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Abstrakt 
 
Titel 
Avvikande metodik kring problembostadsområde 
 
Nivå 
C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare 
Andreas Bäckström 
 
Handledare 
Sture Lifh 
 
Datum 
2008 – mars 
 
Syfte 
Detta arbete tar sin utgångspunkt i det problematiska miljonprogramsområdet Fisksätra och 
Stena Fastigheters AB arbete för att minska segregation, brottslighet, omflyttning och den 
höga andelen hushåll med sociala/ekonomiska problem. Detta arbete är viktigt pga. de 
kostnader, såväl ekonomiska som mänskliga, som omger det. Kostnader som påverkar både 
bostadsbolag och samhälle. Syftet är att jämföra de litterära idéer och modeller som finns för 
att göra ett problembostadsområde bättre med Stena Fastigheters empiriska arbete. Finns det 
skillnader, vari ligger dessa och kan parterna lära sig något utav varandra? 
 
Metod 
För att nå mitt resultat har jag använt mig utav en kvalitativ metod med litteraturstudier, 
intervjuer och observationer. 
 
Resultat & Slutsats 
Det jag dels funnit är att både litteratur och bostadsbolag beskriver samma faktum som de 
tycker är viktiga att jobba med. Men det finns också skillnader som främst handlar om att 
litteraturen är något bristfällig i idéerna om hur man implementerar en 
förändringsfaktor/modell samt generaliserande och tar inte hänsyn till skillnader i etnicitet. Ur 
den andra synvinkeln gäller också att bostadsbolaget inte arbetar eller tar hänsyn till vad 
litteraturen menar är viktiga områden att arbeta med. Det finns också områden som jag 
påvisar är viktiga men som både bostadsbolag och litteratur missat. Dessa områden är 
samarbete, kommunikation, förankring av engagemang och kunskap, mediekontakter, intern- 
och extern marknadsföring, analys och uppföljning samt bättre och effektivare kontakt med 
andra organisationer. 
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Förslag till fortsatt forskning 
• Hur ska/kan ett bostadsbolag utnyttja kraften bakom media och PR för att 

marknadsföra och tvätta bort ett dåligt rykte från ett bostadsområde? En bra början kan 
vara Grönroos ”Modell över kundupplevd kvalité”1. 

• Hur förändrar och stödjer ledningen organisationen så att den passar det 
förändringsarbete som sker i bostadsområdet? Synsättet kan exempelvis utgå ifrån 
böckerna ”Marknadsföring i tjänsteekonomin”2 och ”Kundnära organisation och 
serviceutveckling i bostadsföretag”3. 

• Hur optimerar bostadsföretaget samarbetet med andra organisationer samt hur kan de 
dra nytta av varandra för att skapa synergieffekter? 

 
Uppsatsens bidrag 
Uppsatsen bidrar till att skapa en djupare förståelse angående problematiken kring 
fastighetslitteraturens oftast stela verklighet, mot den dynamiskt föränderliga empiriska 
verkligheten. Den belyser skillnader och likheter hur litteratur/företag anser att man ska jobba 
med ett problembostadsområde, samt att det saknas idéer/arbete i förändringsarbetet. Min 
förhoppning är självklart också att uppsatsen ska bidra till att såväl företag som andra 
författare tar till sig mitt arbete, och använder detta som en extra knuff för att lösa 
problematiken kring problembostadsområden. 
 
Nyckelord 
Problembostadsområde, förbättringsarbete, relationsförvaltning, jämförelse, Fisksätra, Stena 
Fastigheter AB 
 
 

                                                        
1 Grönroos, 1998, s 18 
2 Echeverri & Edvardsson, 2002 
3 Blomé, 2006 
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Abstract 
 
Title 
Deviant methodology around problem related residential area 
 
Level 
Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author 
Andreas Bäckström 
 
Supervisor 
Sture Lifh 
 
Date 
2008 – March 
 
Aim 
This assignment takes its starting point in the problem related residential area of Fisksätra and 
the real estate company Stena Fastigheter ABs work to reduce segregation, crime, rental 
vacancy, movement and the large number of household with social/financial problems. This 
work is important because of the costs, both financial and human, surrounding it. Costs that 
affect the real estate company as well the entire society. The purpose of this assignment is to 
concisely describe what the literature and Stena Fastigheter AB does to make a problem 
related residential area better. And to examine if any similarities exists, if the literature and 
the companies procedure differ from one another and if they have anything to learn from each 
other. 
 
Method  
To reach a result I have used a qualitative method with literature studies, interviews and 
observations. 
 
Result & Conclusion 
I have partly found that both literature and the real estate company describe same conditions 
that they believe are important to work with. But there is also a difference which mainly is 
about the literatures insufficient ideas about how you implement a change factor/model, how 
it generalizes and doesn’t take in fact different ethnical ideas. The company in the other hand 
doesn’t work with all of the ideas that the literature means are important areas. There are also 
areas that I prove to be important but both sides have not recognized. These are co-operation, 
communication, support/rooting of commitment and knowledge, media contacts, internal- and 
external marketing, analysis and follow-up with better and more effective connections with 
other organizations. 
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Suggestions for future research 

• How shall/can a real estate company use the power behind media and PR to market 
and wash away a bad reputation from a residential area? A good start could be 
Grönroos ”Modell över kundupplevd kvalité”4. 

• How do the management change and support the organization so it fits with the 
improvement work and change in the residential area? The approach could start from 
the books ”Marknadsföring i tjänsteekonomin”5 and ”Kundnära organisation och 
serviceutveckling i bostadsföretag”6. 

• How do you optimize the real estate companies co-operation with other organizations 
and how can they contribute to one another to create synergy effects? 

  
Contribution of the thesis 
This assignment contributes to create a deeper understanding of the problems around the real 
estate literatures often stiff reality, compared to the dynamical changeful empirical reality. It 
illustrates differences and similarities of how literature/companies consider working with a 
problem related residential area, along with missed ideas/work about improvements. Naturally 
I also have hopes of that this assignment shall make contribute to companies and other authors 
in there work, and that they will use it as an extra push to solve the problems in problem 
related residential areas. 
 
Key words 
Problem related residential area, improvements, relationship management, comparison, 
Fisksätra, Stena Fastigheter AB 

                                                        
4 Grönroos, 1998, s 18 
5 Echeverri & Edvardsson, 2002 
6 Blomé, 2006 
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1. Inledning 
I Sverige idag finns det ett antal bostadsområden med olika former av problem. I vardagligt 
tal kallas dessa områden för ”problembostadsområden” eller ”problemområden”. Dessa 
områden kännetecknas bl.a. av hög brottslighet, hög segregation, stor omflyttning, hög vakans 
och ökad andel hushåll med sociala, psykosociala och ekonomiska problem. Oftast finns 
dessa områden i s.k. ”miljonprogramsområden”, bostadsområden byggda mellan åren 1965 
och 1974 vars syfte var att lösa den akuta bostadsbristen med en miljon nya attraktiva och 
välrustade bostäder. Problembostadsområden är idag ett ekonomiskt såväl som socialt pro-
blem för både samhälle och bostadsföretag. Självklart är det även ett problem för de boende 
och livskvalitén blir lidande. Därför anser jag att det är oerhört intressant att studera såväl 
problemet i sig och dess uppkomst som de olika lösningarna. Detta har gjorts förr i både litte-
ratur och avhandlingar, men jag har däremot inte hittat några studier som jämför litteraturens 
verklighet mot den organiskt föränderliga och inte alltför självklara empiriska verkligheten. 
Skiljer sig de båda verkligheterna åt, finns det lärdomar att dra sinsemellan och är någon utav 
dem närmare att lösa problemet med problembostadsområden? Detta är lite av de frågor som 
ligger till grund för mitt fokus och detta arbete.  

1.1 Syfte 
Syftet är att koncist beskriva vad litteraturen och ett bostadsbolag gör för att göra ett så kallat 
”problembostadsområde” bättre. Samt att undersöka om likheter finns, om litteraturen och 
bostadsbolagets tillvägagångssätt skiljer sig mot varandra och om de har något att lära sig 
utav varandra. 

1.2 Disposition 
Den första tredjedelen av detta innehåller en litteraturstudie där jag först tar jag upp tre 
problemområden som redan har genomgått omfattande omvandling. Detta för att få en 
synvinkel där redan ”facit i hand” finns. Jag skulle likaväl ha kunnat ta med hundra olika 
problemområden och dess omvandlingar, men detta ser jag ligga utanför omfattningen av 
arbetet. I den första tredjedelen tar jag även kortfattat upp de olika litterära idéer som finns 
och vad dessa går ut på. Utan att lägga in några egna synpunkter eller tankar. Jag tar här även 
upp några essentiella fakta kring miljonprogrammet för att den oinvigde läsaren senare ska 
kunna följa med i arbetet och de resonemang som där förs. Samt få en koncis bakgrunds 
historia och förklaring på problemens ursprung. Den andra tredjedelen utgörs av den 
empiriska verkligheten som bostadsbolaget Stena Fastigheter AB står för. Den sista 
tredjedelen innehåller analys samt diskussion och slutsatser med i texten invävda förslag till 
fortsatt forskning. 
 
I början av vissa kapitel finns det en kursiv text. Denna text syftar till att orientera läsaren i de 
olika delarna i kapitlet, eller att förtydliga något som står däri. 
 
När det pratas om personnamn (ex. ”Enligt Näsdal är demografin…”) syftar detta på de 
intervjuade och aldrig på en författare/bok. Dessa redovisas i ett notsystem. 

1.3 Begrepp & definitioner 
Jag har valt att utgå ifrån Sverige mot Rasisms7 definition av ”invandrare”, då någon officiell 
definition av ordet inte existerar i Sverige. Denna definition menar att en ”invandrare” är 
                                                        
7 Sverige Mot Rasism: Invandrare 
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någon som är född utomlands eller utländsk medborgare som har flyttat från ett land för att bo 
i ett annat. Jag har också valt att lägga till ”andra generations invandrare” till min användning 
och definition av ”invandrare”. Alltså också de som har fötts i Sverige, men som har två ut-
ländska föräldrar.8 Jag vill också poängtera att jag använder termen som ett neutralt ord, utan 
att beblanda mig med vare sig negativa som positiva uppfattningar. 
 
”Svenskar” eller ”svensk” är ännu svårare att definiera. Jag har valt att inkludera de som inte 
faller under termen ”invandrare”. Dessutom ska dessa personer leva efter vad som i vardagligt 
tal kan kalla för en ”svensk kultur”. Egentligen hävdar jag att det inte finns så mycket som 
kan kallas för ”svensk kultur”, men i vardagligt tal kan även äta pizza och dricka Caffe Latte 
anses som något typiskt svenskt. Även här använder jag självklart termerna ”svenskar” eller 
”svensk” som helt neutrala ord. 
 
Med ordet ”litteratur” och dess användning tillsammans med uttrycken ”idé” och ”modell” 
menar jag det som i vardagligt tal kallas för ”teori”. Den riktiga definitionen av ”teori” är ett 
påstående som grundats på en vetenskaplig metod, så som exempelvis relativitetsteorin.9 De 
modeller och idéer som presenteras i litteraturen är därför inga teorier utan snarare hypoteser, 
som förmodas eller antas utgöra verkligheten.10 
 
”Empiri” är kunskap (fakta) som grundar sig på observation.11 När jag använder ordet sätter 
jag in det i en något vidare bemärkelse. Empiri blir då ”verkligheten” som en skillnad mot 
litterära idéer och modeller. Empiri blir således för mig den upplevda erfarenheten. 

                                                        
8 Ibid 
9 Norstedts ordbok, 2004, s 1150 
10 Ibid, s 440 
11 Ibid, s 237 
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2. Metod 
Jag har använt mig utav en kvalitativ metod där jag samlat in data på tre olika sätt: litteratur-
studier, intervjuer och direkta observationer. De två sistnämnda är inom samhällsvetenskapen 
också de vanligaste.12 Den kvalitativa metoden har som fördel att den går att anpassa efter 
situationen och hur undersökningen utvecklar sig. Denna metod kommer alltså till sin rätt när 
det gäller att komma åt sammanhang som kräver förståelse och inte är uppenbara på en gång. 
Nackdelen är att det blir svårt att generalisera.13 
 
Genom litteraturstudierna har jag fått fram ett antal idéer, modeller och begrepp samt fått en 
överblick över ämnet. Det jag funnit i min litteraturstudie är att det är förhållandevis mycket 
svensk litteratur och få internationella ”best sellers”. Jag har även funnit en avsaknad av 
böcker som behandlar eller är en sammanställning av litteraturens samtliga delar. En bok be-
handlar exempelvis bara ”gården” och en annan bara ”grannar”. Det som också är utmärkande 
för böckerna är att det inte finns några kvantifierbara studier där de tittat på många olika bo-
stadsområden, utan snarare många olika kvalitétsstudier som bara tittar på ett område och dess 
specifika situation. Detta kan, för den insatte, dock skapa en form av kvantitet. 
 
Intervjuerna har inte skett genom några strikt uppställda frågor, utan snarare utifrån ett fåtal 
samtalspunkter. Alltså vad som kallas för ”kvalitativa intervjuer”. Detta för att få en kvalitativ 
studie med ett innehållsmässigt rikt material varifrån det kan härledas åsikter och mönster.14 
Dessa har dels skett genom möten med formell karaktär där intervjupersonen i förväg fått de 
aktuella samtalspunkterna. Dessa möten har oftast skett med två intervjupersoner samtidigt. 
Men de har också skett genom informella oplanerade samtal, då med en intervjuperson i taget. 
Dessa informella oplanerade samtal med ett antal mindre frågor med korta svar har antingen 
avhandlats genom möten, e-mail och telefon. Denna något avslappnade karaktär och 
möjlighet att under en lång period få svar på mina frågor har möjliggjorts genom att Stena 
Fastigheter anordnat ett kontorsrum åt mig i deras kontorsbyggnad i Stockholm som jag fritt 
fått disponera. De som intervjuats (under perioden 2007-04-27 till 2007-06-18) och deras 
positioner inom företaget är: 

• Blomberg, Carin – Fastighetschef & Affärsutveckling på Stena Fastigheter AB 
Stockholm  

• Dybeck, Anna – Chef verksamhetsutveckling på Stena Fastigheter AB 
• Högberg, Erik – VD på AktivBo AB 
• Lagerström, Kristina – Bostadsuthyrare på Stena Fastigheter AB Nacka 
• Näsdal, Lisbeth – Relationsförvaltare på Stena Fastigheter AB Nacka 
• Päkkilä, Petri – Föreståndare på Nackalänkarna 
• Wellander Möller, Helen – Relationsförvaltare på Stena Fastigheter AB Malmö 
• Winkler, Mats – vice VD och fastighetschef på Stena Fastigheter AB Stockholm 

 
Jag har även skapad mig en bild genom direkta observationer där jag såväl själv som med 
Näsdal spenderat en fredag (2007-05-18) genom att gå runt i området och närområdet samt 
tittat på de allmänna utrymmena. Jag har också varit där och observerat vid två andra 
tillfällen, men då bara under ett fåtal timmar. Dessa två gånger var dels en fredag eftermiddag 
och dels en lördag mitt på dagen (2007-05-25 respektive 2007-05-26). Under tiden jag 

                                                        
12 Eliasson, 2006, s 22 
13 Ibid, s 27‐28 
14 Trost, 1997, s 7 



4/34 
 

observerat har jag dokumenterat genom att ta fotografier samt löpande anteckningar. Det finns 
olika förhållningssätt till omgivningen vid observationer och gränsen är ibland flytande. Mitt 
förhållningssätt har varit som ”Den observerande deltagaren” 15, alltså att uppmärksamheten 
koncentreras på att göra observationer samt dokumentera och inte ha en naturlig funktion i 
den miljö som observeras. Men att ytterligare uppgifter kan fås fram genom ett agerande, i 
syfte att exempelvis kunna förklara de nyss gjorda iakttagelserna. I mina observationer finns 
också ett mått av ”Den deltagande observatören”16 som är engagerad och deltagande i den 
omgivande miljön.

                                                        
15 Ibid. 
16 Eliasson, 2006, s 23 
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3. Litteraturstuide 
I den första delen (kap 3.1) kommer jag att ta upp tre stycken projekt som har genomförts för 
att göra tre olika problembostadsområden bättre. Jag kommer inte att gå in på hur områdena 
ser ut, dess bakgrund eller vilka de olika parterna var. Utan bara vilket syfte projektet hade 
och hur det gick. Syftet med detta är att få ytterligare en synvinkel och ta reda på vilka 
lärdomar som kan dras från de redan genomförda projekten. Alltså en slags synvinkel där 
redan ”facit i handen” finns.  
 
I den andra delen (kap 3.2 till 3.6) kommer jag först att ta upp fakta om miljonprogrammet 
och sedan presentera olika litterära modeller/idéer. 

3.1 Liknande projekt 

3.1.1 Fittjaprojektet 1986‐199017 
Detta projekt initierades av Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen. Syftet var att göra områ-
det bättre, trivsammare, mindre problem och omflyttning genom att stimulera de boende till 
att ta större gemensamt ansvar. En planeringsgrupp tillsattes som bestod av socialdistrikt, 
bibliotek, barnomsorg, polis, vårdcentral, invandrarbyrå, fritidsgård, kyrka, skola och tjänste-
män från Botkyrkabyggen. Planeringsgruppen mötte i sitt dagliga arbete invånarna och hade 
sedan länge redan lokaliserat de problem som fanns, men pga. bristande resurser och dåligt 
gehör inte lyckats genomföra de åtgärder som de sedan länge varit överens om med Botkyr-
kabyggen. Botkyrkabyggen decentraliserade också organisationen och placerade ut kvarters-
värdar som skulle ge en mer personlig service. Kvartersvärdarna skulle ge förvaltaren ett 
ansikte och därmed få de boende att känna ett större ansvar. Kommunen satsade också rejält 
och en ”Servicestuga” upprättades som innehöll många av samhällets viktiga funktioner som 
normalt hittas någon annanstans, så som arbetsförmedling, bostadsförmedling, barnomsorg, 
felanmälan och konsumentrådgivning. Detta för att underlätta anpassningen till det svenska 
samhället. Det bildades också kontaktkommittéer som skulle utgöra basen i organisationen för 
att samråd och boendeinflytandet skulle fungera bättre än vad det hade gjort med planerings-
gruppen. Kontaktkommittéerna skulle arbeta med frågor som var av gemensamt intresse för 
kvarteret. Detta gick dock trögt och få invandrare engagerade sig, trots ihärdigt utskickande 
av lappar och dörrknackning. Det visade sig också vara svårt att hitta några gemensamma 
intressen att genomföra i kvarteret pga. den stora etniska spridningen, t.ex. ville svenskar ha 
en båtklubb och turkiska kvinnor ett ställe att väva mattor. Dock lyckades de få upp intresset 
för såväl svenska som internationella firanden. Därur uppstod ”Fittjafestivalen” som äger rum 
i juni varje år. 
 
De inblandade fick framförallt två olika erfarenheter. Den första handlade om information och 
att kunna skapa gemensamma normer och regler. Eftersom det inte är en homogen grupp var-
ken språkligt, utbildning eller etnicitet uppstod problem i kommunicerandet. Det ansågs för 
dyrt att översätta allt till samtliga språk och hur når bostadsbolaget ut med information till alla 
de som inte fått möjligheten att lära sig att läsa? Samt hur de uttrycker sig kanske inte är 
korrekt i olika kulturer. En skylt i tvättstugan om att städa efter sig kan t.ex. uppfattas som 
stötande för vissa, för andra en uppmaning och för en tredje inte av någon vikt alls. Problem 
uppstod också gällande vem som tog emot informationen. Mottagaren har kanske inte alltid 
beslutsrätt i frågan och olika frågor kan ha olika personer som har rätt att fatta beslutet. Som 
ett exempel kan tas frågan om att starta en vävstuga för turkiska kvinnor. Kvinnorna 
kontaktades och var med på idén. Däremot dök kvinnorna inte upp när det var dags, vilket 
                                                        
17 Ehn (red), 1993, s 43‐56 
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berodde på att inte idén godkänts av männen. Men männen i sin tur hade aldrig gått med på 
idén om förfrågan kommit från bostadsföretaget. Däremot, visade det sig senare, hade det hela 
gått att genomföra om Imamen i Fittjas moské presenterat idén från bostadsföretaget. Det 
andra problemet handlade om det vanliga demokratiska systemet för förändringar och 
förbättringar. En fråga som kom upp var hur stor möjligheten egentligen var att göra sig hörd 
och påverka sin omgivning. Demokratin i Sverige är beroende av folks möjligheter att 
gemensamt göra sig hörda genom att bilda lokala opinioner. I Fittja var valdeltagandet lågt 
kring de svenska partierna och de boende slöt sig istället samman i olika invandrarföreningar, 
vars syfte var att bevara hemlandets kultur. Dessutom delade invandrarna in sina föreningar 
efter deras etniska tillhörighet och stred sedan mot andra etniska grupper i de fåtal frågor 
rörande gården (eller andras gårdar) som togs upp. Hyresgästföreningens kontaktkommitéer 
delade in de boende efter vilken gård de bodde i och försökte verka för att dessa skulle se sig 
som en enhet och arbeta tillsammans. Den mångkulturella befolkningen visade sig alltså vara 
mycket svag i att försöka skapa och driva en enad opinion. 

3.1.2 Formators omvandling av Granängsringen 1985‐199018 
Problemen i Granängsringen såg de boende, arkitekter, bostadsförvaltningsföretaget Formator 
och kommunen olika på. Lägenheterna var omtyckta av de boende, medan arkitekterna ansåg 
att de var för ensidiga. Att området såg trist, grått och instängt ut var de båda dock ense om. 
Angående säkerheten så var samtliga parter överens gällande problemet med stölder i 
källaren, däremot så var de boende inte rädda att vistas utomhus, vilket Formator ansåg att de 
var med stöd av de kriminella handlingar som begicks i området. Formator ansåg också att det 
var omöjligt att trivas i ett sådant område, medan de flesta av de boende uppgav att de trivdes. 
Störande grannar var ett verkligt problem i vissa trapphus, medan andra var skonade. Det 
kommunala bostadsföretaget TYBO (Tyresö Bostäder) som ägde fastigheterna såg de bygg-
nadstekniska problemen som den största orsaken till problemen medan Formator hävdade 
motsatsen. 
 
Omvandlingsprocessen av området har varit omfattande med ombyggnationer, förvaltnings-
mässiga, marknadsföringsåtgärder, personalpolitik och massmediebevakning. Före omvand-
lingsprocessen började tillfrågades de boende vad de tyckte var viktigt och hur de ville att 
området skulle omvandlas. Detta skapade mycket engagemang och förslag, men när allt sedan 
drogs igång togs endast liten notis till dessa. Formator började med att ha ansvar för hela 
omvandlingen, men när kostnaderna rusade i höjden tog TYBO över ombyggnadsdelen och 
Formator behöll förvaltningsansvaret. Samtidigt blev de boende mer och mer oroliga för hur 
mycket hyrorna skulle behöva stiga för att finansiera allt. Ombyggnationen blev i deras ögon 
onödigt dyr och slarvigt gjort. Dock har de som bor kvar idag tyckt att de nu bor bättre än före 
omvandlingen, om det bortses från hyreshöjningen. 
 
Formator intensifierade även förvaltningen av området och kostnaden för detta beräknades bli 
dubbelt så hög som de normala. Formator flyttade ut förvaltningen av området till ett områ-
deskontor, ställde i ordning tolv visningslägenheter i olika storlekar, utökade personalstyrkan 
och förlängde öppettider. Formators ordningsarbete genomsyras av den ”hårda vägen” där de 
uppmanade hyresgästerna att vara aktiva och säga till dem som skräpade ner samt anmäla 
dem till områdeskontoret. Formator meddelade också att hårdare regler införts och att hyres-
gästerna exempelvis inte fick ställa cyklar/barnvagnar i trapphus. Om de gjorde detta forsla-
des cyklar/barnvagnar genast bort. Om hyran inte betalades gick detta genast till inkasso och 
om det skedde fler gånger vräktes hyresgästen. Störande hushåll vräktes snabbast möjligast. 

                                                        
18 Jensfelt, 1990 
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Formator slöt även ett avtal med Securitas som skulle patrullera området när områdeskontoret 
var stängt. Formators hårda stil resulterade i ett angrepp från media och diskuterades därefter 
flitigt i olika sammanhang. 
 
Formator startade även upp ett gediget trivselarbete där några saker som de gjorde var att 
hälsa på och prata med samtliga hyresgäster, ställa in en blomma och informationsmaterial till 
nyinflyttade, stimulera de boende att starta klubbar och föreningar, ordna en mekarverkstad 
för MC och ungdomarnas mopeder, julklappar till de boende samt olika resor till 
barnen/ungdomarna (t.ex. Kolmården) samtidigt som Formator informerade om att detta 
endast kunde göras så länge området i princip var klotterfritt. 
Formator satsade även stort på marknadsföring av området och här blev de tolv visningslä-
genheterna viktiga. Formator ville få en ”villa känsla” med en stor valfrihet och de boende 
kunde därför välja till egen tvättmaskin, gammeldags eller modern karaktär i lägenheten samt 
nio olika teman/designer. Målet var att 65 % av lägenheterna skulle vara specialanpassade på 
detta sätt, den siffran blev i stället ca 8 %. 
I och med premiären för nya Granängsringen annonserade Formator i tunnelbanor och bussar, 
ordnade dit kändisar, massmedia, fyrverkerier, ponnyridning, tipspromenad och hyrde in olika 
artister som spelade. 
 
De boende tycks ha blivit nöjdare på i stort sett alla punkter. Samtidigt känner sig också fler 
boende (10 %) att de inte är önskvärda i området. Såväl störningar, brott, hot, skadegörelse 
och klotter har minskat dramatiskt. Kontakten med grannarna upplevs som i stort sett oföränd-
rade. Uppfattningen om stämningen bland de boende verkar dock ha blivit bättre. Områden 
har även fått mycket bättre status direkt efter omvandlingen och har sedan dess även fortsatt 
att långsamt stiga. Trotts detta har omsättningen av människor inte minskat. Hyrorna i 
Granängsringen var före omvandlingen lägre än i övriga Stor-Stockholm, efteråt var de högre. 
Underhållskostnaderna låg och ligger på samma nivå som Stor-Stockholm. Dock har de stora 
investeringarna medfört höga kapitalkostnader och avskrivningarna skjuts så mycket som är 
möjligt på framtiden. Dessutom får andra av TYBOs och Formators bostadsbestånd betala en 
del av kostnaderna. En korrekt ekonomisk redovisning skulle därför se katastrofal ut. Sam-
hällsekonomiskt blev omvandlingen dyr, eftersom staten finansierat nästan allt samtidigt som 
det visat sig att problemen bara flyttat och inte åtgärdats.  
 
Många människor flyttade ut efter omvandlingen, främst pga. den högre hyran. En stor del av 
de utflyttande var invandrare och familjer med sociala problem. Flyttströmmarna gick främst 
till närbelägna icke-omvandlade miljonprogramsområden som även de anses som problembo-
stadsområden. Några människor har dessutom ”försvunnit”, dvs. inte skaffat sig en ny bostad 
vare sig i Sverige eller utomlands. Dessa utslagna människor har alltså troligtvis blivit hem-
lösa. De nya som flyttat in kommer till största delen från andra hyreslägenheter, men också en 
stor del från villor. Om inflyttade, kvarboende och utflyttade jämförs ses en klar skillnad i 
inkomst och utbildning. De inflyttade har högst, de kvarboende näst högst och de utflyttade 
lägst inkomst och utbildning.  

3.1.3 Gårdstenssatsningen 2000‐200519 
Bostadsområdet Gårdsten i Göteborg ingick i regeringens satsning på utsatta bostadsområden 
i Sverige. Syftet var att få mer jämlika levnadsvillkor, minskad segregation och bättre förut-
sättning för en hållbar tillväxt. Arbetet har riktat in sig på tre områden: 

                                                        
19 Törnquist, 2005 
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• Arbete och sysselsättning – Projekten syftade här till att öka framtidstron i området, 
vidareutbilda arbetslösa samt speciellt stötta invandrare genom att visa vägen till jobb 
och skapa nya arbetstillfällen för dem som hade det svårt att etablera sig på den 
ordinarie arbetsmarknaden. 

• Språkutveckling och skola – Här har det tagits fram en helt ny utvecklingsplan för 
lärarna (”Interkulturell och flerspråkigt arbete i Gårdsten”) som syftade till att upplåta 
skolans lokaler på kvällar, helger och lov till föreningslivet som på så sätt skapar en 
mötesplats för befolkningen. Utvecklingsplanen syftade även till att lyfta fram och 
utveckla de internationella och kulturella värdena samt ge flerspråkig undervisning. 
Dessutom gavs individuellt anpassat stöd till eleverna samt motiverade barnen till att 
läsa mer för att på så sätt stimulera språk- och kunskapsutvecklingen. 

• Lokalt utvecklingsarbete – Invånarna i Gårdsten stöttades till att skapa och driva före-
ningar. De fick också en ”Hälsodisk” som erbjöd rådgivning, samhällsinformation och 
välkomnade invånarna att söka upp den med sina problem och behov. Ett föräldranät-
verk för somaliska mödrar startades också för att informera om den svenska föräldra-
rollen, barnuppfostran och samhällets utmaningar. Likväl som det satsades på unga 
och ungdomar genom olika idrottsliga och kulturella aktiviteter under sommarlovet. 
Det satsades också på ett visst brukarinflytande där de boende under möten kunde 
komma med idéer och synpunkter på Gårdstens utveckling. 

 
Egentligen startade satsningen redan 1998 då Gårdsten utsågs av regeringen som ett nationellt 
exempelområde. En projektorganisation inrättades då direkt och ett antal delprojekt startades. 
Därmed fanns det år 2000 när den riktiga satsningen drog igång redan en struktur och ett 
arbetssätt. Det som kanske är lite unikt är att alla de som sitter i Gårdstensbostäders styrelse 
ska bo i Gårdsten. 
 
Det har även satsats mycket på stora fysiska förändringar av området. Det har snyggasts upp 
och byggts om i hela området, centrum har rustats och fyllts med innehåll samt att lägenhets-
beståndet har förändrats. 
 
Under 2004 var 46,1 % av befolkningen invandrare, vilket var en minskning med ca 10 % i 
jämförelse med året innan. När det gäller antalet arbetslösa och socialbidragstagare har det 
skett en konstant minskning från 1997-2003. Dock ökade sedan antalet något år 2004. Någon 
senare siffra finns inte. Första halvåret 2003 minskade brottsligheten med 29 % som en direkt 
följd av ett projekt och samarbete mellan polisen och Gårdstensbostäder. 
 
Sammanfattningsvis kan resultatet ses som ett misslyckande. I alla fall uppnåddes inte reger-
ingens mål om minskad segregation och ökad tillväxt. Detta tros bero på en slags ”målför-
virring” där målen var dåligt genomtänkta samt saknade förankring i delmål, styrande meto-
der, långsiktighet och samverkan. Målen var dessutom för stora. Däremot så har det varit en 
framgång för de insatser som gjorts inom skola/språk (som t.o.m. anses som ”föredömligt”) 
samt för bostadsbolaget Gårdstensbostäder. I och med förändringarna har hela Gårdstensbo-
städers förvaltningssätt och inriktning förändrats. Det var från början ett initiativ av reger-
ingen, men idag har regeringen lämnat bostadsbolaget som lyckligtvis tagit över samma anda 
och står idag för det mesta av innehållet och kontinuiteten i förändringarna. Gårdsten har 
blivit ett mycket attraktivare område i och med att det blivit tryggare, snyggare och invånarna 
fått bättre service. Därmed har projektet sått ett frö som på sikt har goda chanser till att 
utvecklas och blomma ut i ett resultat som är allt annat än misslyckat. Dock bara om engage-
manget och kunskapen är förankrat nu när pengarna är slut. 
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3.2 Fakta om miljonprogrammet 
Miljonprogrammets födelse kan härledas ända tillbaka till slutet av 1940-talet då den politiska 
beskrivningen av läget var ”bostadsbrist” och ”trångboddhet”. År 1945 var en halv miljon 
hushåll trångbodda, dvs. att det bodde två personer eller fler i varje rum.20 På en socialdemo-
kratisk partikongress 1964 förklarades att bostadsbristen, som bara blev värre och värre, var 
lika angelägen att bekämpa som bristen på arbete, samt att det skulle byggas en miljon bostä-
der på den rekordkorta tiden på 10 år. ”Farbror Staten” tar alltså här på sig uppgiften att förse 
svenska folket med bostäder, även om detta skulle hamna i konkurrens till näringslivet. Ända 
sedan 1930-tal har bostadspolitiken stått i centrum för socialdemokratin, men det är alltså 
först nu som socialdemokraterna handlar på allvar.21 Att det är möjligt att handla just nu har 
delvis att göra med att byggindustrin var moget att börja med ”industriellt byggande”. Det kan 
lätt tros att storskaligheten ledde till slarv med detaljerna, men så blev inte fallet och allt var 
uträknat och redovisades i en strid ström av siffror. Socialdemokraterna i Sverige ansåg att det 
rätta boendet och lösningen för Sverige var hyreslägenheter som förvaltades av kommunala 
bostadsbolag. I flera andra jämförbara länder så som Danmark, Norge, Holland och Väst-
tyskland valde de i stället att bygga småhus.22 
 
Miljonprogrammet kan både ses som ett mycket lyckat projekt som gav människor en av 
världens bästa bostäder för vanligt folk, men också som ett stort misslyckade. Kritikerna 
hävdar att det skapade fler problem än vad som löstes. Nybyggnationerna var dyra och idag 
drabbas dessutom bostadsföretag av ytterligare kostnader i försök att bygga bort problemen. 
Även sociala kostnader har uppkommit och koncentrerats, som t.ex. i Hjällbo utanför Göte-
borg. Där går 72 % av invånarna arbetslösa, barn har problem att börja skolan eftersom de 
inte kan prata svenska, ohälsoantalet är dubbelt så högt som i resten av Göteborg samt att 
kriminaliteten är hög.23 
 
Det riktas ibland kritik mot arkitekterna som ritade miljonprogramsområdena för att ha gjort 
de alltför standardiserade och ointressanta. Försvararna menar att det var lätt för arkitekterna 
att ryckas med att tjäna mycket pengar. Projekten var för stora och att rita storskaligt blev 
mycket lönsamt. Dessutom fanns press från både politiker och byggindustri att standardisera 
och förbilliga produktionen. Arkitekterna förlorade initiativet till byggmästarna. 
Miljonprogrammet var egentligen inget byggnadsprogram, utan snarare en reform där framti-
dens klasslösa medborgare skulle bo. Var bostadsområdena placerades spelade mindre roll, 
eftersom goda kommunikationer skulle lösa detta.24  
 
Idag finns det flera områden som byggts om två eller tre gånger till kostnader långt över den 
ursprungliga byggkostnaden och vissa hävdar att rivning nu är det enda realistiska alterna-
tivet. Massmedia sägs vara en av orsakerna till att vissa områden inte har lyckats bli av med 
sina problem, det krävs alltså mer än ombyggnation och att invånarna som redan bor där trivs, 
det krävs förmågan att sudda ut ett rykte.25 
 
I många städer som fick miljonprogramsområden trodde de att detta skulle bli något fantas-
tiskt och om t.ex. Hammarkullen utanför Göteborg skrev tidningar att det skulle bli en av 

                                                        
20 Arnstberg, 2000, s 32‐33 
21 Ibid, s 37‐39 
22 Ibid, s 48‐49 
23 Ibid, s 53, 61 
24 Ibid, s 78, 81 
25 Ibid, s 175‐176 
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Västsveriges vackraste städer. Två och ett halvt år senare (1969) stod allt klart och samma 
tidningar skrev då om området som ett av det mest kvalificerade vandaldådet i stadens histo-
ria. Snart började de också skriva om droger, våld, vandalism och kriminalitet. Ungdomsvåld 
och thinnersniffande blev på 1970-talet själva symbolen för området. När detta sedan lugnat 
ned sig blev invandrarna nästa stora fråga.26 
 
I början så såg miljonprogramsområdena ut att stå för integration och klassutjämning, alltså 
en minskad segregering. Detta beror på att de med få ekonomiska medel blev kvar i stads-
kärnorna där lägenheterna fortfarande var små och omoderna. År 1968 antogs en proposition 
av riksdagen att även denna grupp skulle ha rätt till ett bra boende. Detta hamnade på allmän-
nyttan som till största delen ägde miljonprogramsområdena. Därmed började dessa lägenheter 
fyllas samtidigt som arbetarklassen som bott där ett tag och påbörjat sin boendekarriär flyttade 
därifrån och skaffade radhus/villa.27 

3.3 Litterära modeller/idéer 
I Figur 3.1 illustreras begreppet ”Boendeform”. Med detta begrepp menas 
produkten/resultatet av sättet att bo eller livsstilen inom bostadsområdet. Detta inkluderar i 
figuren det övre vänstra området ”bostadsformen” som är den fysiska utformningen på 
boendet, det övre högra området ”befolkningen” som är den typ av människor som bor i 
området och det nedre området ”boende-
organisation” som fungerar som en länk mellan 
boende och förvaltare. Allt detta kommer att sam-
spela och skapa såväl positiva som negativa förut-
sättningar inom bostadsområdet. Den fysiska 
utformningen (bostadsformen) är alltså här bara 
en del av den totala bilden. Grannsamarbete kan 
uppstå i områden med starkt isolerade lägenheter, 
men det försvåras av bristen på utrymmen för 
naturliga kontakter. Tvärt om gäller också att det 
inte behöver uppstå grannsamarbete bara för att 
ett bostadsområde har många gemensamhets-
lokaler, däremot kan sådana kontakter stimule-
ras.28 

 
Figur 3.1 – Boendeform 
Källa: Statens råd för 
byggnadsforskning, 1985, s 201 

 
Eftersom litteraturen innehåller flera olika ämnesområden så har jag delat upp litteraturen i tre 
underrubriker som behandlas var för sig där ”Fysiska faktorer” samt ”Psykiska faktorer” står 
för ”bostadsformen” och ”Etnicitet & gruppbildning” står för ”befolkningen” och ”boen-
deorganisation”. 

                                                        
26 Arnstberg, 2000, s 115‐117 
27 Ibid, s 163‐164 
28 Statens råd för byggnadsforskning, 1985, s 201 
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3.4 Fysiska faktorer 
När miljonprogramsområdena byggdes talade arkitekterna om miljonprogrammet som ”grön-
ytor” och ”hus i park” mot storstadscentrums kala atomsfär. Så blev inte riktigt fallet och 
miljön skapar inte någon inbjudan, utan snarare en inbjudan till transport igenom eller bort 
från området. Detta kan härledas ur de prioriteringar som gjordes, som i efterhand visade sig 
vara felaktiga, när områdena byggdes. Områdena är oftast genomkorsade av bilvägar, tunnel-
bana, järnväg, cykelvägar, gångbanor och löpslingor. I en sådan värld är människor utomhus 
alltid på väg någonstans och människor som är på väg mister en del av sin uppfattning om 
”ordning och reda” och ser inte sitt närområde som en del av bostaden. De bryr sig alltså inte 
om de slänger papper på marken, urinerar på offentliga platser eller vandaliserar.29 
 
Gårdar ska vara utformade så att de ger trygghet, säkerhet och kontroll. Det ska kännas som 
om de boende behärskar gården, som att det är ”vårt” och är avskiljt från det som ligger utan-
för. Den ska också vara användbar, alltså både erbjuda lekplatser till barn och sittplatser för 
vuxna. Det kan även vara bra för intresserade med odlingsmöjligheter. Estetiken är också 
viktig med grönskande gräsmattor, rabatter, buskar eller konstverk. Detta i sin tur ger en 
möjlighet för en annan viktig aspekt, nämligen att ha ett rikt socialt liv på gården som ger 
möjlighet till icke förpliktigande kontakter och känslan av en gemenskap. Det är lätt att se om 
en gård är omtyckt eller inte, bra gårdar är flitigt använda och dåliga står nästan oanvända. De 
som har en bra gård tenderar att se denna som en mycket viktig del i boendet, medan de som 
inte har en hävdar att en gård inte är så viktig. Detta kan bero på att när det väl finns en bra 
gård så värdesätter de boende den mycket högre än vad de trodde att de skulle göra när de inte 
hade den.30 
 
Det finns tre viktiga faktorer angående trapphus. Det första är ordning, prydlighet och skötsel 
av dessa. Folk skäms över när det är smutsigt eller ser ut som ett ”ghetto”. En annan viktig 
aspekt är prydnaden av trapphuset, eller snarare på dess dörrar i form av kransar eller lik-
nande. Det ger en mer personlig prägel åt trapphuset samtidigt som det berättar lite om män-
niskorna som bor innanför. Skönhetsvärdena är annars något som upplevs som att ”det är som 
det är”, men får däremot mycket gillande och beröm i mycket vackra trapphus. Den andra 
viktiga faktorn är förvaring. Här går åsikterna dock isär, vissa ser trapphuset som ett mycket 
viktigt utrymme att förvara cyklar, barnvagnar eller returglasbackar i. Andra ser förvaringen 
som ett problem med utrymningsvägar, städning och att det ser fult ut. Detta är således något 
som delar grannarna i två läger. Den tredje faktorn handlar om trapphuset som en mötesplats. 
De boende uppfattar inte trapphuset som en viktig mötesplats eftersom mötena sker i förbi-
farten. Ändå så tvingar de människor att kommunicera i nära fysisk kontakt och upprätthåller 
det sociala grannskapet.31 

3.5 Psykiska faktorer 
Idag finns en stark uppfattning om att grannar är riskabla, framförallt i heterogena miljöer. 
Detta är ett relativt ungt fenomen och yttrar sig bl.a. genom ”ögat” monterat i dörren som gör 
det möjligt att inifrån kontrollera vem som befinner sig utanför. Eller att många väntar med att 
gå ut i trapphuset om han/hon ser/hör att någon befinner sig där. Detta bara för att undvika 

                                                        
29 Arnstberg, 2000, s 135‐136 
30 Olsson, Sondén, Ohlander, 1997, s 104‐108 
31 Ibid, s 118‐124 
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kontakt. Längre tillbaka i tiden råder nästan motsatt förhållande. Där var grannar mycket vik-
tiga och betraktades som en tillgång. Ofta slöt de också upp i byorganisationer eller byalag.32 
 
Alla bostadsområden har inte dåliga kontakter mellan grannarna. I de områden med bra kon-
takter och ett rikt socialt liv har litteraturen funnit ett par faktorer som är viktiga: 

• Närhet – Den fysiska möjligheten att känna igen varandra, t.ex. genom trapphusens, 
gångvägars eller brevlådors placeringar. 

• Likhet – Det ska råda en viss värdegemenskap, livsstil eller gemensamt intresse 
mellan de boende. 

• Kontinuitet – Människors möjlighet att träffas längre stunder och låg omflyttning i 
området. 

• Ömsesidighet – Att kunna ha nytta av sina grannar utan att stå i skuld till denna, t.ex. 
genom att låna mjölk eller samåka till jobbet.33 

 
Bara för att ett behov finns betyder inte detta att de boende kan hämta hjälp och tjänster från 
grannkontakter. För att goda grannkontakter ska uppstå behöver grannarna se varandra som 
kompanjoner snarare än konkurrenter.34 
 
Att de boende har inflytande över sitt område är också viktigt.  
Det har visat sig att om folk känner delaktighet, ansvar och makt för sitt bostadsområde så har 
det en stor betydelse för grannskapet. I och med detta skapas och upprätthålls normer samt att 
folk är villiga att göra en insats och ingripa när problem uppstår. I områden där de boende 
exempelvis kunnat ta över skötseln av gårdar och trapphus har trivsel och ordning markant 
ökat, trots att deltagandet bara varit mellan 10 och 30 %.35 
 
En modell för boendeinflytande kan enligt Kärnekull utformas så som anställdas möjligheter 
att påverka sin arbetsmiljö. Vidare frågar sig författaren hur det kommer sig att vuxna männi-
skor kan vara aktiva och är myndiga på vår arbetsplats, men förklaras som omyndiga, 
ansvarslösa, okunniga och passiva i vårt boende. De rättigheter, med i bakhuvudet nyss sagda, 
ska därmed vara: 

• Rättighet för de boende att utse ett boendeombud 
• I varje grannskap ska det finnas en boendekommitté bestående av boendeombud som 

ska behandla frågor som rör boendemiljö, hälsovård och omsorg. 
• Boendeombuden ska ha rätt att vara med vid planering av förändringar rörande 

boendemiljön, samt kunna godkänna eventuella ritningar före byggnadslov söks. 
• Boendeombud ska ha rätt till ledighet och bibehållen lön för att kunna fullgöra sina 

uppdrag samt kunna få den utbildning som krävs för att de ska klara sina uppgifter. 
• Särskilda kommunala och regionala tillsynsorgan ska finnas samt forskningsorgan 

som utgår ifrån de boendes perspektiv.36 
 
Problem med för stor centralisering av bostadsföretagets organisation och budget samt attity-
der hos de anställda har visat sig försvåra boendeinflytande. Bostadsföretagets organisation 
måste därför också utvecklas och utbildas.37 

                                                        
32 Arnstberg, 2000, s 212‐213 
33 Statens råd för byggnadsforskning, 1985, s 210 
34 Ehn, 1996, s 49 
35 Olsson, Sondén, Ohlander, 1997, s 213‐214 
36 Fagerberg m fl, 1980, s 108‐109 
37 Statens råd för byggnadsforskning, 1985, s 242 
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Angående bostadsföretagets organisation så finns möjligheten att skadegörelsen kan öka pga. 
att de boende inte ser några personer från bostadsbolaget ute i områdena. Den personliga 
kontakten mellan fastighetsskötare och invånare kan ha stor positiv betydelse likväl som låg 
omflyttning i området gynnar hembygdskänslan. Om invånarna i ett område ser sitt boende 
som en genomgångsstation minskar intresset för närmiljön och gynnar vandaliseringen.38 
 
Olsson, S m.fl. skriver med ett ”svenskt” perspektiv om boendet i boken ”Det lilla grannska-
pet”. Där har de funnit att goda grannar är något som uppfattas som en stor tillgång för de 
boende. Det ger en känsla av trygghet och ökad trivsel. Invånarna i miljonprogramsområden 
som har problem har oftast mycket dålig kontakt med sina grannar. Störningar och dålig 
trygghet är några av de största anledningarna till varför folk flyttar.39 
 
Oftast finns det en tydlig gräns mellan granngemenskap och privatlivets sfär och den symboli-
seras av lägenhetsdörren. Insyn kan uppfattas som intrång i den privata sfären likaväl som ljud 
och oljud utifrån eller från andra lägenheter. Den mentala avgränsningen att kunna hantera 
”närhet-distans” är också viktigt. Människan vill kunna reglera vad hon säger, när hon säger 
det och till vem. Att uppfatta dessa signaler och inte tränga sig på är en mycket viktig social 
aspekt i grannskapet.40 Människan vill också ha denna gräns för att få en trygghet i livet, en 
punkt där de kan andas ut från det krävande, stökiga och konkurrensinriktade livet utanför. 
Det är även där våra nära och täta relationer utvecklar sig.41 
Hur ska då grannar vara sinsemellan? Det finns vissa saker som ofta upprepas i intervjuer: 

• Det finns en vikt av att veta vilka som bor i området och att känna igen de som rör sig 
på gemensamma områden. En avsaknad av detta ger en osäkerhetskänsla och avsak-
nad av trygghet. 

• De boende vill ha en trivsam och social miljö där de blir igenkända och bemötta på ett 
positivt sätt. Det kan handla om att folk hejar eller växlar några ord. Detta kan ha att 
göra med vår identitetsbildning och självuppfattning som föds ur andras reaktioner på 
oss. 

• Av sina grannar vill människan också kunna få hjälp, likaväl som de själva är beredda 
att hjälpa dessa. Det handlar inte om ett konstant utbyte av tjänster, utan snarare som 
en trygghet. Att veta att hjälpen finns där om någon skulle bli sjuk, barnen akut behö-
ver passas eller glömmer nycklarna till lägenheten. 

• Människan vill kunna känna tryggheten i att gå ihop som en enad front och lösa 
problem samt arbeta med områdesanknutna frågor. De vill också veta att det finns en 
gemensam kontroll över de allmänna utrymmena och att folk tar ansvar, ingriper eller 
backar upp någon annan om det händer något som inte är önskvärt. 

• Känslan av att ingå i en gemenskap är också ett starkt behov. Däremot inte att ha 
starka band (strong ties) till de andra boende, utan en viss distansering s.k. svaga band 
(weak ties).42 Gemenskap handlar om att människor upplever att de tillhör en social 
enhet samt att det finns ett samspel och ömsesidighet mellan parterna.43 

 
Eftersom de boende inte vill ta in sina grannar i lägenheten är det viktigt med gemensamma 
utrymmen, eller s.k. ”grannskapsarenor”. Här ska de boende kunna ha gemensamma fester, 
                                                        
38 Fagerberg m fl, 1980, s 175‐176 
39 Olsson, Sondén, Ohlander, 1997, s 35 
40 Ibid, s 37‐38 
41 Ibid, s 42 
42 Ibid, s 46‐48 
43 Ibid, s 178 
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hälsa på varandra och småprata. Det krävs alltså vissa insatser för att upprätthålla dessa kon-
takter samtidigt som det inte får gå för långt och hamna i beroendeställning eller finnas krav 
på vidare fördjupande umgänge.44 Detta är ett synsätt för den moderna människan som är 
präglad av ett individualistiskt synsätt med ett stort behov av kontroll över privatlivet. Till 
skillnad från den traditionella människan där samhörighet stod i centrum.45 Dessa föreställ-
ningar om den privata sfären, gemensamma utrymmen och endast en önskan om svaga band 
gäller givetvis bara i en speciell kultur. I andra kulturer kan det se helt annorlunda ut, vilket 
gör att konflikter och missförstånd lätt skapas när olika kulturer möts.46 

3.6 Etnicitet och gruppbildning 
Olika grupper av människor har olika etniska identiteter. Bara för att någon kommer från 
samma land behöver det inte betyda att de har samma etniska identitet. Turkiet t.ex. består 
inte bara av en etnisk grupp, utan av åtminstone tre – turkar, kurder och assyrier. Den etniska 
identiteten är känslan av ett gemensamt ursprung och bakgrund. När de kommer till ett nytt 
land och möter allt nytt blir också det gemensamma som de har med dem som kommer från 
samma land tydligare, den etniska identiteten förstärks. Den infödda befolkningen gentemot 
en annan etnisk grupp upplever det på motsvarande sätt. Den infödda befolkningen blir upp-
märksam och tar fasta på skillnaderna. Det är här i sedan fördomar, intolerans, spänningar och 
diskriminering föds.47 
I och med detta blir det även svårt att skapa och upprätthålla en tydlig normstruktur. Därför 
kan en lite kontroversiell tanke vara att det är positivt med en viss segregering. Inte en segre-
gering där ”invandrare” placeras på ett ställe, utan att en grupp med samma etniska identitet 
placeras i ett område med svenskar. Detta skulle då underlätta stöd och hjälp inbördes.48 
 
Synen på hemmet och omgivningen skiljer sig ibland markant mellan olika etniska grupper. 
Här uppkommer därför en del konflikter mellan såväl grannar som bostadsföretaget. T.ex. 
konflikten med bostadsföretaget och användningen av spisarna. Dessa kan beräknas hålla i 15 
år innan de måste bytas ut, medan livslängden i en turkisk eller kurdisk lägenhet är 7-8 år. 
Eftersom de i dessa lägenheter kan användas mycket flitigare än vad svenskar gör. Med 
grannarna kan konflikterna i stället handla om nedskräpning. Även fast det i intervjuer inte 
framkommit att det skulle råda en ”slängmetalitet” bland invandrare så kan nedskräparna vara 
”socialt osynliga”, dvs. att en outtalad överenskommelse finns att tillåta vissa privata 
beteenden i en offentlig miljö. Däremot finns en stark kritik bland invandrarna att det är 
skräpigt. Detta kan bero på att det finns en vidare gräns för den ”socialt osynliga” 
nedskräpningen, men en snävare för den fysiska skräpprodukten. Ett annat problem är hur 
människor tolkar gränsen för vart det privata utrymmet går. Det har visat sig att bl.a. turkar 
och kurder även ser trapphuset som ett naturligt utrymme och utvidgning av den privata 
sfären, och tycker därför att barnens lek och ett extra förvaringsutrymme där är naturligt, 
vilket det oftast inte är för svenskar.49 
 
Det finns flera skäl till att invandrare i större utsträckning hamnar i storstäder. Där finns flera 
olika typer av jobb, de kan lättare försvinna in i folkmängden samt lättare hitta sina gelikar. 
Om människor inte var begränsade av ekonomiska resurser och tillgången till lediga bostäder, 
skulle segregationen förmodligen öka eftersom människan vill bo med samma kategori 
                                                        
44 Olsson, Sondén, Ohlander, 1997, s 50‐51 
45 Ehn, 1996, s 91‐93 
46 Olsson, Sondén, Ohlander, 1997, s 169‐170 
47 Ehn (red), 1993, s 24‐25 
48 Olsson, Sondén, Ohlander, 1997, s 217‐218 
49 Ehn (red), 1993, s 58‐62 & 64‐67 
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människor som en själv.50 De orsaker som gör att nytillkomna invandrare koncentreras till 
vissa områden är uppdelade i ett antal ”frivilliga” och ”påtvingande” faktorer. 
”Frivilliga (pull) faktorer: 

• Känsla av etnisk identitet och etnisk samhörighet 
• Möjlighet att kommunicera med landsmän 
• Förståelse från andra i samma livssituation 
• Stöd och hjälp från den etniska mottagargruppen med de första stegen ute i samhället 

 
Påtvingande (push) faktorer: 

• Situationen på bostadsmarknaden: få eller inga lediga bostäder någon annanstans, 
högre boendekostnader för andra boendeformer. 

• Känslan av diskriminering eller faktisk diskriminering från majoritetsbefolkningens 
sida: vissa hyresvärdars vägran att acceptera invandrare som hyresgäster, bostadsför-
medlingens policy.51 

 
Ungefär något liknande tar även ”Bostadsboken” upp som funnit sex faktorer som har bety-
delse för ett bostadsområdes befolkningssammansättning: 

• Upplåtelseform 
• Läge i regionen 
• Bostadskostnad för den boende 
• Hustyp 
• Lägenhetsfördelning 
• Bostadsförmedling52 

 
Det finns ett antal förändringsstadier i bostadsområden som kan ses när detta går från ett 
område utan problem till ett område med problem: 

• Hög omflyttning av boende leder till… 
• Förändringar i åldersstruktur som leder till… 
• Ökande andel hushåll med ekonomiska problem som leder till… 
• Ökande andel hushåll med sociala problem som leder till… 
• Bostadsområdet får låg attraktivitet och dåligt rykte som leder till… 
• Förslumning av mänskliga relationer som leder till… 
• Ordningen i bostadsområdet blir dålig med hög förslitning av kollektiv miljö53 

 
I ett bostadsområde kan det ibland vara viktigt med en s.k. ”grannskapspersonlighet” för att 
öka trivseln och minska problemen i området. Denna typ av eldsjäl är en helt vanlig boende 
som känner och har tagit på sig ett extra ansvar för området och dess invånare. En grann-
skapspersonlighet tenderar att ta på sig fyra olika funktioner. Den första är att han/hon samlar 
och förmedlar information. Han/hon vet oftast vad som har hänt eller kommer att hända och 
vem de boende kan vända sig till för mer information. Den andra funktionen är att grann-
skapspersonligheten fungerar som en kontakt mellan bostadsföretag och andra boende samt 
att han/hon bevakar rättigheter och utverkar förmåner. Den tredje funktionen är personens 
vilja att sköta om området. Det kan vara allt från att plocka upp lite skräp till att börja rensa 
ogräs i rabatterna. Den sista och fjärde är funktionen att ”leka polis”. Han/hon håller koll på 

                                                        
50 Ehn (red), 1993, s 22‐23 
51 Ibid, s 34 
52 Statens råd för byggnadsforskning, 1985, s 207 
53 Jensfelt, 1990, s 106 
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att det inte skräpas ned eller förstörs och definierar de regler (skrivna som oskrivna) som 
gäller för området. Som mycket annat kan en grannskapspersonlighet inte skapas utan bara 
ges förutsättningarna. Oftast så krävs det ytterst få medel så som att skapa kontakterna, ansva-
righeten och intresset och sedan stödja den framväxande grannskapspersonligheten.54 

                                                        
54 Olsson, Sondén, Ohlander, 1997, s 190‐193 
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4. Empiri 
Stena Fastigheter AB bedriver ett omfattande arbete med att göra det så kallade 
problembostadsområdet Fisksätra trivsammare. De använder inte direkt några vedertagna 
idéer eller modeller från litteraturen i sitt arbete, utan baserar arbetet på kunskaper inom 
företaget samt ”trial and error”. Detta gör företaget rent och opåverkat av litteratur och 
därmed i mina ögon perfekt att jämföra litteraturen med. 

4.1 Fakta om Stena Fastigheter AB 
Stena Fastigheter AB (hädanefter benämnt som ”Stena Fastigheter”) är ett dotterbolag till 
Stena AB som är ett helägt familjeföretag grundat år 1939 av Sten Allan Olsson. Förutom 
moderbolaget Stena AB ägs också två andra moderbolag – Stena Metall AB samt Stena 
Sessan AB. Dessa tre bolag inklusive deras dotterbolag arbetar inom områdena: fastigheter, 
färjelinjer, offshore drilling, rederi, finans och metall.55 
 
Stena Fastigheter grundades år 1981 för att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter. De ser 
sig också som ett samhällsnyttigt företag som tar hand om både individ och samhälle. Deras 
ledord är ”Trygghet”, ”Kvalitet”, ”Service” och ”Miljö”. Fastigheterna ligger huvudsakligen i 
attraktiva eller tillväxtstarka områden i Göteborg, Stockholm, Halmstad, Malmö, Umeå och 
Uppsala. Detta ger över 50 000 boenden och 10 000 människor som ges möjlighet att arbeta i 
deras hyreslokaler.56 Omsättningen år 2005 var 2695 MSEK. Därmed är Stena Fastigheter 
Sveriges största privatägda fastighetsbolag. 
 
Företaget har även fått en del utmärkelser så som Malmö stads ”Mångfalds- och Integrations-
pris 2006” och ”Årets nytänkare 2006” av Fastighetsägarna Syd samt är med som företags-
partner till stiftelsen ”World Childhood Foundation”.57 Nyligen (mars 2007) blev begreppet 
”relationsförvaltning” varumärkesskyddat av Stena Fastigheter.58 Med ”relationsförvaltning” 
menar Stena Fastigheter att de förvaltar relationer, alltså att de sätter kunden (hyresgästen) i 
centrum. 

4.2 Fakta om Fisksätra 
Fisksätra ligger i Nacka kommun i Stockholms län och den första bebyggelsen där kan spåras 
tillbaka till vikingatiden. År 1972-1974 uppfördes i samband med miljonprogrammet  
28 stycken 4-5 våningshus med totalt 2536 bostäder. Arkitekterna var Tore Forsman, Ulf 
Snellman och Kjell Rosenberg. På höjderna omkring området byggdes även låghusområdena 
Fiskarhöjden, Båthöjden och Fågelhöjden. Idag är Fisksätra Sveriges mest tätbefolkade tät-
ort.59 
 
Kommunikationerna är mycket goda och det finns både anslutande motorväg, buss och lokal-
tåg (Saltsjöbanan) som enligt SL (Stockholms Lokaltrafik) tar befolkningen in till centrala 
Stockholm på ca 20 min. 
 

                                                        
55 Stena Fastigheter – Organisationsplan 
56 Stena Fastigheters årsredovisning 2005, s 6‐9 
57 Stena Fastigheter AB 2006, s 7 & 17 
58 Varumärke nummer 387638 
59 Fisksätra – Wikipedia, den fria encyklopedin 
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Fisksätra är ett unikt miljonprogramsområde tack vare att det ligger mitt emellan havet och 
Nackaskogarna, vilket gör närområdet mycket vackert.60 
 
Fisksätra centrum, som ligger mitt bland flerbostadshusen, har de flesta nödvändigheter så 
som två större mataffärer, nytt bibliotek, ett par restauranger, ett café, guldsmedsaffär, diverse 
”krimskrams butiker”, vårdcentral och bankomat. I Fisksätra ligger dessutom skola, dagis, 
idrottshall, idrottsplaner, torg och ett litet lokalt poliskontor som har öppet en dag i veckan.61 
 
Eftersom Stena Fastigheter bara äger flerbostadshusen och centrum så kommer jag hädanefter 
när jag pratar om Fisksätra att endast mena dessa. Fram till dess att Stena Fastigheter köpte 
Fisksätra 1996 ägdes området, enligt Dybeck och Näsdal, av det kommunala bostadsbolaget 
Nackahem. Vidare berättar de att kommunen äger de grönområden som ligger precis intill 
Fisksätra, samt den allé som går rakt igenom området. 
 
Demografin är enligt Näsdal ca 50 % invandrare i blandade åldrar och främst äldre svenskar. 
Detta är en upplevd känsla och baseras inte på några fakta. Enligt ”Områdesdatabas RTK”62 
från 1988 är invandrarantalet åtminstone över 30 %, i likhet med exempelvis Fittja, Tensta, 
Rinkeby och Alby. Exakt vart emellan 30 och 100 % Fisksätra ligger anges inte. Enligt inter-
vju med Lagerström hyr socialförvaltningen 56 lägenheter i olika storlekar i Fisksätra.  
 
År 1987-1992 genomfördes ett samarbetsprojekt i Fisksätra mellan BRÅ (Brottsförebyggande 
rådet), myndigheter och organisationer i Nacka kommun. Syftet var att pröva och utvärdera 
olika brottsförebyggande åtgärder inom ett geografiskt avgränsat område. En rad åtgärder 
vidtogs då för att få ned brottsligheten som då låg ca 50 % högre än i övriga Nacka. Utvärde-
ringar efter projekttiden visade sedan att brottsligheten minskat med 26 % och kostnaderna för 
skadegörelse minskat från 2 till 1,3 miljon kronor per år.63 
 
Det totala antalet våldsbrott i Nacka kommun har under de senaste fem åren ökat och legat på 
6800-7500 stycken, flest våldsbrott sker i Fisksätra. Det handlar främst om olaga hot, miss-
handel inomhus av kvinnor som är bekanta med gärningsmannen samt misshandel av män 
utomhus som är obekanta med gärningsmannen. Bostadsinbrotten i Nacka kommun sker till 
10 % i lägenheter och 90 % i villa/radhus. Fisksätra är det området i Nacka kommun som 
invånarna känner sig minst trygga i. Något fler än 15 % av ungdomarna i Fisksätra säger 
dessutom att de avstått från nöjes- och fritidsaktiviteter pga. att vägen dit varit för otrygg.64 
 
Stena Fastigheter mäter en rad parametrar genom AktivBo AB, ett konsultföretag som samlar 
in och sammanställer information om trivsel, service, trygghet, m.m. För att begränsa materi-
alet har jag för det första valt ut tre punkter som jag tycker är viktiga: 

• Attraktivitet – Frågor till de boende om trivsel samt om de har eller kan tänka sig att 
rekommendera någon att flytta in i området. 

• Trygghet – Hur trygga de boende känner sig, inräknat både hur de upplever sin 
personliga trygghet utomhus/inomhus på kvällar/nätter samt trygghet och kontakt med 
grannarna. 

• Rent & Snyggt – Hur de boende upplever städningen inom hela området, såväl ute 
som inne. 

                                                        
60 Nacka – Nyinflyttad 
61 Baserat på egna observationer samt intervju med Dybeck och Näsdal 
62 Ehn (red), 1993, s 27 
63 Ringman, 1997 
64 Handlingsprogram för trygg & säker kommun, sid 9‐10 
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För det andra valde jag ut, förutom Fisksätra, två jämförelseobjekt. Jag valde Haninge för att 
det området nästan är lika stort som Fisksätra, samtidigt som det är ett utav Stena Fastigheters 
attraktivaste. Som det andra jämförelseobjektet tog jag hela Stena Fastigheters fastighets-
bestånd i Stockholm, för att få fram ett medeltal. 
 
I figur 4.1 ligger Fisksätra för mätningar gjorda år 2006 under både Haninge och medeltalet i 
samtliga parametrar. Det som framförallt kan nämnas är att bara 57 % av invånarna i Fisksätra 
känner sig mer trygga än otrygga. 
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Figur 4.1 – Områdesjämförelse 
Källa: Egen bearbetning av siffror från AktivBo år 2006 
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I Fisksätra har mätningarna skett på samma sätt från och med år 2003. En jämförelse över 
dessa år visar i figur 4.2 en neråtgående trend på samtliga områden förutom ”Rent & Snyggt” 
som sista året stigit kraftigt. Just att ”Rent & Snyggt” gått ner under två år för att sedan gå upp 
till samma nivå igen beror enligt Winkler på att Stena Fastigheter under år 2004-2005 haft 
problem med sopsugen, vilket resulterade i att människor slängde ut soporna genom fönstren 
eller ställde de utanför porten. Problemen uppkom pga. felaktigt brukande, t.ex. att någon av 
hyresgästerna försökt få ned en madrass i sopnedkastet. År 2006 hade problemet åtgärdats och 
resultatet var återigen uppe på samma nivå. Under samma period så föll ”Attraktiviteten” 
kraftigt, för att sedan plana ut när sopsugen återigen var i funktion. Vidare menar Winkler här 
att det finns ett samband och anledningen till att kurvan inte sedan stigit lika kraftigt som 
”Rent & Snyggt” kan vara för att missnöje och rykte sitter kvar längre. Om kurvan vänder år 
2007 återstår att se och borde i sådana fall vara ytterligare en bekräftelse på att så var fallet. 
Självklart kanske det också finns ytterligare faktorer som är på nedgående och därmed trycker 
ned kurvan. Vad som däremot inte går att förklara lika lätt är att ”Trygghet” fallit med nästan 
7 % på 3 år. Om tryggheten går upp igen år 2007 efter att det nya poliskontoret som öppnades 
under andra delen av år 2006 återstår att se.  
 
Observera att värdeaxeln Y i figur 4.2 och 4.3 har planerats enligt praxis65 så att hela 
diagramytan utnyttjas vilket innebär att origo inte är lika med noll. Utformningen av rätt 
proportion mellan axlarna har även strävats efter för att ge en så rättvis bild som möjligt. 
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Figur 4.2 – Fisksätras utveckling 
Källa: Egen bearbetning av siffror från AktivBo år 2003-2006 
 
 

                                                        
65 Lindskog, 2006, s51 & Söderman, 1992, s 17 
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För att ta reda på om trygghet har en neråtgående trend i hela samhället, eller åtminstone i 
Stena Fastigheters bestånd presenterar jag figur 4.3 som visar andel trygga i procent under 
åren 2003-2006 i Stena Fastigheters bestånd i Fisksätra, Stockholm, totalt i Sverige och totalt 
i Sverige exklusive Fisksätra. 
 
Att tryggheten stigit kraftigt i figur 4.3 mellan åren 2004 och 2005 beror enligt Winkler på 
Stena Fastigheters köp av företaget Bostads AB Drott. Detta enligt Blomberg för att Stena 
Fastigheters fastighetsbestånd då ändrades kraftigt med främst populära fastigheter i Stock-
holms innerstad och närförort. Vidare menar Blomberg att det sedan sjönk igen år 2006 beror 
på att Stena Fastigheter då sålde större delen utav dessa. Någon definitiv förklaring på varför 
tryggheten i Fisksätra sjunker finns inte enligt Winkler. Som framgår påverkar Fisksätra 
kurvan negativt för framförallt det totala beståndet i Stockholm, men också det totala i 
Sverige. AktivBo används också av flera andra fastighetsbolag, vilket gör det möjligt med en 
jämförelse. Högberg anger i intervju att tryggheten i Sverige har fallit med ca 2 % enheter på 
25 år, vilket alltså inte står i relation med Fisksätras fall på nära 7 % på tre år. 
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Figur 4.3 – Jämförelse av tryggheten i Fisksätra 
Källa: Egen bearbetning av siffror från AktivBo år 2003-2006 
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4.3 Min bild av Fisksätra 
Detta avsnitt baseras genomgående av mina egna observationer vars tillvägagångssätt 
beskrivits i metoden kapitel 2. De tankar och fakta som här presenteras är således hämtade 
därifrån och utgör den verklighet som jag upplevt under mitt observerande. Jag hävdar även 
att en uppmärksam människa genom observationer kan, med viss felmarginal, bestämma 
andra människors liv och leverne. Exempelvis deras ungefärliga inkomst, vem ledaren i en 
grupp är samt vem som är mest trolig att utsättas för- eller begå våldsbrott.  
 
När jag åkte ut till Fisksätra slogs jag av att vägen dit med Saltsöbanan var så vacker. Jag åkte 
igenom såväl vacker natur som vacker bebyggelse. Väl framme vid Fisksätra station såg jag 
höghusen med sin typiska miljonprogramsarkitektur, vilket gjorde att allt det vackra plötsligt 
bryts av med något som i jämförelse nästan blir fult. 
 
I området fanns två olika typer av gårdar. Dels de grönskande gårdarna med gräsmatta, buskar 
och lövträd och dels de asfalterade med främst bänkar och lekplats. En gård hade även 
odlingslotter som dock användes mycket sparsamt. Klotter hittade jag på bara några få ställen. 
 
I centrum och på torget var det en hel del folk, främst i rörelse men också några som satt/stod 
och pratade. Jag uppskattade dessa med ledning av utseende till låg- och medelinkomsttagare. 
Nästan alla var prydligt klädda och bemötte mig vänligt. Jag fick en lite ”småstads känsla” när 
jag promenerade runt. Inte pga. av husen, utan av människorna och deras sätt att både bemöta 
mig och andra. De flesta verkade känna varandra och verkade förutsätta att även jag bodde i 
området och behandlade mig som en jämlike. Senare har det kommit fram att gemenskapen 
även var något som Näsdal kommit fram till och benämnde känslan som 
”bykänsla/småstadsmentalitet”. Det fanns dock ett visst avståndstagande av vissa människor 
till vissa andra speciella grupper. Vilka dessa var och varför kan jag bara spekulera om. 
Kanske var det enstöringar som ville vara ifred, led av någon psykisk sjukdom eller ogillande 
mellan olika etniska grupper. Fisksätras rykte pekar på att människorna i Fisksätra lever under 
någon slags misär med mängder av ekonomiska/sociala problem. Under den dagen som jag 
befann mig i området såg jag bara en hemlös med sprit- och/eller drogproblem och fyra 
stycken som klart hade någon form av psykisk sjukdom. 
 
Jag upplevde även Fisksätra som ett invandrartätt område, omkring 60 %. En snabbräkning av 
utländska efternamn på namntavlor i ett par trapphus anger snarare att talet ligger omkring  
50 %. Ålderssammansättningen upplevde jag som Näsdal angett, blandade åldrar bland 
invandrarna och främst äldre svenskar. Utöver detta tyckte jag även att det fanns en grupp 
yngre svenskar, troligtvis studenter. 
 
Vid en ögonblicksbild, när jag först kom dit, verkade alla negativa rykten stämma om 
Fisksätra. Men ju mer tid jag spenderade i området desto mer blev jag övertygad om att 
Fisksätra fått långt mycket sämre rykte än det förtjänar. 
 
Gårdarna och närområdet var prydligt städat och endast på ett fåtal ställen kunde skräp och 
klotter hittas. Vissa av tvättstugorna var prydligt städade, medan andra var riktigt skitiga. 
Ansvaret för att dessa är fina ligger både på de boende som ska städa efter sig och en städ-
firma som kommer och grovstädar då och då. Trapphus och andra allmänna utrymmen sköter 
städfirman själva. Dessa var helt okej städade, men i vissa trapphus stod en hel del grovsopor 
som de boende ställt ut. Det verkar således som om människorna i vissa hus sköter sig, sina 
sysslor och sin omgivning väldigt bra, medan det i andra kan vara raka motsatsen. Denna 
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känsla stöds även av Näsdal som menar att graden av problem varierar stort mellan trapp-
husen. Skick och underhåll som sköts av Stena Fastigheter var på de flesta ställen mycket bra. 
Se gärna bilder i Bilaga 2. 
 
Efter en sökning på ordet ”Fisksätra” i diverse sökmotorer på Internet hittade jag främst 
negativa artiklar från media om Fisksätra. När enstaka människor uttalade sig i diverse 
sammanhang som inte var från media beskrevs området dock i positiva termer. 

4.4 Stena Fastigheters åtgärder 
Här nedan kommer jag att ta upp vilka projekt (åtgärder) Stena Fastigheter har gjort eller 
håller på att göra i Fisksätra för att bli av med problemen. Jag kommer endast att koncist 
beskriva dessa för att skapa en översiktlig bild. Grovt indelat arbetar de i fyra olika områden: 
Trygghet, Rent/Snyggt, Boendeinflytande och Fritidssysselsättning. 
 
När Stena Fastigheter tog över området renoverades alla tvättstugor, trapphus, garage och 
källarförråd enligt Näsdal. Dessutom installerades ett nytt modernare passersystem och sop-
sug där hyresgästerna slänger soporna som vanligt i trapphuset, men att dessa sedan hamnar i 
ett låst soprum, vilket förhindrar nedskräpning runt sopkärlen. Det modernare passersystemet 
består av nyckelbrickor som läses av vid inpassering till de olika allmänna utrymmena. Vid 
eventuell skadegörelse eller stöld kan man sedan se när och vem som varit där. 
 
Enligt Dybeck och Näsdal ges all information i området ut på svenska, illustrerat med diverse 
informativa tecknade bilder (se bilaga 2). Detta kan ställas i relation till undersökningen från 
AktivBo år 2006 där 17,7 % av de boende vill ha någon form av information på engelska. 
 
Dybeck och Näsdal berättar vidare att det används både fastighetsskötare och barn/ungdomar 
för att hålla rent och snyggt i området. Stena Fastigheter har i samarbete med fritidsgården 
satt ihop ”Städgruppen” var syfte är att då och då städa i området. Denna grupp består av 25 
stycken barn i 12-14 årsåldern. Det finns även ett ”Klotterprojekt” med 20 stycken ungdomar 
i åldrarna 15-18 år. Dessa ska två gånger i veckan leta efter klotter i området och vid behov ta 
bort det. Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) visar att Fisksätra är bland de lägst 
klottrade områdena i Nacka. Syftet med dessa två grupper är att verka i förebyggande syfte. 
Det ska få barnen/ungdomarna att känna ett ansvar över sitt område, samt ha inflytande på 
sina kompisar att inte skräpa ned och klottra. Som tack för hjälpen för detta får de en gång per 
år åka på en kolloresa som Stena Fastigheter betalar. 
 
Enlig Winkler är kommunen just nu på gång att rusta upp de områden som de äger i och runt 
Fisksätra. Det finns dessutom förslag inom Stena Fastigheter att bygga några punkthöghus på 
parkeringarna framför de gamla husen innan Fisksätra station. Detta för att försöka få in nya 
klasser av människor och alltså minska segregationen. Kommunen har även planer på att 
bebygga och sälja ut närliggande områden vid Lännboskolan till bostadsrättsföreningar. 
Vidare berättar Winkler att det även finns önskemål att om ca 10 år lägga om Saltsjöbanans 
sträckning in i Fisksätra allé, så som i Hammarbysjöstad i Stockholm där spårvägen Tvärba-
nan går, för att få in människor i Fisksätra och inte bara passera. Samt få bort det hinder som 
idag finns då Saltsjöbanan skär av kontakten till vattnet. I dessa planer är det också tänkt att 
det ska bli en ”parkerings-boulevard” med en hastighetsbegränsning på 30km/h i stället för 
den ”Formula 1 bana” som idag ligger runt Fisksätra. 
 
”Länkarna” i Fisksätra är ytterligare en viktig del i förändringsarbetet. ”Länkarna” är en orga-
nisation som jobbar ute på gatan för att hjälpa personer med drog- och alkoholproblem. De 
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fungerar som en länk som slussar personerna vidare till hjälpen (exempelvis Socialför-
valtningen och Maria Ungdom). Styrkan med organisationen är enligt Päkkilä att de som 
jobbar där själva har varit i liknande situation. Därmed så vinner de större förtroende av sina 
klienter samt själva har erfarenhet av problemen och alltså styrkan i att kunna kommunicera 
och förstå problemen. De som jobbar med ”Länkarna” i Fisksätra är unga (runt 30 år) och har 
under sin ungdomsperiod haft stora problem med droger och alkohol. Därmed har de också 
inriktat sin verksamhet på just ungdomar och, enligt de själva, vunnit stort förtroende och 
kamratskap därigenom. Enligt Näsdal ses ”Länkarna” som oerhört viktiga av Stena Fastighe-
ter som ibland sponsrar dessa i olika projekt. 
 
Dybeck berättar att det också finns ett ”Konstprojekt” som drivs av Stena Fastigheter, Nacka 
Kommun och Statens Konstråd. I detta projekt engageras de boende och bidrar till att bilda 
konstverk som ska pryda Fisksätra centrum och vissa trapphus. För att vara koncis och inte gå 
in på några detaljer ska konstverken bestå utav minnen från Fisksätra och kan vara allt från 
vyer över området till kanske en speciell ihågkommen klänning. 
 
Andra projekt i korthet som Stena Fastigheter på ett eller annat sätt stöttar är: 

• Fotbollsskola – Som bl.a. syftar till att ge ungdomarna sysselsättning. På 
planeringsstadiet finns också tankar om seglar-, tennis- och simskola. 

• Nattvandrare – Knyter band till ungdomar och gör området säkrare genom sin närvaro. 
• Kvinnoföreningen Rosen – Engagerar sig i de flesta kvinnofrågor samt har exempelvis 

språkutbildningar och föreläsningar. 
• Katthem – Samlar in, kastrerar och hittar nya hem till katter i Fisksätra för att hålla 

populationen av herrelösa katter nere. 
• Scouterna – Syftar också till att ge barn och ungdomar sysselsättning, utveckla deras 

personligheter samt lära sig att kunna ta ansvar. 
• Familjecenter – Ett samarbete med socialsekreterarna i Nacka kommun håller på att 

utarbetas så att detta kan öppna i Fisksätra centrum. Familjecentret är ett samlat ställe 
där det exempelvis kan finnas en ungdomsmottagning, förebyggande socialtjänst, 
barnhälsovård och familjerådgivning. 

• Allaktivitetshus – Ett sporthus som erbjuder allt mellan kampsport och dans. Vilket 
ska ge människor en möjlighet till att prova på eller syssla med sin favoritsysselsätt-
ning. 

• Temakvällar – Erbjuder föreläsningar och tillfälle att ställa frågor samt tillsammans 
arbeta fram nya bättre lösningar på det gällande temat. Ett exempel på tema har varit 
”Framtidens Fisksätra”. 

• Internationella festen – En fest för folket i Fisksätra med bl.a. olika artister och 
influenser från hela världen. Ungefär som en festival. 

• BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) – Regelbunden kontakt och informationsutbyte för 
att jobba och utveckla brottsförebyggande. 

• Planteringsdagen – De boende får på våren komma och plantera nya blommor i rabat-
terna med fastighetsskötarna. Detta för att skapa en känsla av samhörighet och kamrat-
skap, såväl mellan de boende som mellan bostadsföretag och boende. Stena Fastighe-
ter står för blommor och förfriskningar. 

• Odlingslotter – Små jordplättar som de boende får odla växter på. Vilket kan skapa 
mer rörelse i området samt vänskap mellan de odlande. 

• Trygghetsvandringar – Väktare kan på nätter, om de boende vill, följa med hem från 
exempelvis Fisksätra station till dörren. Alltså en slags eskort som är till för att öka 
tryggheten. 



25/34 
 

• Trapphusvärdar – Människor i trapphusen som är utsedda att sprida information, ta 
hand om nyinflyttade, felanmäla exempelvis trasiga lampor, bevaka samt rapportera 
störningar. Detta är för att främja grannsamverkan och ett steg mot självförvaltning. 
Trapphusvärdarna är engagerade människor som endast får en mycket liten ersättning i 
pengar. De träffar även regelbundet förvaltaren och är med på diverse bo-möten. 

 
På en fråga angående varför bostadsbolag ska jobba med relationsförvaltning och inte bara gå 
fram den ”hårda vägen” som Formator gjort i kapitel 3.1.2 svarade Dybeck och Näsdal att det 
både är för att de självklart känner ett ansvar för de boende, men också för att det har ekono-
miska fördelar. De ekonomiska fördelarna kan vara att lönsamheten i området efter invester-
ingar långsiktigt borde stiga, det stärker varumärket både hos framtida/nuvarande kunder som 
hos kommunen. Det sistnämnda kan vara en fördel vid köp av nya områden av kommunen.  
Wellander berättade om en händelse i slutet av 1990-talet som fick Stena Fastigheter att få 
upp ögonen för relationsförvaltning. De hade då köpt bostadsområdet Lindängen i Malmö. 
Bostadsområdet var vid köpet kantat av diverse problem. För att åtgärda dessa gick förval-
tarna fram den ”hårda vägen”, där de boende som inte skötte sig blev av med sin lägenhet. 
När sedan Stena Fastigheter köpte det närliggande området Hermodsdal hittade de samma 
människor med problemen även i detta område. Detta skapade tanken om relationsförvaltning 
och att gå den ”hårda vägen” bara flyttar på problemen. Det gick dock mycket trögt i början 
då ingen hade kunskapen att bygga nätverk och samarbeta med andra organisationer, såväl 
från Stena Fastigheter håll som de andra organisationerna. 
 
Enligt Näsdal har Stena Fastigheter även försökt att driva igenom en rad andra projekt som 
fått stanna redan på planeringsstadiet, eftersom de visat sig vara omöjliga att genomföra. 
Omöjligheten kan exempelvis ligga i skattemässiga problem, regler inom kommunen och att 
Hyresgästföreningen bromsat eller sagt nej. Här ses alltså byråkratins och regelverkets bak-
sida som kan hindra vissa förbättringar som kanske gjort stor skillnad för de boende. 
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5. Analys  
I analysen väver jag ihop och jämför de olika kapitlen med varandra. Hur och vad uppfyller 
Stena Fastigheter det litteraturen säger? 
 
Enligt litteraturen är miljonprogramsområdena byggda så att de skapar en inbjudan till trans-
port genom eller från området, snarare än en inbjudan till att stanna. Detta lider även Fisksätra 
lite av i och med avgränsningarna som Saltsjöbanan och bilvägen runt skapar. Det blir även 
en något avskild plats då det inte finns något större shoppingcenter, kontor eller restaurang-, 
bar- och caféliv. 
 
Gårdarna har, som jag har tagit upp i kapitel 4.3, två olika utformningar där den ena är gröns-
kande och den andra mestadels är en stor asfalterad yta (se även bilaga 2). Jag anser inte att 
någon av dem fungerar som en ”bra gård”. De används mycket sparsamt och det uppstår 
knappt något socialt umgänge. Vilket enligt litteraturen är tecken på en dåligt fungerande 
gård. Vidare menar litteraturen att en bra gård ska vara estetisk, invånarna ska behärska den 
och den ska vara användbar. Uppfyller Fisksätras gårdar då detta? De gröna gårdarna har 
estetik och är instängda vilket gör de trygga och ger en känsla av kontroll. Däremot saknar de 
den användbara aspekten eftersom det varken finns sittplatser, lekplatser eller något annat 
användbart för invånarna. De asfalterade gårdarna däremot har användbarheten, men saknar 
det mesta av estetiken och framförallt så fungerar de som genomfartsled och inbjuder inte till 
någon större trygghet, känsla av kontroll eller att det är ”vår gård”. 
 
De grannskapsarenor som finns i Fisksätra är främst centrum och tvättstugor. I centrum finns 
många sittplatser och möjligheten finns att de boende springer på varandra i någon affär eller 
caféet. Tvättstugorna är anpassade för att flera ska kunna tvätta samtidigt och blir därför en 
naturlig mötesplats. Det finns dessutom ett antal andra gemensamhetslokaler i området där de 
boende kan samlas kring någon gemensam aktivitet eller fest. Inom detta område kan alltså 
Fisksätra enligt teorin tolkas som tillfredställande. 
 
Angående trapphusen så har Stena Fastigheter problem med grovsopor som ställs ut i trapphus 
eller utanför porten. De tillåter dessutom inte några personliga utsmyckningar av trapphus och 
dörrar. Detta är alltså något som ur litteraturens synvinkel kännetecknar ett dåligt fungerande 
trapphus. 
 
Grannkontakter hålls fram i litteraturen som något mycket viktigt. Fisksätra verkar inte ha 
många av de punkter som skapar bra grannkontakter. 

• Närhet – Området är stort och därmed blir det svårt att få grepp om vilka som bor där 
eller inte. 

• Likhet – Invånarna i Fisksätra har många olika etniska identiteter så här finns få lika 
värdegemenskaper eller intressen. 

• Kontinuitet – Hög omflyttning gör att människor inte hinner eller känner för att skapa 
några djupare kontakter. 

• Ömsesidighet – Kan bara fungera om ovanstående fungerar. 
 
Allt detta tyder alltså på att det inte skulle finnas några sociala band inom Fisksätra. Ändå så 
har både jag och Näsdal fått känslor och tankar om en bygemenskap. På översiktskartan 
(Bilaga 1) syns det tydligt att Fisksätra ligger lite för sig själv, som en borg innesluten av en 
ringmur (i det här fallet en väg). Dessutom finns det inte mycket att göra för andra människor 
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i Fisksätra än just de som bor där, vilket antagligen gör att de som befinner sig i Fisksätra 
också bor där. Detta sammantaget skulle kunna skapa en viss samhörighet eller bygemenskap. 
Det som är intressant är punkten om ”Likhet” där många av Stena Fastigheters projekt inriktar 
sig just på att få folk att känna gemenskap. Bara som några exempel kan nämnas 
Temakvällarna, Internationella festen, Allaktivitetshuset och Scouterna. Alla är där för att 
samla olika grupper av människor kring en gemensam sak. Detta kan vara en slump, men jag 
övertygad om att det snarare är ett behov som Stena Fastigheter känt av och sedan anpassat 
sig och sina aktiviteter efter. 
 
Frågan om ökat boendeinflytande tar litteraturen upp som en viktig faktor till ett trevligare 
boende. Här har Stena Fastigheter sina ”Trapphusvärdar”. Enligt Näsdal finns det ännu inte 
Trapphusvärdar i varje trapphus, detta för att det tar tid att väcka intresset och sedan hitta en 
lämplig kandidat. Det bokas också flitigt möten med representanter från olika organisationer 
eller föreningar inom bostadsområdet, vilket också ger de boende mer inflytande. Trapphus-
värdarna skulle också kunna ses som Grannskapspersonligheter. Eller snarare att en grann-
skapspersonlighet har fått titeln ”trapphusvärd”. 
 
Jag anser att Stena Fastigheters organisation är väl anpassad till vad litteraturen säger. Det 
finns ett lokalkontor i Fisksätra, förvaltarna är oftast där och fastighetsskötarna syns ständigt 
ute i området. Den personliga kontakten mellan bostadsföretag och boende är således hög. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel drar jag slutsatser och diskuterar om och kring olika delar av problematiken. 
Under 6.1 går jag sedan ännu djupare och drar slutsatser kring det jag anser att både 
litteratur och Stena Fastigheter missat i förändringsarbetet. 
 
Här skulle jag först vilja stanna lite vid vems problem med problembostadsområden är. Jag 
har hittills bara utgått ifrån att det är bostadsbolagets ansvar och initiativtagande som ska vara 
grunden. Självklart är det inte så enkelt och det är kanske här som mycket av arbetet med att 
förändra områden till det bättre stannar av. Det är lätt för kommunen att hävda att det inte är 
deras ansvar, de äger ju inte området. Lika lätt kan det vara för bostadsbolaget att hävda att 
det är kommunens eller statens ansvar, det är ju de som skapat området samt ska stå för väl-
färd, integration och lösa sociala problem. Samma svårigheter uppstår i diskussionen om 
vems notan är i slutändan. Ska de boende i och kanske runt området få betala för att det är 
deras problem som avhjälps, eller ska hela Sveriges befolkning betala? De får ju ändå betala 
nu för att problemen finns där i form av skattepengar till extra resurser inom bl.a. polis, 
socialen och skola. Det skapas alltså en form av att lägga över ansvaret på någon annan och 
därmed samarbetssvårigheter mellan bostadsbolag och kommun. Om båda skulle ta till sig 
problemet och brinna för frågan lika mycket så skulle allt gå mycket enklare. 
 
Angående trapphusen och Stena Fastigheters förbud mot utsmyckning skulle jag vilja ge litte-
raturen kritik samtidigt som jag ger Stena Fastigheter rätt i att förbjuda. Att utsmycka är en 
form av personligt uttryck och om det är stor skillnad i kultur mellan de boende kan det som 
för vissa uppfattas som något vackert se oerhört fult ut för andra. Därför anser jag att detta 
inte skulle fungera i ett mångkulturellt trapphus, om inte de boende är mycket nyfikna och 
intresserade av andra kulturer. Litteraturen ger alltså uttryck för en väldigt förenklad bild där 
alla är lika och tycker om samma saker. Utan att inse det själva har Stena Fastigheter kringgått 
denna problematik genom ”Konstprojektet”. Här förevigas ju personliga tillhörigheter, 
minnen samt tycke och ges sedan ut i kontrollerad samlad form. Trapphusen blir alltså per-
sonliga och utsmyckade samtidigt som Stena Fastigheter inte behöver mista kontrollen. 
 
Grannkontakterna har, som jag visat, litteraturen framhållit som något mycket viktigt. Frågan 
är bara för vem. För svenskar? För invandrare? Eller för alla? Svensk litteratur med sitt 
svenska synsätt tenderar att se det sociala grannskapet som någon slags ny folkhemsidé. Det 
som jag vill beröra är om verkligen idén är relevant och om det är rätt sätt att ha s.k. ”svaga 
band” till sina grannar. Speciellt för människor med annat etniskt ursprung. Jag skulle lika 
gärna kunna argumentera för att grannar bara är sådana de boende bor bredvid och vänner är 
sådana som tillfälligts bjuds hem eller träffas någon annanstans.  
 
Kärnekull ville i litteraturen likställa boendeinflytandet med det inflytande som den vuxna 
människan har på arbetsplatserna. Lite kritik kan vara om människor som bor i hyresrätt 
verkligen vill ha större inflytande. Med större inflytande kommer också större ansvar och 
därmed större arbetsbörda. Vissa människor väljer hyresrätten framför bostadsrätt, villa och 
radhus just för att de slipper bry sig så mycket om sitt boende. De betalar sin hyra och hyres-
värden står för skötsel av såväl den fysiska som den ekonomiska biten. Dessutom dyker 
frågan upp hur långt rättigheterna för de boende ska sträcka sig, ska ”bostadsfacken” som 
Kärnekull pratar om t.ex. kunna ta ut de boende i strejk och vägra betala hyror? Här måste det 
naturligtvis finnas en balansgång. Jag anser att boendeinflytande, till viss mån, kan vara vär-
defullt och de boende känner sig mer delaktiga och ansvariga i deras boende, men att det inte 
får gå till överdrift och förlora tanken bakom hyresrätten och ett problemfritt boende. Jag 
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anser vidare att Stena Fastigheter skulle kunna öka de boendes ansvar över sitt område och se 
positiva effekter. Vart och hur bostadsbolag ska börja är desto svårare. Här ger litteraturen 
inte heller någon ledning. Litteraturen tar endast upp och pekar på idéer som säger att ökat 
inflytande och ansvar ger bättre grannkontakter och bostadsområde. Detta genom att exem-
pelvis lägga över städningen på de boende. Men hur gör bostadsbolaget i ett område som har 
så lös sammanhållning så att det överhuvudtaget inte skulle bli städat om de fick ansvaret? 
Vart börjar de? Dessa frågor ger litteraturen inget svar på och den blir således värdelös. Hur 
lär vi oss att räkna utan att veta vad vi ska börja med? 
 
När jag har pratat om grannskapspersonligheter med Dybeck och Näsdal har det kommit fram 
att det finns ett antal sådana i området, men att de inte har skapat någon kontakt med de flesta. 
Att upparbeta kontakter och samarbete med grannskapspersonligheter anser jag att Fisksätra 
skulle vinna mycket på. Dessutom är arbetskostnaden minimal för att underhålla en grann-
skapspersonlighet. Om ett bostadsbolag ska orka göra ett område bättre anser jag att det gäller 
att göra sig själv (som förvaltare eller liknande) överflödig, så att de kan gå vidare och 
koncentrera sig på andra uppgifter. Förändringsarbete är långsiktigt samt kontinuitetskrävande 
och ibland är personalen inte lika långsiktiga på företagen. Om inte kunskapen och engage-
manget är utspritt på flertalet riskerar allt att fallera om en nyckelperson inom företaget eller 
bostadsområdet försvinner. 

6.1 Det förglömda 
Något som litteraturen borde lära sig av empirin är kraften bakom media. Här har jag inte 
hittat någon litteratur som i samband med förändring av ett bostadsområde också skriver om 
mediekontakter och opinionsbildning. För att ett område ska bli attraktivt krävs det också att 
ryktet tvättas bort. Detta kan exempelvis göras genom PR och lyfta fram de bra saker och för-
ändringar som har skett inom området. Ett strålande exempel på detta är Formators omvand-
ling av Granängsringen. Bostadsbolagen måste byta synvinkel och tänka på området som en 
ny produkt som ska lanseras och marknadsföras. Grönroos med sin ”Modell över kundupp-
levd kvalité”66 skulle exempelvis kunna vara utgångspunkten för fortsatt forskning inom 
detta. 
 
Här nuddar jag också lite vid nästa ämne som det inte finns några litterära idéer/modeller  
kring – intern marknadsföring och förändring. Detta ämne tas flitigt upp inom ekonomiområ-
det annars, men det finns ingen som har kopplat det till förändring av problembostadsområ-
den. Detta skulle jag därför vilja ta upp och belysa lite extra. I ett förändringsarbete anser jag 
att det krävs en nästan lika stor förändring inom företaget och dess anställda som i bostadsom-
rådet. Vilket det främst är ledningens uppgift att förmedla. Hur detta görs finns det mängder 
med litteratur om och kan vara ett förslag på fortsatt forskning, vilka idéer/modeller som är 
relevanta för bostadsföretag som är i färd med att ta tag i ett problembostadsområde. Ett 
förslag till start kan vara boken ”Marknadsföring i tjänsteekonomin”67 av Echeverri och 
Edvardsson som behandlar de mest grundläggande idéerna/modellerna om bl.a. informations-
kanaler, kunskapsutveckling, erkännanden, ledarskap och empowerment. Eller Gunnar 
Blomés syn på ”Service Management”68 som syftar till en kundorienterad förvaltning som ska 
hjälpa problembostadsområden att komma på fötter igen. 
 

                                                        
66 Grönroos, 1998, s 18 
67 Echeverri, Edvardsson, 2002 
68 Blomé, 2006, s 33 & 152 
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Det finns ytterligare ett ämne som litteraturen inte tar upp. Detta är inte heller något som jag 
har sett att Stena Fastigheter använder sig av, men vad jag däremot sett är att behovet finns i 
ett mångkulturellt bostadsområde. Jag skulle vilja införa begreppet ”kulturtolk”. Allt handlar i 
grund och botten om förmågan att kunna kommunicera. Detta kan jag exempelvis se tydligt i 
”Fittjaprojektet” och frågan om att starta en vävstuga för turkiska kvinnor som gick i stöpet, 
bara för att de inte visste hur de skulle kommunicera med varandra. Därför ser jag kulturtol-
kens arbetsuppgifter som en bro mellan två olika etniska grupper. Kulturtolken ska som 
illustrerat i figur 6.1 helt enkelt förpacka om budskapet så att det passar mottagaren. 

 
               Figur 6.1 – Kulturtolk 
               Källa: Egen visuell tolkning av begreppet ”kulturtolk” 

 
När jag har studerat de olika projekten i kapitel 3.1 har jag slagits av den optimism som råder 
i planeringsfasen. De har alla funnit det ”unika” sättet att jobba på som ska lösa alla problem. 
Denna eufori håller sedan i sig under hela implementeringen och genomförandet av de plane-
rade projekten. Det finns en stark tro om att ”vi har kunskapen, vi har resurserna, vi fixar det 
här!”. Detta fortgår sedan till slutet, när alla verkar ställa sig frågan ”vad hände?”. Som 
Titanic (i det här fallet projektet) den osänkbara där katastrofen plötsligt blev ett pinsamt 
faktum. Detta är precis det som jag också upplever inom Stena Fastigheter, men än så länge 
kvarstår frågan om de träffar ett isberg eller anländer säkert i hamn. Det verkar alltså saknas 
någon form av analys och resultatmätning i arbetet. Det som framförallt måste mätas och 
analyseras är vilka åtgärder som har varit effektiva. För detta måste det dokumenteras data för 
hur det var före såväl som efter implementering av åtgärden. Bostadsföretagen måste stanna 
upp, ta sig tiden att reflektera och tänka på nästa steg såväl som att lära av sina tidigare 
misstag. 
 
Men vad är det då som saknas? Vad har både litteratur och verklighet missat? Jag har kunnat 
visa på att Stena Fastigheter uppfyller nästan alla litterära idéer samt utöver detta arbetar på de 
flesta områden som jag anser att litteraturen saknar. Om det nu är något som saknas, Stena 
Fastigheter kanske är på helt rätt väg och allt kommer att lösas på några års sikt. Detta är det i 
dagsläget omöjligt att sia om. Kanske är det också så att allt måste göras rätt, att bostads-
företaget måste använda alla de modeller/idéer som finns och kanske en del ännu okända som 
jag har försökt påvisa. 
  
Jag har visat på att det funnits samarbetssvårigheter i såväl Stena Fastigheters arbete som i de 
liknande projekten (kap 3.1) mellan företag och olika organisationer. Detta kan vara hela 
knäckfrågan och litteraturen tar inte upp något om kontakten med andra organisationer, 
varken boendeorganisationer eller kommunala och statliga. Även på detta område torde det 
finnas omfattande företagsekonomisk litteratur, men återigen så verkar ingen litteratur sett 
behovet eller presenterat det i ett bostadsperspektiv. I Frankrike har den franska regeringen 
infört ”Contracts de ville” (stadskontrakt) som har till uppgift att underlätta horisontellt 
samarbete mellan organisationer så som bostadsbolag eller lokala föreningar och staten. Dessa 
samarbeten löper under ett flertal år (oftast sju år) och stödjer/underlättar såväl den 
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ekonomiska utvecklingen i området som hantering av sociala problem.69 Det finns också ett 
begrepp i Sverige som kallas för ”Governance” och kan beskrivas som en ny samverkansform 
mellan privata och offentliga aktörer för att underlätta samarbete.70 Detta skulle den svenska 
regeringen kunna bli bättre på och det ter sig alltså för mig att det kan vara här som den stora 
knäckfrågan ligger, för att kunna lyckas med omvandlingen av problembostadsområden. 
Kring detta ämne skulle jag vilja uppmuntra till fortsatt forskning då det ligger utanför mitt. 
Men jag anser att de med ett bättre samarbete skulle kunna utveckla synergieffekter som ger 
den slutgiltiga lilla knuffen för bostadsområdet i rätt riktning. Detta börjar nu även Stena 
Fastigheter att inse och det diskuteras nu internt att det krävs kraftiga insatser från alla håll 
samtidigt och ett bättre samarbete såväl internt som externt. 
 
När jag läst i litteraturen har jag märkt hur gärna den vill inruta alla människor i en syn och ett 
sätt att vara för att få ett problembostadsområde bättre. Men är detta verkligen det enda sättet 
och går det att rätta ett mångkulturellt spretigt samhälle in i ledet? Utifrån ett anarkistiskt 
synsätt så skulle detta vara helt fel väg att gå. Jag tänker inte gå in på vilken ideologi som kan 
vara den rätta, men ett vidare och nyare perspektiv skulle litteraturen bara må bra av. 
 
Till sist skulle jag vilja göra en liknelse med ett tidur. Figur 6.2 visar kugghjulen i uret som de 
övergripande områdena som måste behandlas och dess kuggar som detaljerna. Alla kugghjul 
hänger som i verkligheten ihop, om ett helt kugghjul saknas fungerar ingenting och om en 
kugge saknas eller är sliten kan det fungera ett tag men att haveri är nära. Detta bildar en 
modell som blir övergripbar och förhoppningsvis lätt att implementera. Men som med alla 
modeller finns risken att antingen verkligheten förloras på vägen eller att modellen blir för 
komplex. Med min modell (figur 6.2) gör jag inte anspråk på att den skulle vara fullständig, 
det finns säkerligen områden som jag och/eller litteraturen missat. Den ska ses som en över-
gripande förtydligande struktur som det kan byggas vidare på. Modellen skulle dessutom 
kunna göras ännu mer detaljrik och låta en kugge som exempelvis ”Grannar” bli ett helt nytt 
kugghjul och göra nya kuggar på detta i form av Närhet, Likhet, Kontinuitet och Ömsesidig-
het (se kapitel 3.5). 
 

                                                        
69 Engkvist (red), 2006, s 182‐183 
70 Blomé, 2006, s 35 
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Figur 6.2 – Kugghjul i samverkan 
Källa: Egen bearbetning och sammanställning av i texten upptagen litteratur och empiri. 
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