








Erfarenheter av områdesutveckling i ”utsatta” bostadsområden.

• Strukturförändrande ambitioner i målsättningar leder inte till insatser som verkar 

strukturförändrande. 

• Områdesinsatser ökar inte tillgången till sociala maktbaser för människor som bor i utvalda områden. 

• Demokratiska mål uppnås inte och således upprätthålls den generella ojämlikheten i staden.

• Områdesutvecklingens fokus på individen konstruerar ett (del)ansvar på individen för sin utsatta 

situation. Segregerande samhällsstrukturer blir inte identifierade och erkända inom detta snäva 

individperspektiv. 

• Eftersom många områdesprojekt saknar kontinuitet gynnar detta arbete bara de individer som för 

närvarande bor i området. 

Källa: Roelofs & Salonen 2019



Strategier för en integrerad 

bostadspolitik för hela befolkningen

UTJÄMNA – fördelningspolitik; via skatter, 

stöd och subventioner

BLANDA – främst en uppgift på den lokala           

nivån; blandade upplåtelseformer,        

stadsplanering etc. 



Centrala inslag i utvecklingsarbetet i Gårdsten.

• Tydligt mandat

• Värdegrundens betydelse

• Lokal närvaro – balans mellan engagemang och kontroll

• Uthållighet – långsiktighet

• Helhetstänkande – förena de tre hållbarhetsdimensionerna

• Förnyelsearbete i ordinarie verksamhet

• Kommunikation – dialog och förankring hos berörda



Värdegrundens betydelse

Uppdragets kärna att utgå från de boendes behov och vardagsvillkor. 

Ett relationsbyggande arbetssätt med betoning på närvaro, dialog och engagemang.

Uthållighet och kontinuerlig personalutveckling genom utbildningar, teamutveckling 
m.m.



Två paradigm inom allmännyttan.

Traditionell 

bostadsförvaltning

Bygga lokalsamhälle

Fokus Bostäder Boende

Uppdraget Smalt Brett

Tidsperspektiv Kortsiktigt Långsiktigt

Relation till boende Kundrelation Medborgarrelation

Ekonomisk 

rationalitet

Företagsekonomisk Samhällsekonomisk



Övergripande lärdomar av Gårdstensprocessen.

• Att våga göra många saker samtidigt och vara uthållig. 

• Att ha modet att släppa på internkontrollen och lita på 
medarbetarnas förmåga att omsätta företagets 
värdegrund till vardaglig praktik. 

• Att tilltro kraften och förmågan hos hyresgästerna och 
att de både kan och vill vara med och utveckla sin 
boendemiljö. 

• Att våga utmana invanda system och ordningar för att 
åstadkomma reella positionsförflyttningar när det gäller 
områdets kvaliteter och hushållens vardagsvillkor. 







Sociala investeringar 

enligt Allmännyttan

Lena Liljendahl, Sveriges Allmännytta
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• Över 1,4 miljoner hyresgäster

• 315 bostadsföretag över hela 
landet

• 910 000 lägenheter

• Totala fastighetsvärden: 1 000 
miljarder kronor

Var sjunde bor
hos allmännyttan



Allmännyttan 
social hållbarhet

• Kommunerna är långsiktiga ägare

• Kombinerar affärsmässighet med samhällsansvar

• Viktigt verktyg i bostadsförsörjningen

• Erbjuder boinflytande

• Kan ibland även bygga när ingen annan vill

• Blandning av hushåll och bostäder



• Segregation och utanförskap har skapat ett 
pressat läge i många bostadsområden idag

• Det ligger i fastighetsägarens intresse att 
bostadsområdet är tryggt och trivsamt

• Bostadsbolaget är ofta drivande i 
områdesutveckling

Bostadsbolaget – en 
viktig samhällsaktör



Massor av exempel

• Sociala krav i upphandlingar

• Praktikplatser och inkluderingsprogram

• Sommarjobb till ungdomar

• Läxhjälp

• Trygghetsvärdar för äldre

• EST-samverkan med polisen

• Ingå i fastighetsägarföreningar och tillsammans 
med de boende göra aktiviteter för att höja 
attraktiviteten i området



1. Närvaro

2. Boendes engagemang

3. Tillgång till fysiska mötesplatser

4. Lokala processledare

5. Samverkansavtal och partnerskap – det här fixar 
vi inte ensamma! 

Framgångsfaktorer



Tack!

Lena Liljendahl
08-4065562
lena.liljendahl@sverigesallmannytta.se







Sociala investeringar:
Hur kan bostadsbolag lyfta utsatta lokalmiljöer?
Anton Berg

Kommunledningskontoret

20 oktober 2021



Infallsvinkel från hållbarhetsarbete
• Tillhör organisatoriskt kommunledningskontorets 

hållbarhetsavdelning och arbetar gentemot hela kommunkoncernen.

• Långsiktig ambition om att förverkliga Agenda 2030 på lokal nivå i 
Uppsala.

• Kunskapspartner – förstärka det arbete som andra utför för att nå 
längre i omställningen mot ett hållbart samhälle.
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Utsatta lokalmiljöer på två sätt
Vad är det för typer av områden vi tänker på och hur 
kan arbete skilja sig åt med hänsyn till lokala 
omständigheter?



Exempel: Gottsunda/Valsätra
• Gottsunda och Valsätra-området är ett av Uppsalas folkrikaste och 

ligger insprängt mellan flera av kommunens mest välbeställda 
områden i södra delen av staden.

• Gottsunda/Valsätra pekas av polisen ut som ett särskilt utsatt 
område.

• Arbetet för att vända utvecklingen i området har fokuserats i en bred 
handlingsplan som samlar hela kommunen men också externa.

• Utmaningar i olika dimensioner – bred och riktad samverkan.

• Mötesplats Gottsunda – social investering med fokus på trivsel, aktiviteter 
och sysselsättning.

• Fastighetsägarförening har bildats.
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Exempel: potentiellt känsliga områden
• Efter omfattande renoveringar verkar det som att oroligheter kunnat 

följa i några bostadsområden.

• Ett gemensamt drag har varit att omflyttningen ökat betydande i 
samband med renoveringarna – ibland har detta uppmuntrats som 
en del i service gentemot hyresgästerna.

• Vad är det som kan ha gått förlorat?

• En viktig ”skyddsfaktor” verkar vara kopplat till tillit gentemot sina grannar.

• Att känna igen sina grannar kan ge stabilitet som grund för tillit, vilket verkar 
ha en positiv effekt på den upplevda tryggheten.

• De som i första hand valt att flytta kan ha varit den grupp som egentligen 
trivs och utgör den stabila grunden i området, men som med en liten 
förändring i incitament väljer att flytta till annat.
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Test: Renovering för kvarboende
• Kommunledningskontoret och Uppsalahem har valt att tillsammans 

följa arbetet med renoveringar i en viss stadsdel för att systematisera 
kunskap och lärdomar om hur det går att arbeta med renoveringar 
för att förebygga negativ utveckling.

• Stadsdelen delar socioekonomisk struktur med andra områden som 
haft en sämre utveckling men är fortsatt stabil gällande oroligheter.

• Med stöd i tidigare erfarenheter och med hypoteser om vilka faktorer 
som vi särskilt behöver värna tror vi att det går att utveckla bättre 
metoder för hur renoveringar kan genomföras för att stärka 
områdenas ”skyddsfaktorer”.

• Konkret fokuseras på deltagande och inflytande över processen.

• Systematiskt samråd i tidiga skeden

• Modell för inflytande över omfattning och framtida hyra.
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Lärdomar och reflektioner



Några lärdomar
• Utmaningar och vinster i området

Flera av de svårare utmaningarna att komma tillrätta med verkar 
finnas inbyggda i bostadsområdets inre ”system” och upprätthålls i 
självförstärkande processer över tid. På samma sätt verkar områden 
med inbyggda ”skyddsfaktorer” vara mindre känsliga för oroligheter 
oavsett socioekonomisk situation.

• Systematiskt arbete grundat i kunskap och erfarenhet
Samla, systematisera och dela kunskap om utmaningarna i området 
och erfarenheter från andra områden med varandra. Genom att 
tillvarata lärdomar från förr, kan vi med en fördjupad förståelse av 
nuläget i ett område arbeta aktivt med att stärka skyddande faktorer 
och hantera risker.
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Några lärdomar
• Samlas kring det gemensamma intresset – givers gain

Arbeta tillsammans utifrån en gemensam förståelse för vilka 
utmaningarna är, vilka faktorer som kan och bör stärkas med modet 
att våga försöka. Med utgångspunkt i att mångfald av expertis, 
erfarenhet och ingångsvärden ger en bredare möjlighet att agera kan 
vi få större möjlighet att agera handlingskraftigt och effektivt.
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Kritiska framgångsfaktorer





Kritiska framgångsfaktorer

• Dagens organisationer (optimala åstadkomma det vi redan har)

• Problembeskrivning (vilken uppgift ska lösas)

• Partnerskap med gemensamma målbilder

• Boende som resurs (Asset Based Community Development)

• Mobilisering och organisering (utveckla kollektiv förmåga)
















