var det fokus på det ekologiskt och socialt hållbara boendet. Målet 

om en god bostadsstandard finns kvar men den är inte lika preciserande jämfört mot förut. Det 

blev en större fokusering att hålla bygg- och boendekostnaderna nere.  Det började även talas 

om att bostad var en social rättighet. Miljömålen gjorde sig påminda genom att Sverige fick 

krav ifrån EU. Bostadspolitiken skulle ge förutsättningar för en socialt, kulturellt och 

ekologiskt hållbar utveckling (ibid, s.25). 

År 2011 blev en ny lag aktuell som kallas allbolagen (Lag (2010:879) som kunde ändra 

allmännyttans roll väsentligt om så skulle önskas. I korthet innebär den två saker. Hyran ska 

inte längre vara normativ för privata bestånd. Det andra är att bostadsbolagen inte bara måste 

uppfylla ett allmännyttigt syfte utan även agera enligt affärsmässiga principer. Det som gör 

det här annorlunda är att enligt Sara Westin (2012, s.3) visar tidigare Empirisk forskning från 

IBF att även om bostadsbolagen talar om sociala aspekter såsom delaktighet ifrån de boende 

och sociala ambitionerna. Visar praktiken ofta på en annan bild att det många gånger handlar 

om att öka vinsterna.  

 

5. ALINGSÅSHEM OCH UPPSALAHEM 

I det här kapitlet beskrivs de kommunalt allmännyttiga bostadsbolagen Alingsåshem och 

Uppsalahem. De är ägarna av fallstudiens bostadsområden Brogården och Kvarngärdet. 

Därför är det på sin plats att deras policy för verksamhet, hållbar utveckling och 

bakgrundsinformation beskrivs.   

 

5.1 Alingsåshem  

Alingsåshem är det allmännyttiga kommunalt ägda bostadsbolaget i Alingsås kommun. De 

äger och förvaltar cirka 3300 bostäder i Alingsås kommun. Alingsåshem har 34 anställda. Det 

är även ett miljöcertifierat bostadsbolag vilket de uppfyllde år 2004. Det är även 

bostadsbolaget som äger och har hand om området Brogården (Alingsåshem 2014).  

Enligt Alingsåshem är det helt självfinansierat och erhåller inget stöd ifrån kommunen 

eller dess invånare. Utan alla intäkter fås in genom hyresintäkter. De flesta av vinsterna skall 

även återinvesteras i verksamheten.  

Alingsåshem säger att de eftersträvar ett helhetstänkande där man tar hänsyn till de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhets aspekter.  De här tre hållbarhets kriterierna 

påstår Alingsåshem vara grunden till deras verksamhet. 

Det finns en policylista som Alingsåshem har utformat för att kunna bemöta sina kunder 

väl, men även för att kunna bidra till den hållbara utvecklingen. Listan ser ut så här 

(Alingsåshem 2014). 

 Vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten. 

 Vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och 

lämplighet. 
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 Vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger 

kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning. 

 Vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta 

kundernas behov. 

 Vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, 

välbefinnande och hälsa. 

 Vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra. 

 Vi följer gällande lagstiftning. 

 

5.2 Uppsalahem  

Uppsalahem är det allmännyttiga kommunalt ägda bostadsbolaget i Uppsala kommun. De 

förvaltar cirka 15 500 bostäder i Uppsala kommun Uppsalahem har en arbetsstyrka på 268 

personer. Det är även ett miljöcertifierat bostadsbolag. De uppfyllde kraven år 2011 och har 

sedan dess klassats som det. Det är även bostadsbolaget som äger och har hand om området 

Kvarngärdet (Uppsalahem 2014).   

Uppsalahems policy består av det de kallar för affärsidé, vision och ledstjärnor. De här 

styckena är direkt citerade för att inte ändra budskapet bostadsbolaget vill få fram. 

Affärsidé 

Uppsalahem bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens 

äga, förvalta och utveckla fastigheter och erbjuda boende för olika faser i livet. 

Vår vision: Vi bidrar till ett levande Uppsala 

Varje dag är vi med och utvecklar vår stad till det bättre. Allt ifrån att laga en droppande kran 

till att bygga ett helt nytt kvarter. Vår vision är vårt största övergripande mål och någonting vi 

alltid bär med oss. Vi bidrar i stort och i smått, i vått och i torrt till ett växande Uppsala som 

många vill bo och jobba i. 

Vårt varumärkeslöfte. Hemma är plats för det viktigaste 

Uppsalahem erbjuder en plats för kanske det viktigaste vi har: ett hem. Stora delar av 

människors liv utspelar sig i bostäderna vi har hand om. Det är där vi löser korsord vid 

matbordet, firar födelsedagar, vaknar på morgonen, leker kurragömma med barnen och 

kanske somnar framför en film i soffan. Vi lovar att vi i både stort och smått jobbar för att 

våra kunder ska trivas hemma hos oss och i Uppsala. 

Våra ledstjärnor: Handlingskraft, Engagemang och Målfokus 

Vi på Uppsalahem har ett gemensamt sätt att se på hur vi ska göra saker och ting. Därför 

har vi ledstjärnor, som hjälper att prioritera och utföra våra arbetsuppgifter på ett önskat sätt. 

Våra ledstjärnor är handlingskraft, engagemang och målfokus. Tillsammans bildar de HEM 

och påminner oss hela tiden om att vi jobbar med det något av det viktigaste vi alla har – ett 

tryggt och bra hem (Uppsalahem 2014). 

Det finns en miljöpolicy där Uppsalahem säger att de arbetar för ett öppet, långsiktigt och 

ständig förbättring av sin verksamhet. Belastningen på miljön skall minska men det ska även 

vara en bra inomhus- och ytterhusmiljö. Policyn som de följer lyder så här (ibid): 

 Uppfylla lagar, ägardirektiv och andra krav som verksamheten berörs av och beakta 

kommande lagar och krav. 



16 

 

 Kartlägga och regelbundet mäta de betydande miljöaspekterna för att minska 

verksamhetens miljöpåverkan. 

 Uppnå ständig miljöförbättring i hela verksamheten genom att med hjälp av 

miljönyckeltal och mål styra verksamheten. 

 Erbjuda våra kunder ett tryggt och sunt boende med en god inomhusmiljö”. 

 Vid upphandlingar tillämpa miljöanpassade krav för varor, tjänster och entreprenader. 

 Ha en dialog med medarbetare, kunder och leverantörer om att hushålla med material, 

vatten och energi och minska det osorterade avfallet. 

 Utbilda och informera medarbetare och leverantörer om Uppsalahems miljöarbete och 

miljömål.  

 Bidra med kunskap, inspiration och hjälpmedel för att uppmuntra våra kunders 

engagemang i miljöfrågor. 

 

5.3 Alingsåshem och Uppsalahem – Hållbar utveckling.  

Formuleringarna om hur de kommunala bostadsbolagen behandlar frågan om hållbar 

utveckling skiljer sig emellan de båda bostadsbolagen.  Alingsåshem yrkar mycket på att gå 

efter de tre kategorierna ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhets aspekter. För att 

uppnå det använder de sig av en bred formulering som tillåter många definitioner. 

Uppsalahem har en något längre policylista men även de vill fokusera på de tre aspekterna 

som Alingsåshem nämnde, dock nämner de inte dem lika tydligt. Det budskapet är något som 

syns om policyn läses noggrant.  De båda bostadsbolagen är tydliga med att de följer gällande 

lagstiftningar och att deras verksamheter skall skötas på ett varsamt sätt med hänsyn till 

miljön. Det är inga konkreta förslag eller åtgärder som nämns ifrån något av bolagen. 

  

 

6. BROGÅRDEN – ALINGSÅS 

 

6.1 Bakgrund  

Brogården är ett miljonprogramsområde i Alingsås som byggdes 1973. Området består av ca 

300 lägenheter fördelat på 16 huskroppar. Det ligger i utkanten av Alingsås.  Huskropparna 

omgärdar stora gårdar. Brogården är ett trafikseparerat område och gårdarna som finns där är 

fria från biltrafik. Huskropparna består av tre till fyra våningsplan, lägenheterna består främst 

av tvåor och treor.  HSB riksförbunds arkitektkontor är de som har stått för ritandet av 

området, området byggdes i tre etapper 1971- 1973 (Alingsåshem 2014, s.4).  

 

6.2 Renoveringar  

Eftersom Brogården byggdes 1973 och området har varit eftersatt med renoveringar var det i 

väl behov av att något behövdes göra, det på grund av att området var i ett väldigt dåligt 

skick. Området har inte varit socialt nedgånget (intervju Alingsåshem 2014). Det som gjordes 

var att Alingsåshem utförde en inventering enligt det de kallar för ”systematisk 

förnyelseplanering” med det menas det att inventering görs utifrån några parametrar. 
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Parametrarna är områdets själ, kvaliteter och brister, Det som försöks uppnå är att bevara 

områdets själ och kvaliteter om dem är önskvärda, förekommer brister skall det försökas göra 

utan att dra ner på de andra parametrarna. Det inventeringen kom fram till var att själen 

bestod av ett väl sammanhållet område vilket även var omtyckt av de boende.  Kvaliteterna 

var strukturellt starka hus med ett dokumenterat bevarande värde.  De brister som fanns var 

mest av en teknisk karaktär (Alingsåshem 2014, s.4). 

Det som beslutades var att det skulle ske en total renovering över hela Brogården. vilket 

skulle resultera i att det blev en nybyggnadsstandard som ska hålla i ca 50 år.  Det 

motiverades genom att det inte skulle vara tillräckligt med att göra små mindre renoveringar. 

(Alingsåshem intervju 2014). Alingsåshem valde att under hela processen använda sig av det 

som kallas partnering. Med partnering innebär det att alla led i processen arbetar som ett lag, 

och ger synpunkter och idéer på vad som kan tänkas behöva det. Det har bland annat lett till 

att det har blivit en mer effektiv process enligt Alingsåshem, genom att de har tagit lärdom av 

byggföretaget som hade synpunkter hur väggar kunde upprättas, det resulterade i att väggar 

tillverkades på fabrik, vilket sattes upp på plats sedan. 

 På grund av att det var en totalrenovering genomfördes det även förbättringar för ett mer 

ekologiskt hållbart boende. Det Alingsåshem valde att göra var att använda en ny sorts 

byggteknik som kallas för passivhus.  Det för att möta det kommunala bolagets policy för att 

skapa bostäder enligt ett ekologiskt hållbart boende.  

Det passivhustekniken medför är att det blir en avsevärd förbättring när det kommer till 

energiförbrukningen av uppvärmningen av bostäderna med upp till 80 % lägre 

uppvärmningskostnad. Valet av tekniken motiverar Alingsåshem genom att ett närliggande 

område vid namn Östlyckan, som även det har renoverats men dock gjorts i en mer 

traditionell metod. Det visade sig för Alingsåshem att vill de förbättra resultaten så var de 

tvungna att använda andra metoder. Eftersom Alingsåshem vill uppnå en högre 

energieffektivitet valdes passivhustekniken (Alingsåshem 2014). Passivhustekniken är dock 

något som har sina brister. Den främsta bristen är att det kan upplevas som kallt i hemmet, det 

finns dock en möjlighet att höja värmen (intervju Hyresgästföreningen 2014). Skulle det 

finnas ett behov av att behöva vädra genom att öppna ett fönster blir följden den att mycket av 

värmen försvinner ut och det tar lång tid för att det ska bli varmt igen jämfört med ett mer 

traditionellt hem. Värmen som passivhus använder sig av är främst genom att det tar tillvara 

på all spillvärme som skapas genom aktiviteter som avger energi exempelvis rörelser och 

matlagning. Det resulterar i att om det är en person som lever ett ganska lugnt liv kan 

resultatet bli att det finns för lite spillvärme källor för att kunna ha en behaglig temperatur. Då 

blir resultatet att värmen behövs ökas. Alingsåshem garanterar dock att temperaturen i 

lägenheterna aldrig ska understiga 20 grader (intervju Alingsåshem 2014). Dock har de fått in 

anmärkningar om att lägenheterna upplevs som kalla.  Passivhustekniken medför även att 

vardagliga sysslor såsom att laga mat, kan göra en tvungen att anpassa sig till de nya 

förhållandena som råder. Det genom att köksfläkt alltid ska vara igång när mat lagas men 

samtidigt ha öppet ett fönster lite grann för att det inte ska bildas undertryck i lufttrycket. Det 

ska även vara igång för att matlukt inte ska spridas på ett obehagligt sätt. Enligt Alingsåshem 

så har de fått anmärkningar om att matos spritt sig till grannar och trots en teknisk 

undersökning vet man inte vad det beror på. Dock verkar det mesta tyda på att de boende inte 
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använt köksfläkt och vädring enligt de rekommenderade anvisningarna (Alingsåshem 2014, 

s.18). 

Varmvatten och hushållsel har ändrats efter renoveringarna genom att det sker på en 

individuell nivå det vill säga de boende kan själva påverka kostnaden, genom att vara måna 

om sin förbrukning (intervju hyresgästföreningen 2014).  

Tillgängligheten har varit ett mål att förbättra för de boende vilket har prioriterats och 

gjorts vid renoveringen. Det har gjorts genom att förstora badrum. Göra entréer mer 

lättillgängliga genom att få dem i samma höjd som markplanet. Mer anpassade dörrar till 

balkong utrymmena. (Intervju Alingsåshem 2014). 

Utformningen på området och även dess utseende fick inte förändras för mycket, det på 

grund av att stadsbyggnadskontoret anser att området har ett tidstypiskt utseende som är 

bevarandesvärt (intervju Alingsåshem 2014). Den preliminära lösningen med utanpåliggande 

balkonger och hissar samt luftslussen till entréerna fick slopas. Det på grund av att det skulle 

förändra områdets karaktär för mycket. Istället fick det bli invändiga balkonger samt hissar, 

luftslussen fick även den slopas för att istället ersättas av skärmtak (intervju Alingsåshem 

2014: Alingsåshem 2014, s.5). 

Alingsåshem beslutade om att skapa fler tvåor och treor genom att dra ner på antalet ettor 

som fanns i området. De valde att göra det för att folk efterfrågade större lägenheter. De som 

bodde i de tidigare ettorna blev erbjudna de nya större lägenheterna eller att bo kvar i de 

lägenheterna de hade under renoveringen. Brogården gick ifrån totalt 299 lägenheter till 267 

(intervju Alingsåshem 2014). Det här går att utläsa som att det kan skapar gentrifiering genom 

att det antingen tvingar de boende att hyra en större lägenhet trots att behovet nödvändigtvis 

inte fanns. Men det skapar det även genom att antalet lägenheter har minskat i området vilket 

leder till att vissa kommer bli tvungna att flytta. Att det blir större storlekar på lägenheterna är 

också en indikation om att Alingsåshem vill att det ska vara par eller familjer som bosätter sig 

i området.  Den sociala hållbarheten har inte heller varit så lyckosam med tanke på att 

återflyttningsgraden var 50 procent. Det innebär att en stor del av de boende var högst troligen 

tvungna att flytta på grund av den förhöjda hyran (intervju Alingsåshem 2014). Detta är en 

direkt bidragande ökning av gentrifiering i området. 

Ser vi även till den hållbara utvecklingen med social och ekologisk hållbarhet. Är det 

möjligt att dra slutsatsen att det vardagliga livet i bostaden kan bli något annorlunda mot vad 

man är van vid i ett traditionellt byggt hem. Att alltid ha igång köksfläkten, inte kunna ha 

öppet fönster på samma sätt i ett hem man är van vid kan vara svårt till en början. Det rör sig 

främst om att anpassa sig och det kan vara olika svårt för personer. Dock om det nu visar sig 

att matlukt spridningen beror på att någon person helt enkelt inte använder köksfläkten så 

mycket som man ska, så kan det vara en tändande gnista för osämja i området. Ser vi till den 

ekologiska hållbarheten visar det sig att den har den haft en hög prioritet av Alingsåshem. De 

har tagit lärdom av ett tidigare område exempelvis Östlyckan där de vill ytterligare förbättra 

uppvärmningskostnaden och förbrukningen genom att se till alternativa metoder 

(Alingsåshem 2014). 

På grund av att det har varit ett stort fokus på miljö delen genom passivhustekniken har 

det lett till att Alingsåshem fått flertal pris för deras miljöarbete, det har även varit 
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studiebesök ifrån internationella sammanhang i området(intervju Alingsåshem 2014). dock 

har röster höjts för att det har sina brister (intervju Hyresgästföreningen 2014). 

 

6.3 Deltagande av de boende under processen  

Deltagandet för de boende var inte särskilt lyckat i början av processen, Alingsåshem hade det 

svårt att nå ut till de boende om vad som skulle ske under renoveringarna, men även vilken 

sorts renovering som skulle ske. På grund av att det skedde en viss otydlighet vid början av 

processen ledde det till att det började det sprida sig rykten om vad som skulle ske, det 

skapades en oro bland de boende i området och förtroendet sjönk gentemot Alingsåshem. Det 

var det skarpa läget som fick igång Alingsåshem att faktiskt inse att något måste göras 

(intervju Hyresgästföreningen 2014). Det Alingsåshem valde att göra för att lugna de boende 

var att inleda ett samarbete tillsammans med Hyresgästföreningen bjuda in hyresgästerna till 

ett informationsmöte. Det var ett stort deltagande ifrån hyresgästerna, alla beslut var inte 

fattade än vid tillfället. Men det var viktigt att vara tydlig om hur läget såg ut och kunna ge 

svar på de boendes frågor så gott det gick, även att ge besked om att man ”inte vet” var viktigt 

ansåg Alingsåshem (intervju Alingsåshem 2014). Alingsåshem hade med hyresgästföreningen 

anordnat ett stationssystem där eventuella frågor gick att ställa. För att ytterligare finnas till 

under processen anordnades det en visningslägenhet vars syfte var att fungera som en 

informationskanal. Den första som skapades var en prototyp som sedan blev ersatt av färdiga 

lägenheter under processens gång. Det anordnades temakvällar och informationskvällar varje 

vecka vid visningslägenheterna där de boende kunde vara delaktiga i processen och lämna 

synpunkter.  

Ett misstag var att Alingsåshem antog att det var väletablerat vad som skulle hända, det 

visade sig att det sista huset som var kvar i processen inte hade förstått att även de skulle 

genomgå en renovering.  

Det anordnades workshops där de boende kunde lämna in sina synpunkter för att visa sin 

bild av hur de ville att området skulle bli. Resultatet av det blev att det blev fler cykelställ, 

mer bänkar, regnställ för cyklar, även inredning till tvättstugor fick de boende ge synpunkter 

på.   

Hyresgästföreningen skapade med hjälp av Alingsåshem ett informationsblad som kallas för 

Brogårdsbladet. Det gavs ut en gång i månaden för att ge ut information till alla de boende i 

området om diverse information renoverings processen. Syftet ifrån hyresgästföreningen var 

att få lärdom hur man engagerar boende i miljonprogramsområden (intervju 

hyresgästföreningen 2014).   

Under renoveringarna erbjöds de boende att bo i liknande lägenheter i andra områden, 

inga tillfälliga bostäder skapades utan det var riktiga lägenheter som användes.  De fick även 

hjälp med flytt om det önskades (intervju Alingsåshem 2014).   

De boende har inte kunnat påverka processen om vad för teknik som skall användas och 

rena tekniska frågor såsom fiberdragning (intervju Hyresgästföreningen 2014). 

Det Alingsåshem (2014) svarade på när jag ställde frågan: ” om det fanns något de skulle 

velat ha gjort annorlunda i efterhand?”. De svarade då att de önskade att de hade varit mer 

tydliga om vad saker kommer att kosta och samtidigt ha haft samma fart och tydlig 

information ifrån början. Det de upplever ha varit speciellt framgångsrikt är sammarbetet med 
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Hyresgästföreningen, som har varit till en stor hjälp för att nå ut med information till de 

boende. 

Ser vi till tabellen ifrån kapitel 3.2 om gentrifiering, visar det att det ger en positiv effekt 

av att skapa stabilitet till nedåtgående områden, vilket Alingsåshem har gjort i Brogården. Det 

här gjordes för att området var i behov av renoveringar. På den negativa delen i tabellen var 

det att det skapar motstånd hos de boende. Det har Alingsåshem försökt hantera genom att 

låta de boende vara väl delaktiga i processen med renoveringarna.  

Den sociala hållbarheten har Alingsåshem med hjälp av hyresgästföreningen försökt se 

efter. Det går att kopplas till teori delen där det handlar om att se genom individens samspel 

med samhället, varav Alingsåshem kan ses som samhället som försöker hålla ett fungerande 

samarbete med de boende i området.  

 

 

 

 

7. KVARNGÄRDET – UPPSALA 

 

7.1 Bakgrund  

Kvarngärdet är ett miljonprogramsområde i Uppsala som upprättades 1962 till 1963. 

Uppsalahem har ca 424 lägenheter i Kvarngärdet. Kvarngärdet har flera olika bostadsbolag 

men jag fokuserar enbart på Uppsalahem för det är det kommunalt ägda allmännyttiga 

bostadsbolaget. Det ligger på ett promenad avstånd ifrån centrala Uppsala.  Huskropparna 

består av låghus på två våningar. Huskropparna omgärdar stora uteplatser, tack vare det 

skapas det bilfria gårdar med uteplatser för de boende. (Uppsalahem 2014) 

 

7.2 Renoveringar  

Kvarngärdet var även det i behov av renoveringar likt Brogården. Renoveringarna började år 

2008 och blev klara 2014. Kvarngärdet är ett gammalt område och det var i väl behov av 

någon form av renovering. Vilket ledde till att Uppsalahem beslutade av att något behövdes 

göras med underhållet. Det ledde till att Uppsalahem tog beslutet att det skulle ske en total 

renovering som skulle ge området en nybyggnadsstandard, vilket även skall hållas i ungefär 

50 år.  Eftersom det ställs andra krav idag mot vad som gjordes när husen byggdes under 1960 

– talet så blev det en motivation till att det krävdes en totalrenovering.  Flera av bostadshusen 

var i såpass dåligt skick att det beslutades att de fick rivas. Men de flesta av bostäderna total 

renoverades istället.  Uppsalahem använde sig av partnering metoden likt Alingsåshem för att 

genomföra renoveringsprocessen. Området har inte varit nedgånget socialt vilket betyder att 

renoveringen inte skedde på grund av den anledningen. 

På grund av att det skedde en totalrenovering har det lett till vissa förändringar. Till 

exempel har ytor som inte använts på ett effektivt sätt planerats om, för att på så sätt göra en 

mer effektiv planering av ytorna. Det har inte funnits några planer på att ändra 

lägenhetsstorlekarna väsentligt. (intervju Uppsalahem 2014) 
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Uppsalahem har haft som mål att göra bostäderna mer energieffektiva genom att använda 

sig av ett mer effektivt ventilationssystem för att sänka energiförbrukningen i vissa fall med 

upp till 50 procent, det leder då till uppvärmningskostnaderna sänks för bostadsbolaget.  Det 

här är ett mer traditionellt system jämfört mot Alingsåshems passivhusteknik. Det medför inte 

att det vardagliga livet behövs anpassas i den grad som Alingsåshems bostäder behöver göras.   

Det infördes även en individuell mätning av varmvatten. Enligt Hyresgästföreningen (2014) 

har det mest blivit märkbart för de boende med familj eftersom mycket vatten går åt när barn 

är med i bilden. De som inte använder särskilt mycket vatten kommer billigare undan. 

Under renoveringarna fick en del av de boende bo i baracker som låg i närheten, andra 

fick bo i lägenheter i andra områden. De boende fick flytthjälp om det önskades, ville man 

inte ta emot hjälpen fick man ersättning för det. Enligt hyresgästföreningen (2014) var de 

boende nöjda med utformningen av barackerna. De boende var även nöjda med renoveringen 

rent utseende och resultat mässigt. 

Även Kvarngärdet fick inte förändras för mycket rent utseende mässigt för att områdets 

utseende och karaktär var av bevarande värde enligt stadsbyggnadskontoret (intervju 

Uppsalahem 2014). 

 

7.3 Deltagande av de boende under processen 

Processen i Kvarngärdet har inte varit helt utan hinder. Enligt Uppsalahem har de varit och 

gjort hembesök hos varje enskilt hushåll. Där de har gett information om vad som kommer att 

hända, hyresgästerna fick även möjlighet att lägga till tillval och ge synpunkter som de ville 

skulle ske med renoveringen (intervju Uppsalahem 2014). Dock ger intervjun med 

Hyresgästföreningen (2014) i Uppsala en annan bild av att informationen inte var tydlig, att 

det inte heller var någon tydlig information om vad för sorts energieffektivisering det var tal 

om eller tal om det i överhuvudtaget. De gav också beskedet om att de inte kunnat påverka 

processen det minsta, de fick helt enkelt infinna sig i det hela. Renoverings planerna sköts upp 

med två år där det avgjordes vid hyresnämnden att Uppsalahems planer godkändes. Det 

hyresgästerna motsatte sig var främst att det blev en för hög hyresökning på grund av 

renoveringarna (intervju Hyresgästföreningen 2014). Enligt Uppsalahem (2014) har man haft 

möjlighet att välja vilka tillval man velat ha, såsom badkar, diskmaskin det vill säga invändiga 

ting där det är möjligt att införa det, för att på så sätt påverka sin hyra. 

Det Uppsalahem har tagit lärdom främst har varit att vara tydliga vad hyran kommer att 

landa på så gott det går och det i ett tidigt skede, för är det otydligt skapas det en osäkerhet 

bland de boende.  

 

8. JÄMFÖRELSE AV RENOVERINGAR 

 

Både Brogården och Kvarngärdet har fått ökade hyresökningar, för att förtydliga det här och 

för att visa skillnaderna har jag här skapat en tabell där det ingår värden som inte är av en 

alltför teknisk karaktär. 

Värden Alingsåshem Uppsalahem 
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Kostnad per kvadratmeter 19 500 kr 15 000 kr 

Hyresökning i % 27 % 45 % 

Effektivisering av 

uppvärmning i %  

Upp till 80 % Upp till 50 % 

Hyra 3 rok efter renovering 6300 kr 74 Kvm 7600 kr 63 kvm 

Återflytt % 54 % 50 % 

Tabell 2. Visar olika värden vid de båda renoveringarna. Källa: (Alingsåshem 2014) (Uppsalahem 

2014) 

Det som går att säga om den här tabellen är att Uppsalahem har en högre hyresökning trots att 

de har spenderat mindre per kvadratmeter än Alingsåshem. Även effektiviseringen av 

uppvärmningen är på en lägre nivå jämfört mot Alingsåshem.  Eftersom det inte fanns någon 

lägenhet i exakt lika storlek att jämföra med blev valet att det blev de här två. Trots det så 

visar det att en större lägenhet i Alingsås som har fått en dyrare renovering samt mer effektiv 

uppvärmnings kostnad så är ett hem i Uppsalahem dyrare.  Återflytten är även den högre hos 

Alingsåshem jämfört mot Uppsalahem. Den högst troliga anledningen till att det är många 

som har flyttat ifrån de båda områdena är den ökade hyreskostnaden i de båda områdena. 

Trots att Alingsåshem har präglats av att de boende varit mer samarbetsvilliga och de boende 

varit mer delaktiga har det ändå varit en liknande återflytt som Uppsalahem. Slutsatsen som 

går att ställa är att det har skett en gentrifiering på de båda områdena.  

 

9. JÄMFÖRELSE AV HYRESGÄSTINFLYTANDE 

 

Involveringen av de boende i de båda områdena Brogården och Kvarngärdet har gått till på 

olika sätt, samt även samarbetet med de respektive hyresgästföreningarna i de båda områdena. 

Ser vi till Brogården har Alingsåshem med Hyresgästföreningen haft ett samarbete med 

workshops, samt även informations möten varje vecka under renoverings processen. Det 

Uppsalahem hade i jämförelse var att de hade hembesök där de berättade vad som skulle ske i 

varje hem i området. Att ha hembesök har varit bra för Uppsalahem för då har alla fått veta 

om att det ska ske förändringar, dock har de boende ändå upplevt att det varit otydligt. Det har 

inte heller varit helt felfritt för Alingsåshem då sista huset i processen trodde att de inte skulle 

ingå i renoverings planerna. Det har inte varit något uttalat missnöje i Brogården, vilket det 

har varit i Kvarngärdet. De boende i de båda områdena har inte kunnat påverka 

renoveringsprocesserna ifråga om teknik och omfattning. Båda områdena har haft tillfälliga 

bostäder, de har dock varit i olika former. Alingsåshem erbjöd de boende lägenheter att bo i 

under renoveringarna. Uppsalahem erbjöd i den mån det fanns lediga lägenheter att låta de 

boende bo i, de övriga fick bo i tillfälliga baracker. Av vad som framkom av 

hyresgästföreningen i Uppsala så var de boende nöjda med de tillfälliga barackerna.  Alingsås 

hyresgästförening har kunnat påverka processen mer genom att de hade ett samarbete med 

Alingsåshem varav Uppsala hyresgäst förening inte hade något uttalat samarbete. Det har 

dock skett en liknande återflytt i de båda områdena trots att hyresökningen var lägre i 

Brogården och att det var ett nära samarbete med Hyresgäst föreningen.  
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10. SLUTSATS 

 

Denna studie har undersökt de kommunalt allmännyttiga bostadsbolagen Alingsåshem och 

Uppsalahem för att se om deras olika tillvägagångssätt har medfört olika resultat av 

gentrifiering. Det har även undersökts hur de definierar hållbar utveckling i praktiken samt 

ord.  

Ser vi till de båda områdena Brogården och Kvarngärdet har de varit i liknande tillstånd 

och varit i behov av renoveringar. Det har inte varit något motstånd i de båda områdena över 

att det behövts göras renoveringar utan de har välkomnats av de boende. Det som däremot 

inte har varit uppskattat av de boende har varit de förhöjda hyrorna. Det går att utläsa genom 

att i Kvarngärdet har de boende klagat över att det varit för höga hyror, i Brogården var det 

inget öppet klagomål om hyrorna, dock flyttade 50 procent av de boende ifrån Brogården så 

det måste ha funnits ett missnöje om hyrorna. Detta är något som stämmer väl överens med 

det Sara Westin nämner om att folk flyttar ifrån sina områden utan att göra några högljudda 

protester. I Brogården och Kvarngärdet går det även att utläsa att det fanns ett stort missnöje 

genom att 50 procent flyttade därifrån, vilket med högsta sannolikhet har att göra med att 

hyrorna har blivit för höga.  Något som de båda områdena även har karaktäriserats av är att de 

boende har undrat vad hyran kommer att landa på. Det är något Alingsåshem och Uppsalahem 

har sagt att de tagit lärdom av och de har själva nämnt att de ska försöka vara tydligare om 

vad det kommer att kosta i framtiden vid renoveringar.  Dock har de boende på Kvarngärdet 

haft ett motstånd till hyrorna, de gick även till hyresnämnden med ärendet där hyresnämnden 

gav Uppsalahem rätt i fallet. Det berodde högst troligen på att det skedde en högre 

hyresökning i Kvarngärdet jämfört mot Brogården. Det kan även ha berott på att Uppsalahem 

inte haft tillräckligt bra kontakt med de boende i området och därmed kan information inte 

nåtts ut tillräckligt väl. En annan möjlighet kan vara att sammanhållningen bland de boende i 

Kvarngärdet har varit starkare jämfört mot de i Brogården och därför har de haft ett öppet 

missnöje om hyrorna.  

 Det har skett en gentrifiering i de båda områdena, för cirka 50 procent av de boende har 

flyttat ifrån de båda bostadsområdena, det bidrar till att områdets karaktär ändrats väsentligt. 

Båda bostadsbolagen har även erbjudit hjälp med flytt till andra lägenheter dock är det nog 

lättare för Alingsåshem än Uppsalahem att erbjuda bostäder, det går att utläsa genom att alla 

som bodde i Brogården fick bo i riktiga lägenheter under renoveringen. Det var inte alla i 

Kvarngärdet som fick bo i riktiga lägenheter, en del fick bo i tillfälliga baracker. Att de 

normativa hyressättningarna har försvunnit och att de allmännyttiga bostadsbolagen ska agera 

likt ett privat företag och gå med vinst, blir resultatet högst troligen att det kommer ske en 

gentrifiering vid renoveringar även i framtiden. För det förhindrar möjligheten att göra 

renoveringar utan ett vinstsyfte. Det blir en gentrifiering för att hyran höjs, och i de här 

områdena har det höjts för mycket, det yrkar jag på genom att cirka 50 % flyttade ifrån 

områdena och det är ett stort antal personer. Det är möjligt att det kan ha berott på många 

olika anledningar men högst troligen var det på grund av hyran. Alingsåshem har haft en 

annan faktor och det har varit att ifrån att ha haft 299 lägenheter har de minskat ner antalet till 
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264 stycken. Då blir det oundvikligt att beståndet kommer förändras, och större lägenheter 

drar till sig personer med större ekonomisk bärkraft. De som bodde i dem tidigare ettorna fick 

välja att bo kvar i de nya större lägenheterna eller bo i lägenheterna de fick bo tillfälligt i 

under processen. Detta är något som medför till en direkt gentrifiering. För pris skillnaden 

mellan en etta och en större nyrenoverad lägenhet är troligtvis något det flesta personer inte 

har råd med. Det blir även dessutom en omöjlighet att alla ska kunna bo kvar eftersom antalet 

lägenheter är mindre efter renoveringen. Om de lägenheterna som de fick i andra 

bostadsområden har varit bättre eller något de boende har velat ha istället är svårt att säga.  

Det Jon Loit nämner om det pragmatiska förhållningssättet med deltagande så har de 

båda kommunala bostadsbolagen använt sig utav det förstnämnda till störta del. där det har 

varit fokus på en processinriktad ansatts där de boende ska vara delaktiga. Dock har kritiken 

som finns mot det visat sig stämma. Det finns vinnare och förlorare och i det här fallet har det 

varit bostadsbolagen. Det har inte blivit en rättvis renovering eftersom bostadsbolagen har 

haft ett fokus på mer välbärgade grupper. Det eftersom 50 procent flyttade ifrån sina områden 

trots dialoger och delaktighet, det har varit i slutändan för dyrt att bo kvar. Detta går att 

koppla samman med att det är ett nyliberalt rådande klimat. Där de ekonomiskt starka 

intressen många gånger går före de svagas samt även är överordnad den sociala hållbarheten.  

Båda områdena har haft renoveringar där de kommunala bostadsbolagen har haft ett 

hållbart perspektiv. De kommunala bostadsbolagen har haft lite olika formuleringar på hur de 

definierar det. Uppsalahem yrkar mer om att uppnå nyckeltal och på så sätt ha en hållbar 

utveckling.  Alingsås yrkar den hållbara utvecklingen genom att dela upp den i tre delar, 

social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Båda bostadsbolagen har diffusa formuleringar 

av hållbar utveckling samt policy, men det kan ses som både en fördel och nackdel att de har 

de, som Tonnel (2012) nämnde i tidigare kapitel 3.2. Dock har Alingsåshem i praktiken 

kommit längre än Uppsalahem, Alingsåshem har uppnått en högre uppvärmnings reducering 

jämfört mot Uppsalahem och har varit mer villiga att spendera resurser i sitt område för att 

uppnå det. Alingsås har använt Brogården som ett sorts pilotprojekt för att se om det går att 

använda sig av passivhus som teknik vid renovering. Det har dock medfört att de boende har 

fått anpassa sig vid nya förhållanden som främst handlar om att anpassa sig till nya vanor.  

De boende i de båda områdena har kunnat påverka sina respektive områden dock till en 

viss grad. De har inte kunnat påverka planerna i stort i något av områdena. De blev hänvisade 

till färdiga planer. Det de har kunnat påverka är genom utformningen av utomhusmiljön och 

tillval. De boende i Kvarngärdet upplevde dock att de inte kunde påverka processen alls, de 

kände sig helt utelämnade. I Brogården har det inte varit något uttalande om någon besvikelse 

med delaktighet i renoverings processen enligt Hyresgästföreningen.  Ser vi även till vad 

hyresgästföreningarna kunnat påverka sina områden så är det helt klart att Alingsås 

hyresgästförening kunnat påverka processen mer, det för att Alingsåshem riktade sig till dem 

direkt för att kunna ingå ett samarbete. Uppsala Hyresgästförening har inte kunnat påverka 

processen nämnvärt eller känt sig delaktiga i den av vad som framkommit i studien.  

Ser vi till teorin om att företag och verksamheter inte ser hållbar utveckling som en risk 

utan som en nödvändighet. Bekräftas detta av att de båda kommunala bostadsbolagen har 

agerat enligt den principen.  
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Frågeställningen om: ”Går det att genomföra renoveringar utan eller med mindre effekter 

av gentrifiering?” får svaret att helt undvika gentrifiering är inte möjligt annat än i ett utopiskt 

förhållande. Dock kan effekterna minska om hyresökningen är tydlig och låg, hur låg är 

oklart. Att vara tydlig på alla punkter och lyfta fram vad fördelarna med att bo kvar i det 

renoverade området för de boende, skulle även det kunna vara en bidragande faktor till att 

sänka effekten av gentrifiering, Något som är väl värt att tänka över är att man bör inte låta 

områden bli så här eftersatta av renoveringar så att det blir nödvändigt med en 

totalrenovering. Detta för att det främst blir en väldigt hög spontan ökning av hyran, vilket 

leder till att folk blir tvingade att flytta ifrån sina hem på grund av att det blir för dyrt. Det bör 

även övervägas vid val av material för att ytterligare begränsa hyresökningen. Blir underhåll 

eftersatta kommer områdets sociala karaktär högst troligen leda till att folk inte kommer att 

trivas där och det kan leda till att de flyttar därifrån, vilket även det är något som inte går ihop 

med social hållbarhet. Görs det enbart dyra renoveringar kan det bli svårt för de som har det 

sämre ställt ekonomiskt att hitta bostad, detta är väl värt att understryka då det handlar om 

Allmännyttiga bostadsbolag som skall finnas för invånarnas intresse. Något som skulle kunna 

vara bra vore om det fanns tydliga riktlinjer om hur låg en återflyttningsgrad får vara, för att 

på så sätt tydligt minska gentrifieringen. Effekten av det skulle kunna bli att bostadsbolagen är 

tvungna att genomföra socialahållbarhets åtgärder efter statistik och inte efter egen tolkning, 

det leder till att det blir mindre svängrum för bostadsbolagen att genomföra alltför höga 

hyresökningar.  

 

 

11. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Det står klart att det har varit liknande förhållanden i de båda områdena Brogården och 

Kvarngärdet. Förhållandena har varit att, det är två miljonprogramsområden samt att de har 

genomgått totalrenoveringar. Det gjordes på grund av att de bägge områdena varit i väl behov 

av renoveringar, för att de har varit eftersatta av renoveringar.  De har därmed varit lämpade 

för en jämförelse.  

Båda områdena har haft lösningar på de sociala, ekonomiska och den ekologiska 

hållbarheten. Dock har det skett på olika sätt. Ser vi till den sociala hållbarheten har 

Alingsåshem haft ett mer nära samarbete med Hyresgästföreningen men det verkar inte ha 

varit helt felfritt, det på grund av att de boende i sista huset i renoveringsprocessen i 

Brogården trodde att deras hus inte skulle renoveras. Här har Alingsåshem varit alltför 

otydliga kring renoveringsplanerna för de boende. Ett sätt att förhindra ett allvarligt misstag 

som det här missförståndet vore att besöka hos varje hem och meddela renoveringsplanerna 

personligen för hyresgästerna.  

 De boende har i de båda områdena kunnat påverka sina områden till en viss grad. Det har 

främst rört sig om tillval och utomhusmiljön. Rena tekniska detaljer om vad för material och 

vilken teknik i renoveringen har de boende inte kunnat påverka. De boende i Kvarngärdet har 

enligt Hyresgästföreningen känt sig hjälplösa gentemot Uppsalahem. Troligen beror det på att 

de inte har fått gehör för sina åsikter, vad det beror på är svårt att säga. Det kan bero på att 
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Uppsalahem har varit för otydliga ifrån början vad hyran kommer att landa på och de boende 

inte känner att den ökade hyran inte är tillräckligt befogad.   

Den sociala hållbarheten har haft liknande resultat i de båda områdena, det eftersom 50 

procent har flyttat ifrån, det har varit ett öppet missnöje om det i Kvarngärdet men i 

Brogården har det inte varit det. Det högst troliga var att sammanhållningen i Kvarngärdet har 

varit starkare bland de boende och tillsammans försökt påverka hyrorna jämfört mot 

Brogården där de boende inte gjort något öppet motstånd mot hyresökningen. 

De boende har i de båda områdena trivts där men samspelet mellan framförallt 

Uppsalahem och Uppsala hyresgästförening kunde ha varit bättre. Utgår man inte ifrån de 

boende i området så finns det risk att den sociala hållbarheten hamnar efter. Därför hade det 

varit bra om samarbetet med hyresgästföreningen hade varit bättre i Kvarngärdet. Det 

Alingsåshem och Uppsalahem kunde ha gjort annorlunda kunde ha varit att de utgick mer 

ifrån de boende om vad och hur de faktiskt skulle genomföra renoveringen. Ett alternativ 

skulle kunna vara att i ren demokratisk anda ta fram olika förslag som de boende får rösta för. 

Och framförallt vara tydliga redan ifrån början vad de olika alternativen kommer att kosta och 

vad skillnaden på dem innebär för de boende. Inget av de två områdena har lyckats väl med 

den sociala hållbarheten eftersom 50 procent har flyttat därifrån. 

Den ekonomiskt hållbara delen är inte helt självklar och de båda områdena har hanterat 

den olika. Ser vi till Alingsåshem så har de spenderat en större andel pengar men de tar ändå 

ut en lägre hyresökning jämfört mot Uppsalahem. Det som går att fråga sig är ifall det är 

ekonomiskt hållbart, för de boende är det en klar fördel att få ett dyrare hem med en lägre 

hyra men är det hållbart för Alingsåshem? Detsamma gäller för Uppsalahem där de möjligtvis 

tar för mycket hyra av sina hyresgäster och gör en för stor vinst.  Samt ser vi till policy 

listorna de kommunala bostadsbolagen har tagit fram framgår det tydligare att Uppsalahem 

agerar mer likt enligt affärsmässiga principer, det kan vara anledningen till att de väljer att ha 

en högre hyra. 

Ser vi till den ekologiskt hållbara delen har Alingsåshem lyckats bättre än Uppsalahem. De 

har fått en reducering på uppvärmningen upp till 80 % jämfört mot 50 % dock har det haft ett 

pris av att de boende blir tvungna att ändra sina vanor.  Det vore en sak om det var rena 

konsumtionsvanor såsom vad som förtärdes, så skulle det kunna vara en positiv sak. Dock är 

det mer av andra former såsom att öppna fönster och användning av köksfläkt. Det kan även 

skapa problem genom att matos sprider sig och kan skapa osämja bland de boende. Detta är 

troligen något som kan förbättras i framtiden rent tekniskt.  

Frågeställningen om det går att genomföra renoveringar utan eller med mindre effekt av 

gentrifiering, har visat sig att trots att det har varit olika former av hyresökning och metoder 

samt kontakt med de boende så har ändå de båda områdena haft gentrifiering i liknande grad.  

Det kan tyckas att det borde vara en större skillnad i återflytt mellan områdena på grund av 

skillnaden i hyresökning. Det kan dock bero på flera faktorer. Första är att det fortfarande är 

en för hög hyra för de boende. Den andra är att Alingsåshems sänkning av totalt antal 

bostäder är en bidragande faktor. Det tredje är att de kommunala bostadsbolagen möjligen 

mäter återflyttning på olika sätt och därmed får de olika resultat mot vad de skulle få om de 

mätte på samma sätt. Det fjärde kan vara att de boende i Kvarngärdet väljer att flytta tillbaka 

på grund av rådande bostadssituationer i staden. Det är möjligt att det är lättare att få bostad i 



27 

 

Alingsås med bra lägen jämfört mot Uppsala och därför har många av de boende i Brogården 

valt att flytta till något annat område. Det kan vara möjligt att de boende i Kvarngärdet flyttar 

tillbaka för att de inte har liknande områden att flytta till som uppfyller deras krav. För även 

om bostadsbolagen anser att alternativa lägenheter har liknande standard, är det möjligt att 

hyresgästen inte anser det. 

Även om de boende fått vara delaktiga i processen till olika grad och att det har funnits 

ett nära samarbete med Hyresgästföreningen så visar det ändå att det inte överväger den 

negativa effekten av en för hög hyresökning. Det märks tydligt när det har varit olika former 

av delaktighet bland de boende men ändå har det varit liknande grad av gentrifiering. Så det 

bör övervägas olika sätt att försöka hålla nere hyresökningen så mycket som möjligt. Detta för 

att det inte är socialt hållbart att förändra områden så här mycket som det gjorts i de två 

områdena.  

Hyresgästföreningarna har kunnat påverka renoveringarna i olika grad. Alingsås 

hyresgästförening har varit delaktig under hela processen i stort sett och på sätt fått gehör. Det 

upplever jag som något positivt att Alingsåshem har vänt sig till hyresgäst föreningen för att 

på så sätt nå ut till de boende lättare. Uppsala hyresgästförening har inte haft någon större 

möjlighet att påverka processen, det har varit olyckligt anser jag, för har man inte med 

hyresgäst föreningen i en sådan här process så kan det bli svårt för de boende att känna sig 

delaktiga i processen. Hyresgästföreningarna ska representera de boende. Det bidrar även till 

att den sociala hållbarheten kan komma på efterkälken om samspelet mellan bostadsbolag, 

hyresgäst föreningar samt de boende kommer på en dålig fot. De boende har inte haft någon 

större möjlighet att påverka sina områden i det stora hela. Det har mest handlat om tillval. 

Anledningen till det beror högst troligen främst på att de kommunala bostadsbolagen vill 

korta ner processen genom att komma med färdiga förslag där de visar vad de boende kan 

påverka.  Samtidigt att det kan bero på att de kommunala bostadsbolagen vill spara pengar 

genom att ha en kortare process. 

Det har varit tydligt att de kommunalt ägda bostadsbolagen agerat likt det Lars G Hassel 

(2011) skriver i boken från Hållbar utveckling: från risk till värde.  Att de ser hållbar 

utveckling som en nödvändighet för framtida verksamheter. Hade de inte gjort det skulle det i 

dagens samhälle högst troligen leda till problem för bostadsbolagen.  Att städer också står för 

den största andelen energiförbrukning visar även på vikten av att det är väl i sin tid att det 

genomförs hållbara renoveringar. 

Det Jon Loit nämner om att den ekonomiska och ekologiska hållbarheten är överordnad 

den sociala hållbarheten, har i det här fallet visat sig stämma. Det eftersom båda områdena har 

haft renoveringar där de har haft fokus på ekologisk hållbarhet, det kommer i hand med den 

ekonomiska hållbarheten, då den har ökat hyran för de boende för mycket för vad som är 

socialt hållbart. 

Det som vore intressant vid en vidare forskning skulle vara att ta mer hänsyn till hur de 

kommunala bostadsbolagen mäter återflytt för att på så sätt se om det blir större skillnad på 

områdenas återflyttnings grad. En annan faktor att se till vore även att göra en mer ekonomisk 

undersökning om de ökade hyrorna rent ekonomiskt är försvarbara.  
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