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Sammanfattning 
 
Vid upprättandet av miljonprogrammet (1965-1974) skiljde sig stadsplaneringsidealet från 

dagens syn på hur en stad bör planeras. Idag står miljonprogramsområdena inför ett 

renoveringsbehov där evakuering av hyresgäster under upprustningsperioden kan bli nödvändigt, 

likaså en hyreshöjning för att finansiera upprustningen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 

ÖrebroBostäders (ÖBO) upprustningsprojekt Mitt Gröna Kvarter i miljonprogrammet Vivalla (på 

Visgatan i Örebro) är utformat, samt i vilket syfte projektet genomförs. Uppsatsen syftar också 

till att ge en bild av hyresgästernas reaktioner på projektet, hur beslutsprocessen går till gällande 

tillbakaflytt samt vilka möjligheter de haft att föra fram sina synpunkter. Följande 

frågeställningar besvaras i uppsatsen: Hur är ÖBOs projekt Mitt Gröna Kvarter utformat och vad 

är syftet med projektet? Vilka är hyresgästernas reaktioner och synpunkter på projektet och hur 

har deras synpunkter förts fram under processen? Hur resonerar hyresgästerna vad gäller 

tillbakaflytt efter upprustningen och vilken roll spelar informationen från ÖBO för detta beslut?  

Genom intervjuer med representanter från ÖBO, Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och 

Mobilisering (Cesam) och Hyresgästföreningen har en undersökning av syftet, genomförandet 

samt utformningen av Mitt Gröna Kvarter utförts. Relevanta textdokument har även legat till 

grund för det material som använts. För att ringa in ett hyresgästperspektiv har intervjuer 

genomförts med fyra hyresgäster på Visgatan. 

Trafikseparering för ökad trafiksäkerhet var ett ideal vid miljonprogrammets byggnadsperiod. 

Dagens stadsplaneringsideal baseras istället på funktionsblandning. Funktionalismens tanke om 

grannskapsenheter levde kvar då miljonprogrammet planerades. Idag planeras staden efter 

grannskapsidealet men begreppet tycks ha en förändrad innebörd. Vad som däremot är relativt 

nytt inom stadsplaneringen är inkludering av ett hyresgästperspektiv i planeringsprocessen.  

Mitt Gröna Kvarter är ett aktuellt upprustningsprojekt i miljonprogrammet Vivalla, Örebro, där 

en upprustning av kvarteret Visgatan sker. Det kommunala bostadsbolaget ÖBO genomför 

projektet i syfte att främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhetsutveckling i området. 

Syftet med projektet är även att inkludera ett hyresgästperspektiv, ÖBO gav Cesam i uppdrag att 

ta fram arbetssätt som främjar möjligheter till deltagande hos hyresgästerna. Upprustningen 

innebär en hyreshöjning för att delfinansiera projektet. Majoriteten av hyresgästerna på Visgatan 

flyttar inte tillbaka efter evakueringsperioden, samtliga hyresgäster som flyttar därifrån medger 

att den främsta bidragande orsaken är att hyran blir för dyr. En av de huvudsakliga slutsatserna är 

att hyresgäster, vars hem berörs av upprustningsprojekt, har ett relativt litet utrymme att påverka 

utfallet och sina möjligheter att flytta tillbaka efter evakueringsperioden. Detta kan vara 

problematiskt ur ett demokratiperspektiv, såväl som ur ett klassperspektiv. 

 

 

 

 

Nyckelord: miljonprogrammet, upprustning, Vivalla, deltagande, Mitt Gröna Kvarter, hyresgästinflytande 
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1. Inledning 
 

Uppsatsens problemområde sätts in i en större kontext genom att belysa miljonprogramsområdenas 

upprustningsbehov och uppmärksamma den aktuella finansieringsproblematiken.  

 

 

”Borta bra men hemma bäst” och ”Mitt hem är min borg” är två ordspråk som belyser hemmet 

som en viktig del i människors liv, det är där det privata livet utspelar sig och det är där man 

någonstans ska känna sig som tryggast. Men vad händer när det sker förändringar som påverkar 

hemmet? Många miljonprogramsområden, där många människor har sina hem, står nu inför ett 

renoveringsbehov och där evakuering av hyresgäster under upprustningsperioden kan bli 

nödvändigt. Det pågår en offentlig bostadspolitisk debatt som belyser miljonprogrammets behov 

av renovering i form av byggnadsteknisk upprustning men även effektivisering av 

energianvändning. Det finns en problematik kring och delade meningar om hur 

upprustningsprojekten ska finansieras. Upprustningen kan innebära en hyreshöjning för att 

finansiera renoveringen. 

 

I media har det rapporterats om ”lyxrenoveringar” med hyreshöjningar som medför att människor 

inte har råd att bo kvar. I april rapporterade Ekot på Sveriges Radio att ”Chockhöjda hyror driver 

bort hyresgäster- Tusentals hyresgäster kan hamna på gatan när hyrorna höjs dramatiskt i flera 

stora bostadsområden” (Rosendahl 2013). Enligt en granskning av hyresvärdar som Ekot 

genomfört konstateras att 90 % av alla upprustningsprojekt (av de granskade) kommer att 

finansieras med hyreshöjningar. (Rosendahl 2013)  

 

I april publicerade Dagens Nyheter en artikel med rubriken ”Hyreschock efter renovering” 

(Lagerwall 2013) för att belysa finansieringsproblematiken kring miljonprogramsupprustningarna 

runt om i landet. I artikeln beskrivs bland annat att upprustningen av miljonprogrammsområden 

beräknas uppgå till cirka 300 miljarder kronor de kommande 10 åren och att det är hyresgästerna 

som betalar notan. ( Lagerwall 2013) 

 

I november 2012 direktsändes Svensk Byggtjänsts heldagsseminarium på Nalen i Stockholm med 

temat ”Hållbar upprustning av miljonprogrammet” i webb-tv. Göran Cars, professor i 
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stadsplanering på KTH, öppnade seminariet med att konstatera att klyftorna mellan 

bostadsområden fortsätter att växa sig starkare samtidigt som social integration är en av 

välfärdssamhällets grundpelare. Enligt Cars är lösningen på finansieringen av 

miljonprogramsupprustningar att inkludera hyresgästerna i planeringsprocessen, i syfte att skapa 

mer mänskliga strukturer. Veronica Palm, socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson, 

argumenterade för att ansvaret för kostnaderna för renoveringen bör spridas och gemensamt 

betalas, istället för att låta den enskilda hyresgästen som drabbas bekosta renoveringen i form av 

hyreshöjning. Anti Avsan, moderat och riksdagsledamot i civilutskottet, är av annan uppfattning. 

Han betonar vikten av att hyresgästerna själva bör stå för finansieringen med höjda hyror och 

menar att det inte är statens ansvar att finansiera. Hyresgästerna bör enligt hans mening dock få 

möjlighet att påverka renoveringen så att det anpassas efter dennes betalningskapacitet. (Svensk 

Byggtjänst 2012)   

 

Det råder som sagt delade meningar om hur upprustning av miljonprogrammsområden ska 

finansieras och vem som egentligen bär ansvaret för det. Bostadsminister Stefan Attefall har 

klargjort att ansvaret för finansiering av miljonprogramsupprustningarna inte bärs av staten och 

menar istället att ansvaret primärt ligger på fastighetsägarna; 

 

”Det är fastighetsägarna som ska betala. De som inte har råd får väl sänka ambitionsnivån.” 

(Attefall, 2011) 

 

Vi står inför ett vägval i Sverige vad gäller miljonprogramsområdena, ska vi låta de stå och 

förfalla för att sakta men (o)säkert bilda ghettoliknande bostadsområden eller ska vi renovera upp 

hyresrätterna och låta hyresgästerna bekosta upprustningen med höjda hyror?  

 

I denna uppsats diskuteras upprustningsprojektet Mitt Gröna Kvarter i miljonprogrammet Vivalla 

i Örebro. Dels beskrivs hur Örebros kommunala bostadsbolag, ÖrebroBostäder (ÖBO), utformat 

projektet och i vilket syfte de genomför det, dels ges en bild av hyresgästernas reaktioner och 

synpunkter på projektet.  
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1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
 

Nedan beskrivs syftet med uppsatsen, en redovisning av frågeställningarna följer och därefter en redogörelse 

för avgränsningen.   

 

 

Upprustning av miljonprogrammsområdena kommer att påverka många människors hem de 

kommande åren. Av den anledningen är det vetenskapligt intressant att fördjupa sig i ett 

aktuellt upprustningsprojekt. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Örebros kommunala 

bostadsbolag ÖrebroBostäders (ÖBO) upprustningsprojekt Mitt Gröna Kvarter på Visgatan 

i miljonprogrammet Vivalla, Örebro, är utformat och i vilket syfte projektet genomförs. 

Uppsatsen syftar även till att undersöka hur hyresgästerna på Visgatan reagerar på projektet 

och vilka möjligheter de haft att framföra sina synpunkter samt delta i planeringsprocessen. 

Syftet är även att ge en bild av vilka faktorer som spelar in vad gäller hyresgästernas beslut 

om och resonemang kring tillbakaflytt efter upprustningsperioden.  

 

För att uppnå syftet med uppsatsen undersöks följande frågeställningar; 

 

 Hur är ÖBOs projekt Mitt Gröna Kvarter utformat och i vilket syfte genomförs 

projektet? 

 Vilka är hyresgästernas reaktioner och synpunkter på projektet och hur har deras 

synpunkter förts fram under processen?  

 Hur resonerar hyresgästerna vad gäller tillbakaflytt efter upprustningen och vilken 

roll spelar informationen från ÖBO för detta beslut? 

 

Studien begränsas till att handla om ÖBOs upprustningsprojekt Mitt Gröna Kvarter på 

Visgatan i stadsdelen och miljonprogrammet Vivalla, Örebro. Den här uppsatsen syftar inte 

till att beskriva på detaljnivå vilka specifika åtgärder upprustningen kommer att innebära. 

Betoningen ligger istället på ÖBOs grundläggande idéer om projektet. Det finns andra 

viktiga aspekter vid ett upprustningsprojekt, exempelvis ekonomiska kostnadsberäkningar 

och metoder för stambyten, vilket dock inte kommer att redovisas i denna uppsats. Vad 

gäller hyresgästernas reaktioner har uppsatsen begränsats till att redovisa fyra hyresgästers 

perspektiv på projektet.  
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1.3 Metod, material och tillvägagångssätt 
 
Nedan följer en redogörelse för fallstudiebaserad forskning, metod- och materialval samt en motivering för dessa val 
och på vilka sätt dessa val kan vara problematiska/fördelaktiga för denna fallstudie. ”Jönssonligan är inte ensam om 
att behöva en plan” (Esaiasson m. fl. 2012, s 87). 

 

 
Då uppsatsen syftar till att djupgående undersöka ett specifikt fall klassas denna studie som en 

traditionell fallstudie. Fallstudien uppmärksammar komplexa samband mellan sociala relationer 

och rumsliga processer. (Esaiasson m. fl. 2012, s 108–109) Fallstudie som metod bidrar till att 

bredda och utveckla kunskapsbasen inom ett visst område/ forskningsfält. Genom fallstudien 

skapas en kvalitativ insikt i ett eller flera specifika fall. Uppsatsen baseras på ett kvalitativt 

angreppssätt som kännetecknas av att studien går ner på detaljnivå och undersöker djupet av 

empirin. Den kvalitativa metoden skiljer sig därmed vid jämförelse med den kvantitativa, som 

strävar efter generalisering av empirin utifrån exempelvis mätbara värden, exempelvis statistik 

och siffror. Den kvalitativa metoden grundar sig alltså istället i att söka budskap och kunskap 

som döljer sig i såväl text som ord. Fallstudien fokuseras ofta kring en specifik plats. Vad gäller 

just fallstudier kan det finnas svårigheter med att generalisera resultatet då studien enbart 

undersöker en del av hela verkligheten, den kvantitativa översikten går därmed förlorad. Syftet 

med denna uppsats är dock att undersöka just en del av verkligheten, vilket motiverar det 

kvalitativa metodvalet. (Esaiasson m.fl. 2012, s 210-211)  

 

Genom Universitetsbibliotekets databaser Libris och Summon har material och information sökts. 

Sökningen i databasen Libris (efter böcker och avhandlingar) innefattade ord som 

miljonprogrammet, upprustning, renovering, medborgardeltagande, grannskap samt 

stadsdelsförnyelse. Jag fick bland annat in en träff på medborgardeltagande där jag hittade boken 

Med- och motborgare i stadsplanering- en historia om medborgardeltagandets villkor, av Kerstin 

Bohm (1985). Denna bok har använts som grund till mitt analytiska ramverk, tillsammans med 

Grannskap och stadsplanering : om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige av Mats Franzén 

och Eva Sandstedt (1981) som jag hittade genom sökordet grannskap. Dessa böcker kan tyckas 

något föråldrade med tanke på att de skrevs på 1980-talet,  det blir dock försvarbart i och med att 

det innehållsmässigt inte förändrats något gällande det som tas upp i böckerna. På sökordet 

miljonprogrammet fick jag träff på Thomas Halls bok Rekordåren : en epok i svenskt 

bostadsbyggande (1999) som använts till uppsatsens bakgrundskapitel. Boken är skriven i 



5 
 

samarbete med Boverket och sig väl för min undersökning, dels med tanke på att Boverket som 

statlig myndighet anses trovärdig men även för att Hall ger ett rättvisande intryck och beskriver 

miljonprogrammsområdena på ett objektivt vis. 

 

Medborgardeltagande i planeringsprocessen vilar på en demokratitanke, vilket gjorde valet av 

statsvetarna Joachim Åström och Mikael Granbergs resonemang i boken Governance på svenska 

(Hedlund & Montin 2009) relevant. Med tanke på att de både är verksamma på forskningsnivå 

ansågs detta resonemang tillförlitligt. Denna bok ligger till grund för delen om tidigare forskning 

i uppsatsen. För att belysa hyresgästperspektiv på upprustningsprojekt har jag hämtat resonemang 

från kulturgeograferna Irene Molina och Sara Westins rapport (skriven på uppdrag av 

Hyresgästföreningen) ”… men vart ska ni då ta vägen?”Ombyggnation ur hyresgästernas 

perspektiv. Rapporten är skriven 2011 och granskar på ett kritiskt, tydligt och strukturerat sätt 

ombyggnationers konsekvenser ur ett hyresgästperspektiv.  

 

 I Summon sökte jag efter tidsskrifter och avhandlingar genom sökorden neighbourhood, ”million 

housing program” + sweden och SCAFT 1968. Däremot använde jag mig inte i uppsatsen av 

något jag hittade via dessa sökningar. Jag använde även Moa Tunströms doktorsavhandling (På 

spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och problem i svensk 

stadsbyggnadsdiskussion 2009) till avsnittet om tidigare forskning. Tunströms avhandling lämpar 

sig väl för min undersökning då hon, på ett koncentrerat sätt, bland annat anger rumsliga 

kategorier som idag anses vara idealet för en god stad.  

 

Det finns olika sätt att använda sig av kvalitativ metod på och i denna uppsats har både skriftliga 

och muntliga källor använts. Det empiriska materialet kommer primärt att bestå av muntliga 

källor i form av semistrukturerad intervjustudier som genomförts med olika nyckelpersoner 

repspektive hyresgäster. Som komplement till dessa har skriftliga källor (framför allt offentliga, 

allmänt tillgängliga) använts. Opublicerade textdokument, exempelvis mötesreferat från Cesam 

som jag fått tillgång till via intervjutillfällena, har använts som material. Jag har även använt 

material från ÖBO, exempelvis lägesrapport 2011, skriftlig ansökan till Delegationen för 

Hållbara Städer, samt lägesredovisning 2012. Information om projektet Mitt Gröna Kvarter har 

jag också hämtat från ÖBOs hemsida, www.obo.se.  

http://www.obo.se/
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Uppsatsen bygger i första hand på informant- och respondentundersökningar. Skillnaden på 

informant och respondent är att en informant kan ses som en slags sanningsbärare, någon som 

kan bevittna hur verkligheten är beskaffad, i detta fall representanter ( från ÖBO, Cesam samt 

Hyresgästföreningen) som objektivt berättat om upprustningsprojektet Mitt Gröna Kvarter. En 

informantundersökning används i uppsatsen i syfte att beskriva projektets utformning, 

genomförande och syfte. Det kan här tilläggas att själva informanten är utbytbar eftersom det är 

den objektiva informationen om projektet Mitt Gröna Kvarter som eftersträvats vid denna 

undersökning. Varje informant har bidragit med en del av förklaringen till projektet, vilket 

bidragit till att en helhetsbild kunnat återges i uppsatsen. Det har funnits ”respondentspår” i vissa 

informantintervjuer, exempelvis vad gäller representanterna från Hyresgästföreningen och Cesam 

som kommenterat projektet utifrån egna synpunkter. De informanter som intervjuats är; 

 

 Ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad 

 ÖBOs styrelseordförande 

 Affärsutvecklare på ÖBO 

 Rådgivare på Cesam 

 Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen 

 

Hela uppsatsarbetet påbörjades genom en öppen intervju med ordförande för Programnämnd 

Samhällsbyggnad i Örebro, i syfte att skaffa mig övergripande kunskap om stadsdelsförnyelsen 

av de västra stadsdelarna i Örebro stad. Representanterna från ÖBO, rådgivaren på Cesam och 

verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen har i denna studie fungerat som nyckelpersoner 

(informanter) i syfte att ge objektiv information om projektet Mitt Gröna Kvarter och i dessa 

intervjuer har inget större utrymme för egna åsikter funnits i intervjuguiden (se Bilaga 1 och 

Bilaga 2). Spontana följdfrågor som har uppkommit under intervjun besvarades, de står alltså inte 

nedtecknade i intervjuguiden. Jag vill uppmärksamma min medvetenhet kring de urval som gjorts 

gällande representanterna på ÖBO. De har potentiellt kunnat välja ut de åsikter som passar in i 

den bild som projektorganisationen önskar att förmedla. Motivet till intervjuurvalet baseras 

framför allt på att samtliga informanter innehar en anknytning till och en central roll i projektet. 

Jag tog kontakt med informanterna via mejl i och bokade därefter in ett fysiskt möte. 
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Det lämpar sig dock inte i denna uppsats att enbart utgå ifrån en informantundersökning då syftet 

delvis är att återge en subjektiv bild av hyresgästernas synpunkter och reaktioner kring projektet. 

Vad gäller respondentundersökningen har fyra hyresgäster på Visgatan intervjuats. Samtliga 

hyresgäster som intervjuats påverkas av upprustningsprojektet, antingen genom att de blivit 

evakuerade eller bor kvar i väntan på omflyttning eller liknande. Vid en respondentundersökning 

är det intervjupersonens egna åsikter som står i fokus och är därför inte utbytbar. (Esaiasson m.fl. 

2012, s 227-230)  

 

För att få tag på hyresgäster att intervjua frågade jag ÖBO om hjälp att kontakta hyresgäster 

angående en intervju. Jag fick dessvärre svaret att ÖBO inte kunde lämna ut hyresgästers 

kontaktuppgifter, vilket försvårade min studie något. Jag tog själv kontakt med en hyresgäst på 

Visgatan som jag blev rekommenderad av rådgivaren på Cesam att kontakta. Genom mötet med 

denna hyresgäst fick jag tipset att medverka på Hyresgästföreningens möte i kvarterslokalen på 

Visgatan den 29 april 2013. Närvarande på mötet var två representanter från ÖBO och 9 

hyresgäster, varav fem boende på Visgatan och fyra på granngatan, Lyrikgatan. På detta möte 

presenterade jag mig själv och vad min uppsats handlade om och frågade därefter hyresgästerna 

om de kunde tänka sig att ställa upp på en anonym intervju, varpå tre stycken svarade ja och efter 

mötet genomfördes intervjuerna.   

 

Både informantundersökningen och respondentundersökningen baseras på kvalitativa 

frågeundersökningar i form av semistrukturerade intervjuer. Fördelen med att utföra en 

intervjustudie är att den har potential att generera mer uttömmande svar än vid exempelvis en 

enkätstudie. Till skillnad mot enkäter finns även möjligheten att ställa eventuella följdfrågor och 

finna användbara citat. Min bedömning gällande valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig 

i resonemanget om att en allt för öppen intervju riskerar att medföra att intervjun hamnar för 

långt ifrån ämnet. Samtidigt kan en alltför strukturerad intervju lämna begränsat utrymme för 

kommentarer och oväntade svar, något jag istället velat välkomna genom att använda mig utav 

semistrukturerade intervjuer. (Eliasson 2006, s 25-27) 
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Vad gäller hyresgästerna som intervjuats har intervjuerna varit av mer samtalskaraktär där ett 

friare tillvägagångssätt tillämpats som gett dessa respondenter utrymme att ge oväntade svar. 

Samtidigt har det funnits en intervjuguide med deskriptivt utformade frågor (se bilaga 1), som 

legat till grund för dessa intervjuer. (Esaiasson m.fl. 2012, s 12) Vid samtliga intervjuer har både 

anteckningar förts och inspelningar gjorts, med godkännande av samtliga intervjupersoner. 

Övergripande resonemang har i denna uppsats återgivits i öppen textstruktur medan relevanta 

citat skrivits ner ordagrant och refererats till ursprungskällan.   

 

Vad gäller det intervjuurval av informanter och respondenter som gjorts för denna uppsats ses 

representanterna från ÖBO och rådgivaren på Cesam som drivande aktörer i processen. 

Hyresgästerna på Visgatan och verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen representerar 

den reagerande sidan, den som reagerar på projektets beslut och handlingar som av den andra 

sidan fattats/tagits. Dessa urvalsgrupper avser vara varandras motparter och genom att välja just 

dessa får uppsatsen en helhetsbild som påvisar båda sidornas ståndpunkter. 

 

Uppsatsen baseras till stor del på intervjustudier och med det sagt krävs även att en viss typ av 

uppmärksamhet riktas till intervjueffekter. Vid intervjuer finns olika typer av oönskade effekter i 

samspelet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad, något som kan påpekas som en 

nackdel med detta tillvägagångssätt. Omedveten påverkan av intervjupersonen eller anpassning 

från den intervjuades sida är exempel på intervjueffekter. Intervjueffekterna kan bero på vem det 

är som intervjuar, alltså kön, etnicitet eller liknande och kan avgöra hur intervjupersonen väljer 

att svara. Vid intervjuer kan intervjupersonen även bli direkt berörd/ påverkad av intervjuarens 

kroppsspråk eller tonläge. Medvetet eller omedvetet. (Esaiasson m. fl. 2012, s 234-235)  

 

För att studien ska uppnå relabilitet, alltså att inte slumpmässiga eller systematiska fel uppstår, är 

det viktigt med en medvetenhet kring personliga värderingar. Genom att vara tydlig i 

argumentationer och underbygga resonemang väl, kan detta uppnås. För att uppnå en högre 

validitet (att det som avses mätas faktiskt mäts) och relabilitet skulle omfattningen på antal 

intervjuade  hyresgäster på Vigatan behövt vara högre. Att jag valt att enbart intervjua fyra 

hyresgäster kan kännas tunt men syftet med denna uppsats är att återge en subjektiv bild av 

hyresgästernas reflektioner kring och synpunkter på projektet, inte att utgöra ett underlag för 
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statistiska undersökningar eller söka efter en generalisering av resultatet.Trots detta ska inte 

intervjuernas betydelse för uppsatsen tonas ner då de bidrar till att uppnå syftet och besvara 

frågeställningarna som uppsatsen kretsar kring, att ge en subjektiv bild av hyresgästernas 

reaktioner exempelvis. (Esaiasson m. fl. 2012, s 57-65) 

 

Intervjupersonerna har tillgivits anonymitet och benämns därför inte med namn utan som 

hyresgäst eller hushåll (med eventuellt efterföljande nummer, vilket baseras på husnumret 

hyresgästen tillhör) Jag bedömde det lämpligt att skriva ut husnummer då svaren på 

intervjufrågorna kan tänkas variera beroende på i vilket hus hyresgästen bor i. Bor hyresgästen i 

ett hus som ska rivas baseras beslutet om tillbakaflytt efter evakueringsperioden möjligtvis på 

andra faktorer, då hyresgästen i detta fall inte har någon lägenhet att flytta tillbaka till. För att 

ytterligare hålla anonymitet benämns samtliga hyresgäster/ hushåll som hon, oavsett vilken 

könstillhörighet denna har. Det finns naturligtvis en risk att någon kan koppla ihop hushåll och 

citat till verklig person, något jag tagit upp vid samtliga intervjuer men fått klartecken om att 

ändå få genomföra de. I ett av fallen (hushåll 12) spelade anonymiteten ingen roll och jag fick 

godkännande att använda dennes namn, något jag dock inte gjort med anledning att säkerställa 

sekretessen gällande resterande hushåll. 

 

Hyresgästernas reaktioner, vad de tycker och vilka synpunkter de har på projektet, bör ses som 

indikationer på tendenser, alltså inte som slutgiltiga svar eller bevis. Denna fallstudie 

representerar inte en bild av samtliga upprustningsprojekt inom ramen för miljonprogrammet. 

Uppsatsen ger en bild av vissa hyresgästers reflektioner och synpunkter på Mitt Gröna Kvarter. 

Det är därför möjligt att resultatet av hyresgästernas synpunkter /reaktioner på projektet skulle 

kunnat variera om andra hyresgäster än de som för denna uppsats intervjuats. Jag är medveten om 

att för stora slutsatser inte kommer att kunna dras enbart baserat på de intervjuer som gjorts med 

boende på Visgatan.  

 

Vad gäller forskningsetiska överväganden har jag valt att i denna uppsats tillämpa 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går huvudsakligen ut på att jag 

som författare till uppsatsen ska informera intervjupersonerna om syftet med uppsatsen. Innan 
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varje intervju presenterade jag vad uppsatsen handlade om och i vilket syfte jag ville genomföra 

intervjuerna. Samtyckeskravet baseras på att intervjupersonerna själva bestämmer över sin 

medverkan. I denna uppsats samtyckte samtliga intervjuade hyresgäster till anonymitet i 

uppsatsen och informanterna godkände medverkan. Vad gäller konfidentialitetskravet ska alla 

intervjupersoners uppgifter behandlas och förvaras utom räckhåll för obehöriga. Ett exempel på 

hur jag rättat mig efter detta krav är gällande de inspelade intervjuerna som direkt efter 

transkribering raderades och inte avlyssnades av någon annan än mig. Nyttjandekravet är ett krav 

på att insamlade uppgifter om intervjupersonerna enbart får användas av mig i just denna studie. 

Jag kan därför inte använda mig av intervjuerna för annat ändamål, i en annan studie exempelvis 

eller dela med mig av uppgifterna. (www.vetenskapsradet.se) 

 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att tillämpa en kvantitativ metod genom en 

enkätundersökning där enkäter skickas ut till hyresgästerna i området. Via enkäterna hade studien 

blivit generaliserbar och kunnat påvisa en bredare bild av hyresgästernas uppfattning av ÖBOs 

projekt Mitt Gröna Kvarter. Anledningen till att jag valde bort enkätundersökning var dels för att 

cirka hälften av hyresgästerna på Visgatan i dagsläget blivit evakuerade. Det skulle medföra ett 

bortfall av hyresgäster och då kunna ge en felaktig bild i och med att jag endast skulle fått svar 

från de som bor kvar, långt ifrån alla har tagit ställning till om de vill flytta tillbaka efter 

evakueringen eller inte. En annan anledning till att jag valde bort enkäter var av språkliga skäl. 

Visgatan präglas av en mångspråkig befolkningssammansättning och risken för att få låg 

svarsfrekvens (på grund av att hyresgästerna helt enkelt inte förstår vad som står i enkäterna) 

gjorde att jag bedömde det som olämpligt att utföra en enkätundersökning, istället fokuseras 

uppsatsen på kvalitativa intervjuer som lämpar sig bättre i detta sammanhang.  

1.2 Disposition  
 
Efter denna inledning följer resterande kapitel i den ordningsföljd som nedan anges (uppsatsens disposition 

återfinns även i innehållsförteckningen).  

 

 

Kapitel 2 inleder härefter uppsatsen med ett bakgrundskapitel i syfte att ge läsaren 

bakgrundsfakta till miljonprogrammets framväxt och förståelse för varför upprustning av dessa 

områden idag anses aktuell. I uppsatsens kapitel 3 redovisas de teoretiska utgångspunkterna, 

begreppen och den tidigare forskningen som legat till grund för denna uppsats. Betoningen ligger 
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på att presenterna användbara teorier och tidigare forskning genom att redogöra för begrepp som 

grannskapsenhet, trafikseparering och medborgardeltagande (i planeringsprocessen) . I Kapitel 4 

presenteras fallstudieområdets (Mitt Gröna Kvarters) utformning utifrån resultatet av den 

insamlade empirin. I detta kapitel beskrivs även i vilket syfte ÖBO genomför 

upprustningsprojektet. Därefter följer en redogörelse för vilka möjligheter hyresgästerna har haft 

att föra fram sina synpunkter på projektet, exempelvis genom ÖBO, Cesam och 

Hyresgästföreningens olika delaktighetsarbeten. Kapitlet fortsätter med att presentera det resultat 

som framgått av de kvalitativa intervjuer som genomförts med hyresgäster i syfte att återge en 

mer subjektiv bild av deras reaktioner på projektet. I detta avsnitt redogörs för de faktorer som 

spelat in i hyresgästernas beslutsprocess vad gäller tillbakaflytt och om informationen från ÖBO 

spelat in i beslutet. Kapitel 4 avslutas med en samlad analys av det empiriska materialet och 

resultatet. I kapitel 5 presenteras de huvudsakliga slutsatserna.  

2. Miljonprogramsområdenas framväxt 
 
Uppsatsen kretsar kring upprustningen av Visgatan, som är en del av miljonprogrammet Vivalla i Örebro. Det krävs 

en förförståelse för vad miljonprogrammet innebär och varför det idag anses vara i upprustningsbehov. Därav detta 

bakgrundskapitel. 

 

 
Under 1950- och 1960-talet sker en ekonomisk tillväxt inom industri- och näringslivssektorn 

vilket resulterade i att den offentliga sektorn expanderade. Den ekonomiska tillväxten medförde 

att människors krav på större och bättre bostäder blev ett faktum och i takt med urbaniseringen 

ökade trycket på städernas bostäder. Den ökade efterfrågan på bostäder satte press på 

byggsektorn vilket resulterade i industriella produktionsmetoder för att standardisera byggandet. 

Trots att bostadsbyggandet ökade rådde trångboddhet i Sverige. (Hall 1999) 

 

Miljonprogrammet är den benämning på en period (1965-1974) där ambitionen var att 

färdigställa en miljon nya bostäder i Sverige på 10 år för att råda bot på bostadsbristen samt höja 

bostadsstandarden. Riksdagens målsättning med beslutet (1965) var att bygga 100 000 nya  

bostäder (mestadels hyresbostäder och flerbostadshus) varje år under denna period, vilket 

möjliggjordes genom massproduktion av storskaligt och monotont utformade bostadsområden 

samt tekniskt rationella lösningar. (Hall 1999, s 6-8) 
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Miljonprogrammets bostadsområden byggdes under både tids- och kostnadspress, billig mark att 

bygga på var en förutsättning för genomförandet. Det medförde att dessa bostadsområden 

upprättades i städers ytterområden, i vad som kan benämnas förorter. (Vidén & Lundahl 1992, s 

13) De vanligast förekommande hustyperna som upprättades under miljonprogrammet var 

lamellhus, böjda lamellhus, skivhus, punkthus, loftgångshus och radhuslängor. Bostäderna 

planerades i regel utifrån tanken om kärnfamiljers framtida bosättning i dessa områden. 

Parkeringsytorna i anslutning till bostadsområdena var i regel stora, 13-17 bilplatser/ 1000 

kvadratmeter våningsyta angavs i normerna. I Bostadsbyggnadsutredningen 1965 angavs 

riktlinjer om hur miljonprogrammets grönytor skulle användas. Att avsätta grönområden för lek 

och rekreation betraktades som viktiga inslag i bostadsområdena. Att koncentrera stadsdelarna 

inom en begränsad yta, i syfte att lämna omkringliggande naturområden orörda och därmed 

uppmuntra de boende till friluftsliv, var en grundtanke då miljonprogrammets bostadsområde 

planerades. (www.bth.se)  

 

Miljonprogrammets bostadsområden planerades även utifrån hur den förbipasserande resenären 

skulle uppfatta området. Detta resulterade i att bebyggelsen ofta gavs en enhetlig gestaltning med 

syfte att upplevas som sammanhängande storskaliga volymer i kontrast till landskapet runt 

omkring. Funktionalismens tanke om grannskapsenheter levde kvar som ett ideal vid 

upprättandet av dessa bostadsområden. Tanken om grannskapsenheter baserades främst på att 

varje miljonprogramsområde skulle delas in i sektioner/ grannskap i syfte att skapa gemenskap 

och platsidentitet. Karakteriserande för miljonprogramsområden är att en centrumanläggning, 

med placering i mitten av området, samlade de nödvändigaste servicefunktionerna och skulle 

representera handel och kommers. (www.bth.se) 

 

Miljonprogrammets bostadsområden gav många människor tak över huvudet och förbättrade 

dåtidens bristfälliga bostadsstandard, samtidigt växte en stark kritik fram mot dessa områden 

redan i slutet av 1960-talet. I media fördes kritiken fram genom att uppmärksamma 

undersökningar som visade att dessa bostadsområden präglades av segregation, visuell monotoni 

och isolering. (Vidén & Lundahl 1992, s 13)  

 

http://www.bth.se/
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Miljonprogrammet karaktäriseras i dagsläget av människor vars inkomster och utbildningsnivåer 

är låga, arbetslösheten är hög och generellt sett är ohälsan högre i dessa områden. Detsamma 

gäller det höga försörjningsstödet och bidragsberoendet i dessa områden.  Det finns även en 

etnisk dimension av boendesegregationen i miljonprogramområdena, andelen utlandsfödda är 

som allra störst i dessa områden vilket bidrar till att miljonprogrammen kan sägas präglas av 

mångkulturella bostadsområden. (Lilja 2005, s 185-186)  

 

Socialtjänstlagen, som infördes 1982, betonade vikten av att tidigt integrera och ta hänsyn till 

sociala faktorer i planeringsprocessen. Efter upprättandet av miljonprogrammet 

uppmärksammades ett behov av sociala avvägningar/beskrivningar som underlag för planering. 

(Nyström 2003, s 134) 

 

Storstadskommittén genomförde en enkätundersökning om hur ungdomar som bor i 

miljonprogrammets bostadsområden upplever sin boendemiljö. 75 % tyckte att deras 

bostadsområden var fina samtidigt som 90 % ändå ansåg ett visst upprustningsbehov nödvändigt, 

exempelvis att förbättra parker och gårdar. Vad gäller de vuxna upplevde mindre än 20 % ett 

missnöje över sin boendemiljö i områdena. Det missnöje som ändå uppdagades kretsade framför 

allt kring områdets sociala integration, främlingskap, rädsla samt områdets geografiska läge. Stat 

och kommun har under de senaste tre decennierna satsat stora belopp på att stävja segregationen i 

miljonprogramsområden. Att skapa integration och gemenskap i dessa områden har legat till 

grund för ett flertal projekt som verkat i syfte att bryta den negativa strukturen. Den fysiska 

byggnadsstrukturen utgör förutsättningar för människors vardagsliv. (Lilja 2005, s 186) 

Miljonprogrammets bostäder börjar närma sig 50 år vilket innebär att viss upprustning är 

nödvändigt, på grund av naturligt slitage men även bristfälligt underhållsarbete. Vissa åtgärder 

behöver vidtas för att inte låta bostäderna förfalla. Fortsätter upprustningen av miljonprogrammet 

i den takt den sker på idag beräknas det ta närmare 30 år innan all renovering är klar. 

Upprustningstakten behöver öka för att bostäderna (i vissa fall) inte ska förfalla. (SABO 2009) 

 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) menar att bidragande faktorer till 

upprustningsbehovet är tekniska brister, skärpta samhällskrav, sociala faktorer och 

marknadsanpassning (nya kundgrupper). Bostäderna från denna byggnadsperiod är tekniskt 
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utslitna, stammar för avlopp och vatten behöver bytas. Stambyte medför ofta att kök och badrum 

renoveras i samband med bytet. Att byta ut ventilationssystem och värmeanläggningar är 

nödvändigt, främst ur hållbarhetsperspektiv. Elinstallationerna lever inte upp till dagens riktlinjer 

om säkerhet och behöver därför åtgärdas. En kort tid efter att miljonprogrammet färdigställts 

upprättades krav på sanering av PCB och asbest, något som behövs göras i dessa 

bostadsområden. Till skillnad mot för 50 år sedan har kraven på att arbeta för ett hållbart 

samhälle skärpts vilket medfört att energieffektivisering i miljonprogramsområdena behövs. Idag 

finns även sociala krav som påverkar behovet av att rusta upp miljonprogrammet då dessa 

områden präglas av hög arbetslöshet, segregation och låg inkomst som kan leda till utanförskap 

där de boende känner sig otrygga. Det sista skälet till upprustning av miljonprogrammet är att 

dessa områden inte anses attraktiva i dagens läge och flera kommuner är intresserade av att 

förändra bilden av dessa områden för att locka dit fler människor och framförallt nya 

kundgrupper. (SABO 2009)  

 

Fastighetsägaren bär det primära ansvaret att upprätthålla en lägsta godtagbar standard på 

bostäderna och vid eventuell upprustning krävs hyresgästernas godkännande, eller 

hyresnämndens tillstånd. Fastighetsägaren kan vidta åtgärder under sådana omständigheter där 

hyresgästerna förstår vad upprustningen innebär (i termer av ökande nyttor och kostnader). 

Hyresgästinflytandet regleras i Hyreslagen där det bland annat framgår att åtgärder som på något 

sätt påverkar bruksvärdet eller innebär en större förändring i hyresrättslägenheten, kräver ett 

godkännande av hyresgästen för att få genomföras, eller att hyresnämnden lämnar tillstånd. 

(Hyreslagen 18 e § och 18 d §) 

3. Teoretiska utgångspunkter, begrepp och tidigare forskning 
 

Kapitel 3. belyser kunskapsläget genom att redogöra för idén om grannskap, trafikseparering, deltagande i 

planeringen och upprustningsprojektens konsekvenser ur hyresgästperspektiv. 

 

3.1 Idén om grannskap 
Kort efter att miljonprogrammets bostadsområden färdigställts växte en kritik fram mot dessa 

områden, en förortsdebatt som pekade på miljonprogrammet med negativa förtecken tog fart. 

Debatten handlade bland annat om miljonprogrammets utmärkande drag av passivitet och 

isolering. Mats Franzén och Eva Sandstedt beskriver i sin bok, Grannskap och stadsplanering- 
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om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige (1981), begreppet grannskap som motbilden till 

förorten och miljonprogrammet. Till skillnad mot förorten präglas grannskap av positiva 

förtecken som exempelvis liv, omsorg och en plats där man känner rotfasthet. Grannskapet 

representerar det goda samhället och i formuleringar av vad som saknas i miljonprogrammet tas 

just grannskapet upp som ideal. Franzén och Sandstedt belyser även grannskapet som ett sätt att 

bryta den negativa förortsstrukturen, dels genom att grannskapet bidrar till aktivitet på platsen 

som bryter passiviteten och dels för att det bryter isoleringen och istället skapar gemenskap. 

(Franzén & Sandstedt 1981, s  39-44) 

 

Vad kännetecknar då en grannskapsenhet? Den amerikanska stadsplaneraren Clarence A Perry 

myntade begreppet grannskapsenhet redan på 1920-talet, och bygger på tanken om att 

människorna ska kunna leva en stor del av sina vardagsliv inom enheterna. Han intresserade sig 

för hur, genom fysisk bebyggelsestruktur, planerare kunde skapa förutsättningar för grannskap. 

Perrys teori om grannskapsenheter var avsedd för (kärn)familjer och avgränsas i de sex rumsligt 

samordnade planelement han ansåg nödvändiga: storlek, avgränsning, öppna ytor, institutioner, 

affärer och internt trafiksystem. (Franzén & Sandstedt 1981, s 148–155) 

 

Grannskapsenhetens lämpliga storlek avgörs enligt Perrys teori med utgångspunkt i det antal barn 

som går i grundskolan, därefter beräknas antalet familjer/ befolkningen runt omkring skolan. Om 

skolan placeras i mitten av enheten uppfylls normerna på gång- och cykelavstånd till skola och 

lekplats för skolbarnen. Avgränsningen av grannskapsenheten sker bland annat genom 

trafikseparering, alltså att trafiken styrs bort från bostadsområdet och leds istället runt omkring 

enheterna. Det skapar en fysisk avgränsning som leder till ökad trafiksäkerhet samt ringar in 

enhetens identitet. Öppna ytor, som exempelvis parkeringar och rekreationsområden, bör utgöra 

minst 10 % av enheten och gärna vara utspridda över området, enligt Perry. Institutioner, 

exempelvis kyrkor och skolor, är en viktig del av enheten och bör vara belägna i mitten av 

enheten. Skolan ska även fungera som ett medborgarhus där exempelvis föreningar kan nyttja 

lokalerna, centrum blir då ett så kallat ”Community Center”. Affärerna ansamlas i mindre kluster 

utspridda i periferin av enheterna, Perry kallar dessa områden ”local shopping districts”. En av 

fördelarna med att placera affärerna i utkanten är ur ekonomisk synpunkt, ligger de i utkanten 

tillgängliggörs handel även för intilliggande grannskapsenheter. Genom att samordna 
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ovanstående planelement framförs en idé av Perry om hur bostadsområden bör planeras, med 

utgångspunkt att gynna barnfamiljer. (Franzén & Sandstedt 1981, s 148–155)  

  

Perrys grundläggande idéer om hur en grannskapsenhet är ordnad återfinns i Mats Franzén och 

Eva Sandstedts definition av en grannskapsenhet, som de definierar på följande sätt: 

 

”En i ett sammanhang planerad fysisk struktur, som innefattar ett avgränsat område 

innehållande bostäder och bostadskomplement, där ett flertal av dessa är samlade i ett centrum. 

Nödvändiga bostadskomplement är livsmedelsaffär(er), skola, samt öppna ytor.”  

(Franzén & Sandstedt 1981, s 165) 

 

I citatet ovan kan utläsas att det inte enbart är bostäder som representerar en 

grannskapsenhet,”stationer” som är nödvändiga för de boendes vardagslivsrutiner, exempelvis 

skola och affärer, ska också ingå i dessa enheter.  

3.2 Trafikseparering som ideal 
Vid upprättandet av miljonprogrammet var grannskap däremot inte ett centralt planeringsideal, 

trots att det fortfarande fanns kvar som en idé. Fokuseringen låg istället på andra faktorer, 

exempelvis (trafik)säkerhet. Efter andra världskriget ökade bilismen i Sverige vilket ledde till att 

riktlinjer för trafik i stadsplaneringen tillämpades och prioriterades högt. Tanken om ökad 

trafiksäkerhet i bostadsområden genom trafikseparering (som grundade sig i att trafiken styrdes 

ut från bostadstadsområdena), är ett exempel på hur i praktiken säkerhetsaspekten tillämpades i 

stadsplaneringen. Istället för vägar avsedda för bilism satsades det på cykel- och gångvägar 

mellan husen och vägarna drogs vid sidan av och runt omkring bostadsområdena istället för rakt 

igenom. Trafiksepareringen under miljonprogrammet gav upphov till helt nya stadsmiljöer och 

påverkade närmiljön. (Hall 1999, s 33–34) 

 

Trafiksäkerhetssatsningen påverkade även planeringen av parkeringsplatser i 

miljonprogramsområdena. Då bostadsområdena planerades för att vara trafikfria anlades 

parkeringar i stora anläggningar, placerade mellan bostäderna och vägen. Tvåvåningsplan med 

parkeringar byggdes ofta precis vid infarten till bostadsområdena. (
 
Hall 1999, s 50–51) 
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Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen Forskning om Trafiksäkerhet (SCAFT) arbetade med 

forskningsprogrammet ”Möjligheterna till ökad trafiksäkerhet genom samhällsplanering” 1961-

1967. Planeringen gick ut på att särskilja trafiken från arbete, service och boende samt skapa 

bättre och snabbare vägar för den planerade ökningen av bilism. (Hagson 2004, s 31)  

 

Lokaliseringsprincipen tillämpades i stadsplaneringen och bygger på att trafiken styrs bort från 

bostadsområden samt att verksamheter så som skola, arbete och affärer byggs i anslutning eller i 

närheten till bostäderna. (Hagson 2004, s 42) Sune Lindström och Olof Gunnarsson, deltagare i 

gruppen SCAFT, illustrerar lokaliseringsprincipen enligt följande bild; 

 

Figur 1. Lokaliseringsprincipen. Källa: Gunnarsson och Lindström 1970, s 61 

 

Av Figur 1. framgår tydligt hur trafikseparering ska kunna bidra till ökad trafiksäkerhet genom att 

dra vägnätet vid sidan av bostadsområdet istället för rakt igenom. Tillgång till entréer och 

ingångar till hus ska heller inte förekomma i direkt anslutning till vägarna. I SCAFT 1968 

presenterades ett nytt ideal där varje stadsbyggnadselement, exempelvis vägar och bostäder, 

klassificeras och lokaliseras skilda från varandra.  En grundtanke bakom det nya idealet var att 

bostäder inte skulle bilda slutna kvarter utan bebyggelsestrukturen skulle hållas öppen och att 

rummets olika ”stationer” skulle hållas isär: man bor på ett ställe, handlar på ett annat och arbetar 

på ett tredje. (Hagson 2004, s 36) 

 

Även om tanken om trafikseparering för ökad trafiksäkerhet var god ur många aspekter, framgår 

vid studerandet av ett typiskt miljonprogramsområde, att trafiklederna skapar både synliga och 

osynliga barriärer. Barriärer som ringar in bostadsområden och skapar en ”vi och de känsla”. Av 
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den hårda kritik som riktats mot dessa områden fokuseras mycket kring hur trafiksepareringen 

skapar en hård och avvisande (omänsklig) miljö. (Hall 1999, s 50)  

 

Trafiksepareringen var ett av de planeringsideal som det riktats stark kritik mot men det finns 

även fler faktorer som bidragit till kritiken av miljonprogrammets bostadsområden. Moa 

Tunström skriver i sin avhandling På spaning efter den goda staden (2009) att faktorer som 

social utsatthet, segregation och utslitna boendemiljöer har kommit att representera en generell, 

allmänt vedertagen, uppfattning om miljonprogrammets bostadsområden. Det begrepp som från 

början representerar ett bostadsområde lokaliserat utanför stadskärnan har bytt karaktär och blivit 

ett tecken för utanförskap: ” utanför staden, något annat än staden.” (Tunström 2009, s 79).  

 

Samtidigt belyser Tunström i sin avhandling att den allmänna stereotypa, negativa bild av 

miljonprogramsområden sällan överensstämmer med hur människor som bor i dessa områden 

faktiskt uppfattar platsen. (Tunström 2009) Miljonprogrammets negativa utveckling har väckt en 

bostadspolitisk debatt där åtgärder som exempelvis att minska segregationen blivit ett prioriterat 

område.
 
(Tunström 2009, s 78–79)  

 

Tunström ställer upp rumsliga kategorier som representerar den goda staden respektive motbilden 

till den goda staden i tabellen på följande sida: 

 

Tabell 1. Rumsliga kategorier som bidrar till konstruktionen av ideal och motbilder. Källa: Tunström 2009, s 88 
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Tabellen visar att den goda staden bland annat karaktäriseras av förtätning (stadskärnan), och 

motsatsen till den goda staden präglas av utglesning (förorten). Det blir tydligt enligt tabellen att 

miljonprogrammets bostadsområden uppfyller många av de rumsliga kategorierna i höger spalt, 

den problematiska motbilden till den goda staden. Till skillnad mot miljonprogrammets period av 

bostadsbyggande har idealen för vad som kännetecknar en god stad förändrats. Från att ha haft 

utglesning och trafik- och funktionsseparering i bakhuvudet vid byggandet av bostäder på 1960- 

och 1970- talet har trenden vänt till förtätning och strävan efter att bygga ihop staden. Att i 

planeringen bygga tätare stadsmiljöer är ett försök att motverka den problematiskt glesa 

stadsbebyggelsen. Täthet innebär dock inte enbart förtätning av fysisk bebyggelse, det kan även 

handla om ”funktionsblandning och ett omfattande socialt liv.”
 
(Tunström 2009, s 89) 

 

Till skillnad mot miljonprogrammets tanke om funktionsseparering planeras nu staden efter 

idealet funktionsblandning. Dels i form av en blandad trafik, där bilister och cyklister delar på 

vägarna och de gående går på trottoarerna intill, dels en blandning av service, bostäder, butiker 

och arbetsplatser. (Tunström 2009, s 88–98)  En annan aspekt vad gäller det nya 

funktionsblandningsidealet, som kan tyckas motsägelsefull i detta sammanhang, är bevarandet av 

gränser i staden. Tunström beskriver att den goda stadens bostadsområden/kvarter planeras så att 

det skapas tydligare gränser mot gatorna och andra intilliggande kvarter. Avsaknaden av tydliga 

gränser är ett av den moderna stadens problem samtidigt som barriärer paradoxalt nog tas upp 

som ännu ett problem. Parkeringsytor exempelvis, skapar barriärer mellan bostadskvarter vilket 

bland annat leder till att boende sällan rör sig över kvartersgränserna, på detta sätt skapas slutna 

kvarter. (Tunström 2009, s 97-98) 

3.3 Deltagande i planeringen 
Medborgardeltagande i planeringsprocessen har sin juridiska grund i 1947 års 

byggnadslagstiftning som handlar om att alla stadsbyggnadsplaner ska offentliggöras och 

tillgängliggöras för allmänheten. Detta genom exempelvis utställningar innan planerna antas av 

kommunens politiker och beslut fastställs. Tidigare hade planerna ställts ut då de redan var 

fastställda och till skillnad mot då kunde nu planerna ställas ut redan innan beslut fattats.  

(Bohm 1985, s 12-14)  
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Det har idag kommit att bli en trend, speciellt på lokal nivå, att inkludera medborgare i den 

fysiska planeringen genom arrangemang så som medborgarpaneler, diskussionsforum, rådslag 

och stormöten. Medborgerligt deltagande i den fysiska processen är en ny form av politiskt 

deltagande, de traditionella formaliserade formerna av stadsplanering luckras upp för att söka nya 

vägar att kanalisera medborgarnas engagemang. Under 2000-talet har allt fler kommuner i 

Sverige arbetat för att öka medborgarnas delaktighet i planeringsprocesser. Statsvetarna Mikael 

Granberg och Joachim Åström har konstruerat en analysmodell som är lämplig att tillämpa vid 

undersökandet av medborgerligt deltagande. De analysenheter som undersöks är omfång, 

kommunikation och inflytande. (Åström & Granberg 2009, s 159-176) 

 

Med omfång menas huruvida planeringsprocessen är helt öppen, alltså om alla medborgare som 

uppfattar sig berörda av processen har möjlighet att vara delaktiga. Detta innebär dock inte att 

alla som berörs av processen faktiskt deltar och det kan vara problematiskt ur demokratisynpunkt, 

de som faktiskt deltar representerar då alla medborgares viljor. Kommunikation kan innebära 

olika saker, planeringsprocessen kan vara samtalsorienterad (deliberativ) eller så kan det handla 

om att informera berörda medborgare om redan fattade beslut. Vad gäller den samtalsorienterade 

delen handlar det om att samtal och dialoger med berörda medborgare förs och deras åsikter och 

synpunkter leder fram till vad som är önskvärt, dels för den enskilde individen men också för 

gruppen. Inflytande baseras på hur relationen ser ut mellan inflödet från deltagandet och det 

faktiska utfallet av beslut. Om utfallet av en samtalsorienterad process blir det faktiska beslutet 

där ingen översättning sker mellan de deltagande och beslut, kan detta benämnas direkt 

inflytande.  Motbilden är att medborgarna deltar men att det inte direkt påverkar beslutet. 

Granberg och Åström menar att det i dessa analysenheter finns ett demokratiskt värde som 

betonar vikten av att låta de berörda medborgarna utöva inflytande över frågor som direkt 

påverkar deras vardag. Det finns även ett instrumentellt värde, medborgerligt deltagande kan 

bredda kunskapsbasen för planering och bidra till hållbar utveckling. (Åström & Granberg 2009, 

s 159-176) 

 

Att upprustningsprojekt i miljonprogramsområden finansieras med hyreshöjning är något som 

kritiskt granskats av kulturgeograferna Irena Molina och Sara Westin. De beskriver i sin 

forskningsrapport (”… men vart ska ni då ta vägen?” Ombyggnation ur hyresgästernas 
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perspektiv, 2011) att syftet med upprustningsprojekt allt som oftast baseras på att bostadsbolaget, 

genom höjda hyror, avser öka intäkterna. Behovet av omfattande upprustningsprojekt har ingen 

direkt anknytning till det verkliga behovet av upprustning, exempelvis åtgärda tekniska brister. 

De uppmärksammar även bostadsbolags dolda motiv där  ”ambitioner att höja standarden för att 

därmed kunna yrka på hyror som närmar sig nyproduktionsnivån” ( Molina & Westin 2011, s 

30).  

 

Molina och Westin belyser även hyresgästernas syn på upprustningsprojekt och menar att de 

hellre vill ha kvar sina befintliga kök och badrum än att drabbas av en hyreshöjning till följd av 

upprustning. För hyresgästen är det hyran som är det mest väsentliga. Dock skiljer det sig rent 

definitionsmässigt vad ”nödvändig upprustning ” egentligen innebär, vilket kan vara 

problematiskt. (Ibid.)  

 

Molina och Westin klargör även i rapporten att hyresgäster kan påverka upprustningsprocesser, 

men på bekostnad av att mycket tid och energi avsätts och genom att ifrågasätta de demokratiska 

kanalerna. Det visade sig att trots denna möjlighet har hyresgäster relativt lite att säga till om i 

slutändan. De skriver att bostadsbolagen ändå gör som de vill; 

 

”...antingen genom att undanhålla information, eller genom att utöva påtryckningar mot enskilda 

hyresgäster, påtryckningar som i vissa fall kan liknas vid trakasserier, så att dessa ”går med på” 

åtgärderna i fråga.” ( Molina & Westin 2011, s 6) 

 

De demokratiska kanalerna kan tillämpas genom att använda kommunikativ planering som 

planeringsteori. I den kommunikativa planeringen är det just kommunikationen mellan invånare 

och övriga aktörer i samhället som står i centrum. Det är viktigt att skapa ett intresse hos 

invånarna i samhället för att bidra till högre delaktighet. (Hermelin 2005, s 313)  
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4. Mitt Gröna Kvarter 
 
I kapitlet följer en kort beskrivning av ÖrebroBostäder samt Vivalla där, för uppsatsen relevanta, variabler tas upp 

för att belysa områdets karaktär i nuläget samt behovet av en upprustning av hyresrättslägenheter. Därefter beskrivs 

Mitt Gröna Kvarters utformning, syftet och genomförande av projektet. 

 

 

ÖrebroBostäder (ÖBO) grundades 1946 och är ett allmännyttigt bostadsbolag, helägt av Örebro 

kommun. ÖBO har 22 353 lägenheter och cirka 40 000 hyresgäster. (Förfrågningsunderlag 2012) 

1995 blev ÖBO en del av koncernen Örebro Rådhus AB. ”Hem för dig” (www.obo.se) är 

visionen och affärsidén bygger på att kunna ”erbjuda attraktiva bostäder med bredd och 

variation i god boendemiljö” (www.obo.se).                     

Vivalla är ett miljonprogramsområde som 

upprättades mellan 1965-1967 och är beläget fem 

kilometer nordväst om centrala Örebro. Vivalla är 

en av kommunens och ÖBOs största stadsdelar med 

cirka 2 400 lägenheter (de flesta ägs av ÖBO) och 

har cirka 6 500 invånare. Området karaktäriseras av 

monoton arkitektur (bortsett från höghuset i 

centrum) där de flesta bostäder består av 

tvåvåningshus i tegel med antingen balkong eller 

uteplats. Vivalla är har en centrumanläggning med 

bland annat livsmedelsaffärer, polisstation, bibliotek och skola. (www.obo.se)  

 

En karta över Vivalla visas i Figur 2, där kan bland annat avläsas att Visgatans (där det pågående 

upprustningsprojektet äger rum) geografiska läge gränsar till ett skogsområde (Hjärstaskogen) 

och är beläget i utkanten av stadsdelen.  

 

Vivalla är en av Örebros mest mångkulturella stadsdelar och präglas av hög arbetslöshet, låg 

utbildningsnivå och dåligt rykte med stigmatiserande karaktärsdrag. (Lägesrapport 2011) 76,6 % 

av befolkningen har utländsk bakgrund. Enligt Örebro kommuns statistikdatabas var den öppna 

arbetslösheten i Vivalla 14,4 % i åldersgruppen 18-64 i slutet på oktober 2012, jämfört med 4,2 

% för hela Örebro kommun. (Örebro kommuns statistikdatabas, 2012) 

http://www.obo.se/
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Västersatsningen är arbetsnamnet på ett omfattande upprustningsprogram utvecklat i syfte att 

stärka de västra delarna av Örebro stad (då dessa under en längre tid haft en negativ utveckling). 

Syftet är främst att genom stadsdelsförnyelser bidra till att de västra stadsdelarna blir mer 

attraktiva och samtidigt förändra den negativa bilden av områdena. Genom integrering av 

kommunens verksamheter och med övriga aktörer inom stadsplaneringsområdet samordnas 

insatser för att stärka de västra stadsdelarna och bostadsområdena. Upprustningen av 

miljonprogrammet Vivalla ingår i Västersatsningen. (Ordförande i Programnämnd 

Samhällsbyggnad 2013). 2010 antogs en Generalplan (GP) av ÖBOs styrelse för Vivallas fysiska 

förnyelse för att råda bot på den negativa utveckling som präglat området under en längre tid. GP 

är ett dokument innehållande fem punkter som fungerar som riktlinjer och ska styra utvecklingen 

av området. ÖBO punktar upp dessa riktlinjer enligt följande: 

 

1. ”Min gård- Mitt kvarter 

• Skapa kvarter som ger lugn, trygghet och tillhörighet 

• Öka samvaron mellan grannarna  

• Gå från stadsdelskänsla till kvarterskänsla 

2. Skapa olika rum i utemiljöerna 

• Förtydliga och särskilja parker, skogpartier, idrottsplatser, gårdar/ kvarter, parkering/ gatunät med 

mera. 

3. Nya husalternativ 

• Bygga nya hus och skapa olika boendeformer 

• Öka variationen och valfriheten med boendetyper för olika ekonomiska förutsättningar 

• Öka fastigheternas värde 

4. Länka samman stadsdelen med staden 

• Förändra de fysiska och mentala barriärerna, t ex mellan hyreshusområden och villaområden 

• Öka rörelsen i staden genom nya mötesplatser 

5. Klimatsmart energieffektivisering 

• Investera i smarta energilösningar för att skapa god långsiktig ekonomi 

• Låt alla ta ansvar för klimatet” (Förfrågningsunderlag 2012, s 3) 

 

Bostäderna i Vivalla har i flera år varit i upprustningsbehov. ÖBOs styrelseordförande berättar att 

ÖBO, med denna vetskap, haft två val- att rusta upp hyreslägenheterna eller låta de förfalla. 

Visgatan är inget undantag utan är i allra högsta grad i upprustningsbehov, speciellt vad gäller 

energieffektivisering och som läget ser ut idag ”fullkomligt blöder fönsterna energi” (ÖBOs 
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styrelseordförande 2013). Energieffektivisering är ett av syftena med projektet och målet är att 

minska energiförbrukningen från 212 kWh/Atemp till 89 kWh/Atemp. För att åstadkomma denna 

radikala energiminskning och skapa ekologisk hållbarhet krävs en omfattande upprustning i form 

av exempelvis ventilations- och stambyte för att minska energiförbrukningen.  

 

 

Figur 3. Projektsymbol för Mitt Gröna Kvarter. Källa: Lägesrapport 2011, s 3 

 

ÖBOs styrelse fattade beslut om att påbörja upprustningen av miljonprogrammet Vivalla på 

Visgatan. Dels på grund av att området präglades av de bästa socioekonomiska förhållandena för 

den enskilda hyresgästen att klara en hyreshöjning, dels för att Visgatans geografiska läge ansågs 

strategiskt bäst (då det ligger i hörnet av Vivalla och är beläget nära ett det attraktiva villaområdet 

Lundby). (ÖBOs styrelseordförande 2013)   

 

Mitt Gröna Kvarter är arbetsnamnet på det investeringsprojekt som ÖBO 2010 ansökte om 9 255 

000 kronor i statligt stöd för gällande investeringar för åtgärder som främjar hållbar utveckling 

hos Delegationen för hållbara städer
1
. Projektet beräknas kosta cirka 170 miljoner kronor och 

pågår inom tidsramen 2010-04-01 till 2014-12-31.
 
(Ansökan till DHS 2010) Den 16 december 

2011 tog ÖBOs styrelse belut om vilka konkreta åtgärder som skulle vidtas. I ÖBOs lägesrapport 

beskrivs att 2011 var ett år för planering och förankring och att fokus låg på att inkludera 

delaktighetsarbete riktat till de berörda hyresgästerna på Visgatan. (Lägesrapport 2011) 

 

Upprustningar av fasader och uteplatser har sedan 2006 genomförts i Vivallaområdet men 

projektet Mitt Gröna Kvarter blir ÖBOs första upprustningsprojekt som tar ett helhetsgrepp om 

ett bostadsområde. Genom att inkludera fler aspekter än enbart de fysiskt synliga fokuseras 

projektet även kring sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter, exempelvis 

                                                 
1 Delegationen för hållbara städer (DHS) inrättades av regeringen 2008 med uppdrag att verka för hållbara attraktiva 

bostadsområden. Genom samarbete med kommuner och övriga aktörer på marknaden ska DHS stimulera samt 

underlätta planering och genomförande av förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och social 

sammanhållning. (Statens Bostadskreditnämnd 2008, s 9) 
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boendeformer, kvartersstrukter samt energifrågor. (Lägesrapport 2011) Detta projekt är också 

startskottet för en omfattande upprustning av stora delar av miljonprogrammet Vivalla som syftar 

till att skapa en hel stad genom att även bygga ihop Vivalla med den övriga staden. I projektet 

Mitt Gröna Kvarter genomsyras hela processen av punkterna i GP som gäller för upprustning av 

hela Vivallaområdet. (Ansökan till DHS 2010) Mitt Gröna Kvarter beskrivs på ÖBOs hemsida på 

följande vis; 

 

”Detta är ett stort och omfattande arbete som kommer att löpa under flera år, där vi både bygger 

om och bygger nytt. Förändrar utemiljö och gårdar, testar den senaste tekniken när det gäller en 

mängd klimatsmarta åtgärder och framförallt tar tillvara de boendes egen kraft i samverkan där 

några kan få chans till arbete i projektet.”(www.obo.se) 

 

Ett av syftena med upprustningsprojektet Mitt Gröna Kvarter är att göra Visgatan attraktivare för 

att attrahera fler (nya) kundgrupper till området vilket i sin tur kan bidra till en 

befolkningsstruktur som mer speglar kommunens som helhet. I lägesrapporten från 2011 

beskriver ÖBO sitt syfte med projektet Mitt Gröna Kvarter på följande sätt:  

 

”Idag finns en mental och fysisk barriär mellan Vivalla och staden i sin helhet. Den fysiska 

barriären utgörs av trafikseparering och en ringled som tar bilarna runt Vivalla. Vi strävar efter 

att sammanlänka kvarteret och stadsdelen till staden med olika mötesplatser som skapar liv och 

med människor som bor, arbetar och rör sig över kvartersgränserna och mellan stadsdelarna. 

Denna fysiska förändring kommer att ge utrymme för tydligare gårdsmiljö och mer grönyta. Det 

är ett sätt för att få ökat kvarboende inom kvarteret vilket gynnar den sociala stabiliteten och 

kvarterets attraktivitet.” (Lägesrapport 2011, s 4)    

 

I ÖBOs projektbeskrivning av Mitt Gröna Kvarter betonas att varje ord i arbetsnamnet har en 

betydelse och anger riktning för vad syftet med projektet är. Mitt syftar till att hyresgästerna ska 

känna en samhörighets- och hemmakänsla. Tanken med genomförandet av upprustningen är att 

det ska generera ökad trivseln, stolthet och trygghet i kvarteret genom ett omfattande 

delaktighetsarbete. Gröna syftar till att förbättra kvaliteten på grönstrukturen och utöka 

rekreationsmöjligheterna i området. Genom exempelvis installation av förnyelsebara energikällor 
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och behovsstyrd utomhusbelysning satsar ÖBO på mer energismarta gröna alternativ. En 

förbättrad infrastruktur ska även ge upphov till miljövänligare transportalternativ, exempelvis ska 

nya cykel- och gångvägar bidra till minskad bilanvändning i området. För att uppnå en hållbar 

ekologisk utveckling på Visgatan krävs det att hyresgästerna själva förändrar och minskar sin 

klimatpåverkan. Genom att erbjuda energibesparingsverktyg som exempelvis att hyresgästen 

själv ska kunna, via sin mobiltelefon eller dator, se förbrukningen av varm- och kallvatten i sin 

bostad, kan öka medvetenheten hos hyresgästen och bidra till en ”grönare livsstil”. Kvarter syftar 

till att stärka kvartersidentiteten och hemmakänslan genom att involvera konstnärliga, tekniska 

och pedagogiska insatser för att skapa unika karaktärsdrag som kommer att känneteckna området. 

Denna del syftar även till att tydliggöra vad som är privata respektive offentliga platser samt att 

länka samman kvarteret Visgatan med övriga staden. (Ansökan till DHS 2010)  

 

Mitt Gröna Kvarter kan ses som en reaktion på Vivallas negativa utveckling och ÖBOs syfte är 

framför allt att vända trenden och bryta de negativa sociala strukturerna i området. I Örebro 

kommuns upphandlingspolicy beskrivs att sociala avvägningar i samband med investeringar i 

kommunen är något att arbeta för. Med ambitionen att integrera en arbetsmarknadssatsning i 

projektet försöker ÖBO stävja arbetslösheten i området genom att integrera fler människor på 

arbetsmarknaden. Genom konceptet Boendebyggarna ska huvudentreprenören Skanska skapa 

förutsättningar för anställningar, praktik och utbildning till arbetslösa hyresgäster på Visgatan i 

samband med ombyggnationen. ÖBOs styrelseordförande berättar att Skanska under den 4-åriga 

byggnadsperioden planerat anställa mellan 50-80 arbetslösa hyresgäster. (Styrelseordförande 

ÖBO 2013) Hittills har dock endast en person fått anställning och ”ambitionen att anställa har 

istället blivit ambitionen att erbjuda praktikplatser”, berättar Hyresgästföreningens 

verksamhetsutvecklare. 

 

En projektgrupp bestående av Örebro kommun (Stadsbyggnadskontoret och 

Arbetsmarknadsförvaltningen), Cesam (Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering), 

Örebro universitet, ÖBO, konsulter, entreprenörer samt kulturarbetare skapades för Mitt Gröna 

Kvarter. I projektgruppen fanns även Hyresgästföreningen och en hyresgästrepresentant i syfte att 

nå en hög delaktighet och transparens. Ett av syftena med ÖBOs upprustningsprojekt är alltså att 

föra en dialog med hyresgästerna och inkludera de i upprustningsprocessen, så tidigt som möjligt, 
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för att fånga upp vilka faktorer de tycker är viktiga vad gäller boende. Att hyresgästerna känner 

sig delaktiga i planeringsprocessen tror ÖBO bland annat kan bidra till att de känner ansvar för 

sitt bostadsområde och ökar gemenskapen som på sikt kan minska kriminaliteten i området. 

(Årsrapport 2011, s 8)  

 

Om projektområdet: 

 

Figur 4. Nuvarande situationsplan. Källa: Lägesrapport 2011 

Figur 5. Ny situationsplan. Källa: Lägesrapport  2011 
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Mitt Gröna Kvarter omfattar 123 hyresrättslägenheter på Visgatan i 1-2 plan med en tvättstuga 

och tillhörande kvarterslokal. I ovanstående figurer presenteras den nuvarande situationsplanen 

för Visgatan samt den nya situationsplanen. I den befintliga situationsplanen (Figur 4) visas att 

två huslängor, nummer 14 och 24 (sammanlagt 23 lägenheter), ska rivas för att glesas ur och 

öppna upp området samt skapa större privata ytor för de boende och tydliggöra den offentliga 

platsen. I den nya situationsplanen (Figur 5) kan avläsas att grönområden har ersatt de två rivna 

huslängorna. På husnummer 16, 26, 20 och 2 kommer entréerna att vändas så att baksidorna 

ligger riktade mot varandra i syfte att skapa kvarterskänsla och ny gårdsbildning. Som det ser ut 

idag är alla entréer vända åt samma håll vilket skapar tomma utrymmen mellan huskropparna 

som i sin tur kan bidra till att platsen känns otrygg. (Styrelseordförande ÖBO 2013) 

 

På Visgatan kommer även fler boendealternativ att byggas till, exempelvis finns planer på att 

upprätta ett fyravåningshus med 16 nya lägenheter med tillgång till hiss, något som idag inte 

finns i området. ÖBO har även planer på att upprätta 24 nya radhus. Ny vägstruktur där bilvägar 

in mot bostadsområdet dras och parkeringar i anslutning till husen kommer att färdigställas inom 

tidsramen för projektet, i syfte att de boende ska kunna parkera direkt utanför sina entréer. Idag 

hänvisas biltrafiken till den så kallade ”Vivallaringen”, en väg dragen runt omkring stadsdelen 

Vivalla, vilket gett upphov till att bilar kör på cykelbanorna på grund av just avsaknaden av vägar 

genom/ inom stadsdelen. Genom att dra vägar in mot Visgatan vidtas bland annat åtgärden att 

trafiksäkra cykelbanor och trottoarer i området. (Styrelseordförande ÖBO 2013)  

 

Den första etappen (husnummer 12-20), i huskropp nummer 12 där ÖBO påbörjat upprustningen 

i februari 2013, består av 12 hushåll. Upprustningen av detta hus (för att exemplifiera vad som 

åtgärdas rent praktiskt) kommer framför allt att utgöras av fönsterbyte, fasad- och takbyte, ny 

balkong/ uteplats, tilläggsisolering samt installationsarbeten till en uppskattad kostnad om cirka 

10 Mkr. (Förfrågningsunderlag 2012) Av de 12 hushåll som finns i hus nummer 12 väljer ett 

hushåll att flytta tillbaka efter evakueringsperioden då upprustningen är klar, vilket betyder att i 

stort sett bara nya hyresgäster kommer att flytta in i de upprustade hyresrätterna.  I huskropp 

nummer 16 har samtliga hyresgäster valt att inte flytta tillbaka. Vad gäller de resterande 
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hushållen i den första etappen (18-20) har hyresgästerna inte tagit någon ställning vad gäller 

eventuell tillbakaflytt än. (Affärsutvecklare på ÖBO 2013) 

 

Hyresgäster som väljer att inte flytta tillbaka har möjlighet att bo kvar i den lägenhet de blivit 

tilldelade vid evakueringen. Affärsutvecklaren på ÖBO berättar att 68 % av de hyresgäster som 

evakueras väljer att stanna kvar i Vivallaområdet, av den enkla anledningen att de trivs där. Hon 

menar att i början av ett upprustningsprojekt, som Mitt Gröna Kvarter, finns ett generellt mönster. 

I den första etappen väljer fler hyresgäster att flytta ifrån sina lägenheter och bo kvar i 

lägenheterna de bott i under evakueringsperioden, än i övriga etapper. Hon berättar att 

prognoserna för tillbakaflytt efter upprustningen i etapp två ser ljusare ut, då kan hyresgästerna 

flytta in i de färdigställda hyresrätterna i etapp ett och på så sätt slippa flytta två gånger. 

Hyresgästerna slipper då även att ”köpa grisen i säcken” då de faktiskt ser hur de upprustade 

hyresrättslägenheterna blir. (Affärsutvecklare på ÖBO 2013)   

 

Evakuering av hyresgäster på Visgatan under upprustningsperioden är en nödvändighet och 

omflyttningssamordnaren på ÖBO har haft en betydande roll i detta arbete. ÖBO ansvarar för att 

hyresgästerna får ett tillfälligt eller permanent boende. Minst ett halvår innan en evakuering av 

hyresgästen sker blir denne kontaktad av omflyttningssamordnaren som bokar in ett hembesök 

där information om omflyttning sker. Under våren 2012 gjorde omflyttningssamordnaren 

hembesök i de hushåll som utgör ombyggnationens etapp ett. Under hembesöken har hyresgästen 

haft möjlighet att föra fram sina synpunkter och berätta hur de ser på sin boendesituation. 

Ombyggnadssamordnaren har därefter presenterat olika alternativ och möjligheter för 

hyresgästen beroende på vad denne önskar. Väljer hyresgästen att inte flytta tillbaka efter 

upprustningsperioden erbjuds flytthjälp eller ersättning vid eventuell flytt på egen hand. Under 

den första etappen har samtliga hyresgäster fått ett nytt tillfälligt eller permanent boende. 

(Lägesredovisning 2012) 

 

ÖBOs ambition är att evakuera hyresgäster som vill bo kvar i Vivalla till en likvärdig lägenhet, 

som den de lämnat bakom sig för upprustning, i Vivallaområdet. De hyresgäster som väljer att 

flytta tillbaka efter evakueringen får själva bestämma om de vill renovera sin lägenhet invändigt 

under upprustningsperioden, de har också förtur vid eventuell tillbakaflytt att återvända till sina 
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lägenheter på Visgatan. Då innebär det att förutom den generella upprustningen även att en 

upprustning utav kök och badrum sker. Denna upprustning får hyresgästerna betala extra för i 

form av högre hyra men valet är fritt, vill de tillbakaflyttande hyresgästerna inte ha nytt kök och 

badrum betalar de endast för den generella upprustningen med en hyreshöjning på cirka 20 %. 

ÖBOs styrelseordförande menar att hyrorna på Visgatan innan upprustningsprojektet var lägre än 

standard och att en hyreshöjning på 20 % är relativt lågt vid jämförelse med andra 

upprustningsprojekt. I de hyresrätter där hyresgäster väljer att inte flytta tillbaka renoveras 

lägenheterna helt och hållet. (Styrelseordförande ÖBO 2013)  

 

I två radhuslängor, nummer 8 och 10, på Visgatan kommer ÖBO att införa ett så kallat 

”hyrköpsystem” som går ut på att möjligheten att få köpa loss sin bostad från ÖBO kommer att 

erbjudas till de hyresgäster som bor i dessa radhus. Att kunna köpa sin bostad erbjuds alla 

hyresgäster i radhusen men valet är fritt, hyresgäster som väljer att inte köpa kan fortsätta att hyra 

sina lägenheter. ÖBOs styrelseordförande berättar att syftet med detta system är att skapa nya 

upplåtelseformer i området, som det ser ut idag finns enbart hyresrättslägenheter på Visgatan. 

(Styrelseordförande ÖBO 2013)  

 

Sammanfattningsvis kan ÖBOs syfte med upprustningsprojektet Mitt Gröna Kvarter kort punktas 

upp och redovisas efter tre hållbarhetsmål; 

 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

 Social hållbarhet 

 

Ekonomisk hållbarhet syftar till att bidra till minskad energiförbrukning som leder till lägre 

drifts- och underhållskostnader, minskad skadegörelse genom ökad trivsel, kvarters- och 

ansvarskänsla hos hyresgästerna samt en ökning av förvärvsinkomster genom konceptet 

boendebyggarna. Genom att erbjuda nya (och därmed blandade) upplåtelseformer och 

boendealternativ attraheras nya kundgrupper till Visgatan samt bidrar till ökat kvarboende.  

 

Ekologisk hållbarhet syftar till att energieffektivisera, exempelvis ska installation av 

förnyelsebara energikällor och byte av fönster bidra till en hållbar utveckling genom att minska 
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energiförbrukningen. Syftet är även att introducera den enskilda hyresgästen i en grönare livsstil 

genom att bland annat öka dennes medvetenhet och kunskap om sin miljöpåverkan. 

 

Social hållbarhet syftar till att genom hyresgästinflytande, deltagande i planeringsprocessen och 

ökad trygghet/ trivsel i området bidra till social integration och hållbarhet över tid. Genom att 

bygga ihop Visgatan med den övriga staden är ÖBOs syfte att minska segregationen genom att 

tillgängliggöra samt bygga bort den fysiska och mentala barriär som idag omringar området. 

Genom arbetsmarknadssatsningen ökar den sociala (och ekonomiska) tryggheten i området 

samtidigt som hyresgästerna blir delaktiga rent praktiskt i projektet. Nya upplåtelseformer kan 

även bidra till trivsel och trygghet och därigenom ökat kvarboende. Genom detta öppnas även 

möjligheter till boendekarriär inom området upp. 

4.1 ”Få de att delta och i bästa fall vara delaktiga” 
 
Nedan redovisas vilka möjligheter hyresgästerna haft att framföra sina synpunkter och reaktioner. 

 

 

För att inkludera hyresgästerna och fånga upp deras intressen vad gäller boendemiljö i projektet 

har ÖBO valt att genomföra detta projekt med ett arbetssätt som präglas av samverkan och dialog 

med hyresgästerna. Under 2010 arrangerade ÖBO och Hyresgästföreningen öppna möten och 

workshops i syfte att informera hyresgästerna på Visgatan om det planerade 

upprustningsprojektet Mitt Gröna Kvarter. Utöver de hembesök som gjorts av 

omflyttningssamordnaren har ÖBO informerat hyresgästerna om upprustningsprojektet via ett 

informationsutskick samt genom ett dialogarbete som de kallar ”Barnens Gröna Kvarter ”, vilket 

är ett delprojekt där barn kunnat vara med och delta i samarbete med KomTek och Unga Örnar i 

Vivalla. Barnen på Visgatan fick bland annat möjlighet att bygga en modell av ett kvarter och 

lära sig klimatsmarta tips. ( Lägesrapport 2011) 

 

Genom att ge Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (Cesam) i uppdrag att 

opartiskt utforma olika mötesplatser, forum och aktiviteter försöker ÖBO fånga upp 

hyresgästernas synpunkter. Rådgivaren på Cesam berättar att deras uppdrag i projektet Mitt 

Gröna Kvarter har varit att medverka till de boendes delaktighet i upprustningen av kvarteret i 

syfte att ”få de att delta och i bästa fall vara delaktiga” (rådgivare på Cesam 2013), utan att 
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påverka hyresgästerna i någon riktning. Cesam har även fungerat som en slags kontrollinstans 

med uppdrag att granska ÖBO och se till att upprustningsprocessen går rätt till. Cesam ska även 

utvärdera delaktighetsarbetet för att i en ”Handbok för kvartersutveckling" sammanställa 

resultatet. (Rådgivare på Cesam 2013) 

 

Hyresgästperspektivet är en viktig del av syfte med projektet Mitt Gröna Kvarter och ÖBO 

exemplifierar en positiv effekt av delaktighetsarbetet på följande vis;   

 

”En positiv effekt av delaktighetsarbetet är att hyresgästgruppen med somalisk etnicitet, ca 25 % 

av hyresgästerna i kvarteret har klivit fram på ett helt nytt sätt. Genom kontakter med och 

mötesformer för dessa grupper har vi fått god kontakt. Detta har också lett till att en lokal 

somalisk förening startat läxhjälp för somaliska barn i kvartersgården vilket är positivt inom det 

sociala området.” (Lägesrapport 2011, s 13) 

 

Cesams uppdrag i projektet går alltså ut på att tillföra nya arbetssätt i upprustningsprojektet som 

kan öka de boendes möjlighet att delta i utvecklingsarbetet. I februari 2011 påbörjade Cesam sitt 

delaktighetsuppdrag med att knacka dörr hos hyresgästerna på Visgatan i syfte att identifiera 

eventuellt brister på lägenheterna, både in- och utvändigt, för att kartlägga vad hyresgästerna 

ansåg behövde åtgärdas. Genom detta arbetssätt nåddes 65 hushåll av 123. (Rådgivare på Cesam 

2013) 

 

Visgatan 4 blev projektlokal där dialoger med hyresgästerna förts genom bland annat så kallade 

torsdagsträffar (som ibland innehöll teman som diskuterades men ibland även var helt öppna för 

samtal utan bestämt tema).  Frågor som tillsammans med kunniga medarbetare på ÖBO och 

hyresgästerna diskuterade handlade bland annat om vilket skick hyreslägenheterna var och vad 

som behövdes åtgärdas. ”Varför är det rimfrostpåslag i takvinkeln ovanför vardagsrumsfönstren i 

vissa väderlekar?” (rådgivare på Cesam 2013) är ett exempel på frågor som hyresgästerna tog 

upp. Genom teknik och värmekamera kan dessa problem synliggöras som i detta fall till exempel 

där en köldbrygga ligger inne i konstruktionen och behöver åtgärdas. På detta sätt inkluderas och 

lär sig hyresgästerna och ÖBO tillsammans vad som kan uppfattas som viktiga faktorer och vilka 

åtgärder som krävs. (Rådgivare på Cesam 2013) 
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Vad hyresgästerna tycker om Vivalla som stadsdel och Visgatan som bostadsområde kan spela in 

vad gäller beslutet om att tillbakaflytt efter evakueringsperioden. I början av 2010 anordnade 

Cesam ett öppet möte med hyresgäster på Visgatan, men även hyresgäster från övriga 

bostadsområden i Vivalla var välkomna. Syftet med mötet var att tillsammans med hyresgästerna 

ta fram en ”Plus- och minusanalys” över Visgatan som bostadsområde.  De 12 hyresgäster som 

deltog fick genom detta möte möjlighet att framföra sina synpunkter på Visgatan som 

bostadsområde. De plusfaktorer respektive minusfaktorer som av hyresgästerna framgick under 

mötet redovisas i följande tabell. 

+ Plusfaktorer, Visgatan som bostadsområde – Minusfaktorer, Visgatan som bostadsområde 

Den låga hyran 

Bra planlösning i lägenheter 

Bra lägenhet – storlek, utformning, standard 

Trivsamma lägenheter 

Bra med endast 2-våningshus 

Mindre hus, låga hus, radhus – trevligt och 

personligt 

Lugnet i området 

Bilfritt 

Tillgången till uteplats 

Gröna ytor och närhet till natur och grönområden 

Barnvänligt med fin när-(ute-)miljö för barn att 

växa upp i 

Tillgänglighet till stadsdelscentrum 

Kvarterslokal – aktiviteter/inriktning/samlingslokal 

Sophanteringen är under all kritik 

Nedskräpning 

Tvättstuga – ofta smutsig, trasig 

Energiförlust - fönster dåliga 

Fönster dåliga och svåra att putsa 

Energislöseri! Stor temperaturskillnad på vår- 

sommarhalvåret - vinter 

Energi- och vattenförbrukning för hög 

Ingen inbyggd balkong – ingen privat sfär, önskar 

mer avskildhet 

För stort sovrum 

Insyn 

Trafikmiljön, Biltrafik i området 

Dåligt underhåll! Det går långt mellan gångerna 

när underhållet görs. 

 
Tabell 2. Plus-och minusanalys. Källa: Mötesreferat Cesam 2011 

 

I Cesams delrapport från 2011 sammanställdes hyresgästernas synpunkter som förts fram under 

det första öppna mötet i kvartersgården den 17 maj 2010 där bland annat förtroendevalda från 

hyresgästföreningen, konsulter från Cesam och ett fåtal hyresgäster deltog. Sammanlagt deltog 15 

personer. I rapporten beskrivs att hyresgästerna hänvisade till detaljplaneprocessen som 

problematisk och att den uppfattats som ett initiativ från ÖBO och Örebro kommun som gett 

förutbestämda direktiv till upprustningsprojektet, med litet utrymme för den enskilda hyresgästen 
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att påverka beslutet angående själva projektet. Detta medförde att hyresgästerna hade svårt att 

uppfatta projektet som öppet och förutsättningslöst. (Rådgivare på Cesam 2011) 

Rådgivaren på Cesam berättar att i och med att beslutet om förändringar av detaljplanen fattats av 

ÖBO redan innan hyresgästerna informerats, och då haft rätt att kommentera och framföra 

synpunkter på den nya planen, påbörjades deltagarinflytandet inte från noll. Han menar att det är 

problematiskt att det nästan aldrig börjar med en nollpunkt utan att det ofta finns bakomliggande 

processer. (Rådgivare på Cesam 2013) 

 

Att ett upprustningsprojekt på Visgatan skulle genomföras hade som sagt redan bestämts, utan 

hyresgästinflytande, och utrymmet för hyresgästerna att delta och påverka blev då relativt riktat 

mot hyresgästens lägenhet, alltså mer frågor angående huruvida de ville ha renoverat badrum 

eller inte. Även verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen betonar att misstaget att inte 

inkludera hyresgästerna tidigare i processen fått konsekvenser för den tilltro de känner för ÖBO. 

(Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen 2013) Verksamhetsutvecklaren på 

Hyresgästföreningen är kritisk till att ÖBO inte från start redovisat viktiga detaljer kring 

projektet, exempelvis hur hög hyreshöjningen förväntades bli. Genom ett så kallat hyresgästintyg 

ska hyresgästerna på Visgatan godkänna upprustningsprojektet Mitt Gröna Kvarter. Rent juridiskt 

är hyresgästintyget inget måste. Anmäler hyresgästen däremot till Hyresnämnden och de kommer 

fram till att det var felaktigt av ÖBO fälls dem, en sanktion blir att hyresgästen får samma hyra i 

fem år trots förändringarna. Enligt verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen har det 

funnits oklarheter bland hyresgästerna vad gäller intyget;  

 

”Jag vet att inte alla boende sett hyresgästintyget och att vi gick ut och informerade dem om det. 

Vi tryckte på att ÖBO skulle förtydliga att de hade ett val att inte skriva på deras brev” 

(Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen 2013). 

 

ÖBOs syfte med projektet, som tidigare nämnts, har delvis varit att tillvarata hyresgästernas 

synpunkter. ÖBO beskriver att de, trots en del missnöje riktat från hyresgästerna, ändå är glada 

att de valt att inkludera ett hyresgästperspektiv: 
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”Utan det omfattande informations- och delaktighetsarbete och den transparens som ÖBO valt 

att hålla i detta projekt hade antagligen processen blivit enklare på många sätt. Med mindre 

informerade hyresgäster som inte upplevt sig ha chans till någon påverkan hade projektet 

troligen varit enklare att driva igenom. Som fastighetsägare är vi dock ändå glada att vi inte 

valde att gå den enkla vägen utan att vi faktiskt haft denna höga ambition till delaktighet.” 

(Lägesredovisning 2012, s 113)  

 

ÖBO uppmärksammar hyresgästernas missnöje; 

 

”Därmed inte sagt att alla dessa är positiva till planerna. Mobilisering och engagemang 

uppkommer ofta ur ett missnöje och detta projekt har i viss mån varit ett exempel på detta.” 

(Lägesredovisning 2012, s 9) 

 

I oktober 2011 anordnades sex boendemöten och två öppet hus- aktiviteter av Cesam i samarbete 

med ÖBO. Sammanlagt deltog 48 hushåll av 123 och tog del av den information som då gavs. 

Vid samtliga möten har bakgrunden och syftet med ÖBOs upprustningsprojekt Mitt Gröna 

Kvarter presenterats. Vid det första mötet, där 12 hushåll från hus nummer 14 var inbjudna, 

deltog 4 stycken hushåll. På mötet informerades att hus nummer 14 ska rivas och enligt ett 

mötesreferat från Cesam fanns en oro hos hyresgästerna att behöva flytta från kvarteret till ett 

annat där de saknar kontakter. De frågor som uppkom låg främst på individnivå, exempelvis 

frågor om hur projektet påverkar den enskilde individens boende. Vid det andra mötet, där hus 

nummer 24 blev inbjudna, deltog fem hushåll av 11. Även på detta möte informerades 

hyresgästerna om att huset de bor i ska rivas. Enligt mötesreferatetet visades inget större 

engagemang för hur den nya kvartersstrukturen skulle komma att se ut utan deltagarna på detta 

möte visade större intresse för hur omflyttningsprocessen kommer att se ut. (Rådgivare på Cesam 

2011) 

 

Verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen berättar att deras roll i projektet Mitt Gröna 

Kvarter har varit att kartlägga vad de boende tycker genom att vända sig till den breda massan. 

Dels arrangerades olika bostadsmöten, där mellan 30 och 80 hyresgäster deltog, och dels 

användes andra tillvägagångssätt, i syfte att nå alla, exempelvis dörrknackning där de använde sig 
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utav tolkar. Han berättar att de flesta hyresgäster han var i kontakt med var frustrerade över 

projektet och ifrågasatte varför ÖBO valt att göra upprustningen så pass omfattande, som att 

exempelvis vända entréerna. Hyresgästerna höll med om att en viss upprustning behövdes på 

Visgatan men förstod inte varför ÖBO inte bara kunde åtgärda det nödvändigaste och på så sätt 

hålla hyresnivån nere. Hyresgästföreningen kartlade hyresgästernas synpunkter i syfte att tilldela 

ÖBO den eftersökta informationen.Verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen menar 

dessvärre att hyresgästernas synpunkter inte hörsammats på det sätt som ambitionen var från 

början, alltså att tillvarata deras synpunkter i processen. Han berättar även att hyresgästerna haft 

svårigheter vad gäller delaktigheten då de inte förstått det bakomliggande syftet med projektet, 

vilket till stor del grundat sig i att hyresgästerna haft begränsade språkkunskaper i svenska eller 

upplevt informationen från ÖBO som bristfällig. (Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen 

2013) 

 

 

Figur 6. Informationstavla på Visgatan 2011. Källa: www.pressbilden.se 

 

På en informationstavla uppsatt på Visgatan under 2011 har ÖBO skrivit med röd text ”Vi vill 

veta vad du tycker!”. Någon (troligtvis en hyresgäst på Visgatan) har satt upp en lapp med texten 

” MEN NI LYSSNAR JU INTE!”. Bilden är ett illustrerande exempel på att många hyresgäster 

på Visgatan varit missnöjda med medborgarinflytandet i processen. Hyresgästföreningens 

verksamhetsutvecklare berättar att: 

 

”När vi skulle titta på vad det var de [ÖBO] rättat sig efter vad gällde hyresgästerna och deras 

åsikter, det var ju ingenting i princip så hyresgästerna känner sig otroligt överkörda och vi som 

http://www.pressbilden.se/
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organisation fick ta emot den största smällen för hyresgästerna riktade sig mot oss, de ansåg att 

vi inte agerat tillräckligt.”
 
(Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen 2013) 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ett flertal tillvägagångssätt för att fånga upp 

hyresgästernas synpunkter på projektet Mitt Gröna Kvarter tillhandahållits, såväl av Cesam i 

samarbete med ÖBO som av Hyresgästföreningen. Det kan även konstateras att 

deltagarfrekvensen bland hyresgästerna på Visgatan generellt varit låg och medborgarinflytandet 

i processen bristfällig. Det val som utelämnats till hyresgästerna att påverka är sådant som rör 

deras egna boende, exempelvis huruvida de väljer att flytta tillbaka eller inte. Vad gäller 

inflytande i själva beslutetsprocessen har hyresgästernas synpunkter fått begränsat genomslag. 

4.2 Fyra hyresgästers perspektiv  
 
I detta kapitel redovisas hyresgästernas reaktioner på projektet Mitt Gröna Kvarter. Redogörelser ur 
hyresgästperspektiv baseras på intervjuer som genomförts med fyra hushåll på Visgatan. 

 

 
 På Visgatan 12 väljer ett hushåll av 12 att flytta tillbaka efter evakueringsperioden. Hyresgästen 

(som i detta sammanhang benämns som hushåll 12), som valt att flytta tillbaka efter 

upprustningsprojektet, har under evakueringsperioden blivit omflyttad till Visgatan 22. Hushåll 

12 har bott på Visgatan sedan år 2008. Till skillnad mot andra hyresgäster på Visgatan är detta 

hushåll positivt till upprustningsprojektet och menar att det är dags för upprustning. Hushåll 12, 

som även deltog i projektgruppen som hyresgästrepresentant, påpekar under intervjun att hon har 

förståelse för att äldre hyresgäster på Visgatan, som bor där på grund av den låga hyran, blir 

upprörda och flyttar därifrån. Likaså att det för de hyresgäster som inte förstår det svenska 

språket varit problematiskt att ta del av informationen från ÖBO.  Hushåll 12 berättar att:  

 

”På Visgatan bodde många äldre personer som var emot projektet. 99 % av de som hade 

klagomål var äldre personer. Vi som är unga, alltså det spelar ingen roll om vi ska flytta tillbaka. 

Viktigaste är att barnen kommer att känna att det är bra miljö.” ( Intervju med hyresgäst på 

Visgatan 2013) 

 

Bidragande orsaker till att hushåll 12 valde tillbakaflytt är att hon trivs i området, har inlett 

samarbete med Skanska och hoppas på att de ska tilldela hennes serviceföretag (som hon driver 
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på Visgatan) uppdrag, hennes barn går i skolan där och hon har ett brett kontaktnät i området. 

Hushåll 12 upplever att informationen från ÖBO spelat in i beslutsprocessen och att den varit 

tydlig. Att omflyttningssamordnaren på ÖBO varit till stor hjälp vid eventuella oklarheter som 

dykt upp angående projektet har underlättat förståelsen för projektet och bidragit till en positiv 

inställning hos hushåll 12. För hushåll 12 finns viktigare faktorer än hyran (vilket framgår av 

citatet ovan) att ta hänsyn till vad gäller beslutet om tillbakaflytt, exempelvis att barnen får växa 

upp i en bra och hälsosam miljö och att elkostnaderna i långa loppet kommer att sänkas, vilket 

kan kompensera hyreshöjningen något. Hushåll 12 har förhoppningar på upprustningsprojektet 

Mitt Gröna Kvarter och tycker det är bra att lekplatsen byggs om och att fler mötesplatser skapas 

för att öka gemenskapen på Visgatan. (
 
Intervju med hyresgäst på Visgatan 2013) 

 

En annan hyresgäst på Visgatan, hushåll 26, bor i en lägenhet i husnummer 26 vilket är ett av de 

hus vars entréer ska vändas. Intervjupersonen i hushåll 26 har i stort sett bott i Vivalla under hela 

sitt liv. Hushåll 26 berättar att det som diskuterades på ÖBO och Cesams första 

informationsmöten var små åtgärder behövde fixas, exempelvis tätning av fönster, och att de 

flesta hyresgäster ansåg att området var i behov av viss upprustning. Det var dock inte sagt att det 

skulle bli så pass omfattande. Hushåll 26 medger att hon inte känner igen sig i vad projektet 

faktiskt resulterat i, det var inte det de kom överens om från början. Hushåll 26 berättar att: 

 

”Helt plötsligt börjar det komma upp skyltar här med bilder och folk började undra vad det var 

frågan om, det här har ju inte vi talat om? Att det skulle vara så flashigt och fint helt plötsligt, 

sedan har det här bara eskalerat.” (Intervju med hyresgäst på Visgatan 2013) 

 

Hushåll 26 berättar att hon bestämt sig för att inte flytta tillbaka och att hon letar efter en ny 

lägenhet på egen hand. Hyreshöjningen på 20% är den enda bakomliggande faktorn till detta 

beslut. Skulle hushåll 26 själv få välja hade hon bott kvar i sin lägenhet och fått behålla sin 

uteplats som hon investerat mycket i, både vad gäller tid och pengar. Hon undrar för vem ÖBO 

egentligen upprustar Visgatan när projektet tvingar iväg folk från sina hem som inte har råd att bo 

kvar. Hushåll 26 trivs i Vivalla och vill gärna bo kvar i området men ser ingen anledning till att 

flytta till en lägenhet i samma stadsdel då hon hört rykten om att upprustning av större delen av 

Vivalla beräknas ske de kommande åren.  
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Att ÖBO, när upprustning av hyresgäst 26 lägenhet sker, kommer erbjuda henne en likvärdig 

lägenhet ställer hon sig skeptisk till. Hushåll 26 berättar att:  

 

” De [ÖBO] säger att det ska vara likvärdigt men kan de hitta likvärdigt med den uteplats jag 

har idag? Det lät så fint men det kan de inte göra. Det är förjävligt rent ut sagt. Jag vill vara 

trygg där jag bor och jag är trygg där, jag trivs där. Det där likvärdiga, det kan de ju...glöm 

det!” (Intervju med hyresgäst på Visgatan 2013) 

 

I husnummer 24 på Visgatan, i ett av de hus som ska rivas, bor hushåll 24 sedan snart 25 år 

tillbaka. Hushåll 24 upplever att informationen från ÖBO varit otydlig och hon känner en oro 

inför evakueringen;  

 

”Det är just det att man inte vet hur det blir” (Intervju med hyresgäst på Visgatan 2013). 

 

I och med att hushåll 24 inte kommer att kunna återvända till sitt hem, då det planeras rivas, ska 

hon bli erbjuden en likvärdig lägenhet av ÖBO, men vid intervjun har hon ingen vetskap om var 

hon ska ta vägen. Hon har inte deltagit på några möten, varken de som anordnats av Cesam och 

ÖBO eller Hyresgästföreningen. Hon berättar att som sjukpensionär klarar hon inte en 

hyreshöjning på 20 % och kan därför inte flytta tillbaka till en annan lägenhet på Visgatan heller 

efter upprustningen. Liksom för hushåll 26 är den främsta orsaken till att hushåll 24 väljer att inte 

flytta tillbaka efter upprustningen att hyran blir för hög (och självklart att hon inte kommer ha 

någon lägenhet att återvända till).     

 

En hyresgäst som bor på Visgatans andra sida, den som har ojämna nummer och inte ingår i 

ÖBOs projekt Mitt Gröna Kvarter, tycker projektet verkar spännande och att det ska bli intressant 

att se hur det blir när det är färdigt. Den här hyresgästen tycker det är bra att en upprustning sker 

och att det är nödvändigt att åtgärda vissa saker, exempelvis vad gäller energimässiga åtgärder. 

Hon är samtidigt skeptisk till det helhetsgrepp ÖBO tar om området och till att två huslängor ska 

rivas och säger under intervjun att; 

 

”Det här att riva, det fattar jag inte när det är sådan brist på bostäder”  

(Intervju med hyresgäst på Visgatan 2013) 
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När jag frågar hur hon skulle ställa sig till en upprustning av sin egen lägenhet berättar 

hyresgästen att hon skulle flytta därifrån då hyran skulle bli för dyr. Hon berättar att hon själv 

inte deltagit i några öppna möten kring projektet Mitt Gröna Kvarter då hennes hushåll inte ingår 

i projektet samtidigt som hon känner en oro över att även hennes lägenhet kommer att upprustas 

inom loppet av några år.  

 

För att kort sammanfatta ovanstående reaktioner framgår det att det skiljer sig mellan 

hyresgästerna vad gäller synpunkter på projektet Mitt Gröna Kvarter. Av de fyra hushåll som 

intervjuats i denna studie har ett hushåll valt att flytta tillbaka efter upprustningsprojektet, detta 

hushåll anser en upprustning nödvändig och tror att projektet kan bidra till bättre 

levnadsförhållanden för sina barn. De resterande väljer att flytta från Visgatan med den 

övervägande orsaken att hyran blir för hög och att de inte har råd att bo kvar.  

 

Det kan även konstateras att samtliga hushåll på Visgatan trivs i Vivalla och vill helst bo kvar i 

området. Vilken roll informationen från ÖBO spelat för beslutsprocessen skiljer sig åt mellan 

hushållen. Det hushåll som väljer att bo kvar anser att informationen från ÖBO varit tydlig och 

konkret, vilket underlättat beslutsprocessen, samtidigt som hushåll 24 upplever informationen 

bristfällig vilket bidragit till en oroskänsla. Hushåll 26 upplever informationen missvisande då 

projektet tog en helt annan riktning än vad hon trodde de kom överens om på de första mötena. 

Hushållet på andra sidan Visgatan har inte tagit del av någon information över huvudtaget. 

Samtliga hushåll håller med om att det bör vidtas vissa åtgärder på Visgatan men hushåll 26, 24 

och hushållet med ojämnt nummer förstår inte innebörden med en så pass omfattande 

upprustning. 

4.3 Analys  
 
En samlad analys av det empiriska materialet presenteras i detta avsnitt. 

 

 

Förutsättningarna för en (för ÖBO och hyresgästerna) gemensam problemformulering hade varit 

goda då en insikt från båda hållen om att en viss upprustning av Visgatan var nödvändigt, vilket 

till viss del också legitimerar ett upprustningsprojekt. Det kan å andra sidan vara problematiskt att 
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sträva efter att nå konsensus i planeringsprocessen då konsensus även bidrar till att vissa åsikter, 

som inte överensstämmer med majoritetens, blir exkluderade.  

 

I och med att detaljplaneförändringar genomförts utan hyresgästernas medvetande lämnades 

hyresgästinflytandet mindre plats i planeringsprocessen. Om ÖBO redan innan de fattat beslut om 

detaljplaneförändringar hade inkluderat hyresgästerna i processen, hade acceptansen bland 

hyresgästerna gällande projektet troligtvis ökat. Det hade även varit förankrat i en mer 

demokratisk värdegrund. Kvar lämnades ett begränsat utrymme för hyresgästerna att påverka sitt 

egna boende, alltså huruvida de ville flytta tillbaka eller inte. Förståelsen för den andres åsikter 

hos de både parterna (ÖBO och hyresgästerna) visade sig vara långt ifrån varandra. 

 

De flesta hyresgäster på Visgatan visade sig vara negativt inställda till projektet på grund av att 

det resulterat i att bli mer omfattande än vad de först trott. Molina och Westin, vars resonemang 

uppmärksammats i avsnittet för tidigare forskning, betonar att de flesta hyresgäster faktiskt hellre 

behåller sin gamla inredning och hyra, snarare än att få köket renoverat och därmed en 

tillkommande hyreshöjning. (Molina & Westin 2011) Å andra sidan har kraven på 

bostadsstandarden förändrats sedan miljonprogrammets bostadsområden upprättades. Att enbart 

åtgärda de befintliga felen och återställa standarden från när lägenheterna byggdes, räcker 

troligtvis inte för att uppfylla dagens krav. ÖBO motiverar upprustningsprojektet med argumentet 

att Visgatan är i omfattande upprustningsbehov. Frågan är varför underhåll av lägenheterna vid 

naturligt slitage tidigare inte genomförts och varför de väntat tills de är i så pass dåligt skick att 

de anser att en totalrenovering är nödvändig.  

 

För att återknyta till resonemanget om medborgarinflytande (Kapitel 3.3) som förs av Åström och 

Granberg argumenterar de för att hyresgästinflytande baseras på hur relationen ser ut mellan 

inflödet från deltagandet och det faktiska utfallet av beslut. Begränsat hyresgästinflytande i 

planeringsprocessen visade sig vara ett faktum i fallet Mitt Gröna Kvarter då hyresgästerna inte 

kunnat påverka det faktiska beslutet. Att hyresgäster har relativt liten makt att själva påverka 

utfallet bekräftas även i andra studier, exempelvis i Molina och Westins rapport (2011) där 

samma slutsats dragits.  
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Hyran visade sig av denna undersökning vara av främsta intresse för hyresgäster vid 

upprustningsprojekt, paradoxalt nog är det just prislappen på hyran som ligger utanför 

hyresgästernas påverkan. Att de däremot haft möjlighet att påverka vilka åtgärder som borde 

vidtas påvisar en slags ihålighet vad gäller tillvaratagandet av hyresgästernas synpunkter i 

planeringsprocessen. 

 

 Det visade sig att det (enda) hushåll som väljer tillbakaflytt också är det hushåll som varit 

hyresgästrepresentant i projektgruppen. En slutsats att dra av detta är att denne hyresgäst kom att 

representera samtliga hyresgästers åsikter, något missvisande kan tyckas då de resterande valt att 

inte flytta tillbaka. Det hade möjligtvis kunnat bidra till högre transparens och 

hyresgästinflytande i planeringsprocessen om ÖBO inkluderat fler hyresgäster i projektgruppen,  

i syfte att fånga upp fler perspektiv än enbart positiva. 

 

De hyresgäster som faktiskt deltog på Cesams (och ÖBOs) möten kom på ett eller annat sätt att 

representera hela grannskapet, frågan jag ställer mig här är om det på varje möte var olika 

deltagare eller om det tenderade att vara samma hyresgäster som deltog på mötena? Precis som 

Åström och Granberg resonerar så kan det, ur demokratisk synpunkt, bli problematiskt då 

deltagandet i processen är obalanserad. I fallet Mitt Gröna Kvarter har det snarare handlat om att 

informera hyresgästerna om redan fattade beslut. De argumenterar även för att beslut som har en 

direkt påverkan på människors vardagsliv ska inkludera de berörda människorna i 

beslutsprocessen. Här måste även betonas att en viss maktobalans (vad gäller hyresgästerna och 

de avlönade uppdragstagarna från Cesam) kan spela in i den låga deltagarfrekvensen. Cesam har 

på betald arbetstid anordnat möten som hyresgästerna förväntats delta på för att ta del av 

informationen, på bekostnad av deras (fri)tid och resurser.  

 

Cesam tilldelades av ÖBO uppdraget att granska och utvärdera upprustningsprocessen, vilket är 

positivt då det bidrar till ett slags utifrånperspektiv. Samtidigt kan Cesams objektivitet i 

granskningsarbetet ifrågasättas. I och med att ÖBO är Cesams uppdragsgivare kan frågan ställas 

hur pass fria Cesam egentligen är att objektivt granska verksamheten. De utgör trots allt själva en 

del av arbetet kring Mitt Gröna Kvarter. 
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Möjligtvis har den låga deltagarfrekvensen även koppling till språkliga skäl. I och med att 

Visgatan är ett mångkulturellt bostadsområde kan det ha funnits svårigheter vad gäller skillnader 

i språkbruk samt att integrera fördefinierade ”akademiska tillvägagångssätt”. Frågan är vad som 

händer i detta område där ÖBO haft som avsikt att involvera hyresgäster i planeringsprocessen 

samtidigt som det flyttar dit nya människor som inte varit med och påverkat? 

 

Syftet med att öka gemenskapen på Visgatan baseras på ett beslut grundat i tanken på ett socialt 

hållbart kvarter. I längden finns förutsättningar för att detta syfte kommer att uppnås genom den 

nya fysiska utformningen, exempelvis entréer vända mot varandra för att skapa kvarterskänsla 

och blandade upplåtelseformer. Ser man till hur läget ser ut idag skapas däremot ingen större 

gemenskap då de flesta hyresgäster flyttar därifrån. Detta innebär att nya hyresgäster kan ta del 

av den nya gemenskapen som grannskapsplaneringen och den nya kvartersstrukturen uppmuntrar 

till. För de befintliga hyresgästerna som valt tillbakaflytt luckras snarare gemenskapen upp då 

grannarna flyttar därifrån. Däremot kan ombyggnation bidra till att grupper som tidigare känt sig 

utanför den befintliga gemenskapen får en chans att efter projektet integreras i gemenskapen då 

gamla strukturer och inlåsningseffekter bryts upp. Jag ställer mig frågan om risken finns att ÖBO 

offrar de befintliga hyresgästernas gemenskap och identitet (med Visgatan) för att göra den 

attraktivare för nya hyresgäster, de som kan tänka sig betala för platsens nya identitet? 

 

Huruvida ÖBO uppnår syftet med att bidra till social hållbarhet via upprustningsprojektet återstår 

att se. Vad gäller den ekonomiska och ekologiska delen är det relativt enkelt att med olika 

verktyg ta reda på hur det faktiska läget ser ut. Att utföra kvantitativa mätningar, som att mäta 

koldioxidutsläpp är ett exempel på hur man praktiskt kan gå tillväga för att ta reda på om syftet 

uppnåtts. Dessvärre kan det finnas svårigheter med att mäta hur den sociala hållbarheten 

utvecklas. Social hållbarhet är ett vagt, komplext och dynamiskt begrepp som kan vara svårmätt 

ur kvantitativ synpunkt. Ett av ÖBOs syften med Mitt Gröna Kvarter är att öka gemenskapen och 

skapa en ny identitet i området, något som kan bli svårt att faktiskt mäta. Att trots allt inkludera 

dessa tre aspekter (ekologiska, ekonomiska och sociala) medför att projektet har stor potential att 

kunna bidra till hållbar samhällsutveckling som på sikt kan stävja den negativa utvecklingen i 

området. 
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 I likhet med grannskapsenheten, som baseras på att människor ska kunna leva större delen av 

sina vardagsliv inom enheterna, planerar ÖBO för framtida omflyttningar och boendkarriärer ( 

och därmed ökat kvarboende)inom bostadsområdet genom att erbjuda olika boendealternativ, 

anpassade för livets alla demografiska stadier.Det hyrköpsystem som ingår i projektet Mitt Gröna 

Kvarter kan på ett sätt uppfylla ÖBOs syfte att göra Visgatan mer attraktiv på bostadsmarknaden 

och locka nya kundgrupper. Människor som velat äga sitt boende har tidigare inte kunnat bo på 

Visgatan, vilket nu kommer att möjliggöras genom detta system. Blandade upplåtelseformer är 

idag ett ideal inom stadsplaneringen och kan exempelvis stävja den rådande segregationen i 

området. Här ses tydliga tecken på hur ÖBO planerar med ett socialt (och ekonomiskt) 

hållbarhetsperspektiv i åtanke. Att ÖBO säljer ut bostäder till hyresgästerna har även en nackdel, 

om detta läses genom utilitaristiska glasögon. Något som idag är allmänt känt är att det råder 

trängsel på bostadsmarknaden och att bostadsköerna blir allt längre. Då ett kommunalt 

bostadsbolag som ÖBO säljer ut lägenheter, minskar hyresbeståndet och konkurrensen om de 

befintliga lägenheterna ökar. På allmännyttans bekostnad. För att resonera kontrafaktiskt kan 

frågan ställas hur finansieringen av upprustningsprojektet i miljonprogramsområden annars ska 

gå till? Borde (inte) staten ta ansvar för konsekvenserna som 1965-års beslut om upprättandet av 

miljonprogrammet idag tampas med? 

 

Hyresgästens handlingsutrymme ökar om de har tillräckligt med ekonomiska resurser att 

exempelvis kunna köpa sin bostad, vilket skulle möjliggöra tillbakaflytt till Visgatan. Det kan 

även bli en klassfråga, de som har råd att köpa sin bostad hamnar före de som inte har råd. De 

som inte har möjlighet att köpa sin bostad får trängas kvar i allt längre köer på 

bostadsmarknaden. Vill hyresgästen fortfarande på kvar på Visgatan men inte har råd att flytta 

tillbaka till sin befintliga lägenhet eller köpa loss en bostad, finns alternativet att välja en mindre 

lägenhet med lägre hyra i kvarteret. Å andra sidan kan detta leda till ökad trångboddhet i 

området.  

 

En slutsats vad gäller just valet om tillbakaflytt efter evakueringsperioden är att för hyresgäster 

som inte har tillräckligt med ekonomiska resurser att klara av en hyreshöjning på 20 %, finns det 

inget som heter val. Är valet inte baserat på vad hyresgästen själv vill välja, kan det då bli aktuellt 

att tala om tvångsflyttning? Ur demokratiskt perspektiv kan detta vara problematiskt, likaså ur ett 
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klassperspektiv. De som drabbas hårdast av upprustningsprojektet är de som inte har råd att bo 

kvar. Ska upprustningsprojekt i miljonprogramsområden fungera som problemflyttare av 

resurssvaga, (etniskt) segregerade grupper? Som allmännyttigt bostadsbolag med ansvar för 

människors hem väcks tankar om att etiska överväganden kanske bör tas i akt vid liknande 

upprustningsprojekt i framtiden. 

 

Vid upprättandet av miljonprogrammet låg tanken om grannskapsenhet till grund för den fysiska 

strukturens utformning. Innebörden med grannskapsenhet verkar däremot ha bytt skepnad och till 

viss del förändrat innebörd. Från att bygga storskaligt, där exempelvis Vivalla som stadsdel anses 

vara en grannskapsenhet med en centrumanläggning i mitten, till att sträva efter att utforma 

grannskapsenheter på kvartersnivå med fokus på gemenskap. Genom grannskapsenheterna och 

kvarterskänslan som Mitt Gröna Kvarter syftar till att utveckla, kan det för hyresgästerna på 

individnivå bli något positivt. Hyresgästernas kontaktnät utökas vilket kan leda till personlig 

utveckling och en snabbare integration i både det svenska samhället och på arbetsmarknaden. 

Franzén och Sandstedt (1981) menar att grannskapet fungerar som ett slags motgift till den 

negativa förortsstrukturen genom att bidra med aktivitet i området och bryta passivitet och 

isolering genom att skapa gemenskap. ÖBOs projekt avser skapa kvarterskänsla på Visgatan , i 

Tunströms avhandling (2009) representerar kvarter den goda staden medans bostadsområde 

representerar motbilden till detta.  

 

I husnummer 12, där enbart ett hushåll av 12 valt att flytta tillbaka, kommer det att finnas 

lägenheter som har olika hyresnivåer. I samma trappuppgång kommer det alltså att finnas 

lägenheter med olika hyror, vilket uppfyller dagens stadsplaneringsideal om den blandade staden, 

på mikronivå.  

 

Att det kan bli tal om en slags gentrifiering av området är i nuläget inte troligt, det kan bli svårt 

att förändra den allmänna negativa bilden av miljonprogrammets bostadsområden. Det empiriska 

materialet resulterade i en slutsats om att de flesta hyresgäster på Visgatan i etapp ett väljer att 

inte flytta tillbaka efter evakueringsperioden utan flyttar därifrån. Ett av ÖBOs syften med 

projektet är att skapa ökat kvarboende men majoriteten av de befintliga hyresgästerna flyttar 

därifrån. 68 % av de som flyttar därifrån väljer ändå att bo kvar i Vivalla av den enkla 
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anledningen att de trivs i området. Som Tunström (2009) betonar i sin avhandling så 

överensstämmer sällan den negativa stereotypa bild allmänheten har om miljonprogramsområden 

med vad hyresgästerna i området själva tycker. Vilket bekräftas genom ovanstående resonemang 

om att de flesta hyresgäster faktiskt trivs i området och önskar bo kvar. 

 

ÖBO har planer på att rusta upp stora delar av Vivalla vilket innebär att hyresgäster som flyttat 

från Visgatan till en annan lägenhet i stadsdelen riskerar att återigen bli evakuerade när det är 

dags att rusta upp andra delar. Är det så att det allmännyttiga bostadsbolaget ÖBO genom 

upprustningsprojektet bidrar till att bostadsfrågan blir en klassfråga? Fortsätter ÖBO att bedriva 

upprustningsprojekt i övriga delar av Vivalla kan man fråga sig vad som händer med de 

hyresgäster som inte har råd att flytta tillbaka på grund av för dyr hyra, var tar de vägen? Eller 

frågan är snarare: var kan de ta vägen?  

 

Kan det vara så att fler miljonprogramsområden borde byggas i syfte att stävja den rådande 

bostadsbristen och samtidigt ge resurssvagare grupper ett hem? Med tanke på att Örebro växer 

rent befolkningsmässigt (www.regionorebro.se) kan det finnas anledning att se över vilka 

människor som faktiskt flyttar hit och därefter vilket behov som finns, rent bostadsmässigt. Är 

det exempelvis studenter som är i behov av billiga bostäder kan det ovanstående resonemanget 

om att bygga billigare bostäder anses vara bärkraftigt. Dagens stadsplaneringsideal baseras bland 

annat på den blandade staden. Då miljonprogrammet upprättades anpassades bostäderna efter 

kärnfamiljen som mått. Idag behövs det däremot (byggas) fler, billiga och mindre lägenheter för 

att bostadsmarknaden ska kunna svara på efterfrågan på bostäder för exempelvis ensamstående 

och studenter.  

 

Att upprätta ett nytt ”miljonprogram”, som sammanlänkar Vivalla med det intilliggande 

(attraktiva) villaområdet Lundby, kan fungera som segregationsbrytare och integreringsmakare. 

Att ta hänsyn till människors olika behov genom att bygga olika boendealternativ (radhus, små 

billiga lägenheter, stora familjelägenheter m.m.)i det nya miljonprogrammet, kan potentiellt bidra 

till att förändra den negativa bilden av området samt främja den blandade staden Örebro. Genom 

ihopbyggandet bryts även de fysiska och mentala barriärerna upp vilket svarar på ÖBOs syfte att 

länka samman Visgatan med övriga staden. Däremot blir bevarandet av gränser, som också ingår 

http://www.regionorebro/
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i dagens ideal, något som istället beräknas ske vid tydliggörandet av det privata respektive det 

offentliga på Visgatan.  

 

Miljonprogrammets bostadsområden tillhör en viktig byggnadsepok i Sveriges historia och har ett 

kulturellt värde. Det kan finnas en mening med ett visst bevarande av dessa platser, ur 

kulturhistoriskt perspektiv. De flesta miljonprogram är som sagt i behov av upprustning men att 

exempelvis enbart åtgärda de brister (enligt dagens krav på bostäder) som anses nödvändiga kan 

bidra till ett bevarande. Det kan även bidra till att, de ofta resurssvaga grupper, som lever i dessa 

bostadsområden har råd att bo kvar. Då ÖBO planerar att rusta upp stora delar av Vivalla kan det 

vara värt att ägna en tanke åt att det finns ett kulturhistoriskt värde värt att skydda. Dels för att 

bevara en del av historien och dels för att ge människor en chans att kunna bo kvar (då hyran 

troligtvis inte skulle bli lika hög som vid det omfattande upprustningsprojektet Mitt Gröna 

Kvarter).  

 

Trafiksäkerheten är bristande på Visgatan, främst på grund av avsaknaden av vägnät inom 

bostadsområdet då detta var ett ideal vid upprättande av miljonprogram som Vivalla. Hall (1999) 

betonar att trafikseparering har bidragit till fysiska barriärer mellan miljonprogrammets 

bostadsområden och den övriga staden, och Vivalla är inget undantag. Som Tunström (2009) 

betonar i sin avhandling är dagens ideal funktionsblandning, vilket tillämpas tydligt genom 

projektet Mitt Gröna Kvarter, som syftar till att förändra infrastrukturen i området. Tunström 

belyser även dagens stadsplaneringsideal genom att diskutera förtätning som något 

eftersträvansvärt. Ett av ÖBOs syften med projektet är att förtäta Visgatan, dels genom att bygga 

nytt och dels genom att bygga ihop Visgatan med övriga staden. Vertikal förtätning i form av det 

planerade fyravåningshuset är ytterligare ett exempel. Paradoxalt nog väljer ÖBO att riva två 

huslängor i syfte att glesa ur, något som går emot förtätningsidealet. Tunström (2009) belyser 

även att förorten idag anses vara ”utanför staden, något annat än staden”. Genom att fysiskt 

bygga ihop Visgatan med övriga staden kan fysiska och mentala barriärer byggas bort och skapa 

en hel stad, en sammanhängande stad. Samtidigt ingår bevarandet av gränser i dagens 

stadsplaneringsideal (Tunström 2009), vilket ÖBO rättar sig efter då syftet med 

upprustningsprojektet delvis går ut på att tydliggöra vad som är privat respektive offentligt inom 

bostadsområdet. 
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5. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av relevanta slutsatser. För att på ett tydligt sätt återkoppla till min 
frågeställning presenteras frågorna på nytt där slutsatser till vardera fråga efterföljer. 

 
 

Hur är ÖBOs projekt Mitt Gröna Kvarter utformat och vad är syftet med projektet? 

 

Upprustningsprojekt som syftar till att kombinera främjandet av social, ekonomisk samt 

ekologisk hållbarhet har visat sig vara svårt att i praktiken genomföra. Människor som bor i 

miljonprogramsområden är i regel resurssvagare än människor som bor i övriga delar av städer. 

Miljonprogrammet utgörs av monotont visuella bostadsområden med låg hyra som lämpar sig för 

hyresgäster med begränsad budget. Att rusta upp miljonprogram och samtidigt attrahera nya 

kundgrupper medför omflyttning av befintliga hyresgäster, till följd av för höga hyror. Det kan 

vara problematiskt och förstärker segregationsproblematiken då dessa hyresgäster blir 

”hänvisade” till liknande (miljonprograms)områden, präglade av resurssvaga medborgare. Vad 

gäller omfattning på upprustningsprojekt kan det vara klokt att ställa frågan vad som är bäst (ur 

social, ekonomisk och ekologisk synpunkt) genom precisering av termerna i vilket syfte och för 

vem?  

 

Att genom upprustningsprojekt upprätta olika boendealternativ visar på hänsynstagande till 

människors olikheter och behov vilket gynnar mångfald och integration och bidrar till en blandad 

stad. 

 
Vilka är hyresgästernas reaktioner och synpunkter på projektet och hur har deras synpunkter förts fram 

under processen?  

 

En av de huvudsakliga slutsaterna är att behovet av upprustning av miljonprogramsområden är 

något allmännt vedertaget. En anledning till att en intressekonflikt uppdagas mellan bostadsbolag 

och hyresgäster beror framförallt på hyreshöjningar. Det bidrar till att många människor flyttar 

därifrån, med negativ inställning till upprustningen. Slutsatsen om bristande kommunikation 

mellan hyresgäst och bostadsbolag är att finns svårigheter med att involvera hyresgäster i ett av 

bostadsbolaget redan strukturerade, förutbestämda tillvägagångssätt. Det kan vara problematiskt 

att bostadsbolaget styrt kommunikationsprocessen enbart utifrån egna direktiv. En tänkbar 

anledning till att hyresgäster känner sig underordnade kan bero på förekomsten av fördefinierade 
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direktiv, de har därför inte förtroende för själva delaktighetsarbetet då deltagandet inte direkt är 

kopplat till själva beslutsprocessen. Det hyresgästen själv kan styra över ligger inom ramen för 

vad bostadsbolaget redan beslutat om, alltså valmöjligheter angående upprustningsgrad av den 

egna lägenheten vid tillbakaflytt. För att slutligen summera kan sägas att hyresgäster, vars hem 

som påverkas av upprustningsprojekt, har ett relativt litet utrymme att påverka utfallet och sina 

möjligheter att flytta tillbaka efter upprustningsperioden.  

 
Hur resonerar hyresgästerna vad gäller tillbakaflytt efter upprustningen och vilken roll spelar 

informationen från ÖBO för detta beslut? 

 

Hyreshöjningen medför att hyresgäster inte har råd att bo kvar och väljer (?) därför att flytta 

därifrån, med hyreshöjning som den dominerande orsaken. Vilka möjligheter hyresgäster har att 

bo kvar efter upprustningen beror på vilka ekonomiska förutsättningar de har. Samtidigt finns 

hyresgäster som upplever upprustningsprojekt som något positivt som främjar den egna 

boendemiljön och levnadsstandarden. Det är viktigt att bostadsbolag är konsekventa med det som 

muntligt diskuterats med hyresgästerna och det som skriftligt formulerats, för att öka 

trovärdigheten och förtroendet för bostadsbolaget hos hyresgästerna. En slutsats av studien är att 

oklarheter mellan dessa dimensioner kan leda till att konflikter uppdagas vid senare skeden. För 

ökad trovärdighet kan ett konsekvent tillvägagångssätt redan från början förhindra uppkomsten 

av missförstånd i kommunikationen. Att behandla konkreta frågor om själva projektet samt att 

tidigt informera i planeringsprocessen om framtida planer kan minska oroskänslor angående 

boendesituationen för hyresgäster. Därför är det viktigt att ha transparens genom hela processen 

och redovisa det som behövs redovisas för hyresgästerna. 

 

Hyresgästers synpunkter på huruvida informationen från bostadsbolaget spelar in i 

beslutsprocessen vad gäller tillbakaflytt eller inte skiljer sig åt. Hyresgäster som valt tillbakaflytt, 

har varit engagerade i upprustningsprojektet och anser att informationen varit tydlig. Hyresgäster 

som flyttar därifrån anser informationen missvisande vad gäller projektets utformning och 

genomförande. En slutsats är att hyresgäster som valt tillbakaflytt är positiva till 

upprustningsprojektet och anser informationen spela in då de upplever den som god. Hyresgäster 

som flyttar därifrån är uppenbart missnöjda med upprustningsprojektets utfall och av den 
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anledningen även missnöjda med informationen från bostadsbolaget då informationen inte 

överensstämmer med det de själva önskar. 

Avslutande diskussion 
Miljonprogrammtes bostäder befinner sig i upprustningsbehov, vilket under de närmaste åren 

förväntas resultera i upprustningsprojekt som sannolikt finansieras med hyreshöjningar. Det 

kommer att påverka många människor som har sina hem i dessa områden. Stora omflyttningar 

beräknas ske och kanske är det läge att klassa detta som ett samhällsproblem och därmed lyfta 

frågan till en politisk nivå. Jag efterlyser därför mer forskning på området, med fokus på vart 

hyresgäster som inte har råd med en hyreshöjning tar vägen.  

 

Avslutningsvis vill jag återkoppla uppsatsen till bostadsminister Stefan Attefalls kommentar om 

att finansieringsansvaret för miljonprogramsupprustningar ligger på bostadsbolagen själva (och 

därmed hyresgästerna). Med andra ord: miljonprogrammet är politiskt övergivet. Jag vill därför 

uppmärksamma politiker (och forskare) på att ett gemensamt ansvarstagande, såväl av stat som 

av allmännyttiga (och privatägda) bostadsbolag, för människor som tvingas flytta till följd av 

upprustningen, är eftersträvansvärt. Det är viktigt att komma ihåg att politiska beslut och 

reformer formar människors livsöden. Uppmärksamma konsekvenserna av 

miljonprogramsupprustningar, i syfte att främja hållbar samhällsutveckling. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 

 
(hyresgäster på Visgatan)  

 

Hur upplever du Vivalla som stadsdel och bostadsområde?  

 

Vad tycker du om upprustningen av Visgatan? 

 

Hur upplever du ÖBOs information om upprustningsprocessen? 

 

Hur upplever du medborgarinflytandet i projektet? Har du kunnat vara med och påverkat?  

 

Varför väljer du att flytta tillbaka/ inte flytta tillbaka? Vilka orsaker påverkar dig att välja 

tillbakaflytt/ inte tillbakaflytt? 

 

Hur går beslutsprocessen till vad gäller tillbakaflytt? Vilka faktorer vägs in? 

 

Spelar det någon roll för dig i beslutsprocessen om dina grannar väljer att flytta/ flytta tillbaka? 

 

 

Intervjuguide 

 

(rådgivare på Cesam) 

 

1. Bakgrund 

 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning och titel?  

 

Vilken är din roll i projektet Mitt Gröna Kvarter? 

 

2. Delaktighetsarbete 

 

Kan du beskriva på vilket sätt Cesam varit verksam i projektet Mitt Gröna Kvarter?  

 

Genom vilka arbetssätt försökte Cesam få hyresgästerna att bli delaktiga i projektet? 

 

3. Hyresgästernas reaktioner 

 

På de öppna torsdagsträffarna i kvarterslokalen på Visgatan, upplevde du att hyresgästerna var 

engagerade? I så fall på vilket sätt? Var de negativa/positiva till upprustningsprojektet?  

 

Hur såg deltagarfrekvensen ut bland hyresgästerna? 

 

Vilka reaktioner på projektet från hyresgästerna fick Cesam? 
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Bilaga 2.  
 

Intervjuguide 

 

(representanter på ÖBO) 

 

1. Bakgrund 

 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning och titel?  

 

Vilken är din roll i projektet Mitt Gröna Kvarter? 

 

2. Mitt Gröna Kvarter 

 

I vilket syfte genomförs upprustningsprojektet Mitt Gröna Kvarter? 

 

Hur genomförs projektet och hur är det utformat? 

 

 

Intervjuguide 

 

(verksamhetsutvecklare på ÖBO) 

 

1. Bakgrund 

 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning och titel?  

 

Vilken är din roll i projektet Mitt Gröna Kvarter? 

 

2. Hyresgästföreningens uppfattning 

 

Hur har Hyresgästföreningen nått hyresgästernas reaktioner och synpunkter på projektet Mitt 

Gröna Kvarter? 

 

Vilka reaktioner och synpunkter har förts fram till Hyresgästföreningen? 


