
MKB och social hållbarhet
En fallstudie av ett modernt allmännyttigt kommunalt

bostadsaktiebolag

Arvid Svedberg

Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk geografi - Lunds Universitet

VT-21

SGEL36



Abstract
Municipal housing companies in Sweden have since the end of world war two been  major

players in the housing market. In most cities the municipal housing companies are one of the

biggest, if not the biggest, owner of housing. These companies are owned, in their entirety, by

the municipality in which they operate and it is the municipality that issues the ownership

directives these companies operate under.

The concept of sustainable development and one of its key components, social sustainability,

has in the last few decades become an integral part of all development. This includes the

municipal housing market in sweden. This paper aims to examine how one of these municipal

housing companies, called MKB (Malmö Kommunala Bostadsbolag), have worked with

social sustainability in the 21st century. It does so by analysing the official documents

released by this company regarding how they operate. This analysis will primarily be based

upon a meta-analysis done by Dempsey et al. (2009) about indicators for social sustainability.

Keywords: sustainable development, social sustainability, municipal housing, MKB, case

study.
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Ordlista och förkortningar

MKB - Malmö Kommunala Bostadsbolag

CSR - Corporate Social Responsibility

SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
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1. Inledning

I den inledande delen ges först en bakgrundsbeskrivning till detta arbete. Sedan beskrivs syfte

samt mål och frågeställningar fastställs.

1.1 Bakgrund

Allmännyttan har i en eller annan form funnits i Sverige sedan mitten på 1800-talet. De

tidigaste exemplen på bostäder byggda i allmännyttig regi kan vi finna 1849 i göteborg

(Ramberg 2000, s. 6). Då rörde det sig om ett fåtal trähus med ett tiotal lägenheter.  Detta kan

ställas i stark kontrast till 1960 talets miljonprogram då målet var att bygga en miljon

bostäder. Tankarna kring bostäder i allmännyttig regi har förändrats under de snart 170  år

sedan dessa första lägenheter byggdes.

Under 1800-talet skedde det en stor befolkningsförändring i Sverige. Befolkningen ökade

kraftigt, något som oftast tillskrivs den agrara revolutionen. Med det menas de bättre metoder

för jordbruket som utvecklades under denna period. Dessa nya metoder samt laga skifte som

skedde vid denna tid ledde således till stora befolkningsökningar (Ramberg 2000, s. 15-16).

Trots dessa nya metoder för odling så räckte inte produktionen till för den snabbt ökande

befolkningen. Detta ledde till att stora mängder valde att utvandra till Amerika i jakt på ett

bättre liv (Ramberg 2000, s. 17-18). Trots att de allra flesta vid denna tidpunkt bodde på

landsbygden kunde ett behov identifieras av bättre bostäder på både landsbygd och i städerna.

Det var med dessa tankar om att förhindra den massiva utvandring som skedde som den

tidigaste grunden till allmännyttan lades.

Trots att dessa problem identifierats tidigt dröjde det tills efter andra världskriget innan

Allmännyttan började byggas ut i större skala. De tidigare projekten var små och lokala i sin

natur. Men i och med att socialdemokratin växte sig allt starkare under tidigt 1900-tal blev

bostadsförsörjningsfrågan allt viktigare. Tanken på “folkhemmet” hade fötts på 1930-talet

och var en socialdemokratisk idé.  Detta var en tanke om att att utjämna klasskillnader och

förbättra livet för alla i landet (Ramberg 2000, s. 89-90). Tankarna kring folkhemmet kan

sammanfattas i dessa rader:
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“...Skall det svenska svenska samhället  bli det goda medborgarhemmet måste

klasskillnaderna avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de

arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin ska genomföras och

tillämpas även socialt och ekonomiskt. “ - Per Albin Hansson, 1928.

1930 tillsattes således den Bostadssociala utredningen där bland annat Gunnar Myrdal ingick.

Denna utredning syftade till att utreda möjligheterna till ett större välfärdsprojekt gällande

den bostadssociala frågan (Ramberg 2000, s. 93). Den bostadssociala utredningen lade fram

förslag på en helt ny bostadspolitik som var ett kraftigt avsteg från den som tidigare varit

rådande. Istället för att fokusera enbart på de som hade det särskilt svårt skulle

bostadspolitiken nu istället fokusera på bra bostäder åt alla medborgare (Ramberg 2000, s.

89-90). Detta lade grunden till den tanke som fortfarande finns hos allmännyttan idag om att

bostäder i allmännyttans regi ska vara tillgängliga för alla.

Det var alltså först efter andra världskriget som byggnation i allmännyttans regi tog fart på

riktigt. Detta efter att tankarna och idéerna från den bostadssociala utredning hade

inkorporerats i socialdemokraternas efterkrigsprogram. Detta fastlade den politik de tänkte

föra efter krigets slut (Ramberg 2000, s. 110). Det var under den tidiga efterkrigstiden som

många allmännyttiga bolag, bland annat MKB som detta arbete fokuserar på, bildades.

Under de dryga 70 år som gått sedan dess har vi sett hur allmännyttan har expanderats,

förändrats och kritiseras. De områden som byggdes i miljonprogrammet, som på sin tid skulle

vara lysande exempel på moderna bostadsområden är idag bland de mest utsatta och

problematiserade områdena. Detta är något som är högst relevant för MKBs arbete med

social hållbarhet då ungefär 40% av deras fastigheter finns i områden med stora sociala

utmaningar.

Tanken som grundlades om goda bostäder för alla, som fick sitt stora genomslag strax efter

andra världskriget, finns idag fortfarande kvar hos de kommunala allmännyttiga bolagen.
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Idag äger allmännyttiga bostadsbolag runt 910 000 lägenheter, småhus, studentlägenheter,

lägenheter för äldre samt boende för människor med funktionsnedsättning (Sveriges

Allmännytta 2021).

Sedan 1980 talet har tankar kring hållbarhet spridit sig världen runt och de senaste 20 åren

har arbetet kring social hållbarhet vuxit i många delar av samhället. Så även i allmännyttan.

Social hållbarhet är en viktig del i allmännyttans uppdrag och verksamhet. Social hållbarhet

ämnar att skapar jämlikhet, trygghet och livskvalité för de boende och har en stor påverkan på

hela samhället.

Allmännyttan, som redan från början var ett socialt projekt med tankar om jämlikhet och

bättre livskvalité, har länge jobbat med sociala frågor men koncepten om hållbar utveckling

och dess stadigt ökande popularitet de senaste decennierna har drivit allmännyttan till att ta

en mer aktiv roll i dessa frågor.

Det är i korsningen mellan allmännyttig bostadsförsörjning och social hållbarhet som detta

arbete tar avstamp.

1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning

1.2.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka hur arbetet med social hållbarhet har sett ut i

styrdokument och policydokument hos MKB. Detta undersöks framförallt i årsredovisningar

och hållbarhetsrapporter men även i andra relevanta publicerade dokument. Social hållbarhet

är en viktig del i modern samhällsplanering och lägger grunden för att lokalsamhällen,

stadsdelar och kvarter ska bli och förbli hållbara. Att undersöka hur ett av landets största

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har arbetat med, och arbetar med, denna

dimension av hållbarhet kan ge värdefull kunskap om vilken roll dessa bolag spelat historiskt,

vilken roll de har idag samt vilken roll de kan ha i framtiden.
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Vidare syftar arbetet till att undersöka huruvida lagen om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag (2010:879), som trädde i kraft 2011, har påverkat de allmännyttiga

kommunala bostadsaktiebolagen. Denna lag stipulerar att dessa bolag ska bedrivas enligt

marknadsmässiga principer, det vill säga att de ska bedrivas med ett vinstintresse. Arbetet har

ämnat att undersöka om det uppstår en konflikt mellan de ekonomiska intressen och krav,

som denna lag införde, och arbetet med social hållbarhet.

1.2.2 Frågeställning

● Hur har MKBs arbete med social hållbarhet sett ut under 2000-talet?

● Vilka är de områden som MKB primärt jobbar med och diskuterar i sina

årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och andra dokument gällande social hållbarhet?

● Vad använder de sig av för strategier och metoder för att uppnå social hållbarhet?

● Har arbetet med social hållbarhet förändrats på grund av att lagen om allmännyttiga

kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) trädde i kraft 2011?

● Varför är social hållbarhet MKBs ansvar?

1.2.3 Urval och Avgränsning

Arbetet med social hållbarhet hos allmänna kommunala bostadsbolag är intressant i sin helhet

men detta arbete avgränsar sig till att göra en fallstudie av MKB. Denna avgränsning görs på

grund av de begränsningar i tid och resurser som funnits för detta arbete.

Att valet faller på MKB är därför att det är ett i sammanhanget relativt sett stort bolag som.

Det är en förhållandevis stor aktör bland de kommunala bostadsaktiebolagen och de äger och

förvaltar bostäder av olika slag. De har bostäder i olika delar av staden, i stadsdelar som är

byggda under olika perioder och som har olika standard. De har bostäder som finns i områden

med stora sociala problem och i områden som anses vara mer välfungerande. Denna bredd

gör MKB till ett bra fall att studera när det gäller allmänna kommunala bostadsaktiebolag då

många situationer och befolkningsgrupper representeras. Även den geografiska närheten till
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MKB, deras förvaltning och deras bostäder samt den kännedom som redan fanns om bolaget

och dess verksamhet påverkade att valet föll på MKB.

Perioden som i detta arbete undersöks är 2000-2020. Denna begränsning i period görs för att

det anses vara rimligt att hinna med detta under den tid som tillägnats denna uppsats. För att

som tidigare nämnts, kunna göra en djupgående analys på den tid som allokerats till detta

arbete ansågs det tvunget att begränsa den period som undersöktes till dessa år.

Det finns en rad anledningar till att valet faller på just dessa 20 år. Dels finns materialet mer

lättillgängligt för denna period då nästan allt material finns att inhämta digitalt. Dels så är det

de senaste 20 åren i bolagets historia och därför blir relevansen idag högre.  De senaste 20

åren är också en period där medvetenheten om, och arbetet med, social hållbarhet har ökat i

samhället i stort. Därför blir det relevant att undersöka hur MKB har följt med i denna

utveckling och hur deras strategier och idéer sett ut längs denna utveckling.

Detta arbete begränsar sig till att undersöka de dokument som MKB har publicerat där social

hållbarhet nämns samt  det som nämns i den intervju som genomförts. Därför kommer inte

till exempel samarbeten med externa organisationer eller myndigheter som ej nämns i dessa

dokument eller i intervjun undersökas. Arbetet undersöker inte heller den politiska styrningen

på en djupare nivå än vad som står i de särskilda ägardirektiv som Malmö Stad har utfärdat.

Detta arbete undersöker inte heller  MKBs arbete med den interna sociala hållbarheten i

företaget. Det vill säga det undersöker inte hur de arbetar med sina medarbetare när det gäller

social hållbarhet. Fokus ligger istället på hur de arbetar med sina fastigheter, bostadsområden

och kunder.
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2. Teori

I detta kapitel följer en kort genomgång av koncept som hållbar utveckling och social

hållbarhet. Här presenteras även de indikatorer som har använts för dokumentanalysen.

2.1 Hållbar utveckling

Hållbar utveckling som begrepp fick fäste på 1980-talet när Brundtland-rapporten

publicerades. Detta var en rapport som utvecklats på uppdrag av FN av världskommissionen

för miljö och utveckling. Rapporten (Som egentligen heter “Report of the World Commission

on Environment and Development: Our Common Future” men som är allmänt känd som

Brundtland-rapporten på grund av att den leddes av Gro Harlem Brundtland) syftade till att

lägga fram förslag på planer och strategier för hållbar utveckling. I den etablerades även vad

vi idag ser som de tre självklara delarna av hållbar utveckling,  nämligen ekonomisk,

ekologisk och social hållbarhet. Med de bevingade orden “En hållbar utveckling är en

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers

möjligheter att tillfredsställa sina behov” definierades i denna rapport vad hållbar utveckling

betyder för de allra flesta.

För att utveckling ska anses vara hållbar måste dessa 3 dimensioner alltid vara inkluderade.

De är sammanflätade på ett sådant vis att de nästan alltid är beroende av varandra för att på

lång sikt kunna utvecklas.

2.2 Social hållbarhet

Social hållbarhet är den del av hållbar utveckling som rör människors sociala tillvaro, detta

berör både den fysiska och icke-fysiska tillvaron. En del av den oron som finns gällande hur

hållbar utveckling ska uppnås består i hur den socialt hållbara utvecklingen ska uppnås. Det

är svårt för människor som inte har sina basala behov tillfredsställda att arbeta mot en hållbar

utveckling. Fattigdom har till exempel visat sig vara ett hinder för införandet av ekologiskt

hållbara teknologier (Vallance et al. 2011, s. 344).
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Social hållbarhet spelar därför en grundläggande roll för att människor ska kunna fokusera på

hållbar utveckling i sin helhet. Att definiera social hållbarhet är dock en komplex sak.  Det

kan till exempel definieras och kvantifieras genom ett socioekonomiskt index, som FN gör

(Persson & Persson 2015, s. 102). I detta index ingår hälsa, utbildning och levnadsstandard

som underliggande faktorer.  Men detta kan anses vara en något begränsad definition då det

som tittas på är medellivslängd, läs- och skrivkunnighet, hur många som får utbildning och

högre utbildning samt BNP per capita.

Det har gjorts många försöka att definiera social hållbarhet och en sådan ansats kommer från

Vallance et al. (2011). De menar att social hållbarhet kan delas in i 3 olika delar.  Utveckling,

underhåll och brobyggande. Med  utveckling menas bland annat sådant som jämlikhet mellan

och inom generationer, maktfördelning, utbildning, arbete och grundläggande infrastruktur.

(Vallance et al. 2011, s. 343).  Underhåll tacklar den delen av hållbarhet som syftar till att

behålla eller förbättra kulturella preferenser, normer etc. Detta kan kopplas till sådant som

livskvalité, sociala nätverk, grannskap och attraktiva bostäder (Vallance et al. 2011, s.

344-345). Den sista delen är det som de kallar för brobyggande. Detta brobyggande ska ske

mellan människor och det de kallar den bio-fysiska världen runt oss. Detta bygger alltså en

koppling mellan världen runt oss och människan på ett sätt som bidrar till social och

ekologisk hållbarhet. De menar att detta brobyggande vidare kan brytas ner i 2 distinkta delar.

Transformativa och icke-transformativa.  Icke-transformativa delar av brobyggande är sådant

arbete mot social hållbarhet som inte kräver att vi förändrar något i hur vårt livsstil och

vardag ser ut (Vallance et al. 2011, s. 344). Detta är alltså förändringar som bidrar till

hållbarhet utan att människor egentligen märker av dem. Ett exempel är elektrifieringen av

fordonsflottan. Den transformativa delen av detta är däremot den svåra biten. Den kräver

förändringar i vårt sociala beteende, i vår vardag och vår livsstil.

2.3 Indikatorer för urban social hållbarhet

För att underlätta och undersöka hur urban social hållbarhet skapas och arbetas med

sammanställde Dempsey et al. (2009) en rad indikatorer som är bidragande för urban social

hållbarhet. Detta gjordes genom att göra en metastudiet på relevant forskning på ämnet. De

studerade en mängd studier och rapporter som behandlat detta ämne och kom fram till en rad

indikatorer som kan delas upp i två huvudsakliga kategorier, fysiska och icke fysiska. Dessa
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sammanställdes sedan i en tabell. Tabellen finns nedan (Figur 1) med de engelska namnen på

indikatorerna som Dempsey et al. använt samt min översättning till svenska inom parentes.

Originaltabellen finns i Bilaga 1.

Urban social sustainability: contributory factors
(Indikatorer för social hållbarhet)

Non-physical factors (Icke-fysiska
indikatorer)

Predominantly physical factors (Fysiska
indikatorer)

Education and training (Utbildning och
Friskvård)

Urbanity (Urbanitet)

Social justice: inter- and intra-generational
(Social rättvisa, inom och mellan
generationer)

Attractive public realm (Attraktiv offentlig
miljö)

(Participation and local democracy)
Medbestämmande, deltagande och lokal
demokrati

Decent housing (Bostäder med tillräcklig
standard)

Health, quality of life and well-being(Hälsa,
livskvalité och välbefinnande)

Local environmental quality and amenity
(Kvalitén på den lokala miljön)

Social inclusion (and eradication of social
exclusion) Social inkludering samt brytande
av socialt utanförskap

Accessibility e.g. to local services and
facilities/employment/ green space.
(Tillgänglighet till service, arbete, gröna
ytor osv)

Social capital (Socialt kapital) Sustainable urban design (Hållbar urban
design)

Community (Gemenskap) Neighbourhood (Grannskap)

Safety (Säkerhet & trygghet) Walkable neighbourhood: pedestrian
friendly (Tillgänglighet för fotgängare)

Mixed tenure (Blandad bebyggelse)

Fair distribution of income (Rättvis
fördelning av inkomst)

Social order (Samhällsordning)

Social Cohesion (Social Sammanhållning)
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Community cohesion (sammanhållning
mellan olika grupper)

Social networks (Sociala nätverk)

Social interaction (Social interaktion)

(Sense of community and belonging) Känsla
för samhälle och tillhörighet

Employment (Sysselsättning)

Residential stability (låg omsättning av
boende)

Active community organizations (Aktiva
organisationer för sammanhållning i
lokalsamhället)

Cultural traditions (Kulturella traditioner)

Figur 1. Tabell som listar indikatorer för social hållbarhet. Hämtad från Dempsey et al. 2009.

Dempsey et al. (2009) diskuterar, efter att dessa grundläggande indikatorer presenterats, mer

på djupet hur de interagerar och påverkar varandra. De diskuterar hur urban social hållbarhet,

precis som all hållbarhet inte är något som uppnås och sedan helt enkelt finns. Det är något

som förändras, det är dynamiskt och påverkas av förändringar i samhället. Även problemet

med skala tas här upp. På vilken nivå (lokal, regional, nationell etc) diskuteras dessa faktorer

och var sker arbetet med dem. Dempseys slutsats blir att det finns två huvudsakliga koncept

som relaterar till urban social hållbarhet och hur det ska uppnås och upprätthållas. Dessa är

vad Dempsey kallar “social equity” och “sustainability of community”  (Dempsey et al. 2009.

s. 5).

Till begreppet “sustainability of community” kan sådant som social sammanhållning och

inkludering räknas. Tanken är att för att urban social hållbarhet ska uppnås måste ett samhälle

(eller ett område, en stadsdel) kunna reproducera de funktioner som gör det hållbart. Det

kräver att interaktionen mellan de boende sker på ett hållbart vis (Dempsey et al. 2009. s. 7).
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Begrepp  som “community” kan vara svåra att översätta till svenska på ett relevant vis. Men

med “community” menas ofta någon slags samhällelig gemenskap, ofta på en mindre skala

som till exempel på kvarters- eller stadsdelsnivå. Det är på dessa nivåer Dempsey menar att

dessa koncept är relevanta och där tidigare nämnda indikatorer kan appliceras för att

undersöka urban social hållbarhet.

För att vidare definiera “sustainability of community” går Dempsey in på att det är många

sociala aspekter som inkluderas i detta begrepp. Av de faktorer som tidigare listats ingår till

exempel social interaktion, sociala nätverk,  trygghet och låg omsättning av de boende i detta

begrepp (Dempsey et al. 2009. s. 7-8). Vidare menar Dempsey, och här lutar han sig på

Forrest och Kearns (2001), att dessa koncept har blivit allt mer relevanta i takt med att socialt

kapital och social sammanhållning är något som med tiden har minskat och att de tidigare

ganska tydliga reglerna för social integrering och social interaktion har börjat suddas ut och

bli mer otydliga.

“Social Equity” är det andra konceptet som Dempsey et al. menar är grundläggande för att

uppnå och upprätthålla urban social hållbarhet.  “Social Equity” har bland annat förklarats så

här:

“Social Equity is the active commitment to fairness, justice, and equality in the formulation

of public policy, distribution of public services, implementation of public policy, and

management of all institutions serving the public directly or by contract. Public

administrators, including all persons involved in public governance should seek to prevent

and reduce inequality and injustice based on significant social characteristics and to promote

greater equality in access to services, procedural fairness, quality of services and social

outcomes.” (Johnson och Svara 2011. s. 282)

Vilket är en högst relevant definition i förhållande till urban social hållbarhet.  Det är också i

stora drag så Dempsey et al. definierar begreppet då de diskuterar social rättvisa,

fördelningspolitik, fördelning av resurser och lika villkor (som till exempel en rättvis

fördelning av inkomst, hälsa, livskvalité och välmående samt social rättvisa: mellan och inom
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generationer.) (Dempsey et al. 2009. s. 7-8).  Dempsey et al. får stöd för denna definition av

social equity av en stor mängd andra forskare inom ämnet (Vallance et al. 2011, s. 345).

Den här definitionen av “social equity”, vilket även kan kallas social rättvisa,  är även högst

relevant för detta arbete då det direkt behandlar den roll som den offentliga sektorn spelar

gällande detta. Kommunala bostadsbolag, som får sina ägardirektiv och därigenom sitt

uppdrag från den kommun som äger bolaget kan anses vara en förlängning av kommunen och

därmed förlängs även ansvaret detta bolag har för att uppnå social rättvisa och social

hållbarhet. Dempsey et al. menar att ett samhälle, vare sig ett lokalsamhälle eller på en större

skala, som har uppnått en viss grad av social rättvisa är fritt från de strukturella hinder som

hindrar medborgarna att delta i alla politiska, ekonomiska och sociala delar av detta samhälle

(Dempsey et al. 2009. s. 5).
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3. Tidigare forskning

I detta kapitel ges en översikt av tidigare forskning som är relevant gällande social hållbarhet

och allmännyttig bostadsförsörjning. Här presenteras även viktiga koncept så som utsatta

områden och forskning på hur ekonomiska intressen förändrar allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag gås igenom.

3.1 “Social Housing” eller “Goda bostäder för alla”?

Den bostadssociala utredningen lade som tidigare nämnt fram förslag på hur allmännyttan

skulle utvecklas på 1940-talet. Här valdes en väg som skiljer sig kraftigt från den väg som

många andra länder i Europa har valt. Deras förslag var nämligen inte att det skulle skapas

bostäder för låginkomsttagare och människor som levde i socialt utanförskap. Istället skulle

allmännyttan verka för att bygga och förvalta bostäder för alla, oavsett klass. Detta har lett till

att det inte finns någon utbredd “social housing” i Sverige. Socialtjänsten har dock, ofta i

samarbete med det lokala kommunala bostadsbolaget, ofta ett mindre antal lägenheter till sitt

förfogande för extrema fall. Men detta är en försvinnande liten del och kan inte jämföras med

“social housing” på något meningsfullt vis.

Med “social housing” menas nästan alltid behovsprövade och subventionerade bostäder som

drivs i allmännyttig regi. Ofta av kommunen eller regionen. Ett sådant exempel är det som i

Storbritannien ofta kallas “council housing”. Detta var bostäder som framförallt byggdes

1920-1980 men än idag sker det att bostäder av detta slag uppförs. På senare år har dock

många av dessa hus privatiserats, det vill säga att de har sålts till privata bolag. 1979 var 29%

av alla hyresbostäder i England den här typen av allmännyttig, men behovsprövad, “council

housing”. År 2000 hade denna siffra sjunkit till 14% (Ginsburg 2005, s. 115). Denna

privatisering startade på 1980-talet när nyliberalismen fick sitt genomslag. Även här i Sverige

kan vi se denna trend i vissa delar landet. I till exempel Stockholm sålde det kommunala

bolaget Familjebostäder av sin första fastighet redan 1979 och kommunala bolags bestånd i

stockholm fortsätter minska än idag.
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Behovsprövade bostäder har både för- och nackdelar. En behovsprövad uthyrning gör att

lägenheterna går till de som faktiskt är i behov av dem. Till skillnad från den svenska

modellen som ofta baseras på ett kösystem där behov inte beaktas. Men det har också lett till

stora svårigheter med integration då låginkomsttagare, vilket ofta korrelerar starkt med

lågutbildade och som allt oftare går längs etniska skiljelinjer (Williams et al. 2016, s. 2-3)

samlas i ett område. Dessa områden riskerar då, delvis på grund av de socioekonomiska

faktorerna, att utvecklas till ett slumområde med stora sociala svårigheter.

I kontrast så har den bostadssociala utredningen och strategin som använts sedan den lades

fram alltid haft en tanke om att alla i landet ska ha tillgång till allmännyttans bostäder. Om

allmännyttans bostäder är till för all kan detta hjälp till att motverka den socio-ekonomiska

segregering som kan uppstå i områden med behovsprövade bostäder.

Det kan argumenteras att “social housing” tar ett större bostadssocialt ansvar i och med att

den modellen direkt tar ett ansvar för att de mest utsatta, de med de största behoven, är de

som blir tilldelade dessa bostäder.  Men de långsiktiga konsekvenserna av det kan leda till

den segregation och de slumområden som har uppstått i många länder som använder sig av

denna modellen. Den svenska modellen har alltså försökt undvika detta genom att inte ha

denna typen av generella behovsprövade bostäder. Men även här i sverige kan vi se att

socioekonomiska faktorer spelar en stor roll för bostaden och de som bor i lägenheter ägda av

allmännyttiga bolag har i genomsnitt en lägre inkomst än landet i stort(Grander 2020, s. 163).

3.2 Utsatta områden

En viktig dimension när det gäller social hållbarhet är det arbete som sker i sker i områden

som klassats som “utsatta områden”. Ett utsatt område definieras enligt en rapport från

Polisen, som tagits fram i samarbete med bland annat Malmö Högskola och Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap, såhär:

“Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg

socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I dessa områden

finns en mängd riskfaktorer som kan leda till en bristande framtidstro såsom arbetslöshet,

ohälsa och misslyckad skolgång. Riskfaktorerna kan även bestå i strukturella faktorer som

bostadsområdets fysiska miljö och en upplevd oro bland etniska grupper då historiska och
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globalt aktuella konflikter ger lokalt avtryck. Därtill finns en stor riskgrupp med unga

personer som lätt påverkas av normbrytande beteenden, ett stort antal kriminella aktörer och

en genomsnittlig lägre kollektiv förmåga. Tillsammans resulterar detta i en

kriminaliserandeprocess som med tiden får så stort genomslag att ett helt bostadsområde

påverkas och en alternativ social ordning skapas.” (Polisen, NOA 2017, s. 4).

Utsatta områden är alltså de områden som lider mer av sociala problem än andra områden.

Arbetet med social hållbarhet blir här alltså både svårare och väldigt mycket viktigare.  En

stor del av MKBs fastighetsbestånd finns i områden som Holma, Kroksbäck, Bellevuegården,

Nydala, Hermodsdal och Rosengård vilka alla är utsatta områden som kantas av stora sociala

problem.

3.3 Allmännyttan och förändringen 2011

Allmännyttans roll, både som aktör på bostadsmarknaden och dess ansvar för social frågor så

som social hållbarhet, har ifrågasatts och forskats kring i princip sedan de allmännyttiga

bolagen bildades.

Martin Grander har i sin bok “Allmännyttan och jämlikheten: Svensk bostadspolitik vid

vägskäl” undersökt hur allmännyttan ser ut idag och åt vilket håll den skulle kunna utvecklas.

Grander tar avstamp i det tidiga 1930-talets barnrikehus och gör sedan en grundlig översikt

av allmännyttans historia fram till idag. Grander poängterar den dubbla roll som dessa bolag

har haft sedan 2011 när lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft.

Denna lagändring förändrade hur dessa bolag tilläts bedriva sin verksamhet då det tidigare ej

var tillåtet för dessa bolag att gå med vinst. Tidigare gällde självkostnadsprincip för dessa

bolag (Grander 2020, s. 71)  I och med denna lag blev det istället ett krav att bolagen skulle

drivas med ett vinstintresse.  Detta har lett till att dessa bolag ofta idag har två olika stora

krav på sig. Dels kravet att verksamheten ska bedrivas med ett vinstintresse och dels det

samhällsansvar de har. (Grander 2020, s. 71).  Lagen om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag stipulerar, som tidigare nämnt, att verksamheten ska bedrivas efter

“affärsmässiga principer” men samtidigt har dessa allmännyttiga bolag ett samhällsansvar

som ofta regleras i de ägardirektiv som utfärdas av de kommuner som äger dem.
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Här finns en tydlig konflikt, som Grander också påpekar, då arbete med social hållbarhet,

med samhällsansvar, inte alltid är förenligt med affärsmässiga principer. De målsättningar

som har funnits för en jämlik bostadsmarknad, sådant som arbete mot segregation och

stigmatisering försvåras av denna lag (Grander 2020, s, 78).

Grander påpekar dock även att en del av de intervjupersoner han pratade med under arbetet

med sin bok påpekade att bolagen hade använt sig av marknadsmässiga principer i viss

utsträckning sedan 1990-talet och att den nya lagen inte har haft så stora konsekvenser

(Grander 2020, s. 77).  Grander menar i motsats till vad dessa personer sagt att förändringen,

som började på 1990-talet har ökat kraftigt sedan lagändringen 2011. Han menar att

styrningen sedan denna lagändring har gått i en riktning mot kortsiktiga tidsperspektiv och

ekonomisk avkastning. Det har gått från “marknadisering till finansialisering” (Grander 2020,

s. 78). Det vill säga ett arbetssätt som istället för att hämta inspiration från den generella fria

marknaden, hämtar inspiration från finansvärlden. I fallet med fastigheter så handlar det om

att ägaren förväntar sig se värdet på fastigheten öka över tid och att de investeringar som görs

i nya fastigheter ska ge avkastning på det viset.

Grander påpekar de konflikter och de motstridiga mål som allmännyttan idag kämpar med

och presenterar 3 scenarion för vilka vägar allmännyttan kan ta i framtiden. Allmännyttan kan

fortsätta som den har gjort nu, en hybridlösning mellan affärsmässighet och socialt ansvar

som ofta leder till regionala konflikter och lokala speciallösningar (Grander 2020, s. 171).

Scenario två är att överge den svenska modellen för allmännyttan där målet är “goda bostäder

för alla” och istället satsa på behovsprövade bostäder i stil med den “social housing” som

återfinns i många andra länder i världen (Grander 2020, s. 172).  Det tredje scenariot går ut på

att riva upp lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och låta allmännyttiga

bolag återgå till kommunallagen om att drivas enligt självkostnadsprincip. I detta scenario

ingår dock en uppdatering av hur dessa bolag arbetar för att anpassas till dagen krav och

förutsättningar (Grander 2020, s. 175).
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4. Metod

I detta kapitel presenteras de metoder som har använts för detta arbete.

4.1 Fallstudie

Detta arbete grundar sig på en fallstudie av MKB och deras verksamhet och därför gäller de

vanliga begränsningarna som finns vid denna typen av forskning.  Det går alltså inte att dra

några generella slutsatser om hur andra liknande bolag arbetar med, eller tänker runt frågor

om social hållbarhet. MKB är bara ett av många bolag av samma typ, det vill säga ett

allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, och kan därför inte sägas vara representativt för

alla bolag av denna typ. Resultaten av detta arbete får anses vara unikt för just MKB.

Det finns en rad fördelar med att göra en fallstudie. Bland annat kan den djupdykning som

görs vid en fallstudie ge en bra helhetssyn av det som studeras och risken för att viktiga

detaljer missas blir mindre. En fallstudie lämpar sig också för forskning i mindre skala, så

som detta arbete är (Denscombe 2017, s. 96-97).  En fallstudie uppmuntrar även till att flera

olika forskningsmetoder används, så som en kombination av en dokumentanalys och en

intervju, som görs i detta arbete.

Men det finns också en del brister eller nackdelar med metoden. Som tidigare nämnts kan det

vara svårt att dra några generella slutsatser av de resultat som forskningen ger. Det kan också

vara svårt att få tillgång till fallstudiens olika miljöer. Tillgång till dokument, människor eller

miljöer kan vara begränsad (Denscombe 2017, s. 98).

4.2 Dokumentanalys

Den primära metoden som används i detta arbete är en kvalitativ dokumentanalys av MKBs

särskilda ägardirektiv, årsredovisningar, hållbarhetsrapporter samt en större publikation de

själva gett ut angående deras arbete med social hållbarhet.. Denna analys undersöker om och

hur indikatorer för social hållbarhet har nämnts och använts i dessa dokument.  Denna typen
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av dokumentanalys kan på ett väldigt tydligt sätt belysa hur social hållbarhet behandlas i

dessa dokument.

En dokumentanalys innebär dock inte att dokumenten läses rakt upp och ner. En

dokumentanalys går oftare djupare än så och det krävs en viss tolkning av materialet

(Denscombe 2017, s. 321). En tolkning sker alltid genom ögonen på den som gör tolkningen

och därför kan resultatet bli påverkat av dennes förutfattade meningar, kunskaper eller andra

faktorer såsom politisk tillhörighet.  Utöver detta måste dokumentets trovärdighet alltid

analyseras. Enligt Denscombe ska detta göras enligt 4 kriterier. Dessa är  autencitet,

representativitet, innebörd och validitet  (Denscombe 2017, s. 328).

4.2.1 Urval och insamling

De dokument som valts ut för denna analys är, såvitt kunnats hittas, alla dokument som finns

tillgängliga med relevant information gällande MKBs arbete med social hållbarhet under den

utvalda perioden. Ansträngningar gjordes för att denna urvalsprocess skulle vara så relevant,

fullständig, aktuell och exakt som möjligt (Denscombe 2017, s. 60).

Då MKB innan 2017 ej publicerade årliga hållbarhetsrapporter är det deras årsredovisningar,

som vissa år inkluderat en sektion om social hållbarhet och andra år nämnt social hållbarhet i

andra delar av årsredovisningen, som används som underlag. Från och med 2017 har MKB

publicerat hållbarhetsrapporter i enlighet med Årsredovisningslagen 6 kap. som reglerar detta

i lag 2016:947. Därför är det dessa, istället för årsredovisningar, som analyseras från 2017

och framåt. Hållbarhetsrapporterna tar endast upp deras arbete med hållbarhet, alla tre

dimensionerna, och därför anses de vara mer relevanta än årsredovisningarna. 2020

publicerade MKB även en särskild publikation som kallas “Kokboken”. Detta är ett samlande

dokument som tar upp de strategier och metoder som MKB använder sig av för att uppnå

social hållbarhet i sina bostadsområden. Även de särskilda ägardirektiven gällande MKB

analyseras. Detta för att undersöka hur den politiska styrningen, som MKB är tvungna att

grunda sin verksamhet på, har sett ut under den aktuella perioden.

Insamlingen av dessa dokument har skett på tre vis. Den största delen av dokumenten har

hämtats från MKBs hemsida (https://www.mkbfastighet.se/). Ytterligare en del dokument har
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erhållits direkt från representanter för MKB efter kontakt med dem via e-mail. Tills sist har

årsredovisningar från 2000-2005 studerats på plats på MKBs huvudkontor då de ej fanns att

tillgå i digitalt format. Det har även bekräftats av MKBs arkivarie via mail att detta är de

dokument som är relevanta när det gäller deras arbete med social hållbarhet.

4.2.2 Trovärdighet

För att fastställa trovärdigheten hos de dokument som använts måste, som tidigare nämnts,

fyra kriterier undersökas. För det första måste autenticiteten hos dokumenten fastställas. Alla

dokument rörande MKBs verksamhet har hämtats direkt från MKBs hemsida eller skickats

till mig från officiella representanter för MKB och därför kan autenticiteten anses vara hög.

Endast personer med anknytning till MKB har möjlighet att förändra och tillgängliggöra

dokument på deras hemsida. Hade materialet hämtats från en tredje part hade autenciteten

kunnat ifrågasättas då det inte hade gått att säkerställa att det faktiskt är autentiska MKB

dokument som tillhandahållits.

Det andra kriteriet behandlar hur representativa dokumenten är för dokument av detta slag.  I

denna fallstudie har alla dokument som behandlar MKBs arbete med social hållbarhet under

perioden 2000-2020 analyserats och därför kan representativiteten för dokumenten anses vara

hög. Då alla tillgängliga dokument har analyserats i sin helhet minskar risken att

representativiteten blir låg och detta minskar även risken för “cherry-picking”.

“Cherry-picking” är en process där endast den data och det material i ett dokument eller en

annan källa lyfts fram för att understödja den hypotes eller den vinkel som forskaren,

journalisten eller andra vill framhäva. All data och information som ej stödjer denna vinkel

eller hypotes förkastas. Ett sådant arbetssätt är vilseledande och gör att representativiteten

försämras kraftigt (Morse 2011, s. 1).

Även innebörden av dokumenten är något som tillhör analysen av dokumentens trovärdighet.

Med detta menas helt enkelt att innebörden av det som skrivs i dokumenten måste

undersökas. Kan det vara så att innehållet kan tolkas på flera olika vis? finns det en

tvetydighet gällande vad som menas? Till sist måste även dokumentens validitet undersökas.

Med detta menas om dokumenten är fria från direkta faktafel. Validiteten kan vara svår att

fastställa beroende på vad dokumenten behandlar. I detta fall är det dokument som
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producerats av MKB själva och de beskriver deras egna arbete med social hållbarhet. Det

ligger dessvärre utanför ramarna för detta arbete att faktiskt undersöka huruvida deras

faktiska arbete stämmer överens med hur det beskrivs i dokumenten.

4.2.3 Brister i metoden

Vid en kvalitativ dokumentanalys, och vid övriga typer av kvalitativa analyser, sker alltid en

viss tolkning av materialet av den som gör analysen. Denna tolkning påverkas av vilken

bakgrund den som gör analysen har. Sådant som vilka teoretiska ramverk denna person är

bekant med, vilka politiska tankar och idéer de har, eventuell agenda och jäv är alla saker

som kan påverka resultatet av analysen. Det är därför viktigt att vid denna typen av

kvalitativa analyser alltid understödja slutsatser och antaganden med tidigare relevant

forskning på ämnet. Men även med dessa ansträngningar är det omöjligt att helt utesluta att

analysen färgas av forskaren.

Vid dokumentanalys är datakällorna som används sällan skapade för det syfte forskaren

ämnar att använda de till. De är sekundära källor och författarna producerar nästan alltid

dokumenten av andra anledningar än den forskaren har när de tittar på dem (Denscombe

2017, s. 339).

4.2.4 Indikatorerna, grunden för analysen

Som grund till denna dokumentanalys har indikatorer gällande social hållbarhet som

sammanställts av Dempsey et al. (2009) använts. Som nämndes i kapitelt om tidigare

forskning så är dessa indikatorer sammanställda med hjälp av en metastudie av forskning på

området. Dessa indikatorer är underliggande faktorer för att skapa social hållbarhet och är

därför en solid grund att basera en dokumentanalys på.

4.3 Intervju

Som komplement till dokumentanalysen har en intervju använts. Detta för att vidare utforska

några fenomen som observerats när dokumentanalysen utfördes.

Den sjuttonde maj genomfördes en intervju med Nurgül Iljas Eminovska som är MKBs Chef

för sociala projekt. Nurgül valdes ut därför att hon, som chef för sociala projekt på MKB, är
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en nyckelperson med stor insikt om deras arbete när det gäller social hållbarhet. Som

nyckelperson kan också rimligheten och tillförlitligheten på den data som samlas in från en

intervju med henne anses vara väldigt hög (Denscombe 2017, s. 291). Intervjun varade i cirka

40 minuter och skedde på ett semistrukturerat vis. Intervjun spelades in med Nurgüls

medgivande. I förväg hade Nurgül fått ta del av det intervjumanus som kan ses i bilaga 3.

Efter avslutad intervju transkriberades den i enlighet med hur den här typen av material ska

behandlas och dokumenteras. Att en semistrukturerad intervju användes var för att denna

typen av intervju kan leda till att intervjupersonen mer fritt kan utveckla de tankar och ideér

hen har och att det ger en frihet och flexibilitet för att utforska ämnen, fenomen eller åsikter

som anses intressanta (Denscombe 2017, s. 269).

En intervju har många fördelar när det gäller den här typen av forskningsprojekt. Det kan ge

insikter från personer som är insatta i ämnet eller fallet. Det går ganska lätt att verifiera och

bekräfta vad intervjupersonen menar med ett visst uttalande. Det går också att ganska enkelt

få fram information om vad intervjupersonen har för prioriteringar, ideér och åsikter

(Denscombe 2017, s. 292-293).

Dock är intervjuer ofta ett tidskrävande arbete när materialet ska processas. Transkribering

och analys av intervju upptar mycket tid för forskaren. Vad en intervjuperson säger att de gör

och hur de säger att de arbetar kan skilja sig från hur verkligheten vilket kan ställa frågor om

validiteten i datan (Denscombe 2017, s. 293), något som alltid måste beaktas vid intervjuer.

Resultaten från Intervjun kommer att redovisas i kapitel 6, Analys.
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5. Granskning av MKBs dokument

I detta kapitel presenteras resultaten av den dokumentanalys som har gjorts.

5.1 Dokumentanalys

5.1.1 Årsredovisningar

Det framstår direkt ett tydligt mönster när årsredovisningarna analyseras. Utrymmet som ges

i dessa årsredovisningar för MKBs arbete med social hållbarhet ökar år för år, med vissa

undantag, fram till 2017 då de började producera och publicera specifika hållbarhetsrapporter.

I de allra tidigaste årsredovisningarna nämns sociala frågor och social hållbarhet endast i

korta sektioner, ofta insprängt i andra delar av redovisningen. När de går in på djupet i

gällande frågor med social hållbarhet, ett begrepp som inte används alls innan 2007, så sker

detta i den intervju med VDn som ofta inleder MKBs årsredovisningar.

5.1.1.1 2000-2005

I den första årsredovisningen, från år 2000, sätter MKB någon slags standard då de skriver att

“MKB har inga ambitioner att bedriva en egen social verksamhet. Däremot har bolaget ett

starkt intresse av att även marginalgrupper kan integreras i bostadsområden utan att det leder

till störningar för andra hyresgäster”. De nämner även på samma sida att de har stor

erfarenhet av dessa problemställningar.  I det samtal/intervju med företagets dåvarande VD

Lars Birve, som finns i inledningen i redovisningen, nämns att det finns ett stort utanförskap

och stora problem med integrationen. Det nämns även kort att skolan är viktig för att bryta

detta utanförskap. Här framkommer det även att MKB, som Lars Birve benämner det “tog

initiativet” till att starta en friskola på Bellevuegården. De nämner även kort att MKB har

startat ett projekt där de hjälper människor att bli egenföretagare. I intervjun  säger Lars Birve

även att “Det största problemet i våra bostadsområden är fortfarande arbetslösheten.”. Lars

Birve menar att de har engagerat sig hårt i till exempel integrationsfrågan. Han menar att de

arbetar med integration för att om den inte fungerar så kommer de som bolag att missgynnas

och att det är deras mål att de boende ska vilja bo kvar hos MKB under lång tid.
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I årsredovisningen från 2001 sägs det i det inledande samtalet med VD Lars Birve att de ser

en rad social aspekter som viktiga. De nämner kopplingen mellan bidragsberoende,

vandalisering och utflyttning.  De nämner även det problem med hemlöshet som finns i

staden och nämner det projekt de kallar Bostadsbyn med tillfälliga lägenheter för hemlösa

som på sikt ska leda till eget kontrakt. I sektionen som behandlar affärsidé och mål nämns det

att “Trygghet, trivsel och god service ska prägla bolagets fastigheter”. Vi kan även i denna

sektions avslutande del läsa att “Verksamheten skall präglas av affärsmässighet och

långsiktighet.” De nämner även i denna årsredovisning att de har arbetat med en strategi för

att förändra sin hyressättning. Detta har resulterat i att de gradvis har höjt hyrorna i attraktiva

områden och sänkt dem i “betalningssvaga områden”.

I det inledande samtalet med Lars Birve i årsredovisningen från 2002 nämns det direkt att

“MKB har gått utanför den rena rollen som bostadsförvaltare” i förhållande till deras arbete

med sociala projekt. Vi kan här se ett avsteg från den uttalade principen från 2000 om att de

inte ska driva något eget socialt arbete. Dessa tendenser fanns även under 2001 med till

exempel arbetet med Bostadsbyn. Det betonas även i detta samtal att mkb endast investerar i

sociala åtgärder som kan ge ekonomisk avkastning åt företaget. Birve nämner även att han ser

att aktörer som banker, försäkringsbolag och bostadsföretag måste ta sin del av ansvaret för

välfärdssamhället. Han menar att den separation av välfärdssamhället och marknaden som

tidigare funnits inte längre fyller den funktion den en gång hade, att ekonomiska intressen ska

få utvecklas fritt utan att de sociala spänningar som finns i samhället glöms bort. Här kan vi

tydligt se att han anser att MKB har ett visst ansvar för social hållbarhet. I ägardirektiven,

som nämns på sidan 10, i 2002 års redovisning kan vi se de särskilda ägardirektiven som

ändrades det året. Där kan vi läsa att “MKB skall ta sin del av det bostadssociala ansvaret”.

På samma sida betonas även att MKB, som har en stor del av sitt fastighetsbestånd i utsatta

områden, har sin del i ansvaret för de sociala problem som finns. Det betonas dock att detta

ansvar grundas i att minskade sociala problem, kan leda till bättre betalningsförmåga för de

boende vilket gynnar MKB ekonomiskt. Detta är också det första året, som har undersökts för

detta arbete, där de sociala satsningarna som MKB gör får ett utökat utrymmet med flertalet

sidor ägnade åt detta. Ytterligare delar behandlar delar i denna årsredovisning den etniska

dimension som har börjat träda fram när det gäller klass och segregation. Även projektet
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“Bostadsbyn” får här utökat utrymmet. Till sist ges även utrymme för att diskutera hur bra

skolor och utbildning leder till stabila bostadsområden.

I det inledande samtalet i årsredovisningen från 2003 nämns återigen de social problem som

Malmö tampas med. Birve nämner att i många av de områden där MKB har fastigheter finns

stora problem med hög arbetslöshet och att de boende inte känner att de etablerade systemen

fungerar. I samma stycke nämns även att bristen på utbildning påverkar många av de boendes

förmåga att ta sig in på arbetsmarknaden.  Birve frågar sig vilken roll företag som MKB

kommer ha i framtiden när sådana frågor ska lösas och nämner att MKB bedriver “en

omfattande social projektverksamhet för att öka integrationen och skapa arbetstillfällen”.

Återigen poängteras dock att de “i första hand måste tänka på vilka insatser som krävs för att

upprätthålla en god ekonomi”. Vidare diskuteras det i detta samtal hur segregation ska

förhindras när det byggs så skilda områden som Rosengård och Västra hamnen. Här menar

Birve att detta är något som bygg- och bostadsbranschen måste lösa på egen hand.  Han

vänder sig starkt mot alla former av externt stöd och säger att “Subventioner och statligt stöd

är alltid av ondo. Pengarna hamnar nästan aldrig på rätt ställe utan försvinner i systemet.”

I årsredovisningen från 2004 framkommer i stora drag samma teman som i tidigare rapporter.

De nämner dock att de tvingats utveckla nya förvaltningsformer för att skapa trygghet och

stabilitet i utsatta områden som är “präglade av stor invandring, hög arbetslöshet och

bidragsberoende”. De betonar att alla investeringar i social verksamhet “sker på

affärsmässiga grunder och kan ses som långsiktiga investeringar för att säkra

fastighetsvärdena i hårt utsatta bostadsområden”.

2005 fortsätter i samma tema. Det nämns att det faktum att 40 procent av MKBs fastigheter

finns i områden med stora sociala problem och att detta ställer särskilda krav på företagets

förvaltningsorganisation. Att hålla skadegörelsen låg poängteras även här. Återigen

poängteras att MKB inte tar något helhetsansvar för sociala projekt utan agerar som

samarbetspartner och idégivare. Här nämns nya sociala projekt såsom Drömmarnas Hus i

Rosengård som syftar till att hjälpa ungdomar att komma igång med olika konstnärliga

aktiviteter. Det nämns att MKBs arbete med den här typen av projekt är “ett led i företagets

långsiktiga arbete för att skapa socialt stabila bostadsområden”. I samtalet med VD Lars
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Birve nämns även att det i MKBs bostadsområden finns folk från hela världen, med olika

kulturer, olika vanor och olika religioner.  Han nämner att “de möts på en liten plats där de

skall lära sig att förstå varandra och tycka om varandra.” Birve nämner även att bristen på ett

socialt nätverk är något som de ser som ett stort problem. Här nämns även vikten av att

utveckla områden för “5 kilometers fart”. Det vill säga att göra områdena attraktiva och skapa

mötesplatser för gångtrafikanter.

5.1.1.2 2006-2010

I 2006 års redovisning nämner VD, Lars Birve, att de har fortsatt sina sociala investeringar.

Han nämner sådana insatser som fritid, dagis och idrottsverksamheter för barn och föräldrar.

Han nämner även hur svårt det kan vara att räkna på den ekonomiska vinst som görs på

sociala investeringar och att MKB har bett några universitet att granska de investeringar som

gjorts. Ytterligare viktiga punkter från Lars Birve är att MKB anser att det är viktigt att ha

trygga, fina, hela och rena områden. Han fortsätter att nämna deras arbete mot utanförskap

och för integration. Bristen på sociala nätverk nämns igen. En av de satsningar som görs är att

i utsatta områden komplettera med byggnader för sådant som hantverk och handel. Vidare

poängteras att MKBs roll har en unik social dimension just för att de har stora delar av sin

verksamhet i områden med stora sociala problem.

2007 års redovisning inleds med ett ställningstagande om att MKBs bostadsområden ska

kännetecknas av trygghet och stabilitet. Här nämns också konceptet social hållbarhet för

första gången i MKBs årsredovisningar med meningen “MKBs fastigheter förvaltas därför

med starkt fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.”.  Detta var också det år som

nya särskilda ägardirektiv fastställdes för MKB av Malmö Stad. Från att tidigare endast ha

bestått av en rad som löd “ MKB ska ta sin del av det bostadssociala ansvaret” utvidgades

detta till en hel sektion och denna finns inkluderad i årsredovisningen:
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Förvaltning och bostadssocialt ansvar

● MKB:s bostäder och områden skall tillgodose de boendes behov av trygghet, trivsel

och service. MKB:s områden skall vara rena och snygga med trevliga utemiljöer.

● MKB skall aktivt motverka boendesegregation, främja integration och jämställdhet

och bekämpa diskriminering.

● MKB skall sträva efter en väl fungerande boendedemokrati, ökat medinflytande och

självförvaltning för hyresgästerna. Kooperativ hyresrätt skall främjas inom MKB.

● MKB skall tillsammans med andra hyresvärdar, och inom ramen för dessa direktiv i

övrigt, ta sitt bostadssociala ansvar.

● MKB skall förmedla sina bostäder på ett ordnat och rättvist sätt och med transparenta

regler lika för alla. Införs en kommunal bostadsförmedling skall MKB medverka i

denna.

Till sist nämns även att MKB strävar efter att motverka att bostadsområden isoleras från

övriga delar av staden och att de vill skapa mötesplatser samt öppna upp och bryta ned

barriärer som finns i vissa av bolagets bostadsområden, detta för att motverka och bryta

utanförskap.

I 2008 års redovisning framkommer det inte mycket nytt gällande deras sociala satsningar

förutom en satsning att skapa nya stråk mellan stadskärnan och de miljonprogramsområden

som ligger relativt centralt. Detta för att minska spänningar mellan stadens olika delar. MKB

betonar dock igen att alla investeringar som görs skall vara socialt, ekologiskt och

ekonomiskt hållbara.

2009 sticker ut bland alla de årsredovisningar som har analyserats då den plats som lämnas åt

MKBs sociala arbete är minimalt. Detta var året efter finanskrisen och stor fokus lades på hur

den påverkade MKBs verksamhet och hur de har arbetat för att på ett ekonomiskt hållbart vis

ska ta sig igenom denna kris. Det nämns kort att de jobbar för en tät stad som är ekologiskt,

ekonomiskt och socialt hållbar. Den tidigare satsningen på nya stråk för att bryta ner barriärer

mellan stadens olika delar nämns även den.
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2010 nämner MKB att ett av deras mål är att “tillgodose de boendes behov av trygghet,

trivsel och service.”.  I denna årsrapport skriver de att det finns många sociala problem de ej

lyckats lösa. De menar att de har en bra dialog med de boende men att de inte lyckats lösa

dessa problem delvis på att “vi inte själva äger hela problematiken”. De skriver att de jobbar

för tryggare områden, med föreningslivet och att de försöker förbättra den byggda miljön

genom att till exempel förbättra ytterbelysning för att öka tryggheten på kvällar och nätter. De

nämner även de problem som finns med skadegörelse och de problem som finns med

arbetslöshet och integration. De startade under 2010 upp fyra så kallade “områdesprogram”

som syftade till att förbättra tryggheten och de socioekonomiska förhållandena i fyra områden

i Malmö. Det var deras förhoppning att dessa program skulle förbättra tryggheten och öka

delaktigheten i hela staden.  I denna årsredovisning nämns de tre hållbarhetsaspekterna ofta

men MKB går inte på djupet gällande social hållbarhet på särskilt många områden.

5.1.1.3 2011-2016

I 2011 års redovisning diskuterar VDn, Sonny Modig, att MKB inte kan fullfölja sitt

ägardirektiv och skapa en väl fungerande bostadsmarknad på grund av vad han kallar “ett

ålderdomligt och ineffektivt hyressättningssystem.”. Detta menar han främst drabbat de

“betalningssvaga hushållen”. Han diskuterar även den nya lagen om allmännyttiga

kommunala bostadsaktiebolag, som tidigare nämnts i detta arbete. Sonny Modig menar att

trots att denna lagförändring upphävde dessa bolags normerande roll gällande hyressättning

så har den inte förändrat det problem som han ser med hyressättningssystemet. Modig lutar

sig på forskning av Bo Bengtsson för att här argumentera för att bruksvärdet för lägenheter är

det bästa systemet att sätta hyrorna efter, det vill säga vad “normalkunden” anser att bostaden

är värd. I denna årsredovisning  nämns även de stråk för att binda samman staden som

tidigare nämnts i 2008 och 2009 års redovisningar och hur viktiga MKB anser dessa vara för

att minska socioekonomiska skillnader i Malmö. Ägardirektiven har för detta år även

förändrats för att reflektera den tidigare nämnda lagen om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag. I direktiven kan nu läsas att :
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● MKB ska drivas efter affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav

i ett långsiktigt perspektiv enligt de krav som lagen om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag ställer upp.

2012 års redovisning inleds med en del ord från VD Sonny Modig. Han tar bland annat upp

att Malmös befolkning har en lägre genomsnittlig inkomst och lägre snittlig

sysselsättningsgrad än övriga landet. Detta tas upp i relation till att han anser att detta skapar

svårigheter för byggande av bostäder för MKB. Han nämner även att MKB är ett

“självständigt aktiebolag med alla de krav som ställs på ett aktiebolag” och därför kan de inte

ta fullständigt ansvar för bostadsförsörjningen i malmö. I övrigt tar de upp sitt sociala arbete

på en rad andra ställen i rapporten. De betonar  att trygghet och trivsel är två viktiga mål för

MKB. De skriver även om en satsning som innebär att de ska anställa 10 stycken

“bostadssociala utvecklare” som kommer jobba med sociala investeringar och

störningshantering. De tillsätter också en CSR-chef detta år. Detta är den första

årsredovisningen där CSR nämns. Andra sociala satsningar de tar upp är en konstutställning

och insatser för att skapa fritidssysselsättningar för ungdomar och barn. De skriver även att

de detta år gav många unga från deras egna bostadsområden sommarjobbsanställningar.

2013 års redovisning fortsätter på många sätt på samma vis som tidigare års. Det poängteras

att alla sociala satsningar måste vara grundade på marknadsmässiga principer och MKB

betonar det arbete de har gjort med stråk som binder samman stadens olika delar. Två projekt

som tas upp är dels de kollektivboenden som byggs i sofielund där de boende får vara med

och utforma hur området och boende ska fungera samt projektet Culture Casbah som ska

byggas i rosengård. Culture Casbah är flera byggnader med både bostäder och lokaler för

handel och service och de poängterar hur viktig den nya stationen för kollektivtrafik som

byggts i Rosengård är. Det poängteras också att mycket fokus har lagts på att Culture

Casbah-området ska vara ett attraktivt område även under byggprocessen då de olika

etapperna ska upplevas som kompletta även innan alla delar är färdiga. De nämner även att

deras arbete med att hålla sina områden “hela, rena och snygga” bidrar till att skapa trygghet

och mötesplatser i staden.  Vissa delar av detta arbete sker i samarbete med de boende och där

hjälps MKB och de boende åt att hålla områdena i bra skick. De har även startat två projekt

som de kallar “säg hej till din granne” och “säg hej i skolan” som är ämnade att stärka
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känslan av samhörighet och relationen till sitt område och MKB. MKB expanderar även detta

år på hur deras arbete med CSR går till.  Deras anställda som jobbar med detta arbetar nu

med förebyggande arbete när det gäller sociala investeringar. De skriver:

“Genom att underhåll och förvaltning går hand i hand med sociala sociala investeringar

arbetar bolaget med ett helhetsperspektiv, som långsiktigt ökar värdet och lönsamheten i

fastigheterna och attraktiviteten för kunderna”.

2014 så poängteras deras fortsatta arbete med social hållbarhet och de projekt som tidigare

nämnts, till exempel Culture Casbah och deras “Hej”-kampanjer ges återigen utrymme. Två

nya satsningar som nämns är deras nyligen utvecklade och expanderade Trygghetsjour som

jobbar med störningar i deras områden samt att de under 1 års tid lämnade 100 lägenheter till

barnfamiljer som var hemlösa.  MKB undersöker även detta år möjligheten till sociala

klausuler vid upphandlade. Detta kan handla om sådant som att de aktuella företaget måste

tillhandahålla lärlings- eller praktikplatser till människor som är bosatta i det aktuella

området.

År 2015 definierar MKB tre olika områden som de anser vara de viktigaste när det gäller

deras insatser för social hållbarhet. Dessa tre är trygghet, sysselsättning och skola. MKB

beskriver de insatser de gör för ökad trygghet så som deras arbete med att förbättra

ytterbelysningen i sina områden och nattvandringar. De beskriver även samarbeten med

skolor i deras bostadsområden. De betonar att en fungerande skola är viktig för integration,

trygghet och framtida sysselsättning. Detta år sänker de även de krav de som bolag har på

inkomst för att få hyra en bostad av dem.

2016 nämns det att det arbete de inledde 2014 med att undersöka möjligheten till sociala

klausuler vid upphandling har förverkligats och detta är nu något de använder för att öka

sysselsättningen i staden. I övrigt lämnas inte mycket utrymme åt deras arbete med social

hållbarhet. Vissa tidigare projekt nämns men i denna årsredovisning är det sparsmakat med

information om sociala satsningar.
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5.1.2 Hållbarhetsrapporter

år 2017 ser vi den första hållbarhetsrapporten från MKB, detta i enlighet med

Årsredovisningslagen och de förändringar som trädde i kraft det året.  Vi kan här läsa att

MKB hade 445 sociala avtal med staden i slutet av året. De poängterar i denna rapport att

MKB är en av få  hyresvärdar som accepterar försörjningsstöd, det som tidigare kallades för

socialbidrag, som inkomstkälla. De diskuterar att detta kan leda till segregation då

låginkomsttagare kan samlas i MKBs fastigheter. MKB har ett aktivt arbete för att få fler

hyresvärdar att acceptera kunder med försörjningsstöd för att motverka denna risk för

segregation. MKBs arbete för att bidra till social hållbarhet beskrivs här på många vis. Bland

annat arbetar de mot diskriminering genom att på ett organiserat, transparent och rättvist vis

förmedla sina bostäder. Vidare upprepas tidigare budskap om deras arbete med trygghet och

attraktiva boendemiljöer och deras sociala klausuler vid upphandlingar.

Hållbarhetsrapporten från 2018 är nästan en exakt kopia på den från 2017 gällande den

sociala hållbarheten. Många stycken och paragrafer är helt oförändrade och har kopierats rakt

av. De lyfter dock fram en stor satsning på social hållbarhet. En investering på 100 miljoner

kronor i social hållbarhet. Denna satsning riktar sig framförallt på insatser som når yngre

barn. Denna satsning görs utifrån MKBs erfarenheter att sociala satsningar är lönsamma för

företaget.

2019 års hållbarhetsrapport fortsätter i samma andra. Väldigt mycket av vad som tidigare

nämnts i hållbarhetsrapporterna upprepas. Den stora ekonomiska satsningen som inleddes

2018 har dock resulterat i att en allmännyttig stiftelse skapades under 2019. Den ska investera

i social hållbarhet i Malmö.

I 2020 års rapport har MKB definierat ett mål om att år 2030 så ska inga av de områden där

MKB äger fastigheter definieras som utsatta.  Förutom detta framkommer det inte något

annat nytt i denna hållbarhetsrapport. Detta år publicerade de dock den bok som kallas

“Kokboken” som är en samling av de strategier och investeringar som MKB använder sig av

av i sitt arbete med social hållbarhet.
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5.1.3 Kokboken

“Kokboken” är en stor publikation på strax över 200 sidor som MKB publicerade år 2020.

Detta är en samling av de strategier de använder och de investeringar de gör för att skapa och

bibehålla social hållbarhet. De lägger här fram sina tre fokusområden för social hållbarhet.

Dessa är skola, sysselsättning och trygghet och detta är även de områden som jag kommer

fokusera på i den första delen av min analys.

De kopplar tydligt varje insats som beskrivs i denna bok till ett eller flera av dessa områden. I

en informationsruta i slutet på varje beskriven insats presenteras även information om var och

med vem insatsen görs samt frekvensen och för de flesta insatser, kostnaden för den.

Exempel på detta kan ses i bild 1 och 2 nedan.

Bild 1. Exempel på en insats MKB har genomfört. Taget från deras publikation “Kokboken”.

Bild 2. Ytterligare ett exempel på en insats MKB har genomfört. Taget från deras publikation “Kokboken”.

Kokboken ger, på ett helt annat vis än årsredovisningarna och hållbarhetsrapporterna, en

djupdykning och detaljerad beskrivning av MKBs arbete med social hållbarhet. Här

presenteras direkta och konkreta exempel på insatserna. Här framkommer en rad insatser som

aldrig nämnts i årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter. Vissa av dem har pågått sedan

sent 1990-tal. Som senare kommer framgå så går det att koppla en rad av de insatser och

investeringar som nämns i kokboken till indikatorer för social hållbarhet.

MKB verkar ha flera mål med denna bok. Dels vill de upplysa allmänheten och deras boende

om vilka insatser de gör och vad de kan ta del av. Dels vill de skapa en översikt för sin egen

interna användning och dels vill de sprida den kunskap och de erfarenheter de genom åren

har skaffat sig till andra bolag för att de ska kunna inkorporera dem i deras verksamhet.
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I analysdelen av detta arbete tas det  upp ett antal insatser från Kokboken som på olika vis

kan kopplas till Dempseys indikatorer för social hållbarhet.
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6. Analys

I detta kapitel presenteras de slutsatser som har dragits utifrån dokumentanalysen och

intervjun.

6.1 Vilka områden ser MKB som de viktigaste gällande social

hållbarhet?

Trenden är tydlig när MKBs dokument har analyserats. MKBs sociala arbete och den vikt de

lägger vid detta har ökat dramatiskt de senaste 20 åren. Från att i årsredovisningen 2000

deklarera att “MKB har inga ambitioner att bedriva en egen social verksamhet”  till att år

2020 publicera en bok på drygt 200 sidor som detaljerar alla insatser och investeringar de gör

för att uppnå social hållbarhet. På vägen har de tagit till sig begrepp som social hållbarhet,

som först nämns år 2007, och CSR, som först nämns 2012.  Men hur har arbetet sett ut under

dessa 20 år? Tydligt är att redan från början så fanns det 3 områden som MKB har prioriterat

även om dessa under de tidiga åren inte är utpekade. Dessa är desamma som nämns som

deras fokusområden i Kokboken på sidan 5 samt i årsredovisningen från 2015, det vill säga

trygghet, skola och sysselsättning. Nurgül bekräftade även att detta är de tre områden som de

fortfarande fokuserar på i vår intervju.

6.1.1 Trygghet

Fokuset på trygghet är det som framstår som det som ligger närmast MKBs kärnverksamhet.

Den upplevda tryggheten i ett område är en grundläggande del av social hållbarhet

(Dempsey et al. 2009, s. 10). MKB har genom åren använt sig av en mängd olika direkta och

indirekta åtgärder för att öka de boendes trygghet i sina områden. Trygghet är ett begrepp

som innefattar en mängd olika faktorer, inte minst kan en mängd olika indikatorer för social

hållbarhet kopplas till trygghet. Sådana indikatorer som säkerhet & trygghet samt hälsa,

livskvalité och välbefinnande är direkt kopplade till detta. Även indikatorer som en attraktiv

offentlig miljö och kvalitén på den lokala miljön kan ha en stor påverkan på tryggheten. Ett

arbete som MKB påpekar ha en stor effekt på detta är förbättrad ytterbelysning, något de tar

upp både 2010 och 2015. Men även en rad mer indirekta faktorer kan relateras till trygghet.
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En låg omsättning av de boende, något som MKB tar upp redan 2000 och 2001, har en

koppling till detta genom hur lokalsamhällets stabilitet påverkas av en hög omsättning av

boende. En hög omsättning av boende kan  påverka stabiliteten i lokalsamhället på ett

negativt vis (Dempsey et al. 2009, s. 9).

Att känna stolthet för sitt område och att ha en “sense of place” är något som även det

påverkar den upplevda tryggheten i ett område. Att ha en positiv förankring till den byggda

miljön i sitt område kan kopplas till de känslor de boende känner för andra boende i området

(Dempsey et al. 2009, s. 9).

Men även sådant som social sammanhållning (Dempsey et al. 2009, s. 8), social interaktion

(Dempsey et al. 2009, s. 9), sociala nätverk (Dempsey et al. 2009, s. 8) och socialt kapital

(Dempsey et al. 2009, s. 7) påverkar tryggheten i ett område. Detta är något som MKB verkar

ha förstått och lagt fokus på genom åren och det märks genom en rad insatser som de har

gjort. Det kan vara mindre och enkla åtgärder som till exempel en områdesfest med grillning

(Kokboken 2020, s. 6) eller en odling i bostadsområdet (Kokboken 2020, s. 41) för att bidra

till social sammanhållning. Även MKBs satsning på självförvaltning, något MKB sysslat med

sedan 1993 (Kokboken 2020, s. 26) bidrar till tryggheten i området genom att göra den

offentliga miljön mer attraktiv. Självförvaltningen går ut på att några av hyresgästerna, i

samtal med övriga grannar i området, sköter gårdarna. Detta bidrar, förutom att den offentliga

miljön blir mer attraktiv, även till sammanhållning och sociala nätverk.

I flera årsredovisningar, bland annat 2005, 2006 och 2007 tar de upp att de arbetar med att

hålla vandalisering och skadegörelse på en låg nivå. Att förebygga och snabbt reparera

krossade fönster och annan vandalisering kan bidra till att minska framtida vandalisering

vilket i sin tur ökar tryggheten i området och attraktiviteten på den offentliga miljön (Kelling

& Wilson 1982). Detta är allmänt känt som Broken Windows Theory.

År 2007 fick MKB nya ägardirektiv och det fanns där två punkter som på något vis

behandlar tryggheten i MKBs områden. I tidigare ägardirektiv har man endast kunnat läsa att

“MKB ska ta sin del av det bostadssociala ansvaret”. Men från och med 2007 kan vi läsa att

“MKB:s bostäder och områden skall tillgodose de boendes behov av trygghet, trivsel och
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service. MKB:s områden skall vara rena och snygga med trevliga utemiljöer. “. Här kan vi

alltså se att detta ansvar för trygghet och trivsel formaliseras i ägardirektiven, vilket kan tala

för att den politiska styrningen nu uppmärksammar social hållbarhet mer. Nästa punkt i

ägardirektiven som kan påverka tryggheten är att “MKB skall sträva efter en väl fungerande

boendedemokrati, ökat medinflytande och självförvaltning för hyresgästerna. Kooperativ

hyresrätt skall främjas inom MKB. “. Medbestämmande och deltagande är en indikator för

social hållbarhet. Och som tidigare nämnts så kan självförvaltningen leda till ökade sociala

interaktioner och sociala nätverk i lokalsamhället, ytterligare indikatorer för social hållbarhet

(Dempsey et al. 2009, s. 7-8). 2007 var även det första året då begreppet social hållbarhet

användes i något av MKBs dokument, i detta fallet årsredovisningen från det året.

6.1.2 Sysselsättning

Det andra område som MKB har lagt stort fokus på är sysselsättning. Detta har de genom

åren arbetat med på flera direkta och indirekta sätt. Redan i den första årsredovisningen, från

2000, nämner MKB att “Det största problemet i våra bostadsområden är fortfarande

arbetslösheten”. Samma år beskriver de även ett projekt de då driver för att hjälpa människor

att bli egenföretagare. Sysselsättning är en indikator för social hållbarhet som kan påverka en

rad andra indikatorer. Bland annat social rättvisa där en rättvis fördelning av resurser är en

viktig faktor (Dempsey et al. 2009, s. 5). Att arbetslöshet är ett stort problem nämner MKB

vidare i årsredovisningar från 2003, 2004, 2010, 2012 och 2015. Det är alltså ett problem som

de har arbetat med och uppmärksammat under lång tid.

Sysselsättning har en koppling till skola och utbildning, det tredje av de fokusområden som

MKB poängterar som viktiga, och detta tas upp i flera årsredovisningar. 2003 påpekas till

exempel att bristen på utbildning hos många av MKBs kunder är en orsak till de svårigheter

de har att ta sig in på arbetsmarknaden. 2012 nämns att Malmös befolkning har en

genomsnittlig lägre sysselsättningsgrad jämfört med övriga landet.  I Kokboken finns en rad

insatser ämnade att öka sysselsättningsgraden i MKBs områden. Den tidigare nämnda

självförvaltningen är en av dem. 2018 började de med ett projekt som anställer

långtidsarbetslösa kvinnor i två av sina områden. Detta gjordes i samarbete med

Arbetsförmedlingen och dessa kvinnor ansvarar för skötseln av trapphus, tvättstugor och

gårdar (Kokboken 2020, s. 31).  MKBs “bokaler” i Rosengård, som är affärslokaler och
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boende i direkt anslutning till varandra, har använts sedan 2010 för att underlätta längre

öppettider och utöka serviceverksamhet. MKB nämner frisörer och cafeér som exempel på

verksamheter (Kokboken 2020, s. 174). Tillgänglighet till serviceverksamhet är en fysisk

indikator som bidrar till social hållbarhet.

MKB kombinerar även två satsningar på skola och sysselsättning genom sin satsning på

läxhjälp (Kokboken 2020, s. 113.) Går skolungdomarna på alla träffar för läxhjälp under ett

år och lyckas höja minst ett betyg så erbjuds ett sommarjobb av MKB. Nurgül pratade

entusiastiskt om detta i vår intervju och det var tydligt att detta projekt är något som ligger

MKB varmt om hjärtat. Detta är ett projekt som bidrar till utbildning, social inkludering och

sysselsättning. Det ger ungdomarna motivation till att klara sina studier vilket är en av

grundstenarna för att som vuxen kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Nurgül påtalar att

satsningar i tidiga skeden i skolan förhindrar att ungdomar hamnar på glid och hittar på bus

vilket kan leda till att samhället sparar stora summor pengar i framtiden på individer som

undviker den kriminella banan.

6.1.2 Skola

Det sista område som MKB har identifierat som ett av sina primära är skolan. Redan i

årsredovisningen från 2000 tar de upp att de har tagit initiativ till att starta en friskola i

Bellevuegården och att en ordentlig utbildning är viktig för att bryta utanförskap.

Detta rimmar väl med hur Nurgül ser på läxhjälpen och vilken effekt den kan ha. De har även

flertalet gånger tagit upp att bristen på utbildning är en bidragande faktor till de svårigheter

många av MKBs boende har att ta sig in på arbetsmarknaden. Utbildning har många positiva

indirekta följdeffekter. Social rättvisa, inom och mellan generationer, är en grundläggande del

av social hållbarhet och den skapas delvis genom tillgång till god utbildning för alla och

genom att minska kriminalitet och antisocialt beteende (Dempsey et al. 2009, S. 9). Även här

kan vi vända oss till kokboken för att göra en djupdykning i de insatser och investeringar som

MKB gör på detta område. Dessa satsningar är inte alltid direkt kopplade till den faktiska

utbildningen, utan det kan vara sådant som samarbeten med skolor för att hålla rent i områden

och utbilda om vikten att ta hand om sin närmiljö (Kokboken 2020, s. 116). Den här typen av

projekt leder enligt MKBs erfarenhet till att relationen mellan skolpersonal, MKBs personal

och barnen i områdena förbättras avsevärt. Det är precis sådana här insatser som kan leda till
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en ökad social sammanhållning, sociala nätverk och socialt kapital. Ytterligare insatser är den

hjälp MKB har givit gällande att ordna praoplatser till en del skolor (kokboken 2020, s. 156).

En praoplats kan ge ett smakprov på hur en arbetssituation kan se ut och ge en fot in på

arbetsmarknaden. Detta är nu en insats som MKB årligen gör på skolor i utsatta områden där

möjligheten att få en praoplats generellt är sämre. De arrangerar även grillkvällar på sitt

studentboende Rönnen där högstadieungdomar kan få en insikt i studentlivet och får lära sig

varför det är viktigt att fortsätta med sina studier (Kokboken 2020, s. 198).

6.2 Vilka andra insatser har MKB arbetat med för att främja social

hållbarhet?

MKB ser som sagt skola, trygghet och sysselsättning som sina primära områden när det gäller

social hållbarhet men deras insatser begränsas inte till dessa. De har länge jobbat med frågan

om hemlöshet i staden. På tidigt 2000-tar startade de projektet bostadsbyn som ämnade att ge

tillfälliga lägenheter till hemlösa som på sikt skulle ge egna kontrakt. Ett eget boende hjälper

till att bryta socialt utanförskap. Det framgår dock inte i MKBs dokument hur formerna för

detta skulle gå till. Att vidare undersöka om dessa lägenheter hade ett nykterhetskrav, en

metod som tidigare användes för att motivera hemlösa till att ta sig ur missbruk, och jämföra

med hur till exempel arbetet med sådana projekt som Bostad Först som idag är ett koncept

som har börjat få stor spridning såg ut. Bostad först går ut på att första ordna en bostad till

den hemlöse då det har visat sig att detta är en metod som har större framgång. Här ställs

inget nykterhetskrav utan tanken är att en trygg bostad är grunden för att kunna bryta

missbruk och andra problematiker.

Nurgül pratade i vår intervju om de samarbeten som MKB har med föreningslivet. Bland

annat med en stor mängd sportföreningar som engagerar sig i MKBs sociala arbete. De har

flera föreningar som kommer till MKBs bostadsområden och anordnar träningar för barnen

och ungdomarna där. Detta eliminerar problemet som lätt uppstår med att föräldrar ska ordna

med transport till aktiviteter som inte finns i närområdet och skapar en mer inkluderande

verksamhet. Föreningslivet är en väg in i en social gemenskap och motverkar utanförskap.

Det kan skapa sociala nätverk för dessa barn och ungdomar.
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Hon tog också upp att de ofta är med och initierar olika sociala projekt som sedan lämnas

över till samarbetspartners. Det kan sägas att MKB i de fallen står som en garant för att

projektet är seriöst och väl undersökt. Eftersom de är en stor och seriös aktör borgar deras

deltagande för ett lyckat projekt.

6.3 Ekonomisk avkastning vs. Social hållbarhet

Det har funnits ett genomgående tema under i princip alla år jag undersökt. Det är den

möjliga konflikten mellan ekonomisk avkastning och social hållbarhet. Investeringar i social

hållbarhet och ekonomisk avkastning kan gå hand i hand men de kan också gå stick i stäv

med varandra. Ibland är förhållandet mellan dem otydligt och svårdefinierat. I den första

årsredovisningen från 2000 säger till exempel dåvarande VD, Lars Birve, att om det arbete de

har engagerat sig i gällande integration inte blir lyckat så kommer MKBs kunder inte vilja bo

kvar i deras fastigheter under längre perioder och därför kommer MKB missgynnas som

bolag. Här kan vi se en tydlig koppling mellan social hållbarhet och ekonomisk avkastning

och i detta exempel går de hand i hand. Men det finns andra exempel som talar ett annat

språk. Till exempel nämns 2001 en strategi för hyressättning som ur ett rent ekonomiskt

perspektiv är en vinst men som kan vara ett hinder för den sociala hållbarheten. Strategin går

ut på att höja hyrorna i attraktiva områden och att sänka dem i områden som anses vara

“betalningssvaga”. Detta är en tydlig marknadisering av hyrorna då denna hyressättning

arbetar efter utbud och efterfrågan. Dessvärre går detta stick i stäv med de ambitioner som

MKB väldigt ofta återkommer till, nämligen integration och social inkludering. Att anpassa

hyrorna på detta vis kan leda till att de med större ekonomiska möjligheter samlas i särskilda

områden och de som har det sämre ställt ekonomiskt samlas i andra. Denna typen av

hyressättning kan ha en direkt negativ effekt på social hållbarhet och leder till ökad

segregation, kan leda till sämre sammanhållning mellan grupper, sämre social

sammanhållning i samhället och socialt utanförskap.

År 2002 kan vi läsa att MKB endast investerar i sociala åtgärder som ger ekonomisk

avkastning för företaget, något som är ett möjligt hinder för social hållbarhet. Det kan vara

väldigt svårt att mäta den ekonomiska avkastning som investeringar i social hållbarhet ger,

något de också bekräftar i 2006 års redovisning då de där beskriver ett samarbete med olika
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universitet för att under 4 år kartlägga just denna ekonomiska avkastning. Men det finns en

risk att dessa investeringar begränsas av just svårigheten att mäta dem. I takt med att

ekonomisk avkastning har blivit viktigare för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag så

har deras benägenhet att ta ekonomiska risker minskat (Grander 2020, s. 78). Om

avkastningen från investeringar i social hållbarhet är svåra att kalkylera följer det sig därför

naturligt att bolag som ej är benägna att ta ekonomiska risker kommer att begränsa dessa

investeringar i någon mån.

Det har även visat sig att hyrorna och kraven för att få hyra lägenheter från kommunala

bostadsbolag har höjts sedan lagen om att allmänna kommunala bostadsbolag ska drivas

enligt marknadsmässiga principer infördes 2011 (Grander 2020, s. 80).

Det finns ytterligare ett flertal exempel från årsredovisningarna där denna konflikt kan

noteras. Till exempel i redovisningen från 2002 där VD, Lars Birve, nämner att han ser att

aktörer som banker, försäkringsbolag och bostadsföretag måste ta sin del av ansvaret för

välfärdssamhället. Han menar att den separation av välfärdssamhället och marknaden som

tidigare funnits inte längre fyller den funktion den en gång hade, att ekonomiska intressen ska

få utvecklas fritt utan att de sociala spänningar som finns i samhället glöms bort. I

redovisningen från 2003 nämns det att MKB “I första hand måste tänka på vilka insatser som

krävs för att upprätthålla en god ekonomi”. 2005 betonar de att alla investeringar i social

verksamhet “sker på affärsmässiga grunder och kan ses som långsiktiga investeringar för att

säkra fastighetsvärdena i hårt utsatta bostadsområden” och 2012 nämner de att MKB är ett

“självständigt aktiebolag med alla de krav som ställs på ett aktiebolag” och därför kan de inte

ta fullständigt ansvar för bostadsförsörjningen i Malmö.

I dessa exempel kan vi se att spänningen mellan den ekonomiska avkastningen och det

sociala arbetet ständigt finns där.

Detta ställs dock i stark kontrast till vad Nurgül, MKBs chef för sociala projekt sa när vi

diskuterade detta ämne. Hon såg kravet på affärsmässighet som en styrka i det sociala arbetet

istället för ett hinder. Hon menar att kravet på affärsmässighet och det faktum att de måste

räkna på alla sociala investeringar gör att de måste ta dessa investeringar på mycket större

allvar. Det finns ett avkastningskrav och därför måste de jobba hårdare och effektivare med
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sina sociala projekt. Kravet på avkastning blir en motivation för en lyckad insats.  Hon menar

alltså  att kravet på affärsmässiga principer leder till bättre social hållbarhet.

Vi kan alltså konstatera att MKB har flera roller att fylla idag. De ska stå för en god

bostadsförsörjning, de ska arbeta med social hållbarhet och de ska vara ett bolag som drivs

efter marknadsmässiga principer. Dessas olika roller kan ibland kollidera och enligt vad

dokumenten gällande detta säger så är det den ekonomiska aspekten som måste få företräde i

dessa fall. Dessa dubbla roller diskuterar Grander flitigt i sin bok (Grander 2020). Sveriges

Allmännytta (vid den tiden SABO), startade själva ett forskningsprojekt angående denna

möjliga konflikt och deras slutrapport från 2015 visade på att det sociala arbetet och de

marknadsmässiga principerna inte stod i konflikt med varandra (Grander 2020, s. 121). Men

som tidigare nämnts så visar Granders forskning att det har skett en finansialisering och

därmed en riskminimering i dessa allmännyttiga bolag vilket talar till motsatsen.

Samtidigt så finns det undantag till denna trend. Det finns visst utrymme för tolkning av

lagen från 2011. Ett exempel är det fall från Karlstad som nämns av Grander. Ett förslag på

ett byggprojekt överklagades där av en privatperson som ansåg att detta projekt bröt mot

lagen då det skulle vara värt mindre än vad det kostade när det var slutfört. Förvaltningsrätten

fann här till det lokala kommunala bostadsbolagets fördel med motiveringen att lagen ej

kräver att varje enskild investering skall ge avkastning. Istället ska kravet anses gälla på

företagsnivå (Grander 2020, s 122-123). Detta är en intressant tolkning som skapar visst

utrymme för bolagen att göra vissa satsningar som de anser vara viktiga, må det vara för

social hållbarhet eller för att upprätthålla en god bostadsförsörjning, utan att en ekonomisk

kalkyl bestämmer. Dock verkar det vara som att inte alla allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag jobbar efter denna principen. Nurgül sa under vår intervju att varje insats

de gör räknas på för att fastställa att den görs efter affärsmässiga principer.  Hon poängterar

dock också att de inte kan “räkna hem” dessa investeringar på dag ett. Det är långsiktiga

investeringar som över tid blir lönsamma.

Det verkar inte än finnas ett tydligt svar på exakt vilken effekt kravet på affärssmässiga

principer har på MKB, eller andra allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Forskningen
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på ämnet ger olika svar på frågan. De anställda på dessa bolag ger bilden av att det är en

styrka men mycket av vad Grander har kommit fram till visar på det motsatta.

6.4 Ägardirektiven och Social hållbarhet

MKB, som är ett bolag som helt ägs av Malmö Stad bygger sin verksamhet på de särskilda

ägardirektiv som Malmö Stad utfärdar för bolaget. En analys av direktiven kan ge oss ett svar

på varför det är MKBs ansvar att jobba med dessa frågor då deras verksamhet baseras på

dessa direktiv.

Direktiven har förändrats genom åren men en genomgång av de aktuella direktiven kan ge en

insikt i varför MKBs verksamhet är uppbyggd på det vis den är och även visa på hur

ägardirektiven direkt eller indirekt kan kopplas till indikatorer för social hållbarhet.  Ett

utdrag med de stycken och paragrafer som berör det bostadssociala ansvaret i de särskilda

ägardirektiven finns i bilaga 4.

I den inledande delen av de särskilda direktiven står det att:

● En väl fungerande bostadsmarknad är en viktig grundförutsättning för stadens tillväxt

och välfärd. MKB:s roll är att genom innovativ och förebildlig förvaltning,

investeringsaktivitet, hyressättning m.m. stödja en sådan utveckling. Ekonomisk,

social och miljömässig hållbarhet ska vara viktiga element i verksamheten.

Verksamheten ska baseras på långsiktighet och affärsmässighet.

Det blir alltså direkt tydligt att en hållbar utveckling ska vara en central del i MKBs

verksamhet. Hållbarhet ska vara “viktiga element” i deras verksamhet . Det står även att

verksamheten ska “baseras på långsiktighet och affärsmässighet”. Som tidigare påpekats så

har Martin Granders forskning visat att det ofta kan uppstå en konflikt mellan ekonomisk

avkastning, vilket ingår i det som kallas “affärsmässighet”, och social och ekologisk

hållbarhet. Så redan i den inledande delen av de särskilda ägardirektiven kan vi se att kravet

på ekonomisk avkastning kan tänkas gå före arbete med hållbarhet, något som också tidigare

nämnts i detta arbete.  Detta framgår direkt i texten då vi kan se en starkare formulering

gällande “långsiktighet och affärsmässighet” jämfört med hållbar utveckling.
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Under de allmänna direktiven i de särskilda ägardirektiven kan vi läsa att:

● MKB:s bostäder ska vara tillgängliga för alla - oavsett social, ekonomisk, etnisk eller

annan bakgrund.

Vilket tydligt kan kopplas till flera av de faktorer som Dempsey et al. (2009) har

sammanställt gällande social hållbarhet. Bland annat kan det kopplas till en rättvis fördelning

av inkomst, social inkludering, social interaktion, social rättvisa och sammanhållning mellan

grupper. Ett fokus på att individens bakgrund ej skall beaktas vid uthyrning av lägenheter kan

bidra till att motverka och minska segregationen i området och staden i stort. Det här kan vi

koppla till flera indikatorer som social rättvisa, social inkludering och brytande av

utanförskap

Vidare finns det i de särskilda ägardirektiven en sektion med titeln “Förvaltning och

bostadssocialt ansvar”  är flertalet paragrafer berör indikatorer för social hållbarhet och visar

på hur Malmö Stad vill att MKB ska jobba med social hållbarhet.

● MKB:s bostäder och områden ska tillgodose de boendes behov av trygghet, trivsel,

valmöjlighet och service. MKB ska bibehålla ett högt förtroende hos hyresgästerna.

Den andra paragrafen berör till exempel trygghet som är en av dessa indikatorer. Vidare

nämns även trivsel vilket kan klassas in under faktorn hälsa, livskvalité och välbefinnande.

Den tredje paragrafen tar upp motverkan mot segregation som vi kan koppla till blandad

bebyggelse, social inkludering och social rättvisa.

● MKB ska, inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat på företagsnivå, ta ett

stort aktivt bostadssocialt ansvar. De bostadssociala åtgärderna ska bland annat syfta

till att stärka olika bostadsområden i Malmö samt att stärka bostadsmarknaden för de

som står långt ifrån denna idag och kan exempelvis bestå av åtgärder för att minska

hemlöshet, trångboddhet och social utsatthet. Arbetet ska bedrivas tillsammans med

andra hyresvärdar och aktörer på området samt i tät dialog med kommunens

förvaltningar.
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Vidare beskriver den fjärde paragrafen att MKB ska ta ett stort aktivt bostadssocialt ansvar.

Men det formuleras inom ramen för vad som är “affärsmässigt motiverat på företagsnivå”.

Här kan vi återigen se den potentiella konflikten mellan att ta ett ansvar för social hållbarhet

och de krav på avkastning som lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ställer

på allmännyttan. Även i detta fall begränsas det bostadssociala ansvar som MKB skall ha.

Det kan därför tolkas som att investeringar som kan bidra till en förbättrad social hållbarhet

som ej förväntas ge en ekonomisk avkastning står därför utanför de möjligheter som MKB

har.

Här nämns även att MKB ska stärka bostadsmarknaden för de som står långt ifrån den och att

de till exempel ska arbeta med åtgärder för att minska trångboddhet, social utsatthet och

hemlöshet. Detta går att koppla till hälsa, livskvalité och välbefinnande, social inkludering,

I denna paragraf nämns också de första direktiven för samarbeten gällande social hållbarhet.

Detta arbete ska nämligen bedrivs i samarbete med Malmö Stads olika förvaltningar samt

privata aktörer så som privata hyresvärdar.

● MKB ska ha en väl fungerande dialog med hyresgästerna, t.ex. genom

boendedemokrati, medinflytande och självförvaltning.

I den femte paragrafen nämns en fungerande dialog med hyresgästerna genom

boendedemokrati och medinflytande vilket även det kan kopplas till en rad indikatorer för

social hållbarhet såsom deltagande och lokal demokrati, social sammanhållning, sociala

nätverk, social interaktion och en känsla för samhället och tillhörighet.

● MKB ska på lämpligt sätt utveckla sociala innovationer och aktivt motverka

boendesegregation, främja integration och jämställdhet och bekämpa diskriminering.

● MKB ska förmedla sina bostäder på ett ordnat och rättvist sätt och med transparenta

regler lika för alla. MKB ska medverka i den kommunala bostadsförmedlingen i

Malmöregionen.
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Innehållet i de sjätte och sjunde paragraferna kan tydligt kopplas till sådana indikatorer för

social hållbarhet som social inkludering och brytande av utanförskap och social rättvisa. Vi

kan alltså se att det finns en del konflikter i de särskilda ägardirektiven. Hållbar utveckling

och social hållbarhet lyfts ofta fram som viktiga element i MKBs verksamhet men de

begränsas alltid av att ekonomisk avkastning är det som måste prioriteras högst. Detta är dock

inte ett val som MKB eller Malmö Stad själva har gjort. Lagen om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag från 2011 stipulerar nämligen följande enligt 2§§

“Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt

affärsmässiga principer trots 2 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen (2017:725).”

2. kap. 6 §§ i  kommunallagen reglerar att kommuner och regioner inte får ta ut avgifter som

är högre än de kostnader som kommunen eller regionen har för dessa. 7§§ reglerar

näringsverksamhet som bedrivs av kommuner eller regioner och den stipulerar att de ska

drivas utan vinstsyfte.

Sammanfattningsvis kan det sägas att MKB, enligt ägardirektiven har ett ansvar för den

sociala hållbarheten men ekonomisk avkastning är, som tidigare nämnts, det som prioriteras

högst.

6.5 Svårigheter med social hållbarhet och dess olika dimensioner

Det finns såklart stora utmaningar och problem med social hållbarhet. En av dem är att det

kan vara svårt att mäta och kvantifiera effekten av de insatser och investeringar som görs.

Något som också nämns flertalet gånger i deras årsredovisningar och Nurgül tog även upp

denna svårighet och att de håller på att utveckla ett digitalt mätverktyg i samarbete med

Martin Grander i just syfte att bli bättre på att mäta deras insatser.

Här kan man också göra skillnad på insatserna. Dels rörs det sig om kortsiktiga och

långsiktiga insatser. En långsiktig insats kan vara sådant som deras arbete med Läxhjälpen

eller Biljett till framtiden, ett projekt som Nurgül talade varmt om som hjälper

långtidsarbetslösa kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta är insatser vars fulla
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påverkan kan ta år eller årtionden att se. Men det kan också vara väldigt direkt och kortsiktiga

insatser såsom förbättrad ytterbelysning och beskäring av buskage, även det insatser som

Nurgül nämnde och som nämns i flera årsredovisningar. Dessa insatser ger en omedelbar

effekt men är också insatser som oftast behöver upprepas och underhållas.

Vi kan se att arbete med social hållbarhet har många olika dimensioner. De kan vara fysiska

eller icke fysiska, något som Dempsey tydligt visar i sin indelning mellan fysiska och

ickefysiska indikatorer för social hållbarhet. Tydligt är att social hållbarhet inte är något som

kan uppnås och sedan finns det alltid där. Det är ett arbete som är ständigt och måste

utvecklas och förnyas. Det är ett dynamiskt koncept som förändras över tid. Social hållbarhet

är något som måste underhållas för att det ska bestå. Vissa delar av detta består av att

underhålla rådande normer och vanor (Vallance et al. 2011, s. 344). Men andra delar består av

att utveckla dessa normer och vanor  (Vallance et al. 2011, s. 343).
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7. Avslutning

I detta avslutande kapitel sammanfattas slutsatser och eventuella förslag på vidare forskning

på ämnet tas upp.

7.1 Avslutande kommentarer

Detta arbete ämnar till att belysa följande frågeställningar:

● Hur har MKBs arbete med social hållbarhet sett ut under 2000-talet?

● Vilka är de områden som MKB primärt jobbar med och diskuterar i sina

årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och andra dokument gällande social hållbarhet?

● Vad använder de sig av för strategier och metoder för att uppnå social hållbarhet?

● Har arbetet med social hållbarhet förändrats på grund av att lagen om allmännyttiga

kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) trädde i kraft 2011?

● Varför är social hållbarhet MKBs ansvar?

MKBs arbete har under 2000-talet förändrats och förstärkts. Från att i början ha uttalade mål

om att inte ha någon egen social verksamhet till den bok på 200 sidor som idag beskriver alla

deras insatser för social hållbarhet. De riktar särskilt in sig på tre områden när det gäller detta

arbete. Skola, sysselsättning och trygghet är de områden MKB primärt arbetar med och de

utför idag ett omfattande arbete när det gäller social hållbarhet och tar, helt i enlighet med

sina ägardirektiv, stort ansvar för den sociala hållbarheten. Det är just dessa ägardirektiv som

reglerar vilket ansvar MKB har för social hållbarhet och det är på dem som hela MKBs

verksamhet vilar. Men vi kan också se att det finns konflikter och problem. Framförallt när

det gäller kravet på att verksamheten ska bedrivas enligt marknadsmässiga principer.

Anställda på dessa bolag upplever i stort att denna lag inte har påverkat deras arbete med

social hållbarhet negativt och samma berättelse kan vi se i deras officiella dokument. Men

bland annat Martin Granders forskning har visat att denna konflikt finns och att allmännyttiga

kommunala bostadsaktiebolag sedan 2011 är mindre benägna att ta finansiella risker vilket

kan påverka arbetet med social hållbarhet.
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7.2 Fortsatta studier

Det är otvetydigt att de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens arbete med social

hållbarhet är viktigt för lokalsamhället och hur detta arbete kan förbättras och effektiviseras

är alltid en intressant fråga att studera. Som tidigare nämnts gällande den potentiella

konflikten mellan socialt arbete och marknadsmässiga principer så finns det än inget exakt

svar på hur kravet i lagen från 2011 har påverkat och kommer påverka de bolag som berörs

av den. Men det är tydligt att den har påverkat deras verksamhet redan. Det är en intressant

fråga som kan få stor påverkan på MKB och andra bolag som lyder under denna lag. Vidare

studier på detta när fler år har gått och denna påverkan möjligtvis har blivit tydligare anser

jag vara av största vikt.

Även hur den politiska styrningen och eventuella förändringar av den kan vara av intresse att

vidare studera. Detta både på lokal och nationell nivå. Ett skifte i det politiska styret på lokal

nivå kan få stora konsekvenser för till exempel de ägardirektiv som MKB och andra liknande

bolag arbetar efter.
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Bilagor

Bilaga 1 - Indikatorer för social hållbarhet (Dempsey et al. 2009)
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Bilaga 2 - Förteckning över analyserade dokument

MKB Årsredovisning 2000

MKB Årsredovisning 2001

MKB Årsredovisning 2002

MKB Årsredovisning 2003

MKB Årsredovisning 2004

MKB Årsredovisning 2005

MKB Årsredovisning 2006

MKB Årsredovisning 2007

MKB Årsredovisning 2008

MKB Årsredovisning 2009

MKB Årsredovisning 2010

MKB Årsredovisning 2011

MKB Årsredovisning 2012

MKB Årsredovisning 2013

MKB Årsredovisning 2014

MKB Årsredovisning 2015

MKB Årsredovisning 2016

MKB Hållbarhetsrapport 2017

MKB Hållbarhetsrapport 2018

MKB Hållbarhetsrapport 2019

MKB Hållbarhetsrapport 2020

MKBs publikation “Kokboken” (2020)

MKB Fastighets AB särskilda ägardirektiv (KF20200429) utfärdade av Malmö Stad

Generella ägardirektiv (KF20200429) utfärdade av Malmö Stad
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Bilaga 3 - Intervjumanus

● Hur länge har du jobbat på MKB och kan du berätta lite om vad din roll på företaget

är?

● Hur ser MKB på sin roll som fastighetsägare när det kommer till social hållbarhet?

Vad anser ni ligga inom ert ansvarsområde?

● Har den rollen förändrats under din tid på bolaget?

● Sedan Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) trädde

ikraft 2011 krävs det att alla allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska drivas

enligt “marknadsmässiga principer”. I de särskilda ägardirektiven efter att denna

lagen infördes står det att till  “MKB ska, inom ramen för vad som är affärsmässigt

motiverat på företagsnivå, ta ett stort aktivt bostadssocialt ansvar”  och även  att “

Verksamheten ska baseras på långsiktighet och affärsmässighet.”

● Hur ser MKB på den potentiella konflikt som kan uppstå mellan vinstintresset och

arbetet med social hållbarhet?

● I era senare årsredovisningar och hållbarhetsrapporter skriver ni att ni jobbar med

sociala klausuler vid upphandlingar för att bland annat säkra praktik- och

lärlingsplatser åt boende i era områden. Använder ni dessa sociala klausuler för att på

något annat vis främja social hållbarhet?

● Möter ni motstånd från företagen?
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Utdrag ur de särskilda ägardirektiven för MKB
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