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Abstract 

Purpose: In the early 20th century there was a large housing deficiency in Sweden. The 
housing deficiency developed into a political issue and the result was the million-
program. In 1964, the decision was made that one million home should be built over a 
ten-year period. The million-program constitutes a large part of Sweden’s total housing 
stock. Many of these areas quickly became segregated and socio-economically weak. 
Municipalities are now faced with the decision to either phase out or develop the areas. 
The purpose is to investigate measures that can contribute to a better social 
sustainability and attractiveness in million-program areas. The aim of the study is to 
investigate which measures are effective in restoring a sustainable housing environment 
in a million- program area.  

Method: The study has been conducted as a qualitative study in the form of interviews. 
Litterateur study has contributed to an increased understanding about the million 
programs. Document analysis has been implemented where the information has 
contributed as a support but also as an eye-opener to find different solutions that are 
relevant in the case study. Observation in the area has been made to give the authors a 
perception of the area. 

Findings: The main result of the analysis is that a key factor in achieving a sustainable 
housing environment is a major focus on social sustainability. The work with the social 
sustainability should be focused and deliberately with long-term perspectives. There 
are many ways of working with social sustainability, but a big part is to promote 
integration into socio-economically weak residential areas. The social issues form a 
basis for achieving a result and answering the questions set for the study. In order for 
the residents to have as pleasant living environment as possible, they should be given 
influence in various decisions made for the area. 

Implications: Proposed measures must be adapted to the specific conditions of each 
area. In order to contribute to an increased social sustainability it is important that the 
environments of the areas are well managed and completely clean. Social sustainability 
can also be improved through active work on social issues, which also contributes to 
increased attractiveness. The concept of social sustainability also includes urban design. 
A city that is well designed, safe and pleasant and have a good and functioning living 
environment is something desired. 

Limitations: The study is limited to only two million-program area since there is 
neither time nor resources available to map the problem on a larger scale. Own 
proposals are not presented, neither from an economic nor an architectural perspective, 
which could affect how the questions set for the study are answered. The focus is on 
whether planned measures are effective and whether these measures are sufficient to 
make an area attractive again. 

Keywords: Million-program, social sustainability, identity, urban design, Lextorp. 
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Sammanfattning 

Syfte: I början av 1900-talet rådde det stor bostadsbrist i Sverige. Bostadsbristen 
utvecklades till en politisk fråga och resultatet blev miljonprogrammet. 1964 togs 
beslutet att en miljon bostäder skulle byggas under en tio-års period. Miljonprogrammet 
utgör en stor del av Sveriges totala bostadsbestånd. Många av dessa områden blev 
snabbt segregerade och socioekonomiskt svaga. Kommuner står nu inför beslutet att 
avveckla eller utveckla områdena. Syftet är att undersöka vilka åtgärder som kan bidra 
till en bättre social hållbarhet och attraktivitet i ett miljonprogramsområde. Målet med 
studien är att undersöka vilka åtgärder som är effektiva för att återskapa en hållbar 
bostadsmiljö i ett miljonprogramsområde. 

Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ studie i form av intervjuer. 
Litteraturstudie har bidragit till en ökad förståelse kring miljonprogrammet. 
Dokumentanalys har genomförts där informationen har bidragit som ett stöd men också 
tankeställare för att finna olika lösningar som är relevanta i fallstudien. Observation på 
området har gjorts för att ge författarna en egen uppfattning om området. 

Resultat: Det huvudsakliga resultatet från analyserna är att en viktig faktor för att 
lyckas återskapa en hållbar bostadsmiljö är stort fokus på den sociala hållbarheten. 
Arbete med den sociala hållbarheten bör vara väldigt fokuserat och målmedvetet med 
långsiktiga perspektiv. Det finns många sätt att arbeta med den sociala hållbarheten, 
men en stor del är att främja integrationen i socioekonomiskt svaga och segregerade 
bostadsområden. De sociala frågorna ligger till grund för att få fram ett resultat och 
besvara frågeställningarna. För att de boende ska få en så trivsam boendemiljö som 
möjligt bör de ha inflytande i diverse val som görs för området. 

Konsekvenser: Framtagna åtgärder måste anpassas utefter varje områdes specifika 
förutsättningar. För att bidra till en ökad social hållbarhet är det viktigt att områdena 
har välskötta miljöer samt att området hålls helt, rent och snyggt. Den sociala 
hållbarheten kan också förbättras genom aktivt arbete med sociala frågor, vilket också 
bidrar till en ökad attraktivitet. Inom begreppet social hållbarhet ryms också gestaltning. 
En stad som är väl utformad, trygg och trivsam samt som har en god och fungerande 
livsmiljö är något som eftersträvas.  

Begränsningar: Arbetet begränsas till endast två miljonprogramsområde då tid eller 
resurser inte finns för att kartlägga problemet i en större skala. Inga egna förslag 
presenteras, varken ur ett ekonomiskt eller arkitektoniskt perspektiv, vilket kan påverka 
hur frågeställningarna besvaras. Fokus ligger på huruvida planerade åtgärder är 
effektiva och om dessa åtgärder räcker för att lyfta ett område och göra det attraktivt 
igen. 

Nyckelord: Miljonprogrammet, rekordåren, social hållbarhet, identitet, variation, 
samband, gestaltning, Lextorp. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete utförs vårterminen 2019 inom högskoleingenjörsutbildningen 
Byggnadsteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet omfattar 15 
högskolepoäng och skrivs i samarbete med AB Eidar i Trollhättan. Arbetet har skrivits 
av två studenter fram till kapitel 5 och 6 där arbetet delades upp separat på grund av 
kommunikationsproblem inom gruppen. 
 
Detta kapitel omfattar bakgrunden till studien, problembeskrivning, mål och 
frågeställningar, samt avgränsningar. Detta för att ge en detaljerad beskrivning om vad 
examensarbetet behandlar. 

 Bakgrund 
Redan i början på 1900-talet rådde det bostadsbrist i Sverige. Resultatet av det blev ett 
bostadsbyggnadsprogram som fastställdes av riksdagen, där man räknade med att 
bostadsbristen skulle byggas bort under en 15-års period, fram till 1960. (SABO 
Allmännyttan). Dock stod det klart i slutet av 1950-talet att målsättningen som uppkom 
år 1945, att bygga bort bostadsbristen till 1960, inte skulle uppfyllas (Nylander, 2013). 
Det fanns en stor efterfrågan på bostäder under hela 1960-talet, vilket således 
utvecklades till en politisk fråga. I samband med den rådande bostadsbristen tog 
riksdagen år 1964 ett beslut om att öka takten i bostadsbyggandet och att under en tioårs 
period bygga ett hundra tusen bostäder om året (Nylander, 2013), vilket skulle generera 
sammanlagt en miljon nya bostäder. Resultatet av detta beslut blev miljonprogrammet, 
som var ett skede i Sveriges byggtid mellan år 1965 och 1974, där ungefär 35 % av 
Sveriges bostadsbestånd byggdes under denna period (Nylander, 2013). Två tredjedelar 
av miljonprogrammet utgjordes av flerfamiljshus och en tredjedel av småhus, vanligtvis 
villor och kedjehus (Zelion, 2012).  

En ökad industrialisering av bostadsbyggandet gjorde det möjligt att bygga stort och 
mycket (Nylander, 2013). Fokus låg på att bygga moderna och standardiserade 
bostäder, dessa områden utformades även med en särskild stadsplanering i fokus, i form 
av levande stadscentrum med butiker, samhällsservice, skolor, biografer etc.  
Bostäderna skulle ha rimliga priser, så att arbetarklass och medelklass skulle ha råd att 
bo där (Stockholmskällan). 

Några år in på 1970-talet stoppades produktionen av miljonprogramsbyggnader i förtid, 
på grund av lågkonjunktur och oljekris (Nylander, 2013), samt den gröna vågen som 
gjorde att människor valde att bosätta sig på landsbygden, vilket således medförde att 
bostäder stod tomma (Nationalencyklopedin, 2019). År 1973 fanns det 20 000 outhyrda 
lägenheter, merparten i flerfamiljshus i nybyggda miljonprogramsområden (Nylander, 
2013).  

Under 1980-talet när arbetskraftsinvandringen till Sverige ökade blev det därför 
naturligt att placera nyanlända i de lägenheter som stod tomma.  Samtidigt så började 
många svenska familjer att söka sig mot villor och landsbygden, vilket bland annat 
resulterade i att fördomarna mot de nybyggda miljonprogramsområdena ökade. Allt 
eftersom blev dessa områden allt mer segregerade – både socialt och ekonomiskt 
(SABO Allmännyttan). Många områden blev vanskötta, vilket bidrog till sämre 
bostadsmiljöer och samhällsproblem. Ett levande stadscentrum blev snabbt tomt när 
butiker valde att flytta därifrån, vilket hade en stor roll i att dessa områden blev mindre 
eftertraktade. 
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 Problembeskrivning 
1961-1975 kom att kallas rekordåren, och under dessa år byggdes närmare 1,4 miljoner 
bostäder i Sverige (Vidén, 2012). Bostäderna från denna miljonprogrammets period 
utgör nära en tredjedel av Sveriges totala bostadsbestånd och endast ett fåtal områden 
har byggts om och anpassats till dagens samhälle (Stenberg, 2012). Sedan slutet på 
1960-talet har miljonprogramsområden fått en negativ stämpel och beskrivits som 
problemområden och betonglådor av medierna (Vidén, 2012). När Rosengård i Malmö 
stod färdigt 1966, presenterades det nybyggda området i Expressen med rubriken 
”Nybyggd slum”, och Skärholmen i Stockholm fick ett omdöme från DN: som var ”Riv 
det” (Nylander, 2013). Idag, mer än femtio år senare, associeras 
miljonprogramsområden fortfarande som problemområden och har ett dåligt rykte 
(Stenberg, 2012). 

Det var inte längre självklart att människor ville bo kvar i miljonprogrammets 
lägenheter, framför allt inte de människor som hade ekonomiska förutsättningar (SABO 
Allmännyttan). Detta bidrog till att utflyttningen från miljonprogrammet i sig var 
segregerande och kvar blev grupper som inte hade ekonomiska förutsättningar att flytta 
till småhus, eller bort från området (Lilja & Pemer, 2010). Att höginkomsttagare 
började flytta ut och lämna dessa områden, bidrog till tendenser till både ekonomisk 
och social segregation (SABO Allmännyttan). När de nyanlända sedan flyttade in till 
de tomma lägenheterna, var områdena redan socioekonomiskt segregerade (Lilja & 
Pemer, 2010). 

Debatten om miljonprogrammet har länge varit intensiv (Formas, 2012). Kommunerna 
står nu inför beslutet om att antingen avveckla, det vill säga riva, eller utveckla 
områdena. Idag finns det ungefär 600 000 lägenheter i flerbostadshus som står inför en 
kostsam renovering (Formas, 2012). En del menar på att allt bör rivas och byggas nytt, 
medan en del menar att bostäderna kräver underhåll och en varsam förnyelse (Formas, 
2012). 

En renovering som inte är företagsekonomiskt lönsam kan vara lönsam för samhället, 
genom att lösa både tekniska och sociala problem (Lind, 2012). Det är däremot viktigt 
att beakta att det i många fall handlar om storskaliga områden med flertal höghus, vilket 
medför att stora summor krävs för att kunna få miljonprogramsområden attraktiva som 
det var vid nybyggandet. Idag prioriteras investeringar på insidan, framför allt 
energieffektiviserande investeringar, hellre än utsidans gestaltning. 
Varje område är unikt och har sin egen historia (Öresjö, 2012), därför är det viktigt att 
noga analysera och göra val utifrån de mål som man har för området (Berggren, 2012). 
 
Lextorp, ett miljonprogramsområde i Trollhättan, är en plats som har blivit mindre 
prioriterad och därmed blivit mer orolig. År 2003 utsågs Lextorp till ett vinnande 
stadscentrum. Det levande stadscentrumet som en gång fanns har försvunnit, vilket i 
sin tur har påverkat både områdets gestaltning och prioritering. AB Eidar som är 
förvaltare för området har nu ingått i ett partneringprojekt med Serneke, för att lyfta 
upp området och göra det attraktivt igen. Som en av åtgärderna, för att lyckas återskapa 
Lextorp till det attraktiva stadscentrumet som det en gång har varit, beslutade Eidar att 
flytta sitt huvudkontor till området. Figur 1 visar en översiktsbild på området Lextorp. 
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Figur 1. Översiktsbild på området Lextorp. 

 Mål och frågeställningar 
Målet är att undersöka vilka åtgärder som kan bidra till en bättre social hållbarhet och 
attraktivitet i ett miljonprogramsområde. Målet med arbetet är också att ta fram 
information kring miljonprogramsområdet Lextorp i Trollhättan, för att sedan jämföra 
metoder hur man ska lyckas återskapa området till vad det en gång har varit utifrån 
dessa tre problemfrågeställningar: 

 Vilka åtgärder är effektiva för att boende i ett miljonprogramsområde ska ha en 
trivsam boendemiljö? 

 Vilka åtgärder är effektiva för att boende i ett miljonprogramsområde ska ha en 
trygg och integrerad miljö? 

 Vilka renoveringsåtgärder är effektiva för att lyfta ett miljonprogramsområde så 
att det blir attraktivt igen? 

 Avgränsningar 
Detta arbete kommer att beakta effektiva renoveringsåtgärder som krävs för att lyfta ett 
miljonprogamsområde och göra det effektivt igen, samt effektiva åtgärder för att skapa 
en hållbar bostadsmiljö. Fokus ligger enbart på alternativ som kan bidra till att göra 
området mer attraktivt och tilltalande. Arbetet begränsas till endast två 
miljonprogramsområden 

Vad människor anser som attraktivt skiljer sig åt och ligger i betraktarens öga, vilket 
medför att en specifik åtgärd säkerligen inte tillfredsställer alla. Analysen kommer 
därför att rikta in sig på åtgärder som är realistiskt genomförbara för att gynna både 
områdets men också stadens sociala hållbarhet och attraktivitet. 

Effektiva åtgärder för att lyfta ett miljonprogramsområde så att det blir attraktivt igen 
kan skilja sig åt mellan de olika miljonprogramsområdena. Analysen kommer därför 
till stor del baseras på insamlad empiri från AB Eidar. Detta på grund av att de som 
kommunalt bostadsbolag har en annan slags kännedom om sin stad och sitt område och 
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vet vilka åtgärder som anses effektiva och fungerar för att lyckas återskapa en hållbar 
bostadsmiljö. Stor del av empirin från AB Eidar kommer fokusera på Guldvingen som 
är sju stycken flerbostadshus i miljonprogramsområdet Lextorp. 

I detta arbete kommer inga egna förslag presenteras, varken ur ett ekonomiskt eller 
arkitektoniskt perspektiv. Fokus ligger på huruvida Eidars planerade åtgärder för 
området är effektiva och genomtänkta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning 

5 

 Disposition 
 

 

 

 

 

 

 

Teoretiskt ramverk 

I kapitel 3 Teoretiskt ramverk beskrivs 
hur studiens frågeställningar kopplas 
till diverse teorier. Dessa teorier utgör 
en grund för vad arbetet behandlar. Här 
förtydligas också begrepp som är 
återkommande i rapporten. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning 
av valda teorier, samt hur dessa kopplas 
samman.  

I kapitel 2 Metod och 
genomförande redovisas de valda 
metoderna, tillvägagångssättet för 
studien och hur frågeställningarna ska 
besvaras.  

 

Metod och genomförande 

 

Empiri 

 

Analys och resultat 

I kapitel 4 Empiri beskriver hur empirin 
har samlats in för att besvara 
frågeställningarna. Här redovisas även 
hur den insamlade empirin påverkar 
analysen och resultatet, kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av all 
insamlad empiri  

I kapitel 5 Analys och resultat har den 
insamlade empirin analyserats med stöd 
från teorierna som presenterades under 
kapitel 3 Teoretiskt ramverk, för att 
kunna förmedla ett resultat. Resultatet 
för varje frågeställning har analyserats 
enskilt och dessa har sedan kunnat 
kopplas till målet.  
  

 

Diskussion och slutsats 

I kapitel 6 Diskussion och 
slutsats diskuteras resultaten av 
rapporten och eventuella faktorer som 
kan påverka resultatet. Begränsningar 
som kan ha påverkat rapporten tas upp 
samt om metoderna är pålitliga och 
samlat in rätt resultat.  
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel redovisar de olika metoder som används för att driva arbetet framåt och 
besvara frågeställningarna. För att erhålla så mycket relevant information som möjligt 
väljs olika undersökningsstrategier och datainsamlingsmoment, som sedan kopplas till 
frågeställningarna som ska besvaras. 

 Undersökningsstrategi 
Den huvudsakliga undersökningsstrategin kommer att inkludera en kvalitativ studie, 
som genomförs i en form av fallstudie.  Enligt Nationalencyklopedin (2019) innebär en 
kvalitativ metod att datainsamlingen och analyser sker samtidigt och i växelverkan, i 
den sociala verkligheten som studeras.  

Arbetet genomförs som en form av fallstudie, vilket innebär att en detaljerad 
undersökning görs för att fördjupa och utveckla ett fenomen (Nationalencyklopedin, 
2019). Denna fallstudie omfattar en fördjupad undersökning av stadsdelen Lextorp i 
Trollhättan. Undersökningens syfte är att analysera hur den sociala och ekonomiska 
segregationen är inom ett miljonprogramsområde. Syftet är också att erhålla 
information om hur området upplevdes när det var som mest attraktivt, innan det blev 
ett segregerat samhälle med oattraktiva områden och ett bristande fokus på 
gestaltningen. 

Den kvalitativa data som analyseras i studien utgörs i första hand av intervjuer med ett 
flertal nyckelperson som är relevanta för att kunna besvara frågeställningarna. Grunden 
för arbetet byggs på de intervjuade personernas tolkningar och tankar om området. För 
att generera ett mer trovärdigt resultat och för att samla in värdefull information 
kommer också dokumentanalyser att göras.  

 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Detta avsnitt beskriver vilka undersökningsmetoder som har använts för att besvara de 
tre frågeställningarna som studien behandlar. Kopplingen mellan frågeställningarna och 
de valda metoderna redovisas i figuren nedan (se figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling. 

Vilka åtgärder är effektiva 
för att boende i ett 
miljonprogramsområde ska 
ha en trivsam 
boendemiljö? 

 

Vilka åtgärder är effektiva 
för boende i ett 
miljonprogramsområde ska 
ha en trygg och integrerad 
miljö? 

 

Vilka renoveringsåtgärder 
är effektiva för att lyfta ett 
miljonprogramsområde så 
att det blir attraktivt igen? 

 

 
Litteraturstudie 

 
Dokumentanalys 

 
Intervjuer 

 
Observation 
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 Valda metoder för datainsamling 
De metoder som valdes för att utföra studien var litteraturstudie, intervjuer, 
dokumentanalys samt observation. Litteraturstudien användes som en bas för att få en 
bättre förståelse kring problematiken kring miljonprogrammet. De tre sistnämnda 
metoderna valdes för att erhålla så mycket information som möjligt. Den erhållna 
informationen har sedan analyserats och redovisats. 

2.3.1 Litterturstudie 
De databaser som användes var Google Scholar, Scopus och Web of Science. Google 
Scholar var den databas som huvudsakligen användes för att hitta relevanta artiklar 
publicerade om ämnet. Sökningar i Scopus och Web of Science gjordes för att finna 
relevant fakta, dock valdes inga källor från dessa databaser. Sökningen baserades på 
studiens frågeställningar och teorier.  

Sökord: Social hållbarhet, social sustainability, sustainability, socialt hållbar 
stadsutveckling, urban design, gestaltning 

2.3.2 Intervjuer 
Studien baseras främst på kvalitativa intervjuer med ett flertal nyckelpersoner som kan 
kopplas till området Lextorp. Intervjuerna genomförs ostrukturerade med öppna frågor, 
detta för att lämna stor plats för den intervjuade personen att svara fritt (Patel & 
Davidson, 2011). Beroende på vilken koppling den intervjuade har till området, eller 
vilken roll personen har i företaget så kommer olika frågor att ställas. Personerna som 
intervjuas, förutom områdespolis, är valda av Eidar. De intervjuade har en direkt 
koppling till området eller till partneringavtalet mellan Eidar och Serneke. 

Syftet med intervjuerna är att få ett brett material som sedan kan analyseras och 
vidareutvecklas, för att uppnå ett önskvärt resultat som kan kopplas till 
frågeställningarna. 

2.3.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalys, även kallat innehållsanalys, är en metod som används för att ge en 
systematisk och kvantitativ beskrivning av innehållet i olika texter, så som böcker, 
tidskrifter och tidningar (Nationalencyklopedin, 2019)  

För att samla in värdefull information kommer olika dokument att analyseras och 
undersökas. Mycket av informationen kommer AB Eidar att bistå med, då de är 
förvaltare av området Lextorp och har varit det under en längre tid. Detta underlättar 
dokumentanalysen då Eidar kan bidra med eget material. För att få en helhetsbild och 
en bredare fördjupning till fallstudien kommer dokument på miljonprogramsområdet 
Gårdsten i Göteborg att analyseras. Informationen från dokumentanalysen används 
bland annat för att jämföra miljonprogramsområden, vad andra människor har upplevt 
och upplever som ett attraktivt område, samt åtgärder som lyfter ett nedgånget samhälle. 

2.3.4 Observation 
En del i studien omfattas av ostrukturerad observation. Med ostrukturerad observation 
menas att så mycket information som möjligt inhämtas kring ett visst problem (Patel & 
Davidsson, 2011). För att utföra den typen av observation krävs en viss teoretisk och 
empirisk kunskap inom området. Observationen behandlar gestaltning i form av husens 
arkitektur, grönområden, rekreation och samhällsservice. 
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 Arbetsgång 
Nedan presenteras hur frågeställningarna besvarades med hjälp av de valda metodvalen. 
Avsnittet beskriver mer noggrant tillvägagångssättet för hur arbetet varit. 

2.4.1 Intervjuer 
Sammanlagt genomfördes sex stycken intervjuer med totalt tio personer. Intervjuerna 
genomfördes ostrukturerat för att lämna stor plats för den intervjuade personen att svara 
fritt. Då de intervjuade personerna har olika koppling till området samt olika roll i 
företaget, ställdes frågor anpassade utefter detta.  
 
Information om de intervjuade personerna presenteras i Tabell 1. 
 
Efter intervjuerna transkriberades materialet digitalt och skickades till 
intervjupersonerna för godkännande. Samtliga personer gav godkännande om 
inspelning och materialet, intervjupersonerna gav inte godkännande till att det 
transkriberade materialet togs med som bilaga.   

Tabell 1. Sammanställning av genomförda intervjuer 

Namn Roll Företag Datum Tid 

Pär Jonsson 
Peter Ekberg 
Sofia 
Andréasson 

Projektledare 
Projektledare 
Ombyggnadssamordnare 

Serneke 
AB Eidar 
AB Eidar 

13.02.2019 1h 5m 

Carina 
Johansson 
Marita 
Darefelt  

Tf HR chef 
Bosocial chef 

AB Eidar 
AB Eidar 

14.02.2019 1h 20m 

Sanny Mattelin 
Joel Lindén 

Förvaltningschef 
Distriktschef 

AB Eidar 
AB Eidar 

14.02.2019 1h 15m 

Karolina 
Andersson 

Områdespolis Polismyndigheten 15.02.2019 40m 

Urban Blom VD AB Eidar 15.02.2019 50m 

Stefan Jansson Fastighetsutvecklingsche
f 

AB Eidar 15.02.2019 30m 

 

 

2.4.2 Dokumentanalys 
En dokumentanalys kan enligt Nationalencyklopedin (2019) också kallas för 
innehållsanalys. Metoden används för att ge en kvantitativ och systematisk beskrivning 
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av innehållet i olika texter, så som böcker, tidskrifter och tidningar 
(Nationalencyklopedin, 2019).   

Genom att analysera olika dokument som är relevanta har nyttig information samlats 
in. Dokumenten som analyserats är både sådana som är relevanta för området Lextorp 
men också utomstående rapporter som behandlar miljonprogramsområden. De 
dokument som analyserades, som berör området Lextorp, var främst 
energiberäkningsrapporter och ritningar. Informationen från dokumentanalysen har 
stått som stöd och har inte genererat ett resultat. 

Det miljonprogramsområde som har studerats och analyserats är Gårdsten, en stadsdel 
nordöst om Göteborg. De material som analyserats är en rapport från Gårdstensbostäder 
om ombyggnationen av flerbostadshus i östra Gårdssten (Boverket, 2007), en artikel 
om hur Gårdstensbostäder har omvandlat Gårdsten (Borelius & Wennerström, 2009) 
samt diverse nyhetsartiklar och webbsidor. 

2.4.3 Observation 
Den observation som utfördes var på området Guldvingen i stadsdelen Lextorp. 
Observationen genomfördes ostrukturerat där studenterna gick runt på området och 
samlade in så mycket relevant information som möjligt. Författarna fick ta del av 
byggnadernas fysiska utformning, fasadmaterial, gräsytor, lekplatser och övrig 
utformning. Studenterna fick också ta del av lägenheternas utformning, genom att 
besöka en outhyrd lägenhet, som inte renoverats samt en lägenhet som har renoverats. 
Detta för att få en bild av hur mycket som ska göras under reparation, ombyggnad och 
tillbyggnad (ROT) som är ett avdrag för att renovera och förbättra befintliga byggnader. 

2.4.4 Litteraturstudie 
För att få en helhetsbild kring miljonprogrammet och formulera det teoretiska 
ramverket påbörjades litteraturstudien i ett tidigt skede. Studiens syfte var att få en ökad 
förståelse kring ämnet samt för att formulera frågeställning till intervjuer och ökad 
förståelse för dokumentanalysen.   

 Trovärdighet 
Studiens trovärdighet redogörs utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Validitet 
definieras i vilken utsträckning som ett mätinstrument mäter det som man avser ska 
mätas (Nationalencyklopedin, 2019). Med reliabilitet menas tillförlitlighet, ett mått på 
hur starkt eller pålitligt uppmätta värden är (Nationalencyklopedin, 2019). Begreppen 
används för att mäta hur bra datainsamlingen fungerar, där god validitet och reliabilitet 
kan ge ett resultat som anses kunna användas till en bredare publik. Viktigt att komma 
ihåg är att hög validitet kan förutsätta hög reliabilitet samt att en hög reliabilitet inte 
garanterar hög validitet. (Gunnarsson, 2002) 

Intervjuernas validitet definieras som hög, då personer med bred och värdefull kunskap 
intervjuas inom ämnet som frågorna behandlar. Intervjuerna kommer också vara 
ostrukturerade, för att ge den intervjuade chansen att styra samtalet mot den information 
som denne själv tycker är relevant. Att intervjua flera personer med olika bakgrund, 
erfarenhet och roller i företaget ger ett mer tillförlitligt resultat som analyseras. 
Frågorna kommer att svara på olika aspekter som är viktiga för validiteten. För att höja 
intervjuernas trovärdighet, kommer en bredare krets som är oberoende av varandra samt 
som har olika kopplingar till området att intervjuas. Intervjuerna spelas in med hjälp av 
en mobiltelefon, för att minimera risken att förvränga eller försumma viktiga svar. Även 
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dokumentanalysen och datainsamlingen ger en hög trovärdighet, då de insamlade 
dokumenten är hämtade från pålitliga källor.  

Reliabiliteten kan framstå som bristfällig, då personer som intervjuas kan uppträda 
partiska till frågeställningarna och bidra till att man inte ser helheten, utan enbart att det 
negativa eller det positiva med området Lextorp presenteras. För att öka reliabiliteten 
för dokumentanalysen och datainsamlingen hämtas och analyseras material endast från 
pålitliga källor som forskningsartiklar. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt behandlar det teoretiska ramverket samt dess kopplingar till 
frågeställningarna 

 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
För att besvara de tre frågeställningarna undersöktes diverse teorier. Dessa teorier 
kopplas till frågeställningarna enligt figur 4, se nedan.  Teorierna som arbetet hanterar 
är social hållbarhet och gestaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Koppling mellan frågeställningar och teori. 

 Social Hållbarhet 
Social hållbarhet är en av tre aspekter inom begreppet hållbar utveckling. Begreppet 
har sitt ursprung i Brundtlandskommissionens rapport “Vår Gemensamma Framtid 
(Our common future)”, där det betonas att hållbar utveckling inkluderar såväl 
ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter (Folkhälsomyndigheten, 
2018). I internationella sammanhang sägs det att arbetslöshet och segregation är två 
faktorer som försvårar en önskvärd samhällsutveckling när det gäller välfärdsländerna 
(Block & Bokalders, 2014). 

Social hållbarhet kan vara svårt att definiera, men enligt Urban Utveckling (2019) så 
handlar den sociala hållbarheten i stort sett om att skapa ett samhälle där alla individer 
får sina rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika 
möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas och ha förutsättningar till en god hälsa. 
Att uppnå social hållbarhet handlar dels om att skapa välfärd åt individen och dels om 
att gestalta staden så den ger förutsättningar för ett gott liv (Block & Bokalders, 2014). 
Enligt Block & Bokalders kan den sociala hållbarheten definieras som bland annat en 
stad som är trygg, trivsam och vacker och som har sin egen identitet (Block & 
Bokalders, 2014). En stad med mångfald av funktioner och offentliga rum som 
stimulerar stadens liv samt en stadsmiljö som har gemensamma platser med hög kvalitet 
och som är tillgängliga för alla. 

Boverket (2010) lyfter fram fem teman som avgörande för en socialt hållbar 
stadsutveckling. Dessa fem teman är inflytande, identitet, variation, samband och en 
helhetssyn på staden. Fokus för dessa teman ligger på att utveckla staden så att 
integrationen främjas.  

Vilka åtgärder är effektiva 
för att boende i ett 
miljonprogramsområde 
ska ha en trivsam 
boendemiljö? 

 

Vilka åtgärder är effektiva 
för boende i ett 
miljonprogramsområde ska 
ha en trygg och integrerad 
miljö? 

Vilka renoveringsåtgärder 
är effektiva för att lyfta ett 
miljonprogramsområde så 
att det blir attraktivt igen? 

 

 
Gestaltning 

 
Social hållbarhet 
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3.2.1 Identitet  
Temat identitet handlar om att stärka självkänslan i socioekonomiskt svaga 
bostadsområden och om att höja områdets status i andras ögon (Boverket, 2010). För 
att stärka självkänslan är en av åtgärderna en framgångsrik fysisk upprustning av 
miljonprogramsområden. Negativ syn på miljonprogramsområden bidrar till ett sämre 
rykte, vilket i sin tur påverkar självkänslan hos de boende i områden (Boverket, 2010)  

Genom att förstärka miljonprogramsområdens identitet och göra området attraktivt igen 
så kan de boendes självkänsla öka i takt med att fördomarna minskar. 

3.2.2 Variation 
Enligt Boverket (2010) handlar temat variation om att eftersträva en blandning av 
bostäder, verksamheter, mötesplatser och serviceutbud. En variation av boendeformer 
och gestaltning av byggnader är också viktigt att uppnå för att förbättra samhällets 
variation (Boverket, 2010). Enligt Boverket (2010) så medför en god variation ett 
stadsliv som känns mer levande och attraktivt. Variation kan ses på olika nivåer, som 
bland annat stadsnivå och kvartersnivå. Detta arbete kommer att fokusera på variationen 
inom miljonprogramsområden. 

3.2.3 Samband 
För att skapa förutsättningar för en socialt sammanhållen stad används temat samband. 
Enligt Boverket (2010) innebär det att de fysiska sambanden mellan stadens olika delar 
förstärks så att det blir enklare att förflytta sig mellan områden inom staden. En socialt 
sammanhållen stad medför att integrationen främjas. 

 Gestaltning 
Enligt Nationalencyklopedin (2019) betyder ordet gestalta att ge form åt något. I denna 
rapport används ordet gestaltning ur ett byggnadsperspektiv.  

Arkitektur, form och design – gestaltning, är en stor del av vår vardag och med detta 
skapar vi ett bättre samhälle som alla vill leva i (Boverket, 2019). Att ha en god 
gestaltning är viktigt för hur väl en livsmiljö fungerar och hur uppskattad den är. 
(Boverket, 2018). Gestaltning handlar såväl om enskilda byggnader men också hur den 
fysiska miljön formas och planeras (Nacka kommun, 2018). Genom att skapa en väl 
utformad plats kan det medföra att människor trivs, använder platsen och skadegörelsen 
minskar (Boverket, 2018). Enligt Boverket (2019) kan en noggrann planering och 
gestaltning skapa nya mötesplatser där människor får mötas på ett nytt sätt, vilket 
således kan öka integrationen. 
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 Sammanfattning av valda teorier 
För att skapa en hållbar och trivsam bostadsmiljö finns det flera aspekter att ta hänsyn 
till. Den sociala hållbarheten är en viktig teori som ligger till grund för denna studie. 
Social hållbarhet är ett stort begrepp och därför är samtliga teorier viktiga för att 
förklara och beskriva begreppet. Den sociala hållbarheten ligger inom ramen för alla 
frågeställningar.   

Social hållbarhet och gestaltning går hand i hand och båda delar är viktiga för att lyckas 
återskapa en hållbar bostadsmiljö. Sociala åtgärder är viktiga eftersom en god och 
fungerande livsmiljö anses viktigt för att öka trivseln, attraktiviteten och för att främja 
integrationen.  

Hur de olika teorierna är sammankopplade redovisas i figur 5. 

 

 

 

Figur 5. Koppling mellan valda teorier. 

 

 Social hållbarhet Gestaltning Analys 
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4 Empiri 
Nedan presenteras den insamlade empirin. Resultatet från intervjuerna och studenternas 
observation redovisas i avsnittet. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer med totalt 
tio personer (se Tabell 1). 

  Lextorp 
Lextorp är en stadsdel belägen i södra Trollhättan och har omkring 4300 invånare. År 
1976 stod sju stycken sex-våningshus med 493 lägenheter färdiga på kvarteret 
Guldvingen. Figur 6 nedan visar en översiktsbild över Trollhättan och Lextorps läge. 

 

Figur 6. Översiktsbild över Trollhättan och Lextorps läge (Hitta.se). 

Precis som många andra miljonprogramsområden utformades Lextorp med en särskild 
stadsplanering i fokus och skulle förses med ett eget centrum med särskild service för 
hyresgästerna. Resultatet av detta blev Granngården/Eidar Center och här rymdes 
frisörsalong, teater, motionsanläggning, posten, apotek, videobutik och mycket mera.   

År 2008 delade AB Eidars kontor upp sig i två distrikt, vilket innebar att kontoret som 
var beläget på Lextorp flyttade därifrån. I samband med Eidars flytt beslutade sig andra 
verksamheter för att också flytta därifrån. Detta medförde att Granngården/Eidar Center 
ekade tomt och allt fler sociala problem uppstod. Situationen blev allt mer orolig inne 
på centret och enligt personal på Eidar blev Granngården/Eidar Center ett uppehållsrum 
för obehöriga där ungdomar bland annat körde mopeder inomhus och smällde raketer.  

Företaget ställdes inför ett svårt beslut, att antingen avveckla eller utveckla området. 
Beslutet blev att utveckla genom att bland annat år 2016 flytta hela Eidars huvudkontor 
till Eidar Center, som en åtgärd för att öka attraktiviteten och tryggheten. Redan i tidigt 
skede fanns det en vision för området, detta skulle om fem år bli en plats där alla vill 
vara. I samband med att Eidar deklarerade sin flytt började andra aktörer att intressera 
sig för området och längs resan har det bidragit till andra sorters problem – 
kvadratmetrarna räcker inte till. Detta har lett till att Eidar har beslutat sig för att bygga 
ut och skapa plats åt andra verksamheter. 



Empiri 

15 

 Gårdsten 
Gårdsten är en förort till Göteborg som byggdes mellan 1969 och 1972 talet och 
byggdes som ett miljonprogramsområde med 3 till 6 vånings lamellhus med cirka 2300 
lägenheter. Inom hela området finns det i nuläget cirka 3000 bostäder och det bor cirka 
7200 människor. Stadsdelen hade år 1998 cirka 600 tomma lägenheter och har klassats 
som ett särskilt utsatt område där boende har känt sig otrygga (Boverket 2007). Innan 
renoveringen som gjordes var det ett stort behov av en upprustning. I Gårdsten har det 
arbetats aktivt sedan 1997 med att förändra stadsdelen för att lyfta området och 
integrera boende i staden. Den satsning som har gjorts i Gårdsten sen 1997 har bidragit 
till att stadsdelen inte längre klassas som ett särskilt utsatt område (1 mars 
2019) och anmälda brott har minskat år 1997 från 180 per tusen invånare till 63 år 
2018.   
 
Gårdsten är en stadsdel som under åren sedan byggnationen har blivit mer segregerat 
med en stor andel vakanser och omflyttningar. Den stora förändringen för Gårdsten för 
att förbättra och lyfta området var Gårdstensbostäder som grundades 1997 som är ett 
dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden ett av Göteborgs 
fastighetsförvaltningsbolag. Gårdstensbostäder hade två mål när det startades, det första 
var att jobba för de boende och få människor att stanna kvar i området samt utveckla 
Gårdsten för att minska segregationen. Det andra var att på göra bolaget ekonomiskt på 
lång sikt med utbyggnader och renoveringsarbeten. Samtidigt som bolaget grundades 
så grundades även Gårdstensbyron, en arbetsförmedling som hade i uppgift att få 
boende att bli mer delaktiga och hjälpa boende som stod långt ifrån arbetsmarknaden.  
 
Gårdstensbostäder påbörjade även ett stort förarbete 1997 som innebar bygga om och 
renovera tio stycken hus i västra Gårdsten som sedan la grunden till arbetsgången för 
upprustningen av östra Gårdsten som beslutades år 2000. I östra Gårdsten planerades 
en upprustning av sju stycket hus samt rivning av två höghus för att få in mer blandad 
bebyggelse. Gårdsten ansågs ha mycket monotona fasader som skapade ett negativt 
intryck som även var i behov av renovering. Under den första etappen som var en 
ombyggnation av tio hus med 255 lägenheter så arbetade man tidigt i mobilisering av 
de boende att var hyresgäst skulle få komma till talan, där olika förslag och idéer dök 
upp som entreprenören skulle ta hänsyn till. Resultaten av ombyggnationen blev väldigt 
lyckade och fick stor uppmärksamhet. De boende fick sina främsta önskningar igenom 
som tvättstugor i entréplan, övernattningsrum för vänner och en träningslokal. När nästa 
delar skulle renoveras fortsatte man med den processen och hade möten med de 
boenden där det visades upp olika förslag på åtgärder där de boende fick avgöra vad de 
tyckte fungerade bäst.   
 
För att främja den sociala hållbarheten i Gårdsten och få de boende att känna sig 
delaktiga i stadsdelen arbetar Gårdstensbostäder aktivt med olika åtgärder, mellan 1997 
till 2017 har Gårdstensbyron skapat cirka 3000 arbetstillfällen. Gårdstensbostäder 
jobbar mycket med att sysselsätta ungdomar på olika sätt, som sommarjobbare och det 
står medskrivet i alla upphandlingar att minst en ungdom som är boende i området skall 
rekryteras och vara med under hela entreprenadtiden. Gårdsten har många olika typer 
av samhällsserviceutrymmen, som nio förskolor, tre skolor, ungdomspalatset en 
aktivitetsmötesplats för ungdomar. Det finns också 25 stycket lägenheter som är 
specialiserade för ungdomar som har olika typer av problem. I Gårdsten jobbar man 
mycket med samarbete och att utveckla trygghetsarbetet, trygghetsgrupper som är 
tillgängliga alla kvällar och helger året runt, att skapa förutsättningar för attraktiva 
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serviceutrymmen med en tanke bakom att inte hyra ut till vem som helst. En viktig del 
anser Gårdstensbostäder är att se till att det är rent och snyggt i området och att åtgärder 
ska ske snabbt och effektivt.  
 
Gårdstensbostäder jobbar aktivt med miljöarbete och har fått flera utmärkelser inom 
detta, arbetet i har i första hand handlat om att stärka boendeinflytande, 
energieffektivisering och arkitektur. Med ett nytt avfallssystem, solfångare för 
uppvärmning av varmvatten, luft som blandas in i trapphusen och luftspalten i 
fasaderna. Fasaderna har också fått en total renovering med ommålning som har getts 
pris för bästa färgmiljö. Detta för att få de boende att få en bättre boendemiljö och 
trygghet för att stärka deras självkänsla och att vara stolta att bo i området. 
Renoveringen av Gårdsten har lett till att klotter och nedskräpning inte längre är något 
problem och energieffektivitet har visat en besparing på driftkostnad med cirka 
sextiotusen var år per lägenhet, klotter och nedskräpning förekommer inte längre  
 

 Social Hållbarhet 
AB Eidar, som är Trollhättans kommunala bostadsbolag, har under många år arbetat 
med den sociala hållbarheten och det har för dem varit en viktig faktor för att skapa bra 
levnadsvillkor, en fungerande boendemiljö och för att främja integrationen. Ett av 
Eidars viktigaste uppdrag är att bidra till en positiv utveckling i stadens utsatta områden.  

Arbetet med den sociala hållbarheten är väldigt fokuserat. Företaget har gjort väldigt 
mycket sociala insatser, både på egen hand men också tillsammans med 
Hyresgästföreningen. Första januari 2018 sjösattes en ny organisation med en 
specialiserad enhet som enbart fokuserar på de bo-sociala frågorna. Tidigare har det 
inte funnits någon struktur i arbetet som gjorts kring den sociala hållbarheten, men med 
en ny specialiserad enhet har strukturen och målen blivit kontinuerliga, vilket således 
har lett till ett väldigt stort fokus på de sociala frågorna. Att satsa på den sociala 
hållbarheten är också väldigt affärsmässigt, då kostnaderna för att inte göra det 
överstiger vida det företaget lägger in. Förutom en bo-social avdelning, ställer Eidar 
sociala krav i upphandlingarna i samband med nybyggnation eller renovering, bland 
annat för att försöka få in fler människor som är långt från arbetslivet i praktik. 

Eidar lägger mycket tid, kraft och resurser på den bo-sociala avdelningen och på arbetet 
med att främja integrationen, vilket de tror är väldigt uppskattat av hyresgästerna. 
Arbetet med den sociala hållbarheten är väldigt tidskrävande och kostsamt, men något 
som Eidar vet att de tjänar på i det långa loppet. 

En stor del i den sociala hållbarheten är att främja integrationen, bland annat genom 
Eidar Akademi, en arton-månaders utbildning. Eidar Akademi är en satsning som Eidar 
gör i samband med Kunskapsförbundet Väst, Trollhättan Stad och Arbetsförmedlingen. 
Utbildningen tar in tio personer från utsatta områden i Trollhättan, där de får en 
komplett fastighetsskötarutbildning med garanterat sommarjobb i två perioder samt en 
stor chans till anställning. Syftet med Eidar Akademi är att minska utanförskap och 
bidra till en socialt hållbar stad. 

En annan stor och viktig social fråga är att hyresgästerna ska trivas och känna sig trygga. 
Eidar har därför gått ut med en förfrågan om vilka åtgärder som krävs för att 
hyresgästerna i höghusen på kvarteret Guldvingen ska känna sig trygga i sitt 
bostadsområde. Många anser att källarna och trapphusen känns otrygga. I dagsläget 
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finns det en branddörr som avgränsar trapphusen från våningsplanen, vilket många 
hyresgäster anser som otryggt då de inte vet vad som gömmer sig på andra sidan dörren. 
Som en åtgärd för att bygga bort otryggheten väljer Eidar att bland annat göra 
transparenta trapphus genom att ta bort den nuvarande branddörren och byta ut alla 
lägenhetsdörrar till brandklassade dörrar, men också att ha kameraövervakning i 
utrymmen som ligger under mark och på offentliga platser. 

För att öka tryggheten i området ytterligare anordnar Trollhättan Stad trygghetsronder.   

4.3.1 Identitet  
Sedan kvarteret Guldvingen byggdes i början på 1970-talet har inget direkt underhåll 
gjorts på området, vilket kan vara en orsak till att fasaderna i dagsläget ser slitna och 
blekta ut. 

För att göra kvarteret Guldvingen attraktivt igen och stärka områdets identitet kommer 
en såväl utvändig som invändig renovering att utföras. Genom att renovera fasader och 
skapa temaparker på tomma gräsytor så kommer hela området att lyftas och utstråla 
attraktivitet. 

En fysisk upprustning kan även höja områdets status i andras ögon, vilket i sin tur kan 
leda till att den negativa stämpeln som finns över Lextorp i dagsläget på lång sikt kan 
försvinna. Detta kan vidare påverka hyresgästernas inställning till sitt bostadsområde 
genom att få dem att känna stolthet över sin bostad och sitt område, vilket i sin tur kan 
höja självkänslan. Eidar anser att den renovering som ska utföras långsiktigt kommer 
att ändra den negativa stämpeln som finns idag. Den fysiska renoveringen i samband 
med den stora sociala satsningen som görs från företagets sida kommer öka 
attraktiviteten i området 

Ett steg i att lyfta området och få det attraktivt igen är att ändra stämpeln som finns över 
området. En viktig faktor till detta är första intrycket, både i form av fasad, utemiljö 
samt ordning och reda. En utvändig renovering är en stor kostnad men också något som 
långsiktigt skapar en helt annan förutsättning för området, där en positiv bild kan bidra 
till att fördomar minskar och integrationen främjas. 

Eidar AB ser alla kostnader för projektet ses som en investering och finansieras via 
lånade medel. Summan av renoveringskostnaden är ungefär 800 000 kronor per 
lägenhet. Boverket sponsrar med halva summan för utemiljön som ligger på 18 miljoner 
kronor, vilket betyder att Eidar själva får betala 9 miljoner kronor själva. För 
kvarboende hyresgäster kommer hyran att höjas i snitt 18 % och för nyinflyttade 
hyresgäster cirka 27 %. Tabellen nedan visar lägenhetsstorlek, nuvarande hyra och den 
nya hyran efter renovering för kvarboende och för nyinflyttade. (Mailkontakt med Eidar 
AB)  
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Tabell 2. Lägenhetsstorlek, nuvarande hyra och nya hyra efter renovering för 
kvarboende och för nyinflyttade. 

Lägenhetsstorlek Nuvarande 
hyra  

Ny hyra för 
kvarboende  

Ny hyra för 
nyinflyttade 

1 RKV 30m2 ≈ 2700kr ≈ 3400kr ≈ 3800kr 

2 ROK 58m2 ≈ 4900kr ≈ 5900kr ≈ 6250kr 

3 ROK 74m2 ≈ 6200kr ≈ 7300kr ≈ 7700kr 

RKV= Rum och kokvrå 
ROK = Rum och kök 

Figurerna nedan visar höghusens fasadutformning i dagsläget och höghusens planerade 
fasadutformning efter renovering. Figur 8 är den planerade utformningen av kortsidorna 
samt långsidorna på höghusen 2–7 på figur 9.  

 

Figur 7. Fasad i dagsläget på höghusen i kvarteret Guldvingen (AB Eidar, 2019). 
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Figur 8. Planerad fasadutformning på höghusen i kvarteret Guldvingen efter 
renovering (AB Eidar, 2019). 

4.3.2 Variation 
I stadsdelen Lextorp finns det en god variation av upplåtelseformer. Området erbjuder 
såväl flerbostadshus, radhus och villatomter. Trots en redan god blandning av bostäder, 
verksamheter, mötesplatser och serviceutbud planerar Eidar att satsa ännu mer på 
området för att få stadsdelen att växa. På Lextorp finns det ett nybyggt ålderdomshem 
och planer på att bygga ett LSS-boende samt tre nya punkthus. 

Förutom en god variation av upplåtelseformer erbjuder Lextorp också en 
motionsanläggning med olika aktiviteter, som bland annat brottning, boxning och 
squash, samt en vårdcentral och ett apotek. För att skapa en variation på stadsnivå finns 
en önskan om att de kommunala verksamheterna ska placeras strategiskt så att invånare 
från hela staden har en anledning att besöka Lextorp. Detta hade också bidragit till en 
mer sammanlänkad stad. 

Under observationen uppfattade studenterna att gårdarna mellan bostadshusen i 
dagsläget har brist på variation, de består till största del av tomma gräsytor. Området 
Guldvingen är ett bilfritt område som endast är tillgängligt för fotgängare, cyklister 
samt fordon med passerkort. Eftersträvan av en god variation medför att Eidar kommer 
att bygga temaparker på de tomma gräsytorna mellan bostadshusen, bland annat för att 
skapa nya och trivsamma mötesplatser för hyresgästerna men också som en åtgärd för 
att lyfta området och få det mer attraktivt. Figur 9 nedan visar en översiktsbild på 
höghusens placering och gårdsmiljön, figur 10 visar den planerade utformningen med 
temaparker där nummer på husen är samma som figur 9. 
 

 

Figur 9. Översiktsbild på höghusen och gårdsmiljön på kvarteret Guldvingen (Hitta.se) 
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Figur 10. Planerade temaparker mellan höghusen på kvarteret Guldvingen (AB Eidar, 
2019). 
 
 

4.3.3 Samband 
Geografisk ligger stadsdelen Lextorp i utkanten av Trollhättan, cirka fyra kilometer från 
centrum, vilket kan vara en av utmaningarna för att öka sambandet med resten av 
Trollhättan stad. Ett längre avstånd till centrum medför dock en god och välplanerad 
kollektivtrafik med busshållplatser utspridda över Lextorpsområdet, se figur 11 nedan, 
området Lextorp är innanför röd linje. 
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Figur 11. Busshållplatser på Lextorpsområdet. 

Bussarna går med ett mellanrum på cirka 10–15 minuter (Västtrafik, 2019), vilket 
stärker de fysiska sambanden mellan stadens olika delar då det blir lättare att förflytta 
sig mellan områden inom staden. 

Negativa händelser som skett på Lextorp har förvärrats av media, vilket också bidrar 
till att fler människor väljer att inte besöka stadsdelen. Majoriteten av de intervjuade 
personerna anser att positiva åtgärder och arbeten med integrationen inte hyllas eller 
intresserar media på samma sätt, vilket således bidrar till att staden fortsätter vara 
segregerad. 

Genom att anordna olika aktiviteter på Lextorp, som bland annat påsklovspyssel, 
Lextorpsdagen och midsommarfirande, hoppas Eidar kunna främja integrationen. Det 
är dock svårt att få dit människor från övriga stadsdelar i Trollhättan, men långsiktigt 
hoppas de kunna locka fler invånare till Lextorp med sina många olika aktiviteter. En 
socialt sammanhållen stad medför att integrationen främjas. En förhoppning är att bland 
annat kunna utveckla någon aktivitet på området som lockar andra människor från 
kommunen som inte bor i området, att skapa en träffpunkt för alla Trollhättebor, men 
också att få in kommunala verksamheter för att sammanlänka staden ytterligare. 

 Gestaltning 
För att skapa ett attraktivt område finns det många olika aspekter att beakta. En god 
gestaltning är viktigt för hur väl en livsmiljö fungerar. En god gestaltning handlar också 
om att skapa ett bättre samhälle för människor att leva i. Gestaltning handlar om både 
enskilda byggnader men också om hur den fysiska miljön runt omkring utformas och 
planeras.  

Höghusen på kvarteret Guldvingen byggdes i början på 1970-talet, och sedan dess har 
inget direkt underhåll gjorts. Det har resulterat i att fasader har blivit slitna och 
solblekta, vilket ge ett nedgånget uttryck och det är därför dags för en upprustning av 
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kvarteret Guldvingen. Det första steget i att skapa ett väl utformat område med god 
gestaltning är att ge fasaderna och gårdarna ett lyft, då det första intrycket är en viktig 
faktor som bidrar till hur utomstående människor skapar sin bild av området. Ett 
fasadlyft hoppas kunna på lång sikt återskapa en positiv bild över området. 

Med tomma gräsytor samt slitna och nedgångna fasader är Lextorp ett väl planerat 
område med goda möjligheter för ett levande stadscentrum. När området byggdes 
utformades det med en särskild stadsplanering i fokus, precis som många andra 
miljonprogramsområden. Lextorp rymmer ett eget centrum, Eidar Center, samt annan 
samhällsservice. Resultatet av Lextorps egna centrum blev Granngården/Eidar Center 
som i dagsläget rymmer en mindre livsmedelsaffär, Direkten, samt en 
motionsanläggning som erbjuder diverse aktiviteter. På området finns också 
Trollhättans största ute gym, en multiarena, fotbollsplaner, förskola, skola, 
ålderdomshem, vårdcentral, apotek samt kyrkor. 

När Lextorp byggdes var det ett väldigt populärt område som kallades för Lyxtorp av 
de boende. Det fanns mycket aktiviteter och affärer som lockade människor från andra 
delar av staden, bland annat öppnades Trollhättans första videobutik på Lextorp. Det 
goda varade dock inte länge, tidigt 80-tal började området bli segregerat och Lextorp 
har sedan dess blivit utmålat som ett problemområde. 

Lextorp har alla förutsättningar som krävs för att uppnå kriteriet väl utformad och god 
gestaltning. Det största arbetet ligger i att återskapa en positiv bild över Lextorp hos 
resterande invånare i kommunen, få ett ännu mer integrerat samhälle samt höja den 
fysiska attraktiviteten på området. 

 Sammanfattning av insamlad empiri 
I ett socioekonomiskt svagt bostadsområde är den sociala hållbarheten en av många 
viktiga faktorer för att lyckas återskapa en hållbar bostadsmiljö. För Eidar är den sociala 
hållbarheten något de jobbar mycket med och prioriterar, både för att skapa bra 
levnadsvillkor samt en trygg och trivsam boendemiljö. Det finns många faktorer som 
spelar in och många olika betraktelser på begreppet social hållbarhet, men för Eidar är 
integration, trygghet och trivsel stora sociala frågor och något som de jobbar mycket 
för. 

Lextorp är ett område i Trollhättan som ofta får ta mycket negativ kritik från media, 
som också gärna förvärrar situationen. Detta är en stor orsak till att människor från 
andra stadsdelar i Trollhättan får en negativ bild över området. 

I dagsläget anordnas aktiviteter som klädbytardagar, temakvällar och olika lovaktivitet. 
Aktiviteterna är till för att få hyresgästerna delaktiga, men också som ett steg i att främja 
integrationen med övriga Trollhättan. En önskan är att få in fler verksamheter, framför 
allt kommunala, till Lextorp. Detta för att få invånare från andra delar av kommunen 
till området. Målet är att skapa en träffpunkt för hela Trollhättan.  

Renoveringen som ska göras på kvarteret Guldvingen på Lextorp görs dels för att inget 
större underhåll har gjorts sedan det byggdes i början på 1970-talet, men också som en 
åtgärd för att försöka lyfta områdets fysiska attraktivitet. De flesta människorna går på 
första intrycket och skapas tilltalande och attraktiva fasader kan det också bidra till att 
människorna skapar sig en positiv bild av området. Renoveringen syftar inte enbart till 
enskilda byggnader utan också till hur den fysiska miljön runt omkring utformas och 
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planeras, därför får gårdsmiljöerna ett lyft genom att skapa olika parker mellan 
bostadshusen med olika teman som till exempel vatten, skog, berg och rymden. 

För att göra hyresgästerna mer delaktiga i renoveringen får de vara med att bestämma 
tillval till sina egna lägenheter och kan på så sätt få vara med och styra sin hyra.  

Lextorp har en god variation med genomtänkt planering och god förbindelse för 
kollektivtrafik, vilket stärker de fysiska sambanden med resten av staden. Området 
erbjuder diverse samhällsservice som vårdcentral, skola och apotek. 

Lextorp har en genomtänkt planering och goda förutsättningar ur ett 
gestaltningssynsätt. Det största arbetet ligger i att förändra den negativa bilden som har 
präglat området i många år. Genom att flytta Eidars huvudkontor till området har de 
lagt en grund för andra verksamheter men också för att få dit människor från andra 
stadsdelar i Trollhättan. Eidar gör ett stort och viktigt jobb för att integrera 
socioekonomiskt svaga bostadsområden med resten av staden. Lextorp är ett 
välutformat område med närhet till bland annat affärer, skola, vårdcentral, apotek och 
ålderdomshem. En stor del ligger i att återskapa den positiva bilden som fanns när 
området byggdes, skapa en träffpunkt för att få människor att vilja vara där men också 
att höja den fysiska attraktiviteten i form av fasader och gårdsmiljö. 
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5 Analys och resultat 
Detta kapitel redovisar analys och resultat av den insamlade empirin i relation till det 
teoretiska ramverket. Analysen gjordes på intervjumaterial, diverse rapporter och med 
hjälp av dokumentanalysen. Utifrån analysen besvaras frågeställningarna i 
resultatkapitlet. 

 Analys 
Analysen delas in i underrubriker efter det teoretiska ramverket och empirin för att 
lättare finna kopplingar mellan dessa. 

5.1.1 Social hållbarhet 
Social hållbarhet är ett begrepp som många bostadsbolag arbetar för, framför allt de 
bolag som äger och förvaltar fastigheter i utsatta och segregerade områden. En socialt 
hållbar stad är viktigt för hela samhället och inte enbart särskilda områden. Arbetet med 
den sociala hållbarheten är väldigt fokuserat och målmedvetet med långsiktiga 
perspektiv hos Eidar. Till stor del handlar det om att öka boendes delaktighet, både i 
sitt område men också i samhället i övrigt. Att främja integrationen är högt prioriterat 
för flertal bostadsbolag och något som de lägger ned mycket tid, kraft och resurser på. 
Att skapa arbetstillfällen genom sommarjobb och sociala upphandlingar vid 
entreprenader är något som visat sig fungera för fler områden och har bidragit till att en 
del praktikanter får anställning. Social interaktion och integration är viktiga faktorer för 
att främja den sociala hållbarheten. 

En förfrågan om vilka åtgärder som krävs för att hyresgästerna ska känna sig trygga har 
bidragit till att trygghetshöjande åtgärder har genomförts eller planeras utefter de 
boendes synpunkter. Till exempel har den planerade utformningen för trapphusen på 
Lextorp såväl som portarnas utformning på Gårdsten styrts av de boendes synpunkter. 
Att låta de boende vara delaktiga och till viss del styra sin boendemiljö främjar den 
sociala hållbarheten. 

Både Eidar och Gårdstensbostäder arbetar aktivt med hållbarhet och miljöarbete, där 
arbetet i första hand handlat om att stärka boendeinflytande, energieffektivisering och 
arkitektur. Detta har visat sig vara en positiv åtgärd för både bolag och stad. 

5.1.2 Gestaltning 
När områdena byggdes så utformades dom med en god stadsplanering med fokus på att 
ha ett levande stadscentrum. Områdena som har analyserats har bra möjligheter till ett 
levande stadscentrum, men skillnaderna från hur det byggdes under 60–70 talet och hur 
vi bygger idag är stora. Områdena som har analyserats har inte genomgått något större 
renovering sedan de byggdes och delar av området är inte optimala i dagsläget, som 
tomma grönområden och enformiga fasader. Det krävs en stor summa pengar för att 
renovera och lyfta gestaltningen i områdena och som förvaltare är det inte alltid de kan 
eller vill betala då det i slutändan ska vara ekonomiskt.  

Gestaltningen för ett område är viktigt för hur övriga staden ser gentemot området. 
Eidar anser att hyresgäster i Lextorp trivs i området och det inte är ett område som är 
mer oroligt än andra i Trollhättan. Det handlar mer om stämpeln som området har haft 
under en längre tid samt media som ibland förstorar upp problem. För att få bort den 
stämpeln anser Eidar att de behöver jobba mycket med att få människor utanför Lextorp 
att våga sig dit. Eidars arbete med att få tillbaka stadsdelen till att bli levande igen har 
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visat sig ge positiv effekt och tillsammans med en totalrenovering av fasader, grönytor 
och stamrenoveringar så hoppas Eidar på att ge Lextorp ett nytt ansikte.  

En god gestaltning för ett område innebär att ha en livsmiljö som fungerar och är 
uppskattad. Att skapa en sådan för ett område som byggdes under miljonprogramstiden 
beror mycket på hur det ser ut idag för att ta fram en optimal lösning. Både 
Gårdstensbostäder och Eidar anser att en renovering av fasaden för att få området att se 
attraktivt ut utifrån, samt att utforma grönområden för att skapa trygga samlingsplatser 
för hyresgäster och göra det svårt för oroligheter är en viktig process för att lyfta ett 
områdes gestaltning. 

 Vilka åtgärder är effektiva för att boende i ett 
miljonprogramsområde ska ha en trivsam boendemiljö? 

Det finns många åtgärder som är effektiva för att skapa en trivsam boendemiljö. För att 
boende ska ha en trivsam boendemiljö i området är helt, rent och snyggt en term som 
både Eidar och Gårdstensbostäder förhåller sig till och arbetar väldigt mycket med. Ett 
område som är helt, rent och snyggt är första steget i att förmedla en positiv bild över 
en utsatt stadsdel samtidigt som attraktiviteten ökar. Ett aktivt arbete med att integrera 
utsatta områden med resten av staden, sprida en positiv bild av område och att vara 
stationerad på området har visat sig ge positiva resultat. 

På kvarteret Guldvingen har inget större underhåll gjorts sedan det byggdes i början 
1970-talet, vilket innebär att lägenheterna i princip är oförändrade sedan det byggdes. 
Lägenheter som har haft samma köks- och badrumsinredning sedan det byggdes kan ha 
en stor påverkan på hur trivsamt de boende upplever sin boendemiljö. Att öka 
bostädernas standard bidrar till en trivsam miljö. En annan stor del handlar om att 
uppgradera tekniska system så att de uppfyller dagens krav.  

Att tillfredsställa alla boendes önskemål är en utmaning, men att låta dem vara delaktiga 
i renoveringen genom att få göra tillval till sina lägenheter är en god start då det är ett 
sätt att till viss del få vara med och skapa sin egen boendemiljö. 

 Vilka åtgärder är effektiva för att boende i ett 
miljonprogramsområde ska ha en trygg och integrerad miljö? 

För att skapa en trygg miljö är det viktigt att ta hänsyn till de boendes synpunkter och 
låta dem vara delaktiga i trygghetshöjande åtgärder i området. Inflytande och 
delaktighet i såväl lägenheternas och områdets utformning bidrar till en bättre 
boendemiljö och trygghet. De boende får vara med och ge förslag och synpunkter på 
trygghetshöjande åtgärder utifrån sina perspektiv. På kvarteret Guldvingen i Trollhättan 
finns det många som känner sig otrygga i tvättstugor och källarutrymmen och för att 
motverka otryggheten installeras kameraövervakning på offentliga platser. 

Förändringar i utemiljön bör till viss del göras i samråd med de boende, både för att öka 
känslan av delaktighet men också för att utforma utemiljön utefter deras preferenser. 
Att skapa offentliga mötesplatser som trygga grönområdet där människor med olika 
bakgrund kan mötas, är viktigt för att skapa en socialt sammanhållen stad. 

Åtgärder som bidrar till minskad brottslighet och oro ökar tryggheten för de boende, 
vilket i sin tur också gynnar den sociala hållbarheten. Genom att anordna diverse 
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aktiviteter för både boende, men också för övriga invånare i staden kan integrationen 
främjas.  

 Vilka renoveringsåtgärder är effektiva för att lyfta ett 
miljonprogramsområde så att det blir attraktivt igen? 

För att ta fram effektiva renoveringsåtgärder i ett område så beror det väldigt mycket 
på hur områdets ser ut och vilken problematik området har. Att låta hyresgästerna vara 
delaktiga i valen med renovering och andra åtgärder är något som Gårdstensbostäder 
har arbetat mycket med i renoveringen för Gårdsten. Det är också något som Eidar 
jobbar aktivt med i Lextorp. Att låta hyresgäster delta har visat sig att ge positiva 
resultat som Gårdstensbostäder som har fått olika priser som bästa färgmiljö och stora 
samhällsbyggarpriset.  

En blandad bebyggelse i områden samt en upprustning och utökning av 
serviceutrymmen är också en åtgärd som bidrar till att områden blir mer attraktiva. När 
Eidar flyttade sitt huvudkontor till granngården i Lextorp var en stor del av lokalerna 
tomma, nu har nya aktörer flyttat in och Eidar bygger ut sitt kontor för att få plats med 
fler.  

Lextorp är i den fasen att påbörja upprustningen sommaren 2019 där samtliga 
lägenheter på Guldvingen kommer genomgå en stamrenovering för kök och badrum. 
Eidar har tagit fram ett nytt utseende på fasaderna som redovisas i  kapitel 4.2.1 samt 
beslutat att utemiljön ska få ett lyft med temagårdar. En renovering av fasader ger 
mycket för hur bilden som övriga staden ser på området, människor som har negativa 
fördomar om området vågar sig dit oftare.  

 Koppling till målet 
Målet var att undersöka vilka åtgärder som är effektiva för att återskapa en hållbar 
bostadsmiljö i ett miljonprogramsområde. Frågeställningarna låg till grund för 
utredningsarbetet och bidrog till att uppfylla målet. För att ta fram effektiva åtgärder 
för Lextorp har det visat sig att vara problematiskt att definiera vad en effektiv åtgärd 
är. Eidar AB är i den fasen att de arbetar och planerar med vissa av de delar som har 
tagits upp i arbetet och resultaten kan ta flera år innan de visar sig vara positivt. De 
åtgärder som har tagits fram har visat sig ge effektiva resultat för området Gårdsten och 
det finns en likhet mellan åtgärder som Eidar AB arbetar med och åtgärder som 
Gårdstensbostäder har arbetet med sedan 1997. 

Intervjuerna visade kontinuerligt att arbetet med den sociala hållbarheten i ett utsatt 
område är väldigt fokuserat. Det kontinuerliga arbetet har medfört att effektiva åtgärder 
har tagits fram för att främja integrationen och öka tryggheten i området. Förslagen som 
presenteras är konkreta och åtgärderna bidrar till en hållbar bostadsmiljö i ett 
miljonprogramsområde. 

Att hitta specifika åtgärder som är effektiva har visat sig vara mer komplicerat än 
förväntat. Men mycket pekar på att visa delaktighet och engagemang till hyresgästerna. 
Att Eidar flyttade sitt huvudkontor till Granngården och när Gårdstensbostäder bildades 
är två beslut att visa delaktighet och engagemang på två separata områden. Där efter 
flytten för Eidar AB till Lextorp har mer aktörer velat flytta in till Lextorp. 
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Att studera två områden som är i helt olika faser är viktigt för att målet ska uppnås. 
Gårdstensbostäder som har renoverat och arbetat med Gårdsten samt Eidar AB som 
arbetar och ska starta renoveringen av Lextorp. Det är två områden med olika 
problematik, men åtgärder som har gjorts av Gårdstensbostäder är liknade med de 
åtgärder som Eidar jobbar med 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultatet, metodval samt begränsningar och slutsatser. 
Avslutningsvis redovisas förslag på vidare forskning. 

 Resultatdiskussion 
 Materialet från intervjuerna anses vara trovärdigt då det har spelats in, transkriberats 
och sedan analyserats. Genom att transkribera intervjuerna har det insamlade materialet 
kunnat analyseras och kontrolleras. Intervjuer genomfördes med flera personer som har 
olika koppling till området. Svarsmönstret hos de intervjuade personerna var likvärdigt 
och personerna uppgav vid flera tillfällen liknande svar på frågorna som ställdes, vilket 
kan stärka trovärdigheten. Dock hade respondenterna olika infallsvinklar utifrån dess 
roll i företaget och erfarenheter. Reliabiliteten kan framstå som bristfällig då 
bostadsbolaget själva har tagit fram de utvalda intervjupersonerna, vilket kan komma 
att påverka resultatet. De intervjuade personerna kan också uppträda partiska till 
frågorna och bidra till att fakta som den intervjuade tror är relevant presenteras och 
andra viktiga delar försummas. Validiteten kan påverkas då de boende inte varit med 
och påverkat frågeställningarnas svar med sina åsikter. 

De svar som erhölls från intervjuerna har hög validitet då personer med bred och 
värdefull kunskap inom ämnet och området har intervjuats. Intervjuerna genomfördes 
ostrukturerade och lämnade stor plats till den intervjuade att svara fritt och styra 
samtalet mot det fakta som denne ansåg relevant. Dokumentanalysen och övrig 
datainsamling ger en hög trovärdighet då det är hämtat från pålitliga källor.  

Om samma undersökning skulle genomföras på samma sätt så finns det risk att ett 
likvärdigt resultat inte erhålls. Resultatet skulle kunna skilja sig åt beroende på vilka 
personer som intervjuas, vilken koppling dessa har till området och hur mycket 
personliga åsikter som blandas in.  

 Metoddiskussion 
Att intervjua personer utanför Eidar AB som områdespoliser och projektledaren för 
Serneke har varit väldigt givande. En del som kunde bidragit med information till 
arbetet som inte har gjorts, är en undersökning hur hyresgäster upplever att bo i 
området. Som kommunalt bolag har de god kännedom hur hyresgäster trivs, dock har 
informationen om hur hyresgäster trivs tagits från intervjuerna hos Eidar AB vilket 
sänker reliabiliteten.  

Dokumentanalyses för Gårdsten är relevant då det stadiet som Gårdsten var i samt 
arbetet som Gårdstensbostäder har gjort, är liknande med stadiet och arbetet som Eidar 
har gjort med i Lextorp. Informationen om Gårdsten kommer från pålitliga källor, 
dokument från Eidar anses också vara pålitliga, dock kunde mer dokumentanalyser 
gjorts för att få en mer överblick.  

Observationen gjordes innan intervjuerna och gjordes på området Guldvingen i 
Lextorp. Observationen kunde ha gjorts efter intervjuerna när författarna hade mer 
förståelse och information om området för att få en annan syn. Observationen kunde ha 
genomförts på ett större område för att få mer förståelse kring helheten i Lextorp, men 
arbetets fokus låg på husen i området Guldvingen då det är den delen som ska renoveras. 
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 Begränsningar 
Områden som byggdes under miljonprogramstiden har sin historia och detta arbete är 
svårt att använde i alla området som står inför valet om det ska renoveras eller rivas. 
Detta arbete är mer som en handledning hur arbetsgången kan vara som förvaltare för 
område med en liknande problematik. 

För andra aktörer som vill ta del av informationen i detta arbete, bör de aktörerna ta 
hänsyn till att både Gårdstensbostäder och AB Eidar är kommunala bolag och har en 
större kännedom om staden och sina områden än andra kan ha. För att renovera ett 
miljonprogramsområde kan det vara svårt för bolag som har ett större avkastningskrav 
då renoveringar för miljonprogramsområden oftast blir mer omfattande, bidrag är också 
en del till att det går att genomföra vissa renoveringar.  

 Slutsatser och rekommendationer 
Målet med studien var att undersöka vilka åtgärder som är effektiva för att återskapa en 
hållbar bostadsmiljö i ett miljonprogramsområde. Vilka åtgärder som är effektiva beror 
mycket på vilken historia och problematik som området har, samt åtgärder kan du som 
förvaltare behöva arbete med under en längre tid för att uppnå en tryggare och mer 
integrerad bostadsmiljö. Rekommendationer och slutsatser av studien är följande som 
gett ett effektivt resultat. 

 Renovering av utemiljön. 
 Aktivt jobba med att låta hyresgäster vara delaktiga. 
 Visa delaktighet i området och engagemang. 
 Att sträva efter att hålla området helt, rent och snyggt.  
 Service utrymmen som lockar människor från hela staden. 

 Förslag till vidare forskning 
Hur bidrag kan påverka bolagens val om miljonprogramsområden ska renoveras eller 
rivas är en del som kan utvecklas mer. Att se över den ekonomiska biten är intressant 
då många miljonprogramsområden är stora och det kan ekonomiskt vara svårt utan 
bidrag.  

En annan del är hur skillnaden är för förvaltningen i olika området, om det är en skillnad 
på hyresgästernas boendemiljö när det är ett kommunalt eller privat bolag som förvaltar 
om områden. Skillnaden i arbetsmetoderna för att öka tryggheten och integrationen kan 
också studeras mer inom privata och kommunala bolag.  
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