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Abstract 

During recent decades Swedish housing policy has undergone a system switch 
causing the decline of the traditional welfare state and the emergence of neoliberal 
policy, favouring gentrification in urban development.  
 
Caught in-between regulation and marketised conditions of the housing sector are 
the socioeconomically disadvantaged tenants, whose terms weakened in relation 
to homeowners, making them vulnerable in an increasingly socioeconomically 
unequal urban environment.  
 
Meanwhile the ”miljonprogram”, a large proportion of the national housing stock, 
has deteriorated due to disinvestment, creating extensive renovation needs. Facing 
the threat of “renoviction” tenants are organising against housing-companies 
performing standard-enhancing renovations resulting in socially unsustainable 
rent-increases.  
 
By conducting a qualitative case-study, carried out in the Stockholm suburbs 
emphasising on interviewing tenants, results are formed depicting a bottom-up 
perspective on the complex housing policy system in general and particularly the 
process of renovation. 
 
Without drawing any farfetched conclusions, it is established that current housing 
policies are not adapted to solve problems arising with the need for renovation. 
Furthermore, the tenants are dissatisfied with their situation showing low levels of 
trust in the housing companies capability of providing adequate solutions causing 
the tenants to organise in protest. Finally, some signs of impending gentrification 
in the area are observed. 
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1 Inledning  

I spelet Monopol köps, säljs och exploateras fastigheter, meningen är att 
fastighetsägaren ska göra allt för att höja avgifterna för sina ”hyresgäster”. Om 
alla deltagare orkar spela färdigt vinner slutligen en fastighetsägare genom att de 
höga avgifterna slår ut konkurrenter och hyresgäster. Hyresgäst E använder 
sällskapspelet Monopol som en liknelse av hur verkliga hyresvärdar genomför 
renoveringar som resulterar i höga hyreshöjningar. Varken i spelet eller i 
verkligheten tar fastighetsägaren tillräcklig hänsyn till de sociala konsekvenser 
som uppstår när människor får allt svårare att betala sin hyra (Hyresgäst E, 2015). 
Hyresgäst E bor liksom Hyresgäst A, B, C och D i Stockholms södra förorter som 
uppfördes under den bostadspolitiska miljonprogramsreformen på sextio- och 
sjuttiotalen. Deras röster utgör ett underifrånperspektiv på det rådande 
bostadspolitiska systemet vars utveckling försatt landets hyresgäster i en allt mer 
utsatt position.   
 
Situationen är som tydligast i storstäderna vars politiker står inför en utmaning. 
Bostadsbristen är hög samtidigt som en stor del av miljonprogrammet är 
renoveringsmässigt eftersatt. Problemet kräver lösningar då situationer likt den E 
beskriver pågår, uppstår och kommer att återuppstå igen på fler platser och i fler 
städer. Förblir problemet olöst hamnar hyresgäster i kläm, socioekonomiskt svaga 
grupper blir undanträngda och den sociorumsliga segregationen reproduceras i 
staden.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att utifrån hyresgästers underifrånperspektiv 
skildra och analysera hur de förhåller sig till den aktuella renoveringen av det 
underhållsmässigt eftersatta miljonprogrammet. Med utgångspunkt i ett bredare 
bostadspolitiskt perspektiv besvaras frågeställningen utifrån en kvalitativt 
orienterad fallstudie. Utifrån Hyresgästernas perspektiv kan problematiska 
fenomen som uppstår under renoveringsprocessen identifieras. Slutsatser om 
bostadssystemets duglighet kan dras utifrån perspektiv om social hållbarhet.  
 
Studien utgår från följande frågeställning:  
 

• Hur upplever och förhåller sig hyresgäster till renoveringsprocessen i 
miljonprogrammet? 
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Vidare utgår studien från följande underfrågor: 
 

• Vilket förhållande har det som händer i Bredäng och Sätra till rådande 
bostadspolitiskt paradigm? 

• Vilket förhållande har renoveringsprocessen till en mer övergripande 
gentrifiering i området? 

• I vilken utsträckning organiserar sig hyresgästerna mot hyreshöjningar och 
en förestående gentrifiering? 

1.2 Avgränsningar 

Bostadspolitik, gentrifiering, segregation och hyresgästfrågor är breda teman som 
rör sig hela vägen från internationell till lokal nivå, avgränsningar är därmed 
nödvändiga. Uppsatsens tidsramar utgör en första avgränsning som påverkar 
omfattningen på varje enskilt avsnitt, främst hur många intervjuer som kan 
genomföras i fallstudien.  
 
Uppsatsen kan delas upp i två avsnitt, ett som är orienterat i bakgrund- och teori 
och ett andra avsnitt bestående av en geografisk avgränsad fallstudie. Det första 
avsnittet är litteraturorienterat och anlägger ett bredare ovanifrånperspektiv som 
behandlar ämnena bostadspolitik, gentrifiering, relevanta aktörer inom 
bostadssektorn och förutsättningarna för renovering av miljonprogrammet. 
Skalmässigt är avgränsningen också bredare satt till en främst svensk kontext på 
nationell och stadsmässig nivå.  
 
Uppsatsens andra avsnitt utgörs av en empirisk fallstudie med tyngdpunkt på 
intervjuer av hyresgäster. Det anlägger ett tydligt underifrånperspektiv och är 
avgränsat att skildra ombyggnadsprocessen i skeenden under drygt ett och ett 
halvt år från att hyresgästerna får besked om renovering till dagens läge där inga 
renoveringar ännu genomförts.  

1.2.1 Fallstudiens geografiska avgränsning 

Hyresgästerna i fallstudien bor i Bredäng och Sätra, två förorter i sydvästra 
Stockholm. Mer specifikt avses två mindre avgränsade områden, belägna i de 
respektive stadsdelarna, bestående av hyreshus som ägs av det privata 
bostadsbolaget Stena Fastigheter. Bebyggelsen i Sätra och Bredäng består av en 
blandning av lamellhus som är något lägre än skivhusen som är associerade med 
miljonprogrammet. Det beror på att stadsdelarna uppfördes under sextiotalets 
första hälft medan miljonprogrammet beslutades om först år 1965. Den 
principfaste skulle därför benämna stadsdelarna som miljonprogrammets 
föregångare (Stockholmshem, 1999). 
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2 Teori 

Teoretiskt avgränsas studien till att behandla frågeställningarna utifrån teorier och 
forskning om bostadspolitik och gentrifiering. För att snäva in litteratururvalet 
ligger fokus främst på publikationer som skildrar processer i en svensk kontext. 

2.1 Strukturellt skifte i bostadspolitiken 

Den svenska bostadspolitiken har genomgått ett omfattande strukturellt skifte från 
efterkrigstidens expansiva och statligt kontrollerade politik till dagens tillstånd där 
marknadskrafter har en allt större influens över bostadssektorn och där statens roll 
reducerats till några få kvarstående regleringar.  Som en bakomliggande fond för 
det bostadspolitiska paradigmskiftet kommer inledningsvis en redogörelse för hur 
bostaden istället för att betraktas som ett hem kommit att värderas som en vara på 
bytesmarknaden.  

2.1.1 Bruksvärde och bytesvärde 

Harvey (2014) målar upp vilka betydelser bostaden har för oss, den erbjuder oss 
en trygg plats för att äta, sova, ägna sig åt sina intressen, vila eller inte göra 
någonting. Kort sagt är bostaden en fast punkt som vi kan kalla ”hem” i en 
föränderlig värld. Bostaden fungerar också som markör för att manifestera status, 
makt, social tillhörighet på grundval av arkitektoniska eller platsspecifika värden. 
Sammanlagt bildar bostadens olika kvalitéer dess bruksvärde vilket emellertid inte 
nödvändigtvis behöver överensstämma med det värde som måste betalas för att få 
rätt till bostaden, det vill säga bytesvärdet. Bostadens bytesvärde kan bestämmas 
utifrån de sammanlagda produktionskostnaderna i form av material, arbete och 
markkostnader, definitionen är emellertid inte fullständig. Bostäder byter ägare på 
en marknad och hamnar hos den som kan betala det högsta priset. Detta öppnar 
upp för aktörer att bygga bostäder på spekulativ grund och med vinst sälja till 
högstbjudande. Denna typ av produktion medför att bostadens bytesvärde utökas 
med flera potentiella beståndsdelar. Utöver mark- och produktionskostnaderna 
tillkommer faktorer som lån och räntor, mäklarkostnader, och slutligen säljarens 
vinstmarginal. I kombination med spekulativa förutsättningar om förväntad 
värdeökning av bostaden skapas därmed ett avsevärt högre potentiellt bytesvärde. 
Självklart påverkar också tillgången på bostäder dess bytesvärde på marknaden. 
Harvey understryker också att bytesvärdet kan manipuleras genom att bruksvärdet 
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på fastigheter tillåts att stagnera vilket berättigar upprustning och investering som 
i sin tur driver upp bytesvärdet (Harvey, 2014).  
 
Poängen i Harveys resonemang är att bruksvärdet, som representerar bostadens 
praktiska värden för dess invånare, underordnas bytesvärdet när bostaden blir en 
vara på en spekulativ bostadsmarknad. Konsekvensen blir social exkludering när 
människor nekas tillgång till bruksvärden på bas av ekonomisk kapacitet som inte 
är tillräcklig för en upptrissad bostadsmarknad. I förläggningen uppstår kris likt 
förloppet på den amerikanska bostadsmarknaden som utlöste 2008 års globala 
finanskris (Harvey, 2014). 

2.1.2 Neoliberal bostadspolitik eller monstruös hybrid? 

 
Bakom utvecklingen där bytesvärdet kommit att hamna i förarsätet på 
bostadsmarknaden urskiljer Harvey den neoliberala konsensus som vuxit fram 
sedan sjuttiotalet. Staten har dragit sig tillbaka från rollen som tillhandahållare av 
välfärd till förmån för privata aktörer som drivs av varornas bytesvärde (Harvey, 
2014). Harvey (2005) har emellertid skrivit att Sverige är en stat som med 
framgång har begränsat den neoliberala politikens inflytande över bostadssektorn 
och därmed upprätthållit utmärkta sociala förhållanden (Harvey, 2005). 
Föreställningen om att det svenska välfärdssystemet utmärker sig som ett gångbart 
vänsterorienterat alternativ till internationell kapitalism och neoliberal ideologi får 
inte medhåll av Christophers (2013), Clark och Hedin (2009) och Hedin et. al, 
(2012). De argumenterar för att bostadssektorn i Sverige genomgått ett strukturellt 
skifte som orsakar sociala konsekvenser för samhällets kapitalsvagare grupper. 

 
Clark och Hedin et. al, (2009; 2012) beskriver hur bostadspolitiken kommit att bli 
genomsyrad av en neoliberal ideologi. Under mitten av nittonhundratalet 
formades den svenska bostadspolitiken som en motreaktion på tidigare miserabla 
bostadsförhållanden. Det rådde en uppfattning om att marknaden saknade 
lösningar för bostadsfrågan. Istället utgjorde folkhems- och välfärdstanken 
grundstenar i den ”Svenska modellen”, staten såg särskilt behovet av en kraftfull 
bostadspolitik som fundamental för att säkerställa en grundtrygghet för alla 
medborgare. Under denna tid producerades en stor del av Sveriges 
bostadsbestånd, kulmen nåddes mellan år 1965 och 1975. Då producerades i snitt 
hundratusen bostäder om året, idag benämner vi de bostäderna som 
miljonprogrammen (Clark och Hedin, 2009). Under denna era lades grunden för 
det bostadspolitiska system som Harvey (2005) hänvisar till som föredömligt. Den 
neoliberala ideologins framväxt som Harvey (2014) beskriver, omdanade även 
den svenska politiken. Clark och Hedin (2009) beskriver hur opinionen vände i 
linje med den ideologiska omvälvningen under slutet av seklet. Den ”Svenska 
modellen” låg inte längre i samklang med samtiden och landets ekonomi 
stagnerade. Den förändrade opinionen propagerade för att staten, starkt 
förknippad med det socialdemokratiska partiet, bar skulden för den haltande 
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ekonomiska utvecklingen och riktade kritik mot idén om den allomfattande 
bostadspolitiken. Istället förespråkades en mer marknadsorienterad politik där 
individen lämnas större utrymme att förfoga över sin bostad. Opinionen fick 
politiskt fäste 1991 när moderatledaren Carl Bildt fick väljarnas förtroende att 
bilda en borgerlig regering och på nytt bryta den långvariga socialdemokratiska 
regimen. Hyresregleringen om hyressättning efter bruksvärdesystemet är den enda 
rest som överlevde i det nya systemet (Clark och Hedin, 2009).  
 
Den nya regimen drev igenom en omfattande avreglering av bostadspolitiken och 
avvecklade den statliga kontrollen av bostadsfrågan. Bostadsdepartementet 
stängdes och lagar slopades för att lätta på det kommunala ansvaret för 
bostadsförsörjningen. Den tidigare kraftigt subventionerade bostadsproduktionen 
reducerades, liksom bostadsbidragen. Det neoliberala bostadspolitiska paradigmet 
anammades utan större motstånd av efterföljande regimer oavsett position på den 
politiska höger-vänsterskalan. Under nollnolltalets andra hälft fortsatte den 
strukturella omdaningen. Program för att privatisera det allmännyttiga 
bostadsbeståndet genomfördes, bostadsfrågor delegerades till finansdepartementet 
och regleringar slopades för att underlätta möjligheten att ombilda hyresrätter till 
bostadsrätter. De allmännyttiga bostadsbolagen fick nya direktiv om att driva sin 
verksamhet på affärsmässiga principer1, vilket innebar att den statligt 
subventionerade bostadsproduktionen reducerades ytterligare. Målsättningen med 
politiken var hela tiden att skapa en långsiktigt välfungerande bostadsmarknad där 
konsumentens behov och efterfrågan möter rätt utbud. Tidigare politiska 
formuleringar om god standard, rimliga kostnader och socialt ansvar tillhörde det 
förgångna. I linje med politiken stimulerades bostadsmarknaden med reformer 
som sänkte villkoren för att låna pengar samt lättnader i fastighetsbeskattningen. 
Den långa gradvisa bostadspolitiska utvecklingen har gjort Sveriges bostadssektor 
till en av västvärldens mest marknadsliberala (Clark och Hedin, 2009). 

 
Christophers (2013) är inte helt i linje med Clark och Hedin et. al, (2009; 2012), 
han understryker hur komplext det svenska bostadssystemet är. Att stämpla det 
som genomgripande neoliberalt är ingen träffsäker verklighetsbeskrivning. 
Christophers argumenterar istället för att dagens bostadspolitiska system är en 
monstruös hybrid mellan statlig reglering och fri marknad, monstruös därför att 
systemet inte fungerar för alla grupper i samhället. Därmed finns det också en 
problematik i att bedöma systemet från en ståndpunkt tillhörande den politiska 
vänstern eller högern, systemet ska betraktas och kritiseras som en hybrid 
producerad av olika politiska ideologier (Christophers, 2013). 
 
I Christophers resonemang går det att urskilja en skeptisk hållning gentemot ett 
slentrianmässigt och diffust användande av det neoliberala begreppet, därför följer 
Christophers en tydlig definition av neoliberalism av Waquant (2009: 287-314). 

                                                                                                                                                   
 
1 Vad verksamhet efter affärsmässiga principer innebär redogörs för i avsnitt 3.1.1, allmännyttans och 
miljonprogrammets historia.  
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Neoliberalismen består enligt Waquant av fyra institutioner. Den första är 
förhärligandet av ekonomisk avreglering, marknaden och marknadsmekanismer 
med argumentet att de leder till en ökad effektivitet. Den andra är inskränkandet 
av välfärdsstaten. Den tredje är propagerandet för entreprenörsanda och det 
individuella ansvaret att vara sin egen lyckas smed.  Den fjärde är en allt mer 
påkostad och närgången övervaknings- och våldsapparat. Christophers (2013) 
redogör nedan för hur de tre första neoliberala institutionerna har påverkat den 
svenska bostadssektorn. 

 
Den neoliberala ideologin fick enligt Christophers (2013) inflytande över svensk 
bostadspolitik under sent sextiotal. Då slopades lagstiftningen som reglerade att 
prissättningen på bostadsrätter inte fick överstiga taxeringsvärden. Följden blev att 
bostadsrättsmarknaden uppstod och bostaden kunde värderas efter bytesvärde 
vilket utgör grundförutsättningen till dagens accelererande bostadspriser (Larsen 
och Lund Hansen, 2015). Vidare pekar Christophers (2013), likt Clark och Hedin 
(2009), på en andra våg av neoliberal politik som startade efter regimskiftet år 
1991. Då avreglerades den allmännyttiga bostadssektorn av hyresbostäder för att 
anpassas efter marknadsprinciper. Det innebar dels att bostadsbolagen 
privatiserades och dels att många hyresgäster fick chansen att ombilda sina hem 
till bostadsrätter och därmed komma in på bostadrättsmarknaden. Här nämner 
Christophers (2013) även de förändringar under nittiotalet som redogörs för ovan 
med referens till Clark och Hedin (2009). Det bör dock nämnas att allmännyttans 
nya verksamhetsdirektiv kom att realiseras först 2011, efter Clark och Hedin 
(2009) publicerades, det synliggör hur aktuellt i tiden det strukturella skiftet är.  
 
Slutligen understryker Christophers (2013)  hur bostadssektorn neoliberaliserats 
genom att den skiftade bostadspolitiken inte är neutral i fråga om boendeform. Att 
äga sin bostad har kommit att bli den gynnade boendeformen genom en kumulativ 
process av skattelättnader, lägre krav för låntagare och räntesubventioner. 
Samtidigt har kostnaderna för produktion och förvaltning av hyresbostäder ökat 
vilket resulterat i en generell höjning av hyresnivån, dessutom har 
bostadsbidragen, vars främsta mottagare är hyresgäster, halverats. Det har alltså 
blivit dyrare att hyra sin bostad och billigare att äga sin bostad. En annan 
konsekvens är att antalet producerade hyresrätter har minskat samtidigt som 
antalet bostadsrätter ökat. Förändringen är neoliberal eftersom staten lämpar över 
ansvaret att styra över bostad och ekonomi till individen (Christophers 2013). 
 
Samtidigt framhåller Christophers (2013) att bostadssektorn i viss uträckning 
fortfarande är reglerad, därmed är det problematiskt att betrakta den som helt 
neoliberaliserad. Tre regleringar betonas, den första är hyresregleringen. Hyran är 
inte marknadsstyrd utan förhandlas fram efter bruksvärdesprincipen, alltså utifrån 
det praktiska värdet som lägenheten har för hyresgästen. Hänsyn tas till bland 
annat storlek, modernitetsgrad, läge, planlösning samt skick och förmåner i 
anslutning till bostaden såsom hiss eller garage (Hyresnämnden, 2015; 
Christophers, 2013). Förhandlingen sker centralt mellan Hyresgästföreningen och 
hyresvärden i traditionsenlig linje med den svenska modellen.  Praxis är att inte 
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sätta oskäliga hyresnivåer i förhållande till liknande bruksvärdesnivåer i närheten, 
historiskt sett har de allmännyttiga hyresnivåerna fungerat som normerande. I och 
med allmännyttans nya direktiv från 2011 gäller inte normen längre, och därmed 
får förhandlarna något vidare ramar att förhålla sig till. Konsekvensen av 
hyresregleringen är att hyressättningen blir jämnare över staden än om 
marknadshyror hade tillämpats (Christophers, 2013). 
 
Den andra regleringen utgörs av kösystemet som omfattar nästan alla hyresrätter, 
det håller tillbaka en marknadsmässig hyressättning genom att högstbjudande 
automatiskt inte får tillgång till bostaden. Systemet erbjuder även vissa lättnader 
för människor i särskilt behov av bostad och har utjämnande spridningseffekt av 
hyresbeståndet bland befolkningen. Den tredje regleringen utgörs snarare av ett 
omfattande system av regleringar för andrahandsuthyrning. De förhindrar oskäliga 
hyresnivåer över femton procent av ursprunglig hyra vid andrahandsuthyrning av 
hyresrätter. I linje med den ökande individuella bestämmanderätten är 
andrahandsuthyrning av bostadsrätter emellertid mindre reglerat. Christophers 
pekar i notbladet på att reglerna har ändrats. Från att hyran sätts efter bruksvärde 
samt ränte- och lånekostnader ändras reglerna kort sagt så att hyresnivån kopplas 
till bostadens marknadsvärde, vilket mer eller mindre i praktiken möjliggör en 
marknadsmässig hyressättning (Hyresnämnden, 2015b). Det svenska 
bostadssystemet är följaktligen delvis genomsyrat av neoliberal ideologi, men sett 
till kvarstående regleringar bör det betraktas som en hybrid (Christophers, 2013).  

2.1.3 Systemskiftets konsekvenser 

Trots att konsensus kring det bostadspolitiska tillståndet inte uppnås så är de 
presenterade ståndpunkterna samstämmiga om att systemskiftet har sociala 
konsekvenser. Som fond råder en strukturell problematik i de svenska 
storstäderna. Den består i bostadsbristen, främst underskottet av hyresrätter, samt 
en tydlig nedgång i produktionen av hyresrätter (Christophers, 2013; Clark och 
Hedin, 2009). Här understryker dock Christophers (2013) systemets hybrida form, 
utan ideologisk förankring i varken den politiska högern eller vänstern. 
Problematiken skapar nämligen kritik mot bostadssektorn från båda politiska 
lägren, men lösningarna skiljer sig åt. Enligt högern är inte bostadssektorn 
tillräcklig avreglerad, renare marknadsvillkor utan exempelvis hyresregleringar 
skulle öka de ekonomiska incitamenten att producera hyresrätter i förhållande till 
bostadsrätter. Den politiska vänstern vill gå åt det motsatta hållet och återinföra 
regleringar och de statliga subventionerna för att få fart på bostadsproduktionen 
(Christophers, 2013).   
 
Det Christophers (2013) benämner som monstruöst med systemet är de ohållbara 
sociala konsekvenser som uppstår, Clark och Hedin (2009) pekar i samma rikting. 
Den sammanlagda effekten av det bostadspolitiska skiftet är att det har blivit 
dyrare och svårtillgängligare att vara hyresgäst, samtidigt har bostadsrätten blivit 
en tillgängligare och lukrativ boendeform för de som har möjligheten att äga sin 
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bostad. För samhällets kapitalsvagare grupper verkar systemet exkluderande, de 
som inte har möjlighet att ta sig in i bostadssystemet marginaliseras från stora 
delar av städernas bostadsbestånd. Då bostaden utgör en central beståndsdel i 
människors privata ekonomi blir den bostadspolitiska effekten att socioekonomisk 
segregation reproduceras och att samhällets ekonomiska klyftor vidgas 
(Christophers, 2013; Clark och Hedin 2009). Clark och Hedin (2009) för 
resonemanget vidare och betonar välfärdstatens tillbakagång i ett neoliberalt 
system där allmännyttan inte längre är öppen för alla. Staden blir socialt 
polariserad, innerstaden och de välbärgade förorterna karakteriseras av super-
gentrifiering och förorterna karakteriseras av en allt högre koncentration 
låginkomsttagare2. De lyfter även en annan relevant konsekvens, nämligen hur 
privata aktörer i och med skiftet måste stå för en växande proportion av 
planarbetet när staden utvecklas (Clark och Hedin, 2009).  
  
Slutligen hänvisar Clark och Hedin (2009) till Lindboms (2001) hypotes om hur 
ett systemskifte med omfattande sociala konsekvenser kan fortgå under tid utan 
att väcka motstånd bland befolkningen. Det beror på att bostadssystemet är 
oerhört komplext och saknar transparens. När den dåliga insynen i systemet 
kombineras med att förändringen skett gradvis under lång tid får reformer 
konsekvenser långt efter att de implementerats, ibland under ett nytt politiskt 
styre. Det politiska ansvaret antar därmed en diffus form och ansvarsutkrävandet 
försvåras (Clark och Hedin, 2009; Lindbom, 2001).  

2.2 Gentrifiering 

Gentrifiering är ett omfångsrikt begrepp som kan användas för att förklara ett 
tillstånd eller utvecklingsprocess i stadens olika typer av områden såväl som i 
olika typer av städer och platser runt om i världen. Vilken typ av gentrifiering 
samt vilket steg i processen som avses i uppsatsen preciseras i detta avsnitt. Det 
som är centralt att tydliggöra i sammanhanget är hur gentrifieringsprocessen 
uppstår och vilka konsekvenser den har för hyresgäster.  

 
Själva ordet gentrifiering härstammar ur brittiska gentry som betyder lågadel eller 
finare folk, begreppet beskriver en process där den sociala karaktären och 
sammansättningen i ett område fint-folkifieras. Kortfattat kan gentrifieringen 
beskrivas som två sidor av ett mynt. Den ena sidan innebär att en socioekonomiskt 
starkare grupp flyttar in och ger området förhöjd status. Detta hör ihop med en 
stegring av fastighetsvärden och en allmänt högre prisnivå i området. Den andra 
sidan av myntet innebär en bortträngning av områdets ursprungliga befolkning 
som inte klarar av den nya prisnivån och flyttar ut (Thörn och Holgersson, 2014a).  

                                                                                                                                                   
 
2 Processen redogörs för mer ingående under avsnitt 3.3, tidigare forskning. 
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Senare forskning betonar att gentrifieringen inte nödvändigtvis behöver uppstå i 
stadens centrala delar utan även i stadens övriga områden (Thörn och Holgersson, 
2014a). Ett sätt att förklara hur gentrifiering uppstår i staden är genom idén om 
den urbana frontlinjen, perspektivet liknar staden vid en otyglad vildmark som 
kontrolleras genom förbättring (Smith, 1996).  Thörn och Holgersson (2014b) 
beskriver hur frontlinjen ritas ut genom en stigmatiserande retorik som pekar på 
en ohållbar situation i ett område. Från etablissemang och media produceras en 
negativ bild av området som präglas av kriminalitet, anarki, nedskräpning och 
förfallande fastigheter. Att utmåla situationen som ohållbar och bortom räddning 
blir ett sätt att erövra området samtidigt som konfrontation undviks, något måste 
göras för att ”rädda” området. Det självklara botemedlet är nyinvestering, 
upprustning och i slutändan gentrifiering av området (Thörn och Holgersson, 
2014b). De områden som stigmatiseras som den urbana frontlinjen har låg status 
och lider av underskott i investerat kapital. Mark- och fastighetsvärden är låga 
men utgör potential för investerare att exploatera, detta är en grundläggande 
ekonomisk drivkraft i gentrifieringen. Smith (1996) benämner fenomenet som ett 
räntegap, det växande potentiella värde som mark eller en fastighet kan inbringa i 
relation till markens nuvarande värde. När gapet mellan det potentiella värdet och 
det nuvarande värdet är tillräckligt stort för att inbringa en riklig avkastning 
uppstår gentrifiering. Det kan därmed finnas ekonomiska incitament för 
fastighetsägare att låta sin fastighet förfalla för att sedan nyinvestera (Smith, 
1996).  
 
Gentrifiering innebär en genomgripande förändring av karaktären i ett område. 
Det inkluderar den platsbundna stämningen och föreställda känslan. ”Den urbana 
frontlinjen /…/ är lika mycket en stil som en plats” (Smith, 1996; Thörn och 
Holgersson, 2014b: 165). Tidigt i gentrifieringsprocessen attraherar frontlinjen 
pionjärer i form av studenter, konstnärer, musiker och andra kreativa grupper. De 
lockas av platsens urbana, inte så tillrättalagda, karaktär, av en kulturell 
gemenskap samt de låga boendekostnaderna. Tillsammans skapar pionjärerna en 
estetisk, kulturell, cool och tilldragande stämning som är fundamental för att locka 
grupper med högre inkomst att så småningom flytta in i området (Hedin, 2010). 
 
Hedin (2010) refererar till Lees Slater & Wyly (2008) och kopplar gentrifiering 
till det bostadspolitiska skiftet i Sverige. Gentrifieringen har nått en fas där den 
gynnas av den rådande bostadspolitiken och ett allmänt politiskt tillstånd som 
anpassats till de mer välbärgade hushållens intressen, inbegripande en allmän 
tillbakagång av statliga välfärdsfunktioner (Hedin, 2010; Lees Slater & Wyly, 
2008: 183-4). 

2.2.1 Gentrifiering som hegemoni 

Paton (2014) sätter fingret på hur gentrifiering intar en hegemonisk position i 
människors föreställningsvärldar i sin studie av gentrifiering av ett gammalt 
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arbetarklasskvarter i Glasgow. Gentrifieringen omvandlar därmed inte enbart 
områdets karaktär och sociala sammansättning utan även invånarnas attityder och 
sociala praktiker. Gramscis hegemonibegrepp är bakgrund till Patons (2014) 
definition av hegemonisk gentrifiering som lyder;  
 
 ”Organiserande princip för att forma och reglera boendes beteenden och 
 skapa en ny livsstil som passar den rådande ackumuleringsregimen” 
 (Paton, 2014: 138). 
 
Det Paton (2014) argumenterar för är att gentrifieringen som hegemoni försätter 
människor i ett tillstånd av förvirring över sin kulturella och klassmässiga 
tillhörighet. I det post-industriella tillståndet har människors känsla av 
klasstillhörighet förbytts till en individualiserad självbild av ett självständigt 
aktörskap samt identifikation med kulturella klasser. Paton (2014) menar därför 
att ett modernt klassbegrepp bör inkorporera en kulturell förklaringsansats utöver 
den materialistiska (Paton, 2014). 
 
Fenomenet är i hög grad en konsekvens av den stigmatiserade bilden av mindre 
attraktiva områden. Den negativa verklighetsbeskrivningen projiceras på områdets 
invånare och höjer samtidigt upp medelklassens livsstil som botemedlet. Inom 
ramen för gentrifieringen skapas ett polariserande vi och dem-tänk som tvingar 
människor att välja mellan två livsstilar. Att antingen vara en del av den ohållbara 
platsbundna identiteten som inte längre anses vara önskvärd eller att låta sig 
förändras in i den mer accepterade kulturella gemenskap vars värden utgör livets 
goda, något att sträva efter. Det tillhör emellertid medelklassens livsstilsnorm att 
vara en kapabel konsument som bland annat ska klara av att hantera en allt mer 
ekonomiskt krävande bostadssituation (Paton, 2014).  
 
Paton (2014) tolkar gentrifieringsbegreppet som en grannskapets klassresa. Men 
för de som tillhör de lägre inkomstgrupperna innebär den nya normen en paradox, 
livsstilen som hör till det gentrifierade tillståndet framställs som åtråvärd, men för 
vissa är den omöjlig. Det går inte att vara en god konsumentmedborgare samtidigt 
som du förvägras de ekonomiska medel som utgör konsumtionens förutsättning. 
Trots detta upptäcker Paton (2014) att kvarboende i ett gentrifierat område tar 
avstånd från sin klasstillhörlighet och hembygdens platsbundna identitet för att 
istället understryka sin individualitet för att passa in i det gentrifierade tillståndet 
(Paton, 2014).  
 
Konsekvensen av gentrifieringens hegemoniska ställning är att människor 
uppmuntras att avstånd från grupper med gemensamma intressen för att istället 
sträva efter att delta i den individualiserade gentrifieringen trots materiella hinder. 
I bakvattnet av denna splittrade gemenskapskänsla pacificeras de människor som 
vill göra motstånd mot gentrifieringen (Paton, 2014). 

2.3 Nyanserande ståndpunkter  
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Ur de perspektiv som presenteras ovan går det att urskilja närbesläktade 
ideologiska ansatser vars strävan är att framställa den neoliberala 
samhällsutvecklingen som starkt problematisk. I analysen av verkligheten som 
den bostadspolitiska utvecklingen mynnat ut i kan det dock vara relevant att 
återvända till Christophers (2013). Han betonar att det råder en viss enighet, såväl 
den politiska högern som den politiska vänstern delar problembilden. Det är något 
som inte står rätt till i det bostadspolitiska systemet och det får problematiska 
yttringar i samhället.  

 
I avsnittet saknas perspektiv som betonar gentrifieringen som en positiv process, 
Hedin (2010) belyser några av processens positiva krafter. Gentrifiering attraherar 
resursstarka grupper som genererar tillväxt och skattemässiga inkomster för staten 
vilket i det långa loppet gagnar alla. Eventuella bortträngningseffekter beror på att 
staten brister i sitt sociala ansvar. Det går också att argumentera för att 
gentrifiering skapar kontaktytor, om än problematiska, mellan samhällsgrupper 
som kan resultera i ökad gemenskap, tolerans och kulturell mångfald. Slutligen 
argumenteras för hur gentrifiering spelat en roll för kvinnlig frigörelse samt att 
processen associeras till toleranta värderingar gentemot olika kön, sexuell 
läggning och etnisk härkomst (Hedin, 2010). 

 

2.4 Delkonklusion 

I det här avsnittet har presenterats ett ramverk som målar upp en teoretisk och i 
viss mån empirisk modell för att förstå den mer övergripande samhälleliga 
kontexten som hyresgäster vars lägenheter ska renoveras befinner sig i. 
Verklighetsbilden som målats upp indikerar att hyresgästernas position i samhället 
har försvagats i relation till bostadsägare. Speciellt de grupper med lägre 
socioekonomisk status befinner sig i riskzonen att trängas undan när staden växer 
och utvecklas. Följaktligen är den bostadspolitiska situationen oerhört relevant för 
fallstudiens hyresgäster. Men eftersom att den politiska bakgrunden utgörs av 
komplext virrvarr av relegeringar som utvecklats under lång tid riskerar 
systemkritik att utebli när hyresgäster riktar uppmärksamheten mot 
bostadsbolagen.  



 

 12 

3 Bakgrund och tidigare forskning 

Följande avsnitt kompletterar det teoretiska ramverket med en avgränsad kontext. 
Temats historiska sammanhang utvecklas ytterligare, fenomenet renovräkning 
introduceras, renoveringsprocessens aktörer presenteras och fallstudien får sitt 
geografiska sammanhang. 

3.1 Renovräkning, Hyresgästföreningen och 
miljonprogrammet 

3.1.1 Allmännyttans och miljonprogrammets historia 

Det allmännyttiga bostadsbeståndet utgör en central beståndsdel i den svenska 
bostadssektorn. I och med det bostadspolitiska skiftet har emellertid allmännyttans 
villkor och aktörskap kommit att förändras vilket har fått konsekvenser för 
människorna som befolkar bostäderna.  

 
Idén om en kommunal allmännytta är tätt förknippad med folkhemstanken som 
präglade Sveriges samhällsutveckling under nittonhundratalet. Under seklets 
första hälft tilltog urbaniseringen samtidigt som bostadsbeståndet var undermåligt 
i fråga om utbud, standard och prissättning. Den framväxande välfärdsstaten såg 
som sin uppgift att råda bot på situationen genom stora nybyggnadslån till 
kommunstyrda bostadsbolag med uppgiften att främst bygga hyreshus i tätorter.  
Den kommunala allmännyttan innebar att bostadspolitiken kom att bli ett centralt 
styrmedel för den ekonomiska och sociala politiken. Målsättningen sattes av 
parollen ”Goda bostäder åt alla”, oavsett socioekonomisk position. Den 
bostadspolitiska idén resulterade att en stor del av dagens bostadsbestånd byggdes 
under efterkrigstiden, främst i storstädernas förorter i form av ABC-områden, 
grannskapsområden och sedermera miljonprogramsområden (Boverket, 2008).  

 
Framåt sextiotalet var bostadsbristen återigen omfattande, vilket föranledde en 
stegrad bostadspolitisk aktivitet. Under tioårsperioden mellan år 1965 och 1974 
antog folkhemstanken därför en industriell omfattning och drygt en miljon 
bostäder massproducerades till det vi idag omnämner miljonprogrammet. Genom 
reformen kom de allmännyttiga bolagen att dominera det svenska 
bostadsbeståendet. Massproduktionens kvantitativa framgång hade emellertid sina 
kvalitativa baksidor, miljonprogrammet fick utstå kritik för sin monotona 
utformning och de boende som hade möjligheten flyttade därifrån. Utflyttningen 
fick problematiska yttringar på åttiotalet när en allt mer ensidig 
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hushållssammansättning indikerade social segregation i miljonprogrammen 
(Boverket, 2008). Den stigmatiserade bilden av miljonprogramsförorterna är en 
produkt av en stereotyp och orättvist producerad mediebild enligt Ericsson, 
Molina & Ristilammi (2002). De beskriver utifrån analyserad medierapportering 
hur media konsekvent associerar miljonprogrammens fysiska miljö och invånare 
med negativt laddade fenomen. Den fysiska miljön beskrivs som monoton i 
planering och arkitektur, dysfunktionell, farlig, smutsig och skräpig. 
Stigmatiseringen av invånarna är än mer problematisk. De beskrivs som fast i ett 
utanförskap utifrån statistik om hög kriminalitet och arbetslöshet, låg 
utbildningsgrad, utbredd social problematik i form av alkohol- och drogmissbruk. 
Mediebilden delar upp människor i ett vi och dem där dem utgör en avvikelse från 
samhällsnormen (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2002) Jämför också teori om 
urbana fronten i avsnitt 2.2. 
 
Samtidigt började det bostadspolitiska strukturskiftet bryta fram och byggandet 
hade minskat, de allmännyttiga bostadsbolagen fick därför anta en mer 
förvaltningsorienterad roll. I linje med åttiotalets nya ekonomiska ideal 
kritiserades allmännyttan för att inte vara kostnadseffektiv och negligera 
underhållet av sitt bostadsbestånd. Strax efter följde nittiotalets bostadspolitiska 
omvändning, som beskrivs ingående i teoriavsnitt 2.1. Allmännyttans roll kom 
härmed att förändras i grunden allt eftersom staten avskaffar bostadslån och 
räntebidrag samt ökar beskattningen av bostadssektorn. Därmed lämpades den 
ekonomiska risken över på allmännyttan som förlorade sina relativa fördelar 
gentemot privata bostadsbolag på bostadsmarknaden vilket i sin tur ledde till att 
allmännyttans funktion som bostadspolitiskt styrmedel gick förlorad. Istället 
tvingades verksamheten att drivas som privata bostadsbolag efter 
marknadsprinciper med ökade krav på vinst, soliditet, avkastning och utdelning. 
SABO (2011) understryker att direktiven är öppna för viss tolkning. I grund och 
botten är de till för att konkurrensen i bostadssektorn inte ska snedvridas, 
allmännyttans samhällansvar kvarstår fast med begränsat handlingsutrymme 
(SABO, 2011). Chansen till ekonomisk vinst gjorde att många kommuner valde 
att privatisera stora delar av bostadsbeståndet, det kvarstående beståndet förvaltas 
med större krav på ekonomisk effektivitet och därmed större fokus på hyresgästen 
som kund och anpassning efter dennes individuella behov (Boverket, 2008). 
Allmännyttans ändrade samhällsfunktion symboliseras av Örebrobostäders 
parollskifte från den ursprungliga ”Bostad för alla” till ”Hem för dig” (Boverket, 
2008; Örebrobostäder, 2015) 
 
2008 slutar Boverkets historieskrivning över allmännyttan som är ett särtryck av 
underlag till utredningen om allmännyttans villkor (SOU 2008:38). Skriften inleds 
med att konstatera att dagens allmännytta har:  
 
 ”fyra särskilt utmärkande kännetecken”; ”Den drivs utan vinstsyfte, den 
 ägs helt eller huvudsakligen av kommunerna /…/ den är öppen för alla 
 /…/. Den har också tilldelats rollen att med sina hyror fungera som 
 förstahandsnorm för hyrorna i hela hyressektorn.” (Boverket, 2008: 7).  
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Mot bakgrund av den bostadspolitiska utveckling som presenteras i teoriavsnittet 
går det emellertid att argumentera för att dessa kännetecken har förändrats, 
urholkats eller kan ifrågasättas. 2011 års nya ägardirektiv om verksamhet utifrån 
affärsmässiga principer innebär ett visst krav på de allmännyttiga bostadsbolagen 
att generera vinst.  De nya direktiven markerade också slutet för de allmännyttiga 
hyresnivåerna som normerande (Christophers, 2013). I linje med teorin om en allt 
mer ekonomiskt krävande och polariserad bostadssituation går det att argumentera 
för att även allmännyttan inte längre är öppen för alla. Visserligen kontrolleras 
allmännyttan fortfarande av kommunen, men resonemanget urholkas av att stora 
delar av bostadsbeståndet har privatiseras (jmf Christophers, 2013; Clark och 
Hedin et. al, 2009; 2012). För de som bor i allmännyttans privatiserade 
bostadsbestånd är villkoren än mer förändrade vilket till viss del skildras i 
studiens resultatavsnitt.  

3.1.2 Renovräkning i miljonprogrammet  

Begreppet renovräkning (öv fr eng. ”renoviction”) myntades i samband med 
protester mot bostadsrenoveringar och höga hyreshöjningar i Vancouver, Kanada, 
2008. Tanken med begreppet är att beskriva konsekvenserna som uppstår när en 
hyresvärd gör en omfattande renovering som höjer hyran till en nivå som den 
boende inte klarar av och tvingas flytta (Westin, 2011).  

 
Renovräkning är ett aktuellt begrepp i och med renoveringsbehovet av 
miljonprogrammet. Bostadsbeståndet i miljonprogrammet består av 845 000 
lägenheter, en stor del är ålderstiget och behöver renoveras (SABO, 2009). Det är 
en tuff utmaning för samhället. Varför har renoveringen inte genomförts tidigare 
tycks vara en legitim fråga. Redan 2003 konstaterade Boverket att stora delar av 
bostadsbestånd var underhållsmässigt eftersatt, framförallt stammar behöver bytas 
och energieffektiviseringar genomföras. Den främsta förklaringen till detta är 
fastigheternas ålder, men orsaken går också att finna i minskad statlig finansiering 
av bostadssektorn samt att fastighetsägare har små ekonomiska incitament att 
renovera då bostadsbristen i praktiken gör bostadsmarknaden till ett självspelande 
piano. En annan förklaring är att bostadssektorns kapacitet är dåligt anpassad till 
det förändrade läget, det saknas helt enkelt kunskap och arbetskraft för att 
genomföra underhållet (Boverket, 2003). Den sammanlagda kostnaden för 
renoveringen av miljonprogrammen är omdiskuterad men Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag (SABO) uppskattar ett belopp mellan 50 och 275 miljarder kronor 
beroende på renoveringsgrad (SABO, 2009). Boverket uppskattar kostnaden för 
det eftersatt underhållet till mellan 2.5 och 14 miljarder (Boverket, 2003). Häri 
ligger ännu en grundproblematik, oenigheten kring renoveringsbehovets 
omfattning är stor.  
 
Hyresrätten som upplåtelseform innebär att hyresvärden har ansvaret för att 
underhålla fastigheten i fullt brukbart skick (Boverket 2003). Men på senare tid 



 

 15 

har det rapporterats om en rad kontroversiella renoveringar där hyresgästerna får 
ta en stor del av det ekonomiska ansvaret. Hyreshöjningar på mellan 13 och 60 
procent vållar oro för renovräkning och skapar konflikt mellan hyresgäster och 
fastighetsägare. Några exempel är Stena Fastigheters renovering av Pennygången 
i Göteborg (Thörn, 2012); fastighetsbolaget Victoria Parks renovering av 
Herrgården i Malmö (Sydsvenskan, 2012); det allmännyttiga bostadsbolaget 
Svenska Bostäders upprustningar i Husby och Drakenberg i Stockholm samt på 
Norra kvarngärdet i Uppsala (Westin, 2011); och det allmännyttiga 
Stockholmshems aktuella upprustning av Valla Torg, också i Stockholm (DN, 
2015b). Bostadsbestånden i de områdena utgörs av det allmännyttiga 
bostadsbeståndet som uppfördes under eller i nära anslutning till 
miljonprogramsåren 1965-1974. Men som en följd av den bostadspolitiska 
utvecklingen är de inblandande bostadsbolagen både privata och allmännyttiga. 
Boverket (2014) antyder med hänvisning till (Larsen och Lund Hansen, 2014) att 
omfattande renoveringsprocesser av den art som sker i miljonprogrammet riskerar 
att gentrifiera områden då renovräkning utgör en central mekanism i ersättandet 
av lägre inkomstgrupper med de högre (Boverket, 2014; Larsen och Lund Hansen, 
2014).  

 
Här bör nämnas att det finns fler regleringar som skyddar hyresgästen än de som 
uppmärksammas av Christopherson (2013) i teoriavsnittet. En som är central för 
sammanhanget är hyreslagen som deklarerar hyresgästens rätt att motsätta sig 
standardhöjande renoveringar, utom vid stambyte (Hyresgästföreningen, 2015a). 
Därefter går ärendet till hyresnämnden som dock i en övervägande majoritet av 
fallen dömer enligt hyresvärdens linje (Westin, 2011; Hyresgästföreningen, 
2015a).   

3.1.3  Ökad medvetenhet om sociala konsekvenser 

I budgetpropositionen för 2016 föreslår bostadsministern Mehmet Kaplan åtgärder 
för att stötta arbetet med upprustningen av de fastigheter som innefattas av 
benämningen miljonprogram Satsningen består av en miljard om året fram tills 
2019. För att omfattas av stödet måste renoveringarna inkludera en betydande 
energieffektivisering av fastigheterna. Renoveringarna får heller inte resultera i 
orimliga hyreshöjningar, man betonar att ingen ska behöva flytta som konsekvens 
av höjda hyror (Regeringen, 2015). Satsningen får kritik av borgerliga 
oppositionspolitiker som motsätter sig idén om att staten ska skjuta till medel på 
fastighetsmarknaden, vidare kallar de förslaget otillräckligt och hävdar att det 
ekonomiska stödet knappast kan möta renoveringsbehovets kostnader och 
förhindra hyreshöjningar (SvD, 2015). Regeringens satsning tyder emellertid på 
att det finns en vilja att möta problematiken samt en ökad medvetenhet och 
hänsyn till de sociala konsekvenser som följer av en upprustning.  
 
Även bostadsbolagen uppvisar en medvetenhet om renoveringarnas sociala 
problematik, några exempel följer. Det privata bostadsbolaget Stena fastigheter 
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har utstått stor kritik efter att de kommunicerat sina renoveringsplaner av 
Pennygången i Göteborg. Som en följd av kritiken beslutades om omtag av 
planerna och att föra en bättre dialog med hyresgästerna (Pennygångens framtid, 
2015; Konflikt, 2014). I Stena fastigheters webbtext benämner de sig som en del 
av samhällsnyttan, där också vikten av dialog uttrycks och att företaget engagerar 
sig socialt i sina bostadsområden (Stena fastigheter, 2015). Från allmännyttan 
utgör Botkyrka kommuns Botkyrkabyggen ett exempel, bland flera, på 
medvetenhet om social hållbarhet. Även i det här fallet är lyhörd dialog med 
hyresgästerna en central metod. Tidningen Hem & Hyra uppmärksammar att 
Hyresgästföreningen är nöjd med det slutna upprustningsavtalet med 
Botkyrkabyggen som renoverar sitt bostadsbestånd med grundambitionen att alla 
hyresgäster ska kunna bo kvar. Den överenskomna hyreshöjningen överstiger inte 
tusen kronor för en trerumslägenhet (Botkyrkabyggen, 2015; Hem & Hyra, 2015).  
 
I planprocessen för stadsutveckling ingår social hållbarhet som en central 
målsättning, definitionen av vad som är socialt hållbart är dock sällan tydligt 
angiven. Men Göteborgs stad utgår från Olssons (2012) definition som slår fast att 
social hållbarhet är förenat med välfärd. Människor ska leva under drägliga 
förhållanden i en trygg och trivsam miljö samt ha möjlighet att aktivera sig på ett 
meningsfullt sätt. Människor ska också ges kapacitet att kunna påverka och ändra 
sin tillvaro. Välfärd innebär jämställdhet dels mellan människor och dels genom 
att samhällets resurser är någorlunda rimligt fördelad. Vidare ska ett socialt 
hållbart samhälle ha kapaciteten att förhindra eller lösa sociala problem (jmf 
Olsson, 2012). Kommunen har begränsade medel att främja social hållbarhet i 
bostadssektorn. Allmännyttan har som konstaterat tappat sin traditionella 
kapacitet som politiskt styrmedel. Privata bostadsbolag kan bindas att främja 
social och ekologisk hållbarhet genom exploaterings- markanvisningsavtal. Detta 
förutsätter dock förekomsten av politiska ambitioner. En central utmaning för 
kommunernas hållbarhetsarbete är att det tycks finnas en återkommande 
målkonflikt mellan ekonomisk tillväxt och social hållbarhet (Nyström & Tonell, 
2012).  

3.1.4 Hyresgästföreningen och civilsamhället 

Hyresgästföreningen är en politiskt obunden organisation som arbetar för att 
främja hyresgästernas intressen i samhället genom att opinionsbilda och erbjuda 
juridiskt stöd. Hyresgästföreningens organisation arbetar på en nationell och 
regional nivå, men den finns också lokalt där den utgörs av engagerade 
hyresgäster som vill påverka sin boendemiljö.  Föreningen företräder också en 
stor del av Sveriges hyresgäster i hyresförhandlingen med hyresvärdarna 
(Hyresgästföreningen, 2015b).  
 
Central avtalsförhandling om hyressättning liksom kollektivavtal tillhör den 
svenska traditionen av ett livskraftigt och inflytelserikt civilsamhälle. Ett starkt 
civilsamhälle anses vara viktigt för samhällets sociala kapital, det vill säga normer 
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om mellanmänsklig tillit och ansvarskänsla, gemenskap och politiskt 
engagemang, som i sin tur är viktigt för samhällets och de demokratiska 
institutionernas funktionalitet och upprätthållandet av en låg korruptionsnivå (jmf 
Rothstein, 2003; jmf Putnam, 2001). Ett stort medlemsantal och fortsatt 
engagemang är en förutsättning för att civilsamhället och dess föreningar, 
inklusive Hyresgästföreningen, ska kunna fortsätta fylla sin samhällsfunktion. 
Föreningsdeltagandet är fortfarande mycket stort i Sverige, men har på senare år 
varit nedåtgående. Samtidigt har det blivit allt vanligare med nätverksbaserat 
engagemang där formen för medlemskap tillåts vara mer flytande (Harding, 
2012). Hyresgästföreningens medlemsantal uppgår i antal till 525 000 
(Hyresgästföreningen, 2015b). Nilsson och Listerborn (2014) konstaterar att 
föreningsdeltagandet generellt sett inte är lägre i miljonprogramsområden med 
några få undantag, däribland lokala hyresgästföreningar. Det förklaras av ett lågt 
engagemang bland områdets unga på grund av dissonans med äldre medlemmar. 
En annan faktor som hindrar nyrekrytering tycks vara kulturkrockar mellan 
svenskfödda och utlandsfödda (Nillson och Listerborn, 2014). På grund av det 
sjunkande föreningsdeltagandet antas här en bredare definition av civilsamhället 
som medborgerligt engagemang, i sammanhanget med fokus på närmiljön.  

3.2 Tidigare forskning 

Det finns en rik mängd av studier, artiklar, böcker och övriga publikationer i 
ämnet svensk bostadspolitik. Jag har valt att förankra uppsatsen i två tidigare 
studier som är geografiskt relevanta, aktuella och sätter uppsatsens kvalitativa 
fallstudie i en ändamålsenlig kontext. Hedin et. al, (2012) förser fallstudien med 
en kvantitativ förankring av problematiken. Westin (2011)  utgör en central 
utgångspunkt och inspirationskälla för den här fallstudien. Det bör dock påpekas 
att studierna skiljer sig på flera punkter. Fallstudier är unika beskrivningar av 
verkligheten och ska läsas för sig (Flyvbjerg, 2011). Dessutom skiljer sig de två 
studierna åt avseende fallstudieområde, aktualitet och politiskt läge. Framförallt 
skiljer de sig åt i omfattning, kandidatuppsatsens omfång är inte jämförbar med 
Westins (2011) vetenskapliga rapport. 

3.2.1 Ombyggnationen ur hyresgästernas perspektiv 

Westin (2011) behandlar hur ombyggnationen i renoveringsmässigt eftersatta 
fastigheter upplevs ur hyresgästernas perspektiv. Rapporten är fallstudiebaserad 
och söker besvara den primära frågeställningen: ”Vad händer med hyresgästerna i 
samband med att miljonprogrammet byggs om?”. Frågan visar sig vara svår att 
besvara. Ombyggnadsprocessen och dess konsekvenser består av flera stadier och 
äger rum under lång tid. En uttömmande redogörelse över eventuella 
bortträngningseffekter och omflyttningsmönster kräver en omfattande studie som 
följer händelseförloppen över tid. Westin slår emellertid fast att den centrala 
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problematiken är att ombyggnation och höjda hyror kan få konsekvensen att 
hyresgästerna tvingas till en ofrivillig omflyttning. Merparten av rapporten består 
i en skildring av hur ombyggnadsprocessen i sin helhet uppfattas ur 
hyresgästernas underifrånperspektiv, inbegripet vilket inflytande hyresgästerna 
har över renoveringsprocessen (Westin, 2011). Ur Westins resultat går det att 
urskilja några centrala aspekter, de tjänar som utgångspunkter för fallstudien i 
Bredäng.  

 
Det råder som konstaterat en medvetenhet om de sociala konsekvenser som 
omfattande renoveringar av hyreshus riskerar att föra med sig. Medvetenheten 
speglas i bland annat bostadsminister Kaplans budgetproposition samt i 
bostadsbolagens plandokument och hemsidestexter som betonar vikten av 
demokrati och samråd under ombyggnadsprocessen. Westin (2011) anlägger ett 
kritiskt perspektiv på samrådsprocessen utifrån hyresgästernas perspektiv och 
anmärker på delar av processen som skendemokratisk. I grunden ligger ett 
asymmetriskt maktförhållande som marginaliserar hyresgästerna och gagnar 
bostadsbolagen. Det yttrar sig i att hyresgästerna upplever att bostadsbolagen inte 
uppträder rättvist i samrådsprocessen som, istället för att vara en dialog mellan 
parterna, reduceras till ett ensidigt informationsflöde där bostadsbolagen talar om 
vad som ska göras. Hyresgästerna roll i samrådet begränsas till att ges möjligheten 
att prägla mindre kosmetiska detaljer i sina lägenheter. Vidare poängteras en 
orättvisa i samrådets förutsättningar, diskussionerna förs mellan bostadsbolagens 
heltidsanställda proffsförhandlare och hyresgäster utan samma erfarenhet som 
deltar efter förmåga. De boende vittnar om att behöva offra sin fritid på att delta 
på möten under kvällstid, stor möda läggs också på att få bostadsbolaget att släppa 
all relevant information om ombyggnationen (Westin, 2011). 
 
Samrådets asymmetriska maktförhållanden som Westin (2011) beskriver får 
konsekvenser för den slutgiltiga hyressättningen. Under samrådsprocessen fastlås 
graden av renovering vilket sätter tydliga ramar för vilken hyresnivå som är en 
möjlig utkomst av den senare hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och 
bostadsbolaget. Samrådet blir därmed ett verktyg för bostadsbolagen att på 
förhand påverka hyresförhandlingen där hyresgästföreningen kommer in i ett 
skede där det mesta är slutförhandlat. Westin poängterar att detta undergräver de 
boendes förtroende för Hyresgästföreningen vilket i slutändan får ytterligare 
negativ påverkan på hyresgästernas skydd mot hyreshöjningar (Westin, 2011). 
 
Westin (2011) poängterar också att boendeinflytandet över hyressättningen ur ett 
juridiskt perspektiv är lågt. Hyresgästerna har, som alternativ till att godkänna 
fastighetsägarens renoveringsförslag, möjligheten att pröva en förestående 
ombyggnation i Hyresnämnden. Rapporten belyser emellertid att Hyresnämnden 
har en tendens att prioritera ekonomiska hänsyn före sociala och fäller i en 
övervägande majoritet av fallen utslag till bostadsbolagens fördel. Hyresnämnden 
förefaller således vara en juridisk återvändgränd för hyresgästerna, denna realitet 
är en ytterligare indikation på fastighetsägarnas asymmetriska maktförhållande 
gentemot hyresgästerna. För Hyresgästföreningen innebär det här att man har ett 
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sämre förhandlingsläge då en strandad förhandling i nästa steg tas upp i 
Hyresnämnden (Westin, 2011). 
 
Westin (2011) synar också de åtgärder som hyresvärdar försöker sätta in för att 
mildra renoveringarnas sociala konsekvenser, åtgärder som nämns i 
samhällsdebatten som potentiella lösningar på problematiken (jmf DN, 2015b). 
De lösningar som åsyftas är årliga stegvisa höjningar av hyran vilket ger 
hyresgästen utrymme att anpassa sig till den nya nivån, samt en kvarboenderabatt 
på hyran för de som väljer att bo kvar efter ombyggnaden. Westin menar att 
åtgärderna i viss mån är ett skydd för hyresgästen men i slutändan uppstår 
problematiken likaväl. Den stegvisa höjningen blir enbart ett sätt att skjuta upp 
den tidpunkt då hyresgästen helt enkelt inte har råd att bo kvar. 
Kvarboenderabatten skyddar visserligen den enskilde hyresgästen som redan bor i 
området, men nya hyresgäster måste betala den fulla hyreshöjningen. Båda 
åtgärderna innebär således att en förestående gentrifiering i området skjuts på 
framtiden. Vidare diskuterar Westin också en tredje metod som innebär att 
bostadsbolagen låter hyresgästen välja mellan olika nivåer av renovering och 
således flera nivåer av hyreshöjning. Den lägsta möjliga nivån innebär inga 
standardhöjningar i bostaden utan enbart stambyte vilket i teorin ska ingå i hyran, 
denna typ av renovering kan inte hyresgästen motsäga sig. I praktiken innebär 
dock ett stambyte att badrummet måste brytas upp och återställas efter modern 
standard, därmed sker likväl en viss standardhöjning som legitimerar en höjning 
av hyresnivån (Westin, 2011). 
 
Stigmatisering av ett område är som konstaterat ett led i processen som förestår 
gentrifiering. Ökad trygghet genom upprustning är således en central aspekt i 
bostadsbolagens målvision för ombyggnadsprocessen. Westin (2011) beskriver 
hur begreppet trygghet får en paradoxal innebörd för hyresgästerna när 
renoveringsarbetet för ökad trygghet istället resulterar i psykisk ohälsa för de 
boende i form av otrygghet och en oro för att hyreshöjningar ska hota ens trygga 
hemvist. Vidare skildras vittnesmål om hur bostadsbolagens utskickade brev 
innehållandes avtal för godkännande av renovering upplevs som trakasserande. 
Breven är utformade enbart för att hyresgästen ska ge sitt medgivande och inte 
motsätta sig renoveringen (Westin, 2011).   
 
Westin (2011) argumenterar för att staten och kommunen brister i sitt 
ansvarstagande gentemot hyresgästen när man säljer ut delar av allmännyttan till 
privata fastighetsbolag. Staten har till skillnad från privata företag en tydlig plikt 
inför samhället och dess medborgare. Ansvaret har negligerats alltjämnt som stora 
delar av de bostäder som uppfördes under miljonprogramsåren blivit 
renoveringsmässigt eftersatta. Utförsäljningen av allmännyttan innebär därmed en 
tydlig pliktdumpning då de privata aktörerna inte kan förväntas ta samma ansvar, 
åtminstone inte utifrån en social hänsyn. Förutom hotet om hyreshöjningar för 
hyresgästen får detta konsekvenser i form av en stegrande oro och ovisshet över 
vem som är ansvarig för ens hemmiljö. Detta är en del i Westins större 
resonemang som med referens till Zygmunt Bauman (2002) resonerar att 
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samhället i allt mindre utsträckning erbjuder kollektiva lösningar och istället 
lämpar över ansvaret på individen (Westin, 2011).  

 
I syfte att definiera hyresgästernas motstånd utgår Westin (2011) från Albert 
Hirschmans två strategier, voice och exit, för att bemöta en försämrad situation. 
Exit sammanfaller med hyreshöjningens marknadsmässigt logiska konsekvens och 
innebär i sammanhanget att hyresgästen protesterar mot hyreshöjningen genom att 
flytta. Voice innebär att stanna kvar och protestera vilket kräver att hyresgästen 
mobiliserar. Vidare identifierar Westin en rad förutsättningar som krävs för att 
hyresgästerna ska kunna utöva en kollektiv protest. Dels i form lokala resurser 
som bland annat pengar, tid, information och humankapital. Vidare är små 
områden lättare att samordna och samarbete underlättas om gruppen känner 
gemenskap och ömsesidig tillit. Slutligen betonas att drivna eldsjälar har en 
central betydelse för en framgångsrik mobilisering. (Westin 2011). 
 
Sammanfattningsvis kan en kortfattad slutsats av Westins (2011) rapport göras. 
Hyresgästerna befinner sig i en utsatt position i ett system som gynnar 
fastighetsägarna, de har marginella möjligheter att påverka ombyggnadsprocessen 
på juridisk väg vilket gör att protest genom gemensam organisation återstår som 
verktyg för påverkan. Slutligen slår Westin fast att vidare forskning är nödvändig 
inom medborgardeltagande vid stadsförnyelseprocesser. Frågeställningen i den 
här studien är inspirerad av Westins rapport. 

3.2.2 Social polarisering genom filtrering och gentrifiering i 
Stockholm 

Hedin et al. (2012) redogör för en ökad sociorumslig polarisering i Stockholm 
utifrån en rumslig tidsanalys av kvantitativ demografiska data om inkomst, 
utbildning, bostadspriser och flyttmönster i staden. Som drivande faktor bakom 
den ökande polariseringen hänvisas till skiftet mot en numera avreglerad och 
marknadsorienterad bostadspolitik3. Författarna menar att skiftet i politiken 
korrelerar med en ökad ekonomisk ojämlikhet, indikerad av en stigande 
ginikoefficient4. Utvecklingen förkroppsligas i ett socioekonomiskt segregerat 
Stockholm och författarna identifierar två centrala fenomen, dels super-
gentrifiering i mer välbärgade områden och dels en stigande filtreringsgrad av 
låginkomsttagare i ekonomiskt kapitalsvaga områden. Filtrering kan förklaras som 
gentrifieringens motsatts, det vill säga att andelen människor med låg inkomst i ett 
område ökar i takt med att det investeringsavvecklas i ett område som stagnerar 
och stigmatiseras. Forskarnas ståndpunkt är att polariseringen innebär en negativ 

                                                                                                                                                   
 
3 Det bostadspolitiska skiftet redogörs för mer ingående i teoriavsnittet. 
4 Ginikoefficienten är en statistisk måttenhet på hur resurser är fördelade i en befolkning, i det här fallet avses 
inkomstfördelning. Koefficientens värde spänner mellan 0-1, en hög ginikoefficient indikerar en ojämlik 
resursfördelning.  
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utveckling för staden, de hänvisar till Wilkinson (2005) om hur ojämlikhet leder 
till ökad ohälsa, brottslighet, sämre utbildningsresultat och lägre grad av 
mellanmänsklig tillit i samhället (Hedin et. al, 2012). Artikeln bidrar med en 
förståelse för de sociorumsliga förutsättningar som råder i den geografiska kontext 
som ombyggnationen av miljonprogrammet äger rum i.  

 
Tidsanalysen omfattar åren 1986-2001 och skildrar hur situationen i 
miljonprogramsförorterna förändrats parallellt med stadens utveckling. Den 
sociala polariseringens framväxt visualiseras i tre kartor, området som avses i 
fallstudien ligger inom den rödmarkerade zonen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvecklingen är tydlig i miljonprogramsområden som Tensta, Rinkeby 
Skärholmen, Rågsved och Norsborg, även i fallstudiens områden Bredäng och 
Sätra. Mellan år 1986 och 2001 genomgick Stockholm en genomgående 
polariseringsprocess, som kraftigast var utvecklingen under nittiotalet. Processen 

Figur 1: Visualiserar social polarisering i Stockholm mellan åren 1986 och 2001: Lila område 
avser en växande koncentration av invånare med lägre inkomst och grönt område avser en 
växande koncentration av människor med högre inkomst (Hedin, et. al, 2012). De röda rutorna är 
en modifiering av mig och avser fallstudieområdet Bredäng och Sätra. 
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kan härledas till det skifte som ägt rum inom svensk bostadspolitik sedan 
nittiotalet och har kraftigt präglat de villkor som råder i storstäderna idag. 
Författarna betonar bland annat en tillbakagång i bostadsproduktionen. En 
privatiserad och marknadsorienterad bostadssektor som exkluderar 
låginkomsttagare från bostadsformer och vissa områden i staden vilket i sin 
yttersta form visar sig i den ökade super-gentrifieringen i stadens mer välbärgade 
områden och filtrering av låginkomsttagare. Författarna betonar att filtreringen av 
låginkomsttagare i stor utsträckning är koncentrerad till förorter som präglas av 
hyresrättshus uppförda under miljonprogramsåren. Filtrering i områden där 
medelinkomstnivån redan ligger på en låg nivå beskrivs som en förskönande 
omskrivning av framväxten av slumkvarter. Därför att dessa områden i hög 
utsträckning också är underhålls- och investeringsmässigt bortprioriterade vilket 
får bebyggelsens värde att minska ytterligare (Hedin et. al, 2012). 
 
Vidare diskuterar författarna kort utvecklingen tiden efter tidsanalysens slutår 
2001. Här indikerar författarna att det har uppstått förutsättningar för såväl privata 
som allmännyttiga bostadsbolag att vara mer selektiva i valet av vilken typ av 
hyresgäster som ska befolka fastigheterna. Detta är möjligt på grund av att en stor 
del av hyresrätterna i det allmännyttiga bjudits ut till privata aktörer som saknar 
incitament att ta ett socialt ansvar för sina hyresgäster. De allmännyttiga bolagens 
incitament har minskat som en följd av nya direktiv som innebär att verksamheten 
ska bedrivas efter affärsmässiga principer. Här belyser författarna också en för 
Sverige central problematik i att det saknas en tradition att förse socialt utsatta 
med nödbostäder vilket gör oss sårbara i tider av bostadsbrist och socioekonomisk 
segregering. Författarna påvisar det genom att ställa påståendet i relation till 
Socialstyrelsens uppgifter om att hemlösheten mer än fördubblades i Sverige 
mellan år 1999 och 2005 (Hedin et. al, 2012). Slutligen slår författarna fast att 
deras påvisade förlopp om gentrifiering och filtrering har intensifieras tiden efter 
deras observerade data, detta utgör en förhållningspunkt i den empiriska 
fallstudien. 
 
Som ett komplement till den omfattande redogörelsen för den sociorumsliga 
polariseringen i Stockholm av (Hedin et. al, 2012) vill jag kort redogöra för en 
något aktuellare undersökning som Statistiska centralbyrån genomfört på uppdrag 
av Dagens Nyheter under 2015 (DN, 2015a). I undersökningen visualiseras hur 
inkomstfördelningen förändrats i Stockholm mellan år 1991 och 2013 och 
resultatet stärker Hedins et. al, (2012) avslutande tes om en intensifierad 
sociorumslig polarisering i staden. I miljonprogramsområden, inkluderat Sätra och 
Bredäng, har koncentrationen av låginkomsttagare ökat betydligt samtidigt som 
koncentrationen har minskat i stadens centrala delar och i mer välbärgade förorter 
(DN, 2015a) . 

3.3 Delkonklusion 
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I det här avsnittet har en bakgrund målats upp för att sätta den empiriska 
fallstudien i en närmre och tydligare kontext än den som presenteras i 
teoriavsnittet. I avsnittet får vi ta del av allmännyttans och miljonprogrammets 
historia, de olika aktörerna som har inflytande på renoveringsprocessen 
presenteras, de får sina roller sammanfattade och den aktuella bostadspolitiken 
beskrivs. I delavsnittet om tidigare forskning presenteras en redan genomförd och 
omfattande studie om hyresgästernas perspektiv på ombyggnationen. Westin 
(2011) förstärker bilden av hyresgäster som en utsatt grupp inom bostadssektorn. 
Renoveringsprocessen utmålas som en process där fastighetsägaren har 
maktövertaget över hyresgästen som tvingas bära ett tungt individuellt ansvar för 
att kunna påverka situationen. Slutligen redogörs för en studie om Stockholms 
sociorumsliga polarisering. Studien förser fallstudien med en kvantitativ 
förankring genom att redogöra för en ökande sociorumslig polarisering i 
Stockholm. 
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4 Metod  

4.1 Vetenskapsteori om fallstudie som metod  

Flyvbjerg (2011) upplever en tendens att användandet av fallstudier ifrågasätts 
som vetenskaplig metod inom den vetenskapsteoretiska debatten. Fallstudiens 
låga anseende har sin grund i ett antal missuppfattningar. Flyvbjerg uppmuntrar 
användandet av fallstudier inom forskningen genom att granska och klargöra 
missuppfattningarna som enligt honom är förenklingar eller direkt felaktiga 
(Flyvbjerg, 2011). 

 
Flyvbjergs (2011) argumentation består i en granskning av fem problematiska 
missuppfattningar om fallstudier som metod, sammanfattningsvis går det att 
urskilja tre centrala tankegångar. För det första tycks det finnas en problematisk 
uppfattning om att samhällsvetenskapen likt naturvetenskapen tillhandahåller 
universella teorier och objektiv kunskap. Utifrån detta resonemang värderas 
fallstudiebaserad kunskap lågt eftersom den är alltför konkret, avgränsad och 
kontextberoende och därmed inte säger något om omvärlden till skillnad från mer 
övergripande kvantitativt baserad kunskap. All teoribildning om mänskliga 
aktiviteter är emellertid mer eller mindre kontextberoende och 
samhällsvetenskapen har ännu inte lyckats producera universellt applicerbara 
teorier. Den konkreta kunskap som genereras av en fallstudie tycks därmed minst 
lika värdefull som bredare och mer abstrakta teoribildningar. Flyvbjerg betonar att 
flera centrala framsteg inom samhällsvetenskapen gjorts utifrån enskilda 
fallstudier (Flyvbjerg, 2011).  
 
För det andra betonar Flyvbjerg (2011) att fallstudiens främsta kvalité ligger i att 
kunna beskriva ett fenomen och dess kontext på djupet och förmedla ett 
helhetsperspektiv. Den informativa mångfalden tillåter läsaren att själv sålla 
relevanta fakta och göra egna tolkningar utifrån de perspektiv som förmedlas i 
studien. Fallstudien är flexibel, den medger en närhet till det studerade fenomenet 
och en ömsesidighet mellan den som genomför studien och de berörda aktörerna, 
därmed blir informationsutbytet större och risken för missförstånd minskar. 
Följaktligen utgör fallstudien en minst lika central komponent i vetenskapen 
jämförd med mindre kontextbaserad och mer teoretisk kunskap. Då fallstudiens 
styrka består i helhet och detaljrikedom bör försiktighet iakttas när det kommer till 
att summera studien. När generaliseringar görs av djupa beskrivningar finns en 
risk att centrala aspekter går förlorade på vägen (Flyvbjerg, 2011). 
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Den tredje tankegången motsätter sig en uppfattning om att författare ofta tenderar 
att validera sina egna förutfattade meningar i fallstudier. Utifrån tidigare forskning 
betonas att fallstudier snarare har en tendens att falsifiera en förutbestämd 
hypotes. Här understryker Flyvbjerg vikten av att vara medveten om sin 
subjektiva positionalitet gentemot det studerade ämnet. Detta gäller i 
fallstudiemetod såväl som i all annan forskning (Flyvbjerg, 2011).  
 
Slutligen betonar Flyvbjerg att det inte finns någon anledning till antagonism 
mellan kvantitativ och kvalitativ metod. En vetenskap som balanseras mellan det 
kvantitativa och det kvalitativa tycks vara en god medelväg (Flyvbjerg, 2011) 

 

4.2 Metod 

För att fallstudiens sammanhang ska framgå så tydligt som möjligt lägger 
uppsatsen stort fokus på att redogöra för fallstudiens kontext och bakomliggande 
förutsättningar i teori- och bakgrundsavsnitt. I bakgrunden presenteras en 
kvantitativt förankrad verklighetsbild av en socioekonomiskt segregerad stadsbild. 
Resten av uppsatsen anlägger en kvalitativ ansats som lämpar sig för en djupare 
undersökning av de pågående fenomen som har ett samband med 
segregationsprocessen, exempelvis gentrifiering och renovering av hyresrätter 
(Flyvbjerg, 2011; Gustavsson, 2004). 

4.2.1 Fallstudiemetod 

Studiens egeninsamlade primärdata består av en fallstudie som är ett 
tillvägagångssätt där ett avgränsat fenomen, med varierande metod, kan studeras 
på djupet och skildras med en hög detaljrikedom (Keddie, 2006). Fallstudien i den 
här uppsatsen har valts i samråd med Hyresgästföreningen för att på bästa sätt 
kunna skildra de skeenden som efterfrågas av frågeställningen. 
Hyresgästföreningen är en intresseorganisation och kan tyckas ha ett egenintresse 
i att belysa fall, där de agerat på ett föredömligt sätt, eller som gynnar föreningens 
övriga målsättningar. Det finns många liknande processer runt om i landet och 
alla har sina specifika särdrag. Tillsammans med de omfattande bakgrunds- och 
teoriavsnitten borde emellertid fallstudiens sammanhang vara tydligt och 
möjligöra för läsaren att göra sina egna tolkningar. Det bör påpekas att jag är 
uppvuxen i närheten av fallstudieområdet vilket kan påverka min objektivitet 
gentemot studien, detta kan också var fördel eftersom att jag är försedd med 
erfarenheter och förkunskap som kan vara värdefull för studien (Valentine, 2005). 
En nackdel med att ha en personlig ingång i studien är att det blir svårt för någon 
annan att återupprepa studien med samma resultat. 
 



 

 26 

Tyngdpunkten i fallstudien ligger på att återge röster och erfarenheter från 
hyresgäster som på något sätt varit delaktiga i Bredängs boendenätverk. Den 
primära metoden för insamlandet av empiri har således varit intervjumetod. 
Fallstudien inkluderar även material från Bredängs boendenätverks hemsida, 
facebooksida och centrala dokument i kommunikationen mellan hyresgästerna 
och Stena Fastigheter. För att skildra en så nyanserad bild som möjligt av vissa 
skeenden baseras fallstudien även på telefon- och mejlkommunikation med 
representanter för Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter, samt offentliga 
uttalanden från Stena Fastigheters representanter. 

4.2.2 Semistrukturerad intervjumetod 

Eftersom uppsatsen syftar till att utreda hur hyresgäster förhåller sig till skeenden 
i sin omgivning är det viktigt att tillämpa en metod som kan ge kunskap om 
personliga erfarenheter och uppfattningar.  Semistrukturerad intervjumetod är en 
flexibel form av intervju kombinerad med samtal som lämnar stort utrymme att 
anpassa sig till respondentens resonemang och att ställa följdfrågor; metoden 
anses därmed vara ändamålsenlig för syftet (jmf Warrington, 1997; Longhurst, 
2009).  

 
Uppsatsens etiska förhållningsätt tar sin utgångspunkt i samma kriterier som 
Paton (2014). Samtliga respondenter anonymiseras och hänvisas till i text med 
hjälp av pseudonym; respondenterna har lämnat muntligt samtycke till deltagande 
i studien. Studieområdet har namngetts för att undvika att rycka platsen ur dess 
sammanhang, detta kan medföra etiska komplikationer då platsspecifik 
information kan underlätta för identifierandet av anonymiserade respondenter 
(Paton, 2014: 134). 
 
Enligt (Simonsen, 1993) är den ideala intervjustudien färdig först när så många 
intervjuer har genomförts att frågor och potentiella följdfrågor besvarats 
(Simonsen, 1993). Intervjumetod är dock mycket tidskrävande att genomföra 
genom hela processen från kontakt med respondenter till transkribering 
(Longhurst, 2009). På grund av de tidsmässiga begränsningarna har fem 
hyresgäster intervjuats, de benämns i uppsatsen som följande: 
 

• Hyresgäst A (Intervjuad: 8 december 2015) 
• Hyresgäst B (Intervjuad: 9 december 2015) 
• Hyresgäst C (Intervjuad: 14 december 2015) 
• Hyresgäst D (intervjuad: 15 december 2015) 
• Hyresgäst E (Intervjuad: 21 december 2015) 
 

Före varje intervju har samtliga respondenter godkänt att intervjun spelas in på 
ljudfil. Tidsramarna för varje intervju sattes till cirka en timme, vilket är 
nödvändig av tidsmässiga skäl men visade sig ha en viss begränsande effekt då 
några av hyresgästerna inte hann besvara enstaka nyckelfrågor. Intervjuguiden 
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består av ett stort antal frågor och bifogas i bilaga 1. Frågorna utgjorde en 
utgångspunkt i intervjusituationen. Den har dock blivit allt mer uppluckrad i takt 
med att allt fler hyresgäster intervjuats och nya frågor dykt upp. I grova drag har 
intervjusituationerna följt följande struktur med anpassning till vad respektive 
respondent ville säga: Inledningsvis har frågorna varit enkla för att såväl 
intervjuare som respondent ska vänja sig vid situationen (Longhurst, 2009); 
respondenterna har ombetts att beskriva sina boenden och bostadsområden. 
Vidare har hyresgästerna ombetts att beskriva hur de och deras grannar reagerade 
på beskedet om renovering av deras lägenheter och om de har valt att organisera 
sig, samt deras perspektiv på Hyresgästföreningens och Stena Fastigheters 
agerande. Avslutningsvis har de tillfrågats om hur de ser på framtiden i bostaden 
och i området. 
 
För att maximera chansen att få en respondent att delta i studien samt för att 
kvalitén på intervjun ska bli så hög som möjligt har alla möten anpassats till 
respondenterna som har fått välja både tid och plats för intervjusituationen 
(Valentine, 2005). Som Warrington med flera (1997) understryker är det viktigt 
att vara medveten om sin egen subjektiva position gentemot respondenterna 
(Warrington, 1997). Som ung och oerfaren intervjuare kan det dock vara svårt att 
vara medveten om eventuella maktrelationer som existerar under 
intervjusituationen. Min personliga anknytning till området kan ha påverkat 
intervjuerna, jag är uppväxt i en segregerad miljö vilket utrustar mig med 
erfarenheter och fördomar kopplade till området. Detta har jag försökt vara 
medveten om under intervjuprocessen, särskilt om hyresgästerna bär på andra 
erfarenheter. 

4.2.3 Urval av respondenter 

Respondenterna har valts ut på ett varierande sätt, men alla delar egenskapen av 
att vara hyresgäster i Sätra eller Bredäng i fastigheter som ägs av bostadsbolaget 
Stena Fastigheter. Samtliga är också medlemmar i Bredängs boendenätverks 
facebooksida. Urvalsmetoden följer snöbollsprincipen och bestod i att jag 
kontaktade medlemmar på facebooksidan, samt några nyckelpersoner som 
utpekats av Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare i området.  Sedan har 
ytterligare respondenter kontaktats via de som redan intervjuats (Cloke et. al, 
2004). 

 
Det visade sig vara svårt att kontakta respondenter, många svarade inte eller 
tackade nej till att delta. Detta fick konsekvenser för urvalet av hyresgäster som 
blev aningen ensidigt och utgör ett urvalsproblem. Samtliga respondenter i 
fallstudien har reagerat aktivt på renoveringsplanerna, dessa tycks vara lättare att 
få kontakt med än de passiva hyresgästerna vilket även Westin (2011) konstaterar. 
Fyra av respondenterna är tämligen nyinflyttade och tre av dem är sysselsatta med 
gentrifiering av området vilket diskuteras i resultatavsnittet.  
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4.2.4 Analys av insamlat intervjumaterial 

De inspelade intervjuerna har transkriberats och sedan tematiserats i syfte att 
utkristallisera teman som utgör strukturen i resultatavsnittet. Tanken är att 
resultatet delvis ska kunna stå för sig självt men jämförelser görs också med 
frågeställningar, bakgrund och teoretiskt ramverk. Bara genom att välja ut fallet 
Bredäng och Sätra förutsätter jag att bakgrund och teori kommer att valideras i 
viss utsträckning. Det bör också betonas att analysen är en process som pågår 
genom hela intervjuarbetet, alltjämnt som kunskap uppstår, förfinas och 
omvärderas (jmf Warrington, 1997).  

4.2.5 Källkritik 

Det källmaterial som utgör studiens teori och bakgrund består till största del av 
vetenskapligt granskade publikationer i form av artiklar, böcker och avhandlingar 
som ur källkritisk synpunkt kan anses som trovärdiga. En potentiell problematik 
med litteratururvalet är att forskare och författare i viss utsträckning uppvisar en 
subjektiv enighet och hänvisar till varandra. Risken finns att kritiska ståndpunkter 
utelämnas när begrepp och resonemang formas.  
 
Fallstudien skildrar en tolkning av verkligheten som baseras på individers och 
organisationers subjektiva uppfattningar och som i stor utsträckning är färgade av 
egenintresse. Ambitionen är att försöka skildra en så nyanserad verklighetsbild 
som möjligt, men liksom respondenter, Hyresgästföreningen och Stena 
Fastigheter är jag själv färgad av mina värderingar och erfarenheter. När det 
empiriska materialet ska tolkas påverkar detta troligtvis uppsatsens utformning. 
Men för att argumentera för resultatets trovärdighet vill jag återvända till 
Flyvbjerg (2011) som hävdar att ingen samhällsvetenskap är objektiv. Fallstudien 
förmedlar i kombination med teori och bakgrund en helhetsbild och det är upp till 
läsaren att tolka resultatet (Flyvbjerg, 2011). Likt Westin (2011) strävar jag inte 
efter att återge en representativ bild av alla renoveringsprocesser i landet. 
Fallstudien ska snarare betraktas som ett utsnitt av verkligheten där de aspekter 
som skildras kan uppstå i liknande processer (Westin, 2011). 
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5 Resultat och analys - Fallstudie: 
 Renovering av hyresrätter i Bredäng 
 och Sätra. 

När fallstudien läses är det centralt att komma ihåg den bostadspolitiska 
utvecklingen mot ett dagsläge där hyresgäster och socioekonomiskt 
marginaliserade grupper står som förlorare i en allt mer sociorumsligt segregerad 
huvudstad. Både Bredäng och Sätra är enligt Hedin et al. (2012) och DN (2015a) 
områden där andelen låginkomsttagare är högre än i övriga staden. När 
hyresfastigheter ska renoveras är frågan om gentrifiering aktuell. Stadsdelarnas 
invånarskaror är sårbara för hyreshöjningar och bortträngning, vilket riskerar att 
reproducera segregering i Stockholm. 

5.1 Introduktion 

Omfattande renoveringsprocesser av hyresrätter pågår som konstaterat runt om i 
hela landets bostadsbestånd. Vad som utmärker processen är avhängigt många 
faktorer. Vem är hyresvärd, i vilket skick är fastigheterna och hur ser området ut? 
Hur agerar Hyresgästföreningen och hur reagerar hyresgästerna? Det finns många 
berättelser att skildra. Just den här historien tar plats i Bredäng och grannområdet 
Sätra, två förorter i sydvästra Stockholm. Fastigheterna som är aktuella för 
renovering ägs av bostadsbolaget Stena Fastigheter. Bolaget förvärvade beståndet 
i Bredäng år 2001 av det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder. Beståndet 
i Sätra förvärvades år 2008 av det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska 
Bostäder.  
 
Innan de fem hyresgästernas situation beskrivs utifrån deras egna ord och sedan 
analyseras utifrån teori och bakgrund följer först en kort sammanfattning av 
situationen. Under våren och sommaren år 2014 får hyresgäster i Bredäng och 
Sätra som bor i fastigheter ägda av det privata bostadsbolaget Stena Fastigheter 
parallella besked om att deras lägenheter ska renoveras under hösten 2015. Stena 
kallar hyresgästerna till ett möte i Bredängsskolans aula. De informerar om att 
beslutet baseras på att Stena har mottagit klagomål om vattenläckor och 
genomfört en teknisk analys av fastigheterna. Husen är byggda under tidigt 
sextiotal och måste stambytas, Stena vill samtidigt genomföra en standardhöjande 
upprustning av lägenheternas kök och badrum som enligt bruksvärdesprincipen 
får konsekvensen att hyresnivåerna stiger. De nya hyresnivåerna presenteras 
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genom räkneexempel för respektive storlek på de boendes lägenheter och 
hyresgästerna uppskattar en framtida hyreshöjning på cirka 40 procent5 (Stena 
Fastigheter, 2014a). På mötet hävdar Stena att: 
 
 ”Vi har sedan inriktningsbeslutet att genomföra stambyte haft en bra 
 dialog med Hyresgästföreningen. Vi har nått en överenskommelse om 
 innehåll/omfattning och hyresnivå efter stambytet som båda parter är 
 nöjda med” (Stena Fastigheter, 2014a). 
 
Senare under sommaren får hyresgästerna rekommenderade brev hemskickade 
innehållande avtal om godkännande av renovering, bifogat finns ett brev och en 
lista över avsedda ombyggnadsåtgärder. Listan omfattar helrenovering av kök 
inklusive byte av vitvaror i cirka hälften av lägenheterna, helrenovering av 
badrum och vid förekommande fall separat wc, säkerhetsdörr, nya fönster och 
elinstallationer. I brevet meddelar Stena att hyresgästen har möjlighet att inte 
skriva på avtalet men att ärendet då tas vidare till hyresnämnden med hänvisning 
till hyreslagen (Stena Fastigheter, 2014b). 
 
Flera hyresgäster blir upprörda, arga och oroliga av beskedet och väljer att 
organisera sig i protest mot planerna. Boendenätverk bildas i både Sätra och 
Bredäng, de håller regelbundna stormöten, sätter upp portanslag, skriver flygblad, 
skapar facebooksidor och en hemsida, kontaktar nyhetsmedia och genomför en 
protestaktion i samband med att Stenas nationella ledning är i området för att 
medverka vid det första spadtaget för byggandet av nya hyresfastigheter. Vid det 
här laget har Hyresgästföreningen ändrat ståndpunkt och stöttar hyresgästernas 
organisation med personal (Bredängs boendenätverk, 2016; Stoppa höjningen av 
hyran nu!, 2016; Sköldeholt, 2015).  
 
I oktober 2014 har Stena lyssnat till hyresgästerna och väljer att backa och göra ett 
omtag i processen. Avtalen om renovering förklaras ogiltiga och Stena börjar föra 
en dialog med hyresgästerna. Samrådsprocessen mynnar ut i en kompromiss 
mellan parterna, de hyresgäster som vill får behålla sina kök i befintligt skick och 
innan några ombyggnader genomförs ska fyra provtrapphus först renoveras. Där 
ska visningslägenheter iordningställas för att hyresgästerna ska få möjlighet att 
skapa sig en bild av hur en färdigrenoverad bostad ser ut (Sköldeholt, 2015; Stena 
Fastigheter 2014c). 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
540 procent är ett ungefärligt avrundat värde som har angivits av såväl hyresgäster som hyresgästföreningens 
verksamhetsutvecklare, för vissa hyresgäster den föreslagna hyreshöjningen mindre och för andra är den högre. 
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5.2 Hyresgästerna berättar 

Nedan följer hyresgästernas perspektiv på situationen i stadsdelen efter 
renoveringsbeskedet. Deltagande hyresgäster är:  

 
• Hyresgäst A bor i en lägenhet med fyra rum och betalar cirka 7000 kronor i 

månadshyra. A har bott i Bredäng sedan 2010.  
• Hyresgäst B bor i en lägenhet med tre rum och betalar cirka 6300 kronor i 

månadshyra. B har bott i Bredäng sedan 2010. 
• Hyresgäst C bor i en lägenhet med tre rum och betalar cirka 6500 kronor i 

månadshyra. C har bott i Bredäng sedan 2011. 
• Hyresgäst D bor i en lägenhet med tre rum och betalar cirka 6400 kronor i 

månadshyra. D har bott i Sätra sedan 2009. 
• Hyresgäst E bor i en lägenhet med tre rum samt inglasad balkong och 

betalar cirka 6800 kronor i månadshyra. E har bott i Bredäng sedan 1986. 

5.2.1 ”Stadsdelen är blandad på ett bra sätt”6  

Hyresgästernas bild av sina bostadsområden är relativt problemfri. Både Bredäng 
och Sätra beskrivs som trivsamma, naturnära, barnvänliga och trygga trots att 
bostadsområdet i Bredäng ibland upplevs som stökigt. Hyresgästerna är överlag 
nöjda med sina lägenheter. D bytte en enrumslägenhet på Södermalm till en 
trerumslägenhet i Sätra för att slippa den gentrifierade innerstaden och tror att de 
som flyttade in i det nybyggda miljonprogrammet under sextiotalet också kände:   

 
 ”Gud vad härligt! Alla rummen är ljusa och luftiga, dessutom är 

 lägenheten otroligt välplanerad med fantastiska utrymmen, garderober 
 och bra kök. Jag upplevde bara fördelar.” (Hyresgäst D, 2015). 

 
Hyresgäst C är glad för att överhuvudtaget ha fått ett förstahandskontrakt i 
Stockholm och jämför kvalitén på sin hyreslägenhet med en bostadsrätt: 
 
 ”Hyreskontrakt kan ju vara riktiga guldklimpar, man får chansen att bo 
 finare än vad man egentligen har råd med utifrån marknadsvärde.”  
 (Hyresgäst C, 2015). 
 
C påpekar effekten av hyressättningen fortfarande inte är marknadsstyrd i relation 
till prissättningen på bostadsmarknaden. 

 

                                                                                                                                                   
 
6 Hyresgäst C, 2015. 
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Hyresgäst B har inte samma positiva bild av Bredäng utan beskriver stadsdelen 
som skräpig, märkt av småbrottslighet och allmänt ruffig. B upplever också 
Bredängs centrum som sunkigt och att restauranger och affärer håller låg standard. 
Samtidigt menar B att situationen kunde vara värre, förstahandskontraktet ger hen 
en trygghet, lägenheten och hyran är okej plus att restiden till innerstaden med 
tunnelbanan är kort (Hyresgäst B, 2015). B får visst medhåll av de andra 
hyresgästerna som upplever att både Bredäng och Sätra har låg status i relation till 
mer välbärgade förorter närmre innerstaden. Hyresgäst E tycker att det dåliga 
ryktet är oförtjänt och understryker att stadsdelen inte är någon ”slödderförort” 
utan snarare en arbetarstadsdel som folk vill bo i för att hyresnivåerna är rimliga. 
E har bott i samma lägenhet sedan 1986 och känner en djup förankring till 
grannskapet. Hen beskriver också hur Bredängs centrum var mer levande förut, 
med åren har institutioner näringsliv och service försvunnit (Hyresgäst E, 2015). 
Hyresgäst C och D understryker att de värdesätter stadsdelens multikulturella 
prägel, D betonar dock att segregationen är problematisk. Många invånare talar 
dålig svenska och är socioekonomiskt utsatta, de blev extra oroade när 
renoveringsbeskedet kom (Hyresgäst D, 2015).  

5.2.2 ”Godkännandebreven kom mitt i sommaren”7   

Hyresgäst A berättar hur det var att få avtalen om godkännande av renovering: 
 

 ”Avtalet om godkännande som Stena ville att vi skulle skriva på kom mitt i 
 sommaren. Det var ju under semestern så det fanns ingen att prata med. 
 […] Det var hotfullt och kändes planerat.” (Hyresgäst A, 2015). 
 
Hyresgäst C beskriver också breven: 
 

 Det var udda, breven kom mitt i sommaren med två veckors 
 uthämtningstid. […]De var slarvigt sammansatta. Det stod Sätra istället 
 för Bredäng. Sen stod det att man skulle skriva under men du visste inte 
 helt vad du förband dig till. […]Det var konstigt, mycket udda. Helt enkelt 
 handhavandefel från Stenas sida. (Hyresgäst C, 2015) 

 
Att få beskedet om renovering mitt under semestertider upplevdes som hotfullt 
och trakasserande på samma sätt som Westin (2011) beskriver bostadsbolagens 
agerande i tidigare processer (Westin, 2011). Hyresgästerna blev osäkra då brevet 
inte innehöll tillräcklig information om processen och att det under sommaren var 
svårt att få kontakt med anställda på Hyresgästföreningen och Stena. Hyresgäst D 
menar att många i Sätra skrev på direkt av respekt för att Stena hänvisade till 
hyreslagen, hyresnämnden samt överenskommelsen med Hyresgästförenigen: 
 

                                                                                                                                                   
 
7 Hyresgäst B, 2015. 
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 "Det är klart att jag måste skriva under det här, det är inget lilla jag kan 
 förhindra på något sätt. Folk är underdåniga och rädda.” (Hyresgäst D, 
 2015) 
 
E utvecklar resonemanget och riktar en anklagelse mot bostadsbolaget: 
 
 ”I området bor det mycket invandrare, det är hur mycket språk och 
 nationaliteter som helst både första andra och tredje generationen. De har 
 det svårt att förstå vissa saker med vårt samhälle, att hamna i 
 hyresnämnden för dem är ungefär samma sak som att hamna i fängelse. 
 Du hamnar i civilrätten, den rädslan utnyttjar Stena i spelet de spelar” 
 (Hyresgäst E, 2015) 
 
Mikael Svenske som är kommunikatör på Stena region Stockholm kommenterar 
och medger att man brustit i agerandet: 
 
 ”En del formuleringar i dessa blanketter är av juridiska skäl inte alltid så 
 ’mjukt’ formulerade, men de är långt ifrån hotfulla. I ett första skede kan 
 vi hålla med om att tidpunkten för utskick av godkännandebrev inte var 
 den bästa.”(Svenske, 2015). 
 
Stenas beslut att skicka ut lapparna mitt i sommaren gav relationen till 
hyresgästerna en stormig start. Det kom att bli värre. Hyresgäst D och E menar att 
Stena ljög ihop överenskommelsen med hyresgästföreningen, E berättar om sin 
reaktion på Stenas planbesked:  
 
 ”Först tänkte jag: Vad i helskotta! Här har jag suttit och betalat avgift till 
 hyresgästföreningen och sen bara dumpar de mig mitt i fiendeland […] 
 Men det fanns ju ingen överenskommelse, allt var en stor lögn.” 
 (Hyresgäst E, 2015) 
  
E fortsätter och menar att Hyresgästförenignes tjänstemän skulle begått tjänstefel 
om renoveringen godkändes. Stena menar att beskedet byggde på en muntlig 
överenskommelse med Hyresgästföreningen som i sin tur menar att planerna 
godkänts eftersom ingen hyresgäst hört av sig och klagat. När missnöjet stod klart 
bröt emellertid Hyresgästföreningen överenskommelsen (Sköldeholt, 2015; 
Svenske; 2015). Hyresgästerna förtroende för Stenas och Hyresgästföreningens 
aktörskap var dock redan skadat. 
 
Hyresgästernas reaktion på Stenas planer kan sammanfattas som ilsken. 
Konfliktens kärna låg i att man inte var överens om renoveringens omfattning och 
resulterande hyreshöjning. A konstaterar att stambytet är nödvändigt på grund av 
vattenläckor och är även öppen för en mindre renovering av sitt kök men blev 
förbannad över Stenas bristande hänsyn inför renoveringens sociala konsekvenser 
för området (Hyresgäst A, 2015). B välkomnar en renovering av sin lägenhet men 
ifrågasätter renoveringens pris i relation till omfattning och betonar att det rådde 
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en allmän frustration över att Stena inte heller kunde förmedla en slutgiltig 
prislapp (Hyresgäst B, 2015). B berör en källa till frustration som utgör en 
grundläggande systemproblematik. Westin (2011) förklarar att det inte går att 
bestämma den slutgiltiga hyreshöjningen före förhandlingen mellan 
Hyresgästföreningen och bostadsbolaget som sker först efter renoveringen är 
slutförd (Westin, 2011). 
 
D och E var främst arga över den föreslagna hyresnivån som de upplever låg över 
renoveringens omfattning (Hyresgäst D och E, 2015). E menar också att Stena 
inte tar hänsyn till området: 
 
 ”Husen här är ju byggda på sextiotalet och det är miljonprogrammet vi 
 pratar om, tanken var aldrig att hyrorna skulle vara höga […] De 
 hyresnivåerna som presenterades från början var ju ett skämt. Rejäla 
 påslag! Det provocerade fram våldsamma reaktioner i området. Jag blev 
 skitförbannad” (Hyresgäst E, 2015). 
 
C påpekar att Stena agerade oförstående över vilka känslor som rörs upp när 
människor får sina hem hotade: 
 
 ”Stena pratade mycket om regler och skyldigheter vilket kan ge ett 
 aggressivt intryck, de menade att de hade befogenheter att dra det här till 
 hyresnämnden och sen hovrätten. Underförstått; Går du inte med på det 
 här kommer det bli en domstolsfråga” (Hyresgäst C, 2015). 
 
Det upplevda hotet mot hemmet är naturligtvis grundorsaken till hyresgästerna 
ilska. Stenas inledande agerande i renoveringsprocessen är problematiskt sett till 
de ojämna maktförhållandena mellan hyresgäst och bostadsbolag och kan inte 
anses förenligt med definitionen av social hållbarhet. Stena försöker dämpa 
konsekvenserna genom att implementera hyreshöjningen stegvis under tre år för 
att hyresgästerna ska kunna anpassa sig till den nya nivån (Stena Fastigheter, 
2014a). Men som Westin (2011) konstaterar har åtgärden enbart en uppskjutande 
effekt på bortträngningen av hyresgäster som inte har råd med förändringen 
(Westin, 2011). 

5.2.3 ”Jag tänker inte flytta!”8  

I fallet Bredäng och Sätra är renoveringsprocessen i ett skede där nya hyresnivåer 
inte är definitiva, hyresgästerna resonerar hur boendesituationen påverkas utifrån 
den föreslagna 40 procentiga hyreshöjningen: 

 

                                                                                                                                                   
 
8 Hyresgäst E, 2015. 
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 ”Vi hade ju inte behövt flytta direkt, men jag känner att det inte är värt att 
 bo kvar för de pengarna. Jag vet inte vart vi kan flytta, det finns inga 
 alternativ i Stockholm. Kanske kan vi ta ett lån och köpa ett 
 radhus”(Hyresgäst A, 2015). 
 
Hyresrätten tycks vara en oattraktiv boendeform även för de som har råd med 
hyreshöjning. Både hyresgäst A och C är samboende och delar på bokostnaderna, 
de känner sig inte tvungna att flytta. En hyreshöjning får dem dock att tvivla på 
hyresrätten som boendeform. För att istället överväga att köpa sin bostad vilket 
upplevs vara mer ekonomiskt gångbart (Hyresgäst A och C, 2015). B behöver inte 
heller flytta men upplever liksom A och C att boendet inte är värt en högre 
hyresnivå. B konstaterar att hyresgäster är en utsatt grupp i en stad med hög 
bostadsbrist:  
 
 ”Jag kan inte säga: ’Fuck you! Jag flyttar någon annanstans’. 
 Alternativen finns inte, och har du familj är det skitsvårt att hitta en ny 
 lägenhet, flytta ungarna och hela cirkusen. Jag har sympati för det.” 
 (Hyresgäst B, 2015). 
 
 B vill få sin lägenhet renoverad och är splittrad i renoveringsfrågan: 
 
 ”Å ena sidan är situationen ’fucked’ om folk ska behöva flytta, men å 
 andra sidan är det ’every bitch on his own’ jag orkar inte bry mig. Jag vet 
 att jag klarar en hyreshöjning” (Hyresgäst B, 2015). 
 
B fortsätter och påpekar det bedrövliga i att förtidspensionärer och ensamstående 
låginkomsttagare är den mest utsatta gruppen (Hyresgäst B, 2015). D är 
ensamstående och lågavlönad, hen efterlyser en diskussion om vilka grupper som 
drabbas när miljonprogrammet ska renoveras:  
  
 ”Ensamstående föräldrar och äldre kvinnor, ofta änkor. Vi är en stor 
 grupp och kan ha en bra boendestandard här.[…] Men det känns som att 
 vår grupp är ifrågasatt. […] Har du två inkomster klarar du naturligtvis 
 en sån här hyreshöjning, men det gör man inte som ensamstående.” 
 (Hyresgäst D, 2015). 
 
D tycker att det är ångestfyllt att behöva flytta och kan tänka sig att hyra ut ett 
rum för att kunna bo kvar och slippa oron (Hyresgäst D, 2015). Även E är 
ensamstående och menar att det är orimligt att en hyresrätt ska vara dyrare än en 
bostadsrätt. Om den nya hyresnivån går igenom är E orolig över att behöva flytta, 
men påpekar med beslutsamhet att det inte är aktuellt: 
 
 ”Det finns inte i min värld att flytta. Det här ska bli rätt först, sen får vi 
 se. Jag tänker bo kvar, ja tänker inte flytta. […] Det är skit. Vem sjutton 
 vill ägna tid åt sånt här?” (Hyresgäst E, 2015). 
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Tillvaron under renoveringsprocessen upplevs som frustrerande och osäker vilket 
validerar Westins (2011) resonemang om upplevd psykisk ohälsa bland 
hyresgäster (Westin, 2011).  
 
A och C behöver inte flytta själva, men när de tillfrågas vart människor som 
tvingas att flytta tar vägen identifieras ett strukturellt problem: 
 
 Ur ett allmänt perspektiv så flyttas människor längre ut, det går ju inte att 
 bo i nyproducerat (nickar mott nyproducerade bostäder utanför 
 hyresgästens köksfönster). Stena ska ju ha 11 0009 för en trea. Så jag 
 gissar att man måste hitta ett ställe som fortfarande inte är 
 stambytt.” (Hyresgäst C, 2015). 

 
A tar resonemanget vidare: 
 
 ”De flesta lägenheter i miljonprogrammet behöver renoveras snart, 
 samma sak kommer ju hända igen, jag vet inte om det hjälper att flytta” 
 (Hyresgäst A, 2015). 
 
Hyresnivån i de intilliggande nybyggda fastigheterna bidrar till att driva upp 
hyresnormen i området vilket på sikt ökar den generella hyresnivån, detta är 
möjligt efter att allmännyttans hyresnormerande funktion avskaffats 
(Christophers, 2011). 
 
 D konstaterar att hyreshöjningar drabbar alla, även de som kan bo kvar:  

 
 ”Hyreshöjningen är på femton- tjugotusen om året, för många ryker 
 semester och sparkapital Det är kasst rent ekonomiskt för alla boende.” 
 (Hyresgäst A, 2015). 
 
Hyresgästernas upplevelser har många beröringspunkter med den bostadspolitiska 
situationen. Höga hyreshöjningar upplevs som exkluderande och del i att 
reproducera den socioekonomiska polariseringen i staden. Överlag är utsikterna 
för en hyresgäst små i Stockholm, de som har råd uppmanas med ekonomiska 
incitament att köpa sin bostad. A och C syftar på att stora delar av 
miljonprogrammet är under renoveringsbehov. Utsikterna att hitta en jämbördig 
hyra i samma stad är rimligen störst i orenoverade fastigheter, att flytta är ingen 
rimlig lösning då problemet reproduceras i ett senare skede. En del av lösningen 
tycks finnas hos de bostadsbolag som kan genomföra renoveringar utan att folk 
tvingas flytta från sina bostäder. 

                                                                                                                                                   
 
9 Nivån stämmer överens med Stenas uppgifter (Svenske, 2015). 
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5.2.4 ”I Don’t Trust You Bitches”10 

Hyresgästerna förtroende för Stena är lågt, uppfattningen går som en röd tråd 
genom samtliga intervjuer.  E upplever Stenas motiv och verksamhet:  

 
 ”De vill tjäna pengar, De köper upp husen billigt från Familjebostäder 

 för att stambytet inte var genomfört, även fast det skulle gjorts under 90-
 talet. […] Sen avvaktar de tills möjligheten ges att göra en rejäl 
 standardhöjning och därmed ta ut mer i hyra.” (Hyresgäst, E, 2015). 

 
E konstaterar att det låga förtroendet har grogrund innan stambytet blev aktuellt: 

 
 ”De första tio-femton åren innan stambytet blev aktuellt har de ju höjt 

 hyran hela tiden, men de har varit väldigt dåliga med underhållet. Det 
 fanns ont blod redan innan de kom och skulle stambyta” (Hyresgäst E, 
 2015). 

 
Hyresgästerna upplevde att Stena inte tillhandahöll tillräcklig information, E 
menar att det är del av en medveten strategi:  
 
 ”Stena kör med ojusta papper, det är en härskarteknik. Håll folk i 
 okunskap […] och bete dig som en myndighet. Så får man igenom det 
 mesta utan bråk” (Hyresgäst E, 2015). 
 
Frånvaron av information från bostadsbolagen är något även Westin (2011) 
nämner som en problematik i dialogprocessen. Hyresgästerna upplever också en 
annan förklaring, D menar att bristen på information beror på okunskap från Stena 
och hade känt ett större förtroende om bolaget haft en ödmjukare ingång i 
processen:  
 

 ”Stena bara gissar. […] Det krävs väldigt mycket erfarenhet för att 
 bedöma graden av hur mycket man behöver riva i saker och ting. Det är ju 
 klart att Stena garderar sig och går ut med att man behöver riva så 
 mycket som möjligt.” (Hyresgäst D, 2015). 

 
C är inne på samma spår, hen upplever Stena som tafatta och att de går in i 
processen med fel inställning. C vill däremot inte utmåla Stena som okänsliga, 
hen tror att bostadsbolaget vill hitta en lösning som fungerar för alla parter. 
 
 ”På det sista mötet jag var med upplevde jag att Stena var mer lyhörda, 
 då kände jag att lite ilska försvann” (Hyresgäst C, 2015). 
 

                                                                                                                                                   
 
10 Hyresgäst B om Stena, 2015. 
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Stenas kommunikatör vill lyfta att bolaget under processen i Bredäng 
implementerade en mer tillmötesgående dialogmetod. Samtidigt betonar han att 
Stena agerar efter praxis och har en skyldighet att renovera husen med jämna 
mellanrum för att lägenheterna ska hålla en godtagbar levnadsstandard (Svenske, 
2015). En lösning Stena förmedlade var att underlätta lägenhetsbyten för de som 
inte hade råd med hyreshöjningarna (Stena Fastigheter, 2014a). D upplevde 
lösningen som okänslig:  
 
 ”Att bli flyttad som en produktionsenhet, det blev jag otroligt upprörd 
 över” (Hyresgäst D, 2015). 
 
Sammanfattningsvis råder det inget tvivel om att Stena, genom agerande och 
framtoning, dränerat sitt förtroende. 

5.2.5 ”Det är vi som har allra minst ansvar!”11 

Vem är egentligen ansvarig för att lösa det problematiska, en stor del av Sveriges 
bostadsbestånd behöver renoveras? Frågan är naturligtvis komplex, flera aktörer 
är inblandade i en situation som utvecklats under lång tid men vars effekter tycks 
väcka uppmärksamhet under tvåtusentalet. C sammanfattar hyresgästernas 
position i frågan: 

 
 ”Av alla involverade parter, de som byggde husen från början, 

 kommunen, Stena och vi som bor här nu. Det är vi som har allra minst 
 ansvar för dagens situation. Det kan inte vara så att vi ska förlora pengar 
 för bedömningar som andra aktörer har gjort för länge sedan.” 
 (Hyresgäst C, 2015). 

  
D påpekar att hyresgästerna är en utsatt grupp som saknar kunskap i frågan och 
lätt blir överkörda (Hyresgäst D, 2015). C instämmer och betonar att Stena bär 
ansvaret:  
 

 ”Det finns ett djupt principiellt fel i det här. Ett stambyte ska inte behöva 
 kosta, det ska vara en del av underhållet. Är du hyresvärd ingår det i 
 själva konceptet att du lägger undan pengar varje år till vinst. Det, liksom 
 räntor och lån, är kostnader som kommer med att äga en 
 fastighet” (Hyresgäst C, 2015). 

 
Samtidigt medger D att Stena inte bryter mot några rådande regler och konstaterar 
att det är hyresgästens ansvar att betala sin hyra (Hyresgäst D, 2015). B och A 
påpekar att hyresgäster har betalat hyra sen inflyttningen på sextiotalet och att 
aktörer borde ha varit förutseende nog att lägga undan pengar till renovering 

                                                                                                                                                   
 
11 Hyresgäst C, 2015. 
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(Hyresgäst B & A, 2015). E konstaterar att Stena är ett privat företag som inte är 
skyldigt att ta ansvar för socialt hållbar samhällsutveckling (Hyresgäst E, 2015).  
 
Stena slår fast att deras ansvar ligger i att upprätthålla fastigheternas skick över 
tid, renoveringar sker i intervall på 40-60 år (Svenske, 2015). Under en 
radiointervju kommenterar Stenas VD Christel Armstrong Darvik hyresgästernas 
ståndpunkt och pekar på en potentiell systembrist. Stenas VD menar att vid 
hyressättning enligt bruksvärdesprincipen går det bara att ta betalt för det 
hyresgästerna använder, utrymme för framtida renoveringsfonder lämnas inte. 
Alternativet är att lägga undan en del av vinsten till framtida renovering, men så 
kan inte privata aktörer i näringslivet agera (Konflikt, 2014). Jens Lundberg, 
pressekreterare på Hyresgästföreningen, medger att politik och lagstiftning inte är 
anpassad för att möta renoveringsbehovet av miljonprogrammet. En tänkbar 
lagjustering är införandet av skattesubventioner för renoveringar av 
hyresfastigheter, hyresgästerna skulle därmed få motsvarande bostadsägarnas 
ROT-avdrag. Slutligen betonar han att det finns privata aktörer som löser 
problematiken genom att avsätta kapital i underhållsfonder, alternativt gå 
hyresgästerna tillmötes i renoveringens omfattning (Lundberg, 2016). 
 
C riktar också uppmärksamheten mot politiken, hen menar att det måste finnas 
former där Stena kan göra vinst på sitt bostadsbestånd utan att hyresgästerna ska 
behöva lida (Hyresgäst C, 2015). E och B menar att politiker begår ett, för 
välfärden, kostsamt misstag genom att privatisera allmännyttan (Hyresgäst B & E, 
2015). B upplever sig vara utsatt inom rådande lagstiftning och föreslår ändring:
  

 
 ”Det saknas system och lagar som skyddar hyresgästerna. […] Det borde 
 finnas ett tak för hur mycket hyran kan höjas av ett rutinärende som ett 
 stambyte. […] Det finns ju lagar, men de kringgås ju. Där måste det 
 finnas fler lagar och regleringar så vi kan komma åt problematiken.[…] 
 Det är ramarna det är fel på, ingen sätter ner foten och tänker efter” 
 (Hyresgäst B, 2015). 

 
B har rätt, stambyte ska inte kosta något för hyresgästen. Men det är lätt att 
kringgå genom att samtidigt genomföra andra hyreshöjande standardökningar 
(Westin, 2011). I avsnittet går det att urskilja en annan problematik. I linje med 
Clark och Hedins (2009) slutsats tar Stena som privat aktör ett större utrymme i 
samhällsutvecklingen när allmännyttiga fastigheter förvärvas. Problem uppstår 
eftersom privata aktörer inom rådande regleringar inte kan förväntas ta samma 
sociala ansvar som offentliga aktörer. A landar i en relevant slutsats. När 
hyresgästerna inte kan betala sina hyror måste samhället gå in och täcka sociala 
kostnader.  
 
 ”… Någonstans får samhället ändå betala upprustningen.”  
 (Hyresgäst A, 2015) 
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Påpekandet nyanserar Westin (2011) benämning av allmännyttiga privatiseringen 
som pliktdumpning. Parallellen är tydlig med Christophers (2013) hybridsamhälle 
bestående av en delvis privatiserad bostadssektor samt en närvarande välfärdsstat. 
 
 

5.2.6 ”Om vi inte organiserar oss vinner Stena”12 

När varken stat eller bostadsbolag bär det finansiella ansvaret för renoveringen 
tvingas de hyresgäster som motsätter sig planerna att välja mellan voice eller exit. 
Hyresgästerna i både Bredäng och Sätra enades i målsättningen att ingen skulle 
tvingas till det sistnämnda och organiserade sig i boendenätverk för att protestera 
mot planerna. Som Westin (2011) uppmärksammar är en lyckad organisation 
avhängig centrala nyckelfaktorer som initiativtagande eldsjälar, tillit mellan 
hyresgäster, och resurser i form av tid, pengar och information (Westin, 2011). 
Faktortillgången går att urskilja bland hyresgästerna. 
 
A, C och E är några av nyckelgestalterna i Bredängs boendenätverk. Samtliga 
insåg att de måste förhålla sig professionellt gentemot Stena för att bli tagna på 
allvar och få till stånd ett konstruktivt samarbete. E förklarar:  
 
 ”Stena måste bemötas på samma sätt som man bemöter en konkurrent, 
 man tar det affärs- och faktamässigt. Att stå och gapa, skrika och kalla 
 dem för dumjävel kommer vi ingenvart med.” (Hyresgäst E, 2015). 
 
Engagemanget bland de boende var stort, respondenterna vittnar om ett hundratal 
deltagare på boendenätverkets gemensamma möten med Hyresgästföreningen 
som vid tidpunkten hade tagit avstånd från Stenas planer. De fick också hjälp, en 
representant från Pennygångens boendenätverk åkte från Göteborg för att bidra 
med råd och tidigare erfarenheter på ett av mötena. E lyfter fram hur de 
tillsammans med Hyresgästföreningens jurister kunde arbeta mer noggrant och 
bevisa att Stena var fel ute. De hade framförallt två synpunkter, för det första att 
Stena felaktigt presenterat planerna som färdigförhandlade med 
Hyresgästföreningen. Den andra synpunkten bestod i att ifrågasätta Stenas 
tekniska utredning, en av medlemmarna i boendenätverket råkar ha byggtekniskt 
erfarenhet om fastigheterna i området och hävdade att stambyte kan genomföras 
utan att kök behöver renoveras (Hyresgäst A & E, 2015). E slår fast att om 
hyresgästerna kan bevisa att bostadsbolaget agerat felaktigt så vinner de i 
hyresnämnden. E utmanar därmed föreställningen om att hyresgästen alltid 
förlorar i hyresnämnden, men påpekar samtidigt att processen dit är 
resurskrävande (Hyresgäst E, 2015)  
 

                                                                                                                                                   
 
12 Hyresgäst E, 2015. 
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Samtidigt upplevde hyresgästerna en frustration över att engagemanget är 
ansträngande för individen: Flera kände att ansvaret blev för tungt, ofta på grund 
av tidsbrist:  
 
  ”Folk uppfattade mig som en drivande figur, vilket jag själv inte önskade. 
 Men sen försökte jag ta ett steg tillbaka för jag hade ingen tid till det […]
 uppfattade allt som rörigt, det gjorde mig frustrerad.” (Hyresgäst A, 
 2015). 
 
B kände ett initialt engagemang, men valde också att bli en passiv medlem i 
nätverket: 
 
 ”Jag var ju med på två kanske tre möten i början, men sen sket jag i det. 
 Det var bara gubbar och tanter som pratade runt, runt, runt. […] Därför 
 har jag hållit mig borta och försöker istället läsa den information de 
 lämnar ut” (Hyresgäst B, 2015). 

 
B påpekar också att det naturligtvis finns boende som välkomnar 
renoveringsprocessen. Hyresgästerna är därmed inte helt eniga i grundfrågan. C 
upplevde att boendenätverket släppte in en okonstruktiv ilska som saboterade 
organisationens syften. C förklarar att organisationens struktur var för lös och 
nätverksbaserad:  
 
 ”Folk engagerar sig mer i lösa nätverk. De glider in och ut och sätter upp 
 några lappar och deltar på något möte. Men man vill absolut inte binda 
 sig. […] Att engagera sig i föreningar blir allt mer ovanligt.” (Hyresgäst 
 C, 2015). 
 
C, med bakgrund i föreningslivet, förklarar att föreningar är slagkraftigare i 
organisationsformen men upplever att civilsamhället kollapsar, sen påpekar hen 
att den organisatoriska kapaciteten i området är generellt låg: 
   
 ”Jag vill inte låta nedsättande, men de som bor i området är inte vana vid 
 att läsa myndighetspapper och information från företag, alla har inte ens 
 Svenska som modersmål” (Hyresgäst C, 2015). 
 
Det C beskriver knyter an till Nilsson och Listerborns (2014) resonemang om ett 
vikande föreningsliv i miljonprogrammen, de betonar även att yngre människor 
generellt inte engagerar sig i traditionella föreningar som ofta styrs av äldre 
människor. Nätverksbaserat engagemang tycks, som Harding (2012) klargör, vara 
mer i linje med människors vilja att engagera sig. Även C avslutade sitt aktiva 
engagemang i boendenätverket på grund av tidsbrist och därför att hen upplevde 
ett legitimitetsproblem i nätverket: 
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 Med vilken rätt pratar vi för alla boende? Där har ju den lokala 
 hyresgästföreningen ett mer formellt mandat. De är valda av ett möte som 
 folk har fått chansen att delta på” (Hyresgäst C, 2015). 

 
C efterlyser insatser från den lokala Hyresgästföreningen. Hyresgästerna menar att 
den lokala föreningen inte fungerade för boendenätverkets syfte, A sammanfattar: 
 
 ”Men min bild är att den lokala Hyresgästföreningens verksamhet har 
 varit alldeles för trivselinriktad [...] lite slentrian, lite Bingo.” (Hyresgäst 
 A, 2015). 

 
D förklarar hur boendenätverket i Sätra säkrade sin legitimitet:  

 
 ”Vi övertog den lokala Hyresgästföreningen genom att helt enkelt föreslå 
 oss själva till styrelsen. Så blev det, nu är vi den lokala 
 Hyresgästföreningen.” (Hyresgäst D, 2015). 
 
E förklarar att allteftersom nätverket i Bredäng fortskred med arbetet blev den 
lokala Hyresgästföreningen en del av boendenätverket och att 
Hyresgästföreningen fick flera medlemmar i processen (Hyresgäst E, 2015). D, 
som engagerar sig för Hyresgästföreningen i en större del av sydvästra Stockholm, 
utrycker en oro för att de lokala Hyresgästföreningarna är för omoderna och svaga 
i renoveringsfrågor Hyresgästerna riktar också viss kritik mot den centrala 
Hyresgästföreningen. D önskar att Hyresgästföreningen kunde hjälpt 
hyresgästerna med ännu mer sakkunskap (Hyresgäst D, 2015). Även samarbetet 
med hyresgästerna kunde vara bättre menar D: 
 
 ”De är ju vana vid den vanliga årliga hyresförhandlingen, men inte vid 
 den mer omfattande dialog som krävs vid de här större renoveringarna. 
 Det känns som aktörerna förstod vilken grej det här är först förra året!” 
 (Hyresgäst D, 2015) 
 
A och E önskar att Hyresfästföreningen var mer av en kamporganisation:  
 
 ”De är för förhandlingsorienterade, Hyresgästföreningen borde vara 
 mer av en kamporganisation och ha mindre fokus på medlemsförmåner. 
 Jag tycker det borde lägga mer energi på att samla folk. De borde kanske 
 ha bättre kontakt mellan den lokala föreningen och den centrala 
 organisationen. Då märker de om det finns intresse att starta 
 protestgrupper.” (Hyresgäst A, 2015). 

 
Det bör påpekas att Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare ger en annan 
bild. Han menar att representanter från Hyresgästföreningen varit drivande i 
hyresgästernas organisation sedan Hyresgästföreningen fick reda på att det fanns 
ett utbrett missnöje med Stenas renoveringsplaner i området (Sköldeholt, 2015). 
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Sammanfattningsvis lyckades hyresgästerna påverka bostadsbolaget till att göra 
omtag i processen, föra en tydligare dialog och att göra köksrenoveringen valfri. 
Möjligheten till inflytande är emellertid begränsad, lagar och omgärdande 
förutsättningar för renovering av hyresfastigheter är oerhört komplexa. Det krävs 
hög organisatorisk kapacitetsgrad i boendenätverken för att kunna åstadkomma 
skillnad. Annars blir motståndet pacificerat vilket redan konstaterats av Lindbom 
(2001) i Clark och Hedin (2009). Boendenätverket hade tillgång till flera mer eller 
mindre ovanliga faktorer som möjliggjorde organiserat motstånd mot Stenas 
planer. Kampen är dock, som Westin (2011) poängterar, ojämn. Bostadsbolagets 
heltidsanställda personal har ett klart övertag över hyresgästerna som engagerar 
sig på obetald fritid. Vikten av ett fungerande samarbete med 
Hyresgästföreningen förefaller vara fundamental. Men när den kollektiva 
organisationen brister blir motståndet beroende av individens förmåga att lösa 
situationen, verklighetsbilden är i linje med Westins (2011) konklusion och 
Waquants definition av det neoliberala samhället (2009).  

5.2.7 ”Jag skulle älska om Bredäng blev gentrifierat”13 

Det kan argumenteras för att Stena fastigheters renovering av hyresfastigheterna i 
Bredäng och Sätra är en del av en gentrifieringsprocess i området. 
Miljonprogrammets bostadsbestånd utgör med sitt eftersatta underhåll och relativt 
centrala läge ett räntegap och gentrifiering blir ett sätt att råda bot på de 
stigmatiserade förorternas låga status. Men hyresgästerna tänker inte låta sig 
trängas undan utan motstånd. När ämnet gentrifiering kommer på tal uppstår olika 
reaktioner bland hyresgästerna, två sticker ut och visar att hyresgästerna trots allt 
är integrerade i en gentrifieringsprocess . 
 
D, som flyttade till Sätra för att slippa gentrifieringen i innerstaden, är konstnär 
till yrket och faller paradoxalt nog inom ramen för de pionjärer som söker sig till 
den, inte så tillrättalagda, urbana frontlinjen längre ut i förorten (Hyresgäst D, 
2015; Hedin, 2010). D observerar dessutom en viss förändringsprocess i området:  

 
 ”Sätra är lite ohippt fortfarande […] Men däremot i Bredäng finns 
 en viss rörelse vad jag har uppfattat, det är lite hippt att bo i Bredäng 
 bland kulturmänniskor.” (Hyresgäst D, 2015). 

 
Likt D, observerar också B en förändring: 
 

 ”På senare tid har Bredäng blivit mer uppblandad, det har flyttat in mer 
 ’hiptser-kids’ och allt känns lite mer Södermalms-aktigt” (Hyresgäst B, 
 2015) 

 
                                                                                                                                                   
 
13 Hyresgäst B, 2015 
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B upplever gentrifiering som en positiv utveckling och uttrycker en tydlig önskan 
att inkluderas i livsstilen som utövas i den attraktiva innerstaden:   
 
 ”Jag skulle älska om Bredäng blev gentrifierat faktiskt. Jag älskar 
 surdegsbagerier, jag vet inte vad jag ska säga men det vore jättekul att ha 
 det i stadsdelen. Om jag ska vara lite snobbig kan ja känna att kaféerna 
 och restaurangerna i centrum inte håller standard. Jag skulle gärna vilja 
 ha fräschare grejer i stadsdelen, men det är ju bara min personliga åsikt. 
 Jag tror att stadsdelen skulle kunna bli mer gentrifierad av att fler unga 
 med krav på sin omgivning flyttar in.” (Hyresgäst B, 2015). 

 
Den åtråvärda livsstilen finns inte i dagens Bredäng, B utrycker ett tydligt behov 
av att distansera sig från stadsdelen som den ser ut idag samt från den livsstil 
invånarna för. Detta blir tydligt när B beskriver sin stadsdel:  
 
 ”Bredäng är mer invandrare, arbetarklass och äldre människor. 
 Stadsdelen är ruffig, inte så ’poolished’, folk gillar att gå på 
 kvarterskrogen eller att bara hålla sig hemma” (Hyresgäst B, 2015). 
 
 ”Jag vill känna mig inspirerad av min omgivning och Bredäng är inte 
 inspirerande. Det är bara ett ställe där jag sover.”(Hyresgäst B, 2015). 
 
 B fortsätter med att utrycka sitt missnöjde över hur Bredängs invånare generellt 
sett inte bryr sig om stadsmiljön. Det finns paralleller mellan B:s inställning till 
sitt Bredäng och Patons (2014) teori om hur gentrifiering intar en hegemonisk 
ställning i människors föreställningsvärld. Stadsutvecklingsprocessen är både 
botemedlet mot det som B inte uppskattar i området och nyckeln till en godare 
tillvaro. Detta trots att B är välmedveten om gentrifieringens sociala konsekvenser 
och dessutom intar en ideologisk position i frågan:  
 
 ”Alla ska ha en möjlighet att bo kvar. Bostaden är viktig, tak över 
 huvudet!”(Hyresgäst B, 2015). 
 
När det kommer till det egna intresset blir solidariteten med grannarna 
underordnad. Resonemanget blir aningen ambivalent då B inser att även hen inte 
säkert har möjligheten att leva ut sin önskade tillvaro: 
 

 ”Jag känner ändå empati, det är fan inte kul att bli bortträngd eller att 
 överhuvudtaget leva på en tight budget. Sen kommer den här 
 förändringen och man är helt maktlös inför det […] Men för min egen 
 skull, hade jag haft råd så hade jag bott på Södermalm. ’hands down’ på 
 riktigt, jag skulle kunna flytta imorgon. […] Jag vet att jag kommer klara 
 av en hyreshöjning ’I’m sorry if you don’t’. Jag orkar inte älta” 
 (Hyresgäst B, 205) 
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I likhet med Patons (2014) konstaterande; för de hyresgäster som hoppas på 
samlad protest mot Stenas planer blir gentrifieringen som hegemoni en negativ 
kraft vars föreställning om en god tillvaro hotar att pacificera delar av motståndet. 
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6 Konklusion 

Som Flyvbjerg (2011) konstaterar ska inte en fallstudies resultat generaliseras i 
allt för stor utsträckning då nyanser och centrala aspekter kan gå förlorade för en 
läsare med andra perspektiv än den som bedrivit studien (Flyvbjerg, 2011). 
Uppsatsens frågställningar besvaras följaktligen bäst vid genomläsning av 
fallstudien, nedan presenteras avslutningsvis sammanfattande svar: 

 
1) Hur upplever och förhåller sig hyresgäster till renoveringsprocessen i 
miljonprogrammet? 

 
Utifrån fallstudien går det att konstatera att händelserna i Bredäng inte är helt 
förenliga med en målsättning om social hållbarhet. Hyresgästerna är inte nöjda 
med sin situation. De upplever att bostadsbolaget initialt körde över dem med 
planer på standardhöjande renoveringar och medföljande hyreshöjningar vilket 
orsakar ilska, oro och en känsla av att tillvaron är hotad. Hyresgästerna har ett lågt 
förtroende för Stenas aktörskap, upplevelsen är att Stena som privat bostadsbolag 
prioriterar ekonomisk vinst högre än förvaltandet av fastigheterna och socialt 
ansvarstagande. Vidare är också förtroendet lågt för att Stena har full kontroll på 
omfattande renoveringsprocessen bör var. Konfrontationen mellan hyresgäster 
och bostadsbolag är naturligtvis problematisk eftersom den har föresenat det 
nödvändiga stambytet. Ett positivt resultat av konfrontationen är emellertid att 
Stena och hyresgästerna nu har en dialog och är i dagsläget i princip överens om 
renoveringens omfattning.  
 
Frågan besvaras vidare av följande underfrågor: 
  
2) Vilket förhållande har det som händer i Bredäng och Sätra till rådande 
bostadspolitiska paradigm? 
 
Situationen i fallstudien är i hög grad en konsekvens av landets bostadspolitiska 
utveckling mot en situation där hyresgäster befinner sig i en utsatt position 
alltjämt som bostadssektorn ändrat fokus från välfärdslösningar till 
marknadslösningar. Det finns en central problematik i att privata aktörer tar allt 
större utrymme i bostadssektorn samtidigt som de inte kan förväntas ta ett 
övergripande socialt ansvar.  
 
Jag uttolkar en sammanfattande uppfattning om att hyresgästernas missnöje 
orsakas av bostadssektorns generella ovana att hantera ett renoveringsbehov av 
den här magnituden. Först ställer man sig frågan; varför har inte samhället kunnat 
förutse att en stor del av landets bostadsbestånd förr eller senare måste renoveras 
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och vidtagit lämpliga åtgärder? Stena skyller på fel i hyreslagen och hyresgästerna 
skyller på bristande reglering. Situationen tycks överensstämma med 
Christopherson (2013) som påpekar att samhället antagit en problematisk 
hybridform mellan statlig reglering och neoliberal politik. Det oerhört komplexa 
bostadspolitiska systemet förefaller vara svårbegripligt vilket begränsar 
hyresgästernas möjlighet till motstånd och ansvarsutkrävande.  

 
3) Vilket förhållande har renoveringsprocessen till en mer övergripande 
gentrifiering i området?  

 
Det går att argumentera för att en gentrifieringsprocess ligger för dörren i såväl 
Bredäng som Sätra, samt att renoveringsprocessen av de underhållsmässigt 
eftersatta miljonprogramsfastigheterna har en central betydelse för utvecklingen.  

 
En hyresgäst är missnöjd med Bredäng och vill distansera sig från stadsdelens 
invånare. Hen är inställd till gentrifiering som en positiv förändringsprocess och 
utrycker en önskan att ingå i ett gentrifierat tillstånd, vilket tycks falla inom ramen 
för Patons (2014) resonemang om gentrifiering som hegemoni. Detta i sin tur kan 
ha en pacificerande effekt på hyresgäster, som istället för att motsätta sig 
gentrifiering försöker passa in i en livsstil trots materiella begräsningar. 
 
Stadsdelens låga status tycks vara på väg att förändras alltjämt som 
”kulturmänniskor” flyttar in, de lockas av platsens karaktär och rimliga 
bokostnader. De bidrar till att göra platsens karaktär attraktivare och om 
hyresfastigheter fortsätter att renoveras orsakande höga hyreshöjningar så träder 
gentrifieringen in i nästa fas då människor som har råd med de nya hyresnivåerna 
flyttar in och de som inte har råd måste flytta ut. 

 
4) I vilken utsträckning organiserar sig hyresgästerna mot hyreshöjningar och en 
förestående gentrifiering? 
 
En stor del av hyresgästerna har med framgång organiserat sig i boendenätverk för 
att göra motstånd mot Stenas planer. Det samlande motivet var missnöjet med 
hyreshöjningar som följd av standardhöjande renoveringar vid stambyte och 
hyresgästerna enades under målsättningen att alla ska kunna bo kvar i sina 
lägenheter.  
 
Organisationen är livskraftig vilket i stor utsträckning kan tillskrivas envist 
engagemang och kunnande från ett antal hyresgäster. Men organisationen blir 
lidande av processens ojämlika maktförhållanden, resursbrist och bitvis lösa 
organisationsformer som i slutändan har negativ inverkan på hyresgästers 
engagemang. Slutligen tycks samarbetet med Hyresgästföreningen, på lokal och 
central nivå, vara fundamentalt för att Hyresgästerna ska få riktigt inflytande 
under renoveringsprocessen. Hyresgästerna påpekar att deras möjligheter att 
påverka kan bli ännu bättre om Hyresgästföreningen bidrog med ett tidigare stöd, 
inriktat på organisation och motstånd. 
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6.1 Avslutande reflektioner 

Under studiens fortskridande har ett flertal ämnen uppstått som skulle kunna vara 
föremål för vidare forskning. Ett är bruksvärdesprincipens funktion och 
konsekvenser för stadens sociala sammansättning. Det hade också varit intressant 
att undersöka hur allmännyttiga bostadsbolag agerar under de nya riktlinjerna i 
förhållande till privata bostadsbolag. Vidare är pågående flyktingsituation värd att 
nämna i sammanhanget. Hur ska former för bostadsförsörjning av dessa grupper 
uppstå under rådande bostadspolitiska paradigm? Slutligen vill jag instämma i 
Boverkets (2010) efterlysning av en studie som utreder vilka samhällskostnader 
som uppstår i allt mer socioekonomiskt segregerade städer. 
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8 Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide – Hyresgäster  
 
Syftet med studien och den här intervjun är att söka förstå hur hyresgäster förhåller sig till 
ombyggnationen av deras lägenheter efterföljande konsekvenser. Jag kommer ställa frågor om 
Bredäng, din roll som hyresgäst och hur du har förhållit dig till den föreslagna 
ombyggnationen. I studien är alla respondenter anonyma. Får jag spela in intervjun? 
 
Att bo i Bredäng: 
- Vill du berätta om Bredäng.  
- Hur länge har du bott här? 
- Varför flyttade du hit? 
- Hur är det att bo där? Hur trivs du? 
- Vad är bra med stadsdelen?  
- Vilka problem finns i Bredäng? 
- Hur trygg känner du dig? 
- Är Bredäng en populär plats att bo på? 
 
Du som hyresgäst: 
- Vilken typ av lägenhet bor du i? 
- Bor du själv? 
- Vad betalar du idag i Hyra? Hur hög var hyran när du flytta hit? 
- Hur försörjer du dig? ! Möjlighet att betala? Hur der du på nuvarande hyresnivå? 
 
Ombyggnation 
- Hur (när) fick du besked om planerna för ombyggnation? 
- Berätta om beskedet?  
 - Vilka åtgärder ska göras? 
 - Hur skulle detta påverka hyran? 
 - Fick ni informationen på ett bra sätt? Saknades något? 
 - Fanns det planer på förändring av utomhusmiljön? 
- Hur reagerade du på de föreslagna planerna?  
 - Tycker du att husen behöver renoveras? 
- Har du råd att bo kvar om hyran ökar med 40%? 
 - (Om nej), vad gör du då? Flytta? Vart? 
- Hur reagerade dina grannar? Tycker de att husen behöver renoveras? 
- Tycker alla likadant i frågan? Upplever du en solidaritet i grannskapet i frågan? 
- Är det vissa som inte bryr sig? 
- Upplever du att dina grannar är oroliga för att inte kunna bo kvar efter hyreshöjningen? 
- Känner du till andra processer i området? Andra bostadsbolag? exempel att titta på 
 
Organisation och Samråd: 
- Bjöd Stena in till samråd? 
- Ni organiserade er i ett nätverk? Hur organiserade ni er?  
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- Vad vill ni? Hur arbetar ni? Var möts ni? 
- Berätta om din roll i nätverket? 
- Grad av engagemang? Varför började du vara engagerad? Slutat? Varför? 
- Har ni varit i kontakt med andra nätverk? Pennygången? Sätra? 
- Vilka frågor har ni drivit?  
- Vilka representanter fick ni möta? Vilket intryck gav dem? 
- Har ni lyckats påverka planerna för ombyggnationerna? På vilket sätt? Är du nöjd? 
- Samrådsprocessen som helhet. Har fastighetsbolaget tagit hänsyn till hyresgästernas 
synpunkter? Upplever du processen som demokratisk? 
- Vad krävs för att ett boendenätverk med framgång ska kunna driva sina frågor gentemot ett 
större fastighetsbolag?  
- Berätta om samarbetet mellan hyresgästerna? 
- Berätta om er grannskapssammanhållning. Är den bra/dålig Har den förändrats? 
 
Förhållande till bostadsbolaget: 
- Hur har du upplevt samrådsprocessen med Stena? 
- Hur har bostadsbolaget uppträtt? Har de förståelse för era problem? 
- Kan bostadsbolaget uppträtt på ett annorlunda sätt? 
- Har du förståelse för att bostadsbolagens perspektiv, de arbetar efter angivna regleringar och 
gör sitt bästa för att genomföra renoveringar utan negativa konsekvenser?  
- Hur ser du på den bakomliggande bostadspolitiska läget som i allra högsta grad (i min 
mening) påverkar de här fenomenen? 
  
Förhållande till hyresgästföreningen (HGF):  
- Är du medlem i hyresgästföreningen? Aktiv/passiv? 
- Vad kan HGF göra? 
- Hur ser du på hyresgästföreningens roll i er situation? Är dem med eller mot? 
- Har HGF varit till hjälp? 
- Har du förtroende för att de kan se till hyresgästernas intressen? (Varför/Varför inte?) 
- Är nätverket också en protest mot hyresgästföreningen? 
 
Bredängs framtid: 
- Hur har det här påverkat dig? 
- Hur många tror du blir nöjda och bor kvar efter renoveringarna? 
- Tror du att Bredäng påverkas nu när många bostadshus behöver renoveras? 
- Kommer folk behöva flytta på grund av förändringarna? Vart flyttar de? 
- Förändras Bredäng? På ett bra eller dåligt sätt? 
- Blir Bredäng mer populärt av de förändringarna fastighetsbolaget föreslår? 
- Hur skulle du vilja att Bredäng blir i framtiden? 

 


