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ABSTRACT 

There is a prevailing pressure on the housing market of today’s Sweden. Many 

regions lack vacant apartments for the inhabitants to live in. This combined with 

local housing markets with the opposite situation is current creates a landscape 

with different challenges for the municipalities to deal with. One important actor 

on the Swedish housing market is the local companies that the municipalities 

around Sweden own and conduct. According to tradition, these public companies 

have been focusing on offering affordable apartments available to all members of 

the society. With the prevailing lack of vacant homes and with a new law that 

states that the public housing companies needs to work in accordance with 

businesslike principles there could be a risk that the number of people that are 

excluded from the ordinary housing market could increase. One way of ensuring 

that the public companies take a social responsibility is by expressing this in the 

steering policy documents that the municipalities produce.   

The aim of this study is to examine if (and how) the different public housing 

companies in the county of Västerbotten mention social responsibility in their 

policy documents. This is primarily achieved by conducting a content analysis of 

their current policies. The study addresses the following questions: Do the policy 

documents produced by the municipalities in Västerbotten express a social 

responsibility? Is it possible to distinguish any spatial variations between the 

municipalities regarding the social responsibility? How do the policy documents 

in Umeå and Vännäs differ in relation to other communal policies? What 

strategies could the municipalities use in their work with discouraging an 

increasing homelessness? 

The study indicates that the social responsibility is limitedly expressed in the 

current policy documents. The terms that are used when describing social 

responsibility are wide and could therefore imply a lot of different things. The 

majority of the municipalities that mention social responsibility are located in the 

eastern parts of the county where the number of inhabitants are high. 

Key words: Housing, public housing, social housing, homelessness, 

municipalities, policy documents 
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1. INLEDNING 

Att ha någonstans att bo är för många en förutsättning för att kunna leva ett 

drägligt liv. En egen bostad ger en känsla av platstillhörighet och trygghet. Det 

skapar en grund för ett värdigt liv och kan dessutom vara avgörande för 

människors förmåga att ta hantera motgångar och problem (Holmberg, 2008). 

Med det sagt kan vi konstatera att bostaden är något centralt i många människors 

liv och av största vikt för ett fungerande samhälle.  

I många städer råder brist på lediga bostäder. Detta gäller fram för allt i de 

samhällen som växer till följd av den rådande urbaniseringen. 

Urbaniseringsprocessen sätter sin prägel på bostadsmarknaden där ett hårt tryck 

blir den naturliga följden i många större samhällen. Medan städerna har problem 

med trångboddhet, långa bostadsköer och höga priser råder en annan problematik 

på landsbygden. Många delar av de rurala områdena i Sverige avbefolkas vilket 

leder till en lokal bostadsmarknad med ett överskott av lediga bostäder. De stora 

skillnaderna mellan stad och land skapar en obalans där flyttströmmen leder till 

ett underskott av bostäder i städerna och ett överskott på landsbygden 

(Länsstyrelsen Västerbotten, 2014). 

En stor aktör på hyresmarknaden i Sverige är de kommunalt ägda allmännyttiga 

bostadsbolagen. Syftet med dessa bolag är att främja en god bostadsförsörjning i 

Sveriges kommuner (Boverket, 2008). Utifrån den ovan nämnda problematiken 

kan man konstatera att de kommunala bostadsbolagen står inför olika typer av 

utmaningar beroende av vilken kommun de verkar i. För att klargöra vad syftet 

med de allmännyttiga bolagen är samt vilken roll dessa har på respektive 

bostadsmarknad tar de flesta kommunstyrelser fram ett ägardirektiv. 

Ägardirektiven är ett juridiskt bindande dokument som ska ange vilka uppgifter 

och vilken roll ett specifikt bolag har samt hur det ska styras (SABO och SKL, 

2013). De allmännyttiga bolagen har, enligt tradition, haft ett stort ansvar för 

sociala boendefrågor i samhället. Sedan en lagändring år 2011 ställs också krav 

på de allmännyttiga bostadsbolagen att de ska drivas enligt affärsmässiga 

principer (SABO och SKL, 2013). Intressant blir här huruvida det går att 

kombinera ett allmännyttigt och bostadssocialt uppdrag med affärsmässighet och 

vinstintresse. 

För att undersöka vilket bostadssocialt ansvar de allmännyttiga bolagen anser sig 

ha på den idag hårt pressade bostadsmarknaden kommer denna studie att redogöra 

för innehållet i de ägardirektiv Västerbottens kommuner tagit fram till respektive 

bolag. Kanske går det här att få indikationer på till vilken grad de allmännyttiga 

bolagen tar ett socialt ansvar? Kanske kan också de olika ägardirektiven spegla de 

skilda utmaningar som gäller för bostadsbolag i avfolkningsområden och 

bostadsbolag i städer med tillväxt? 
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Genom att undersöka de allmännyttiga bostadsbolagens ägardirektiv belyses ett 

av kommunens verktyg för att säkerställa en god bostadsförsörjning och en god 

boendemiljö i en tid av bostadsbrist och ökande polariseringar mellan stad och 

land. Detta kan bidra med insikter om hur det bostadssociala arbetet styrs och 

vilka målsättningar som finns gällande socialt ansvar samt hur detta varierar 

mellan kommunerna. Detta har betydelse för förståelsen av det bostadssociala 

ansvarets utformning samt av ägardirektivens faktiska betydelse. När man söker 

efter forskning gällande detta ämne hittas endast ett fåtal publicerade alster. Med 

detta i åtanke finns förhoppningar om att denna studie kan bidra med ny kunskap 

till akademiska världen om allmännyttan och dess bostadssociala ansvar utifrån 

dess styrande dokument. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med förestående studie är att undersöka vilket bostadssocialt ansvar 

allmännyttiga bostadsbolag tar på bostadsmarknaden. Detta med utgångpunkt i 

bolagens ägardirektiv. Ur ovanstående syfte kan följande frågeställningar 

härledas: 

 

 Specificeras det, i de ägardirektiv Västerbottens läns kommuner tagit fram, 

att de allmännyttiga bolagen har ett bostadssocialt ansvar?  

 Går det urskilja några rumsliga skillnader eller likheter mellan 

kommunerna i Västerbotten gällande ovanstående fråga?  

 Hur skiljer sig ägardirektiven i två av Västerbottens kommuner gentemot 

andra kommunala plandokument med avseende på bostadssocialt ansvar? 

 Vilka kommunala strategier och verktyg finns för att förebygga och 

motverka hemlöshet på ett nationellt plan? 

 

1.2 Disposition 

Studien kommer att inledas med en genomgång av tidigare studier där ämnen som 

social hållbarhet, hemlöshet, och rumslig segregation tas upp. Här kommer 

akademisk litteratur så väl som aktuella myndighetsrapporter och publikationer 

presenteras. Därefter kommer ett metodavsnitt som beskriver studiens 

tillvägagångssätt samt vilka avgränsningar som sätter de yttre ramarna för arbetet. 

Efter att metoden för uppsatsen presenterats följer en resultatdel. Denna inleds 

med en bakgrundsredogörelse för de ämnen som tangeras i studien. Syftet med 

detta är att sätta studiens resultat i en begriplig kontext.  I det avslutande avsnittet, 

som ägnas åt sammanfattning och diskussion, relateras studiens resultat med 

tidigare forskning. Dessutom ges här utrymme för egna tolkningar av 

studieresultatet.  
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2. TIDIGARE STUDIER 

Nedan följer en genomgång av relevanta studier och undersökningar som gjorts 

kring bostadsmarknadens sociala ansvar och dess allmännyttiga bolag. 

Genomgången är ordnad ämnesvis utifrån de områden som studien tangerar. De 

ämnen som tas upp är bostadsförsörjning för hemlösa, rumslig segregation, 

boendesituationen för nyanlända, social hållbarhet och allmännyttan i Sverige.  

 

2.1 Hemlöshet och den sekundära bostadsmarknaden 

Whitehead och Scanlon (2007) skriver om hur olika länder i Europa möter 

behovet av bostäder för de som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. För 

att säkerställa en god bostadsförsörjning finns ett antal olika modeller att följa. De 

flesta av de Europeiska länderna använder sig av privata stiftelser med offentligt 

stöd för att tillgodose bostadsbehovet för de som inte själva klarar att ta sig in på 

den ordinarie bostadsmarknaden. Sverige och Ungern är två nationer som sticker 

ut när det gäller bostadsförsörjning för människor med en social problematik, här 

är denna typ av bostäder ofta offentligt ägda. Generellt så finns en trend mot en 

ökad diversitet av aktörer på den sociala bostadsmarknaden.  

 

Magnusson och Turner beskriver (2008) samma fenomen som Scanlon och 

Whitehead. De förklarar att det finns en skiljelinje mellan ”public housing” och 

”social housing” och att den förra har ett mer generellt fokus medan ”social 

housing” ofta riktar in sig på ekonomsikt svaga grupper i samhället. Förutom detta 

pekar Whitehead och Scanlon ut några aktuella debatter och trender inom ”public 

housing” och ”social housing”. De förklarar att behovet av bostäder för de som 

står utanför ordinarie bostadsmarknaden ökar inom Europa vilket medför en ökad 

press på nybyggnation. Några få områden pekas här ut som undantag, bl.a. norra 

Sverige och norra delarna av England.  

 

DeVerteuil, May och von Mahs (2009) skriver om hur hemlöshetens geografiska 

uttryck är något som varierar både internationellt men även inom länder och 

regioner.  Förutom hemlöshetens geografi så beskrivs även hur förhållningssätt 

och attityder gentemot hemlösa skiftar. I artikeln framgår att den aktuella 

geografiska litteraturen lägger stor vikt vid straffåtgärder som slår ner på hemlösa 

och hur människor i hemlöshet fördrivs från offentliga utrymmen i staden.  

Författarna efterfrågar ett bredare förhållningssätt gentemot hemlösheten som tar 

vara på den komplexitet som finns bland de hemlösa och dess geografiska uttryck. 

De poängterar också att generella slutsatser om hemlöshetens rumsliga uttryck är 

svåra att dra och att alltför mycket av den forskning som idag finns på området 

fokuserar på amerikanska samhällen.  
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Socialstyrelsen (2015) skriver i en rapport om hur den sekundära 

bostadsmarknaden bör definieras. De menar att den sekundära bostadsmarknaden 

exempelvis kan utgöras av:  

”- kommunernas utbud av boendelösningar för personer som inte själva kan skaffa 

sig en bostad, eftersom de av olika anledningar inte blir godkända som hyresgäster 

på den ordinarie bostadsmarknaden  

- boendelösningar med någon form av hyresavtal, vanligtvis andrahandskontrakt, 

där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler.” 

(Socialstyrelsen, 2015, s 9) 

Socialstyrelsens undersökningar visar att den grupp som befinner sig på den 

sekundära bostadsmarknaden är diversifierad, här finns unga och gamla, 

nyinflyttade och svenskfödda. Uppkomsten av en sekundär bostadsmarknad beror 

enl. Socialstyrelsen på höga krav från hyresvärdar i kombination med ett minskat 

antal lediga hyresrätter. Tidigare vräkningar är också något som korrelerar med 

en individs möjlighet att etablera sig på den ordinarie marknaden. Arbetet med att 

förebygga hemlöshet verkar, enligt Socialstyrelsens undersökning, variera i 

omfattning beroende på kommuntyp och storlek. Storstadskommuner har ofta en 

etablerad förebyggande verksamhet medan många mindre kommuner inte har 

några fastställda riktlinjer för denna typ av arbete (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Få lediga bostäder, situationen för ekonomiskt svaga hushåll, diskriminering och 

rådande fastighetsförmedling ses, enligt Boverket, som hinder för människor att 

etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden (Boverket, 2014). Finns få lediga 

bostäder pressas priserna upp och det blir allt svårare för människor att få tillgång 

till en hyreslägenhet. Råder bostadsbrist blir det också lättare för hyresvärdar att 

ställa ekonomiska krav på blivande hyresgäster. Detta innebär att tröskeln för att 

ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden blir högre. Undersökningar visar på 

att diskriminering är något som förekommer när bostäder förmedlas. Detta kan 

innebära att vissa grupper blir utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden i 

högre grad än andra. Det kan också innebära en ökad segregation i dagens städer 

(Boverket, 2014). 

 

2.2 Rumslig segregation 

Whitehead och Scanlon framställer rumslig segregation som ett problem som 

många städer brottas med då de planerar för en god bostadsförsörjning. Gällande 

den nationella rumsliga fördelningen av bostäder ses relationen mellan ett 

överskott av bostäder i rurala områden och ett ökat tryck på bostäder i större städer 

som en framtida utmaning (2007). Friedrichs (1998) fokuserar, i sin studie, på 

segregation och ojämlikhet i urbana områden och ger här exempel på faktorer som 

påverkar den rumsliga segregationen, med Hamburg som studieobjekt. Faktorer 
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som tas upp är bland annat socio-ekonomiska ojämlikheter, diskriminering, 

andelen minoriteter i en stad samt totala antalet invånare i densamma. Musterd 

och Ostendorf (1998) menar i att den socio-ekonomiska segregationen har 

intensifierats i och med ökade inkomstklyftor i samhället. 

 

För att skapa en väl integrerad bostadsmarknad har SKL tagit fram några 

hållpunkter för kommunerna att följa. De menar bland annat att det är viktigt att 

arbeta utifrån tydligt identifierade problem och att ta vara på positiva potentialer 

i en stad. För att minska segregationen krävs också ett holistiskt synsätt där man 

ser till en hel stads utveckling istället för till enskilda utsatta områden. SKL 

förespråkar även nationella riktlinjer för hur kommunerna ska arbeta med 

integration och social sammanhållning samt att de allmännyttiga bostadsbolagens 

kunskaper tas tillvara (SKL, 2012). 

 

2.3 Boendesituationen för nyanlända 

Många av de nyanlända immigranter som vistas i Sveriges olika kommuner ser 

tillgången på bostäder som ett av de hinder som finns för att kunna etablera sig i 

det svenska samhället.   Ett problem för dessa människor är ofta att de saknar både 

tidigare boendereferenser och ett fast jobb vilket försvårar för denna grupp att ta 

steget in på bostadsmarknaden (Boverket, 2010). Många nyanlända bor till en 

början inneboende i s.k. EBO-boenden. Råder bostadsbrist i den kommun som de 

vistas i finns en risk att många blir kvar i tillfälliga lösningar och som inneboende 

i EBO-boenden (Boverket, 2010). I Sverige beviljas idag allt fler människor 

uppehållstillstånd vilket har medfört ett ökat tryck på bostadsmarknaden. Många 

människor som har fått sitt uppehållstillstånd beviljat sitter fast i s.k. 

anläggningsboenden i väntan på att få en plats tilldelad i någon kommun 

(Boverket, 2015).  

 

För att åtgärda problemet med att många nyanlända stannar kvar i temporära 

boendelösningar har Boverket tagit fram ett antal förslagsåtgärder. Bland dessa 

återfinns bland annat att möjliggöra för temporära bostadslösningar (ex. 

modulbostäder) samt att tydligare specificera hur kommunen ska kunna erbjuda 

bostäder till nyanlända i ägardirektiv till allmännyttiga bostadsbolag (Boverket, 

2015). 

 

2.4 Social hållbarhet 

Gustavsson och Elander (2013) behandlar social hållbarhet i sin artikel och 

diskuterar hur detta begrepp ska förstås. Inledningsvis problematiserar de 

begreppet genom att hävda att ”Kombinationen mångtydighet och stark normativ 

laddning tenderar att göra hållbarhet till ett intetsägande och allomfattande 

universalbegrepp - ett “hållbarhetsbabbel”” (Gustavsson och Elander, 2013, s 7). 

De tar upp exempel på studier som alla, på olika vis, försökt specificera vad 
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begreppet innebär och konstaterar att tolkningarna av termen social hållbarhet är 

många. För att få en förståelse för hur social hållbarhet kan användas i 

stadsplaneringen jämförs sex olika projekt som alla gör anspråk på att vara socialt 

hållbara. Slutsatsen av denna jämförelse är att det krävs att begreppet social 

hållbarhet bryts ned i olika mål och åtgärder. Detta för att undvika att termen inte 

blir en s.k. floating signifier(flytande begrepp utan verklig innebörd) (Gustavsson 

och Elander, 2013). 

 

2.5 Den svenska allmännyttan 

Borg och Lind (2007) har i en studie undersökt huruvida den svenska 

allmännyttan kan ses som relevant när det gäller bostadsförsörjning för socialt 

utsatta eller om samma behov skulle kunna tillgodoses genom offentlig-privat 

samverkan. I studien jämförs kommuner med allmännyttiga bostadsbolag med 

kommuner där bostadsförsörjningen sker genom samarbete mellan kommunen 

och privata aktörer. Resultatet visar att tillgången till boende för de som står 

utanför den ordinarie bostadsmarknaden i mångt och mycket är likvärdig oavsett 

om bostadsbolagen är offentligt eller privat ägda. Fördelen med offentligt ägda 

bolag är att kommunen har en starkare förhandlingsposition mot dessa i 

jämförelse mot vad de har gentemot privata fastighetsägare. Magnusson och 

Turner (2008) menar att andelen sociala kontrakt i ett allmännyttigt bostadsbolag 

står i relation till bolagets storlek. Ju mindre bolag desto större andel sociala 

kontrakt och vice versa.  

 
Mörtlund (2013) skriver i en rapport från länsstyrelsen i Stockholms län om 

ägardirektiv i allmännyttan. Hon förklarar att den nya lagen om allmännyttiga 

bostadsbolags affärsmässighet innebär att bolagens sociala ansvar måste bli mer 

transparent. Detta för att påvisa att detta arbete inte leder till ett ekonomiskt 

underskott. Det sociala ansvaret får alltså inte nämnvärt påverka bolagens 

avkastning. Gällande avkastningskravet finns delade meningar om hur detta ska 

implementeras i bolagens arbete. SABO menar att kravet på affärsmässighet och 

avkastning måste ses ur ett långsiktigt perspektiv och därför inte behöver vara 

fokus i varje enskild investering. Forskarna Lind och Lundström menar däremot 

att affärsmässighet innebär att avkastning ska vara huvudfokus vid varje 

nysatsning. Ägardirektiv kan vara ett fördelaktigt forum för att specificera 

bolagens affärsmässighet och avkastningskrav (Mörtlund, 2013).  

3. METOD 

För att besvara de frågeställningar som specificerats kommer både kvantitativa 

och kvalitativa metoder att användas. En kvantitativ innehållsanalys kommer vara 

till hjälp när den första frågeställningen ska besvaras. Resultatet av denna ger i sin 

tur underlag för en rumslig analys baserad på kartering i ett geografiskt 

informationssystem. Vidare kommer ytterligare innehållsanalyser samt 
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kvalitativa litteraturstudier bidra med verktyg för att besvara de två sista 

frågeställningarna. 

 

3.1Tillvägagångssätt 

För att få en förståelse för vad allmännyttiga bostadsbolag är och hur de fungerar 

på bostadsmarknaden kommer en bakgrundsstudie att inleda detta arbete. Denna 

studie syftar till att sätta resultatet av undersökningen i en relevant kontext och 

kommer att bestå av en litteraturgenomgång. Den litteratur som ligger till grund 

för bakgrundsstudien är bransch- och myndighetspublikationer från bl. a. SABO, 

SKL, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västerbotten.  

 

Efter ämnesintroduktionen besvaras den första av studiens frågeställningar med 

hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen syftar till att undersöka 

innehållet i ägardirektiven. På så vis blir det möjligt att analysera huruvida det 

bostadssociala ansvaret finns specificerat i direktiven. För att säkerställa studiens 

reliabilitet kommer konkreta teman att beröras och tydliga frågor kommer ställas 

till materialet. Detta krävs för att en innehållsanalys ska vara transparent (Bryman 

och Nilsson, 2011). Frågorna kommer att utgå från Boverkets indikatorer på 

bostadssocialt ansvar. För att kunna analysera och presentera geografiska 

skillnader och likheter i materialet kommer det geografiska informationssystemet 

ArcGIS att användas. Data från innehållsanalysen kommer här att behandlas i 

ArcGIS för att visa på rumsliga variationer gällande ägardirektiven.  

 

För att besvara den tredje frågeställningen kommer två kommuners riktlinjer för 

bostadsförsörjning att studeras och jämföras, även här med hjälp av 

innehållsanalys. Dessa kommer sedan att sättas i relation till respektive kommuns 

ägardirektiv samt deras faktiska arbete kring bostadsförsörjning (utifrån vad de 

angett i den aktuella bostadsmarknadsenkäten som Länsstyrelsen, på uppdrag av 

Boverket, årligen tar fram). Förutom riktlinjer för bostadsförsörjning och 

bolagens ägardirektiv kommer även andra kommunala plandokument tas upp. Här 

har aktuella översiktsplaner samt dokument som direkt berör de bostadssociala 

parametrarna valts ut.  

 

Den fjärde frågeställningen fokuserar på den del av det bostadssociala ansvaret 

som specifikt behandlar hemlöshet. Här redogörs vilka strategier som 

kommunerna kan använda som verktyg för att förebygga att människor hamnar i 

hemlöshet och utanför den ordinarie bostadsmarknaden. För att nå detta kommer 

en litteraturstudie att göras. De mesta av litteraturen har hittats efter sökningar på 

internet utifrån det ämne som berörs. Genom att läsa sammanfattningen av de 

dokument som kom fram så blev det tydligt vilka som passade denna 

frågeställning. Efter att litteraturen samlats in så görs en redogörelse av innehållet 

med avseende på kommunala strategier för att motverkas hemlöshet. Just denna 

redogörelse har ett nationellt fokus. Detta för att ha möjligheten att lyfta fram goda 



8 

 

exempel från hela Sverige på hur kommuner kan tillgodose bostadsbehovet för de 

som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 

 

Studien har gjorts i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten. Tanken är att 

denna undersökning ska kunna bidra med intressanta resultat som eventuellt ska 

kunna inrymmas i deras årliga regionala rapport om bostadsmarknaden i länet. 

Under arbetet har löpnade kontakter skett med samhällsplanerare Ida Backe på 

samhällsutvecklingsenheten. Länsstyrelsen har således bidragit med värdefulla 

synpunkter om arbetet, med material samt med idéer och tankar om ämne och 

frågeställningar. 

 

3.2 Avgränsningar och urval 

Det material som använts i studien har sin geografiska avgränsning i 

Västerbottens län. I länet finns 15 kommuner varav alla har ett allmännyttigt 

bostadsbolag. Av de kommuner som tillfrågats har 13 stycken lämnat ut sina 

ägardirektiv. Dessa 13 kommer alla att ingå i studien. Robertsfors och Bjurholms 

kommun har inte lämnat ut sina styrdokument och kommer således att uteslutas 

ur undersökningen. Den geografiska ramen har satts mot bakgrund av studiens 

tidsbegränsade omfattning men även det samarbete med Länsstyrelsen i 

Västerbotten som ligger till grund för uppsatsen. Utöver detta kan Västerbottens 

län ses som intressant då det inkluderar olika typer av kommuner, både större 

stadskommuner vid kusten och glesbygdskommuner i inlandet. Ägardirektiv har 

valts som studieobjekt eftersom de kan ses som styrande och vägledande för de 

allmännyttiga bostadsbolagen och då de därför bör kunna ge fingervisning om vad 

kommunerna och de kommunala bolagen själva ser som sin uppgift på 

bostadsmarknaden (SABO och SKL, 2013). Att sätta ägardirektiven i jämförelse 

med bolagens verkliga sociala engagemang kan också bidra med en intressant 

analys om hur direktiven används samt eventuella glapp mellan verklighet och 

styrdokument. 

 

De två kommunerna som valts ut som undersökningsobjekt för att besvara den 

tredje frågeställningen är Umeå och Vännäs. De båda kommunerna valdes utifrån 

dess olika karaktär och det faktum att båda har tagit fram riktlinjer för 

bostadsförsörjning.  Umeå är en stadskommun (enligt kommuntypsindelningen 

tillhörande kategorin större städer) medan Vännäs (som är en pendlingskommun) 

är mindre både till yta och befolkning. Vännäs ligger i anslutning till Umeå men 

saknar kontakten med kusten som Umeå har. Att studera två kommuner av olika 

karaktär kan ge en indikation på hur bostadssocialt arbete definieras utifrån olika 

förutsättningar.  

 

Fortsättningsvis studeras i den tredje frågeställningen de båda kommunernas 

framtagna kommunala dokument. De planer och styrdokument som är aktuella 

för denna studie är sådana handlingar som korresponderar mot Boverkets 
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parametrar för bostadssocialt arbete. Huvudsakligen baseras resultatet på de båda 

kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning eftersom dessa har en stark 

koppling till den befintliga bostadsmarknaden i kommunen (Boverket, 2014). 

Dessutom har kommunernas båda översiktsplaner valts som studieobjekt då även 

dessa går att relatera till bostadsmarknaden i kommunen (Boverket, 2014). För 

Umeå kommun har den aktuella handlingsplanen för att motverka och förebygga 

hemlöshet också valts ut som ett dokument som berör bostadssocialt arbete. 

Vännäs kommun har inga motsvarande dokument. 

 

Den litteratur som valts till den fjärde frågeställningen består till står del av 

bransch- och myndighetspublikationer. Skrifterna kommer till stor del från 

Boverket, Socialstyrelsen eller någon av landets länsstyrelser. Publikationerna har 

målinriktat valts utifrån tanken om att de är skrivna av tjänstemän som är väl 

insatta i ämnet vilket borde innebära att de håller hög kvalitet och därför kan ses 

som trovärdiga källor. Det finns mycket akademisk litteratur på ämnet hemlöshet 

men färre gällande hemlöshet i en kommunal kontext, därför har 

litteraturgenomgången begränsats till publikationer från myndigheter och statliga 

verk. 

 

3.3 Material 

Ett ägardirektiv är kommunernas redskap för att styra det allmännyttiga bolaget i 

önskvärd riktning. Ägardirektiven varierar i längd och innehåll men de flesta är 

kortfattade dokument på 2 - 4 sidor. Det är frivilligt att upprätta ägardirektiv men 

när det väl framtaget så är det juridiskt bindande. Ägardirektiv kan vara både 

generella och specifika. Generella direktiv är ofta mer övergripande medan 

specifika direktiv tydligt identifierar syften och mål med bolagets verksamhet, 

ofta med mätbara värden (Mörtlund, 2013). För att skapa ett ägardirektiv krävs att 

kommunen initierar att en sådant ska tas fram och för att det ska gälla måste 

kommunen och bolagsstämman godkänna innehållet. Direktivet ska beröra 

bolagets ägaridé och kan exempelvis innehålla rubriker som; Verksamhetens 

inriktning, ekonomiska utgångpunkter, sociala utgångspunkter, ekologiska 

utgångspunkter samt samordning och dialog (SABO och SKL, 2013). I denna 

studie behandlas följande kommuners direktiv: Dorotea (2011), Lycksele (2014), 

Malå (2014), Nordmaling (2012), Norsjö (2014), Skellefteå (2014), Sorsele 

(2013), Storuman (2010), Umeå (2015), Vilhelmina (2013), Vindeln (2011) 

Vännäs (2014) och Åsele (1995). 

 

Det material som ligger till grund för den rumsliga analysen av den andra 

frågeställningen kommer att vara den matris som tas fram när ägardirektiven 

behandlas med hjälp av innehållsanalys. Gällande den tredje frågeställningen har, 

som ovan nämnts, kommunala plandokument studerats. Här inkluderas riktlinjer 

för bostadsförsörjning, aktuella översiktsplaner samt handlingsplaner som går att 

relatera till bostadssocialt ansvar. Länsstyrelsens regionala 
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bostadsmarknadsenkät(som Boverket äger och initierar) ligger till grund när 

frågan om kommunernas faktiska bostadssociala arbete ska besvaras. För att ha 

möjlighet att djupare analysera frågan om vilka strategier som finns för att 

motverka hemlöshet har relevant och aktuell litteratur studerats. En stor del av 

denna litteratur består, som tidigare nämnt, av bransch- och 

myndighetspublikationer. Litteraturen kommer framförallt från Boverket, 

Socialstyrelsen och landets länsstyrelser.    

 

3.4 Innehållsanalys 

För att kunna besvara frågan om det, i Västerbottens allmännyttiga bostadsbolags 

ägardirektiv, uttrycks att bolagen har ett bostadssocialt ansvar kommer Boverkets 

indikatorer på bostadssocialt ansvar att användas. Begreppet bostadssocialt ansvar 

är mångtydigt och kan inrymma många olika parametrar. Boverkets definition av 

termen inkluderar fem stycken aspekter som alla kan ses som indikatorer på ett 

socialt ansvar. Dessa aspekter valdes ut efter en studie som Boverket utförde 2006 

där kommuner och bostadsbolag fick svara på vad de anser att ett bostadssocialt 

ansvar innebär (Boverket, 2008). Med hjälp av en innehållsanalys granskas 

ägardirektiven med avseende på fyra av de fem frågor som Boverket definierat. 

För att undvika personliga tolkningar av ägardirektiven kommer det endast 

undersökas huruvida dessa parametrar nämns eller ej. De aspekter som Boverket 

tar upp som indikatorer på bostadssocialt ansvar är: 

 Motverka hemlöshet 

 Utveckla hyresgästernas inflytande och delaktighet 

 Erbjuda bostäder med förtur till vissa hushåll 

 Erbjuda bostäder till nyanlända 

 Öka tryggheten och motverka brott 

 

De aspekter som kommer finnas med i förestående analys är (en inledande 

generell fråga) huruvida det i ägardirektiven uttrycks att bolagen har ett socialt 

ansvar (alternativt ska verka för social hållbarhet), om de uttryckligen ska arbeta 

med att motverka hemlöshet, om de ska arbeta med att utveckla hyresgästernas 

inflytande och delaktighet, om de ska erbjuda bostäder med förtur till vissa 

hushåll, om de ska erbjuda bostäder till nyanlända samt om de ska arbeta för att 

motverka segregation. 

 

Gällande aspekten ”erbjuda bostäder med förtur åt vissa hushåll” har Boverket 

valt att fokusera på ”… hushåll som har ett särskilt stort eller särskilt akut behov 

av bostad. Det gäller t.ex. dem som måste flytta på grund av nytt jobb, par som 

skiljer sig och dem som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte längre kan 

bo kvar i sin nuvarande bostad” (Boverket, 2008, s 65). Boverkets sista aspekt; 

”öka tryggheten och motverka brott” har fått stå tillbaka till förmån för parametern 

”motverka segregation/ främja integration”. Detta då brottsförebyggande arbete 
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enligt Boverket främst verkar vara aktuellt i större städer som Malmö och 

Stockholm (Boverket, 2008). ”Motverka segregation/främja integration” har valts 

utifrån tanken om att denna aspekt, tillsammans med ett ökat medborgerligt 

inflytande över boendemiljön, ses som avgörande för den sociala 

sammanhållningen och hållbarheten i ett område (SKL, 2012). Segregation som 

begrepp kan syfta på många olika samhälleliga fenomen (t.ex. socioekonomiska 

förhållanden, etnicitet, utbildningsnivå och ålder). I denna studie har termen inte 

specificerats närmare utan behandlas som ett generellt begrepp som kan innefatta 

all typ av rumslig uppdelning. Tanken är att på så vis underlätta tolkningen av 

direktiven.  

3.5 GIS 

För att besvara den andra frågeställningen har materialet från första 

frågeställningen bearbetats i det geografiska informationssystemet ArcGIS. På så 

vis kan resultatet från den första frågeställningen presenteras rumsligt i form av 

kartor. För att kunna använda materialet från första frågeställningen har resultatet 

av innehållsanalysen bearbetas i Excel. Utifrån det material som prepareras i 

Excel skapas en matris där varje kommun går att relatera till ett unikt svar för de 

aspekter som tas upp i första frågeställningen. Genom att sammankoppla denna 

tabell med geografisk information om Västerbottens kommunindelning går det att 

skapa tematiska kartor där varje fråga i innehållsanalysen presenteras på en 

kartbild med kommunernas geografiska indelning som grund. 

En tematisk karta visar en kartbild på ett geografiskt område utifrån ett specifikt 

tema (Mitchell, 1999). Tematiska kartor har, förutom ovanstående, använts för att 

visa på fördelningen av kommuntyper i länet samt aktuell befolkningsstatistik. 

Gällande kartbilden över länets befolkning har en koropletkarta tagits fram. Detta 

är en variant av en tematisk karta som visar en mängd av något fördelat över ett 

begränsat geografiskt område. Viktigt att tänka på när en koropletkarta tas fram 

är att den bild som skapas varierar beroende av vilken klassificering som används. 

Den klassificeringsmetod som används i detta fall är ”natural breaks”. Med hjälp 

av ”natural breaks” identifierar programmet naturliga grupperingar i materialet 

och klassificerar därefter de aktuella värdena utifrån detta (Mitchell, 1999).     

 

3.6 Metoddiskussion 

3.6.1 Metodval och metodologiska dilemman 

Val av metod grundas i studiens syfte och dess frågeställningar. Då 

frågeställningarna i detta fall är av olika karaktär och utgår från olika material blir 

metodvalet olika beroende av vilken frågeställning som besvaras. 

Innehållsanalysen kan med fördel användas vid studier av redan existerande 

dokument vilket innebär att den lämpar sig för analys av ägardirektiv och riktlinjer 

för bostadsförsörjning (Bryman och Nilssons, 2011). Bra att tänka på gällande 

innehållsanalys som metod är vikten av att ställa adekvata frågor till materialet 
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som korresponderar med studiens syfte. Detta för att få ett så relevant resultat som 

möjligt och för att säkerställa att studien kan upprepas med samma utfall. De 

teman som specificeras kan till viss del vara beroende av personliga preferenser, 

något som är viktigt att beakta. Detta har i största mån undvikits då analysen 

huvudsakligen utgår från indikatorer på bostadssocialt ansvar som Boverket tagit 

fram. 

 

Alan Bryman och Björn Nilsson (2011) menar att dokument från myndigheter och 

organisationer inte alltid speglar en verklighet och att det därför kan vara svårt att 

dra några slutsatser om exempelvis en kommuns arbete utifrån sådana typer av 

texter. Detta är givetvis något som är viktigt att ha i åtanke när innehållsanalysens 

resultat tolkas. I denna studie kringgås dock detta problem delvis genom att 

ägardirektiven, i en jämförande fallstudie, sätts i relation till andra kommunala 

dokument samt faktiskt arbete i två kommuner. Detta just för att få en bild av ett 

eventuellt glapp mellan styrdokument och verklighet.  

 

Ibland kan det vara svårt att tydligt avgöra huruvida bostadssocialt ansvar nämns 

eller inte. Gränsen kan vara fin mellan ett ja och ett nej. För att visa på hur sådana 

situationer kan se ut samt vilka bedömningar som gjorts följer här ett par exempel 

från Sorsele och Skellefteå kommun och deras ägardirektiv. Sorsele kommun har 

tagit fram ett direktiv som skiljer sig något från hur andra direktiv är utformade. 

Här beskrivs att bolagets SorseleBos uppdrag ”… ska lösas med kommunens 

fastställda värdegrund.”. Efter denna skrivelse följer en listning av värdeord som 

ska ligga till grund för kommunens arbete. Under rubriken Mod finns begreppen 

”Ta ansvar”, ”Fatta beslut”, ”Prova nytt” och ”Agera” specificerade. Dessa 

begrepp, speciellt ”Ta ansvar” och ”Agera” har i denna studie tolkats som att ett 

socialt ansvar uttrycks.  

Ett annat, vanligare exempel på hur skrivelser gällande socialt ansvar kan se ut 

finns i Skellefteå kommuns direktiv. Här står det att; ”Bostäderna ska vara 

tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund.”. 

Detta i kombination med skrivelsen ”Skelleftebostäder AB ska medverka till att 

socialförvaltningens behov av lägenhetsförmedling uppnås.” har tolkats som att 

ett socialt ansvar uttrycks. Exemplen visar att tolkningen av direktiven, med 

avseende på socialt ansvar, är ganska vid. Detta utifrån tanken om att socialt 

ansvar och social hållbarhet är två breda begrepp som innefattar många olika 

aspekter. De övriga bostadssociala indikatorerna är alla mer specifika vilket har 

underlättat tolkningen av direktiven med avseende på just dessa delar.  

Gällande den andra frågeställningen lämpar sig en kvantitativ rumslig analys bra 

eftersom frågan inte eftersträvar några djupgående, utförliga svar (Bryman och 

Nilsson, 2011). Även den andra frågeställningen kan besvaras med hjälp av 

kvantitativ metod, här blir ArcGIS blir användbart för att kunna redogöra för 
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rumsliga skillnader och likheter kommuner emellan (Mitchell, 1999). Den tredje 

frågeställningar är lik den första med den skillnaden att de utgår från olika 

dokument. På grund av likheterna har en kvantitativ innehållsanalys valts också 

här. Om den första och tredje frågeställningarna efterfrågade djupare och mer 

utvecklade svar hade en kvalitativ metod varit att föredra. Kvalitativ metod har 

använts på den fjärde frågeställningen då denna strävar efter en djupdykning i 

aktuell litteratur och således kräver en djupare och mer utvecklad genomgång. 

 

3.6.2 Validitet 

För att få en bild av de allmännyttiga bostadsbolagens sociala ansvar kan 

ägardirektiv med fördel studeras, detta eftersom de är det dokument som ska ange 

bolagens riktning. Direktiven är juridiskt bindande vilket innebär att de faktiskt 

bör ha en reell påverkan på de allmännyttiga bostadsbolagen. Utifrån detta kan 

ägardirektiv anses som lämpligt material att studera för att besvara studiens syfte. 

Detsamma gäller riktlinjer för bostadsförsörjning även om dessa spänner över en 

övergripande kommunal nivå. Riktlinjerna är heller inte juridiskt bindande. Ändå 

bör de kunna ge en fingervisning om hur kommunen arbetar med bostadssocialt 

ansvar. Ett alternativ till det material som presenteras i denna studie hade kunna 

vara enkätsvar eller intervjumaterial från personal inom kommunen eller 

allmännyttan. Då tanken varken varit att generalisera eller gå på djupet i hur och 

varför kommuner och bostadsbolag arbetar med socialt ansvar passar dock 

ägardirektiv bättre som grund för att besvara studiens syfte (Bryman och Nilsson, 

2011). 

4. RESULTAT 

För att sätta studien i en kontext och för att öka förståelsen för hemlösheten, 

bostadsmarknaden och de allmännyttiga bostadsbolagen idag inleds 

resultatavsnittet med en redogörande studie av allmännyttan och hemlösheten i 

Sverige och Västerbotten. Detta bidrar med en kunskap som underlättar för 

läsaren att förstå och tolka resultatet av arbetet. Efter detta följer analys och ett 

besvarande av de frågeställningar som specificeras i syftet. 

 

4.1 Bakgrund 

I Sverige fanns, vid den senaste kartläggningen, 34 000 människor som befann 

sig i hemlöshet (Socialstyrelsen, 2011). Antalet hemlösa, liksom deras andel av 

totalbefolkningen, varierar mellan olika kommuner. På samma vis varierar också 

hemlöshetens karaktär. För att minska mängden hemlösa och för att motverka att 

fler människor hamnar i en sådan situation finns ett antal olika verktyg att använda 

sig av. Ett sätt att åstadkomma detta kan vara genom att äga och förvalta ett 

kommunalt bostadsbolag (Boverket, 2010). Enligt bostadsförsörjningslagen ska 

kommunerna i Sverige ”… planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.” (SFS, 2000:1383).  

Detta innebär att Sveriges kommuner har ett ansvar att tillgodose befolkningens 
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behov av goda bostäder. Dessutom har kommunerna, enligt socialtjänstlagen, 

yttersta ansvar för social försörjning för de som har svårt att själva tillgodose sina 

behov, vilket inkluderar en skälig bostad (Johansson, 2015). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) finns olika typer av hemlöshet som kan 

kategoriseras i fyra grupper. Inom den första gruppen ryms de människor som är 

akut hemlösa. Den andra gruppen inrymmer de som bor på institutioner och 

boenden (t.ex. gruppboenden) och som är på väg att slussas ut från dessa. Den 

tredje och fjärde gruppen innefattar de människor som bor i långsiktiga 

boendelösningar ordnade av kommunen respektive i kortsiktiga lösningar de 

ordnat själva eftersom de står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 

 

4.1.1 Allmännyttan då och nu 

Allmännyttiga kommunala bostadsbolag har funnits i Sverige sedan 1930-talet. 

Sedan dess har bolagens roll och funktion varierat i takt med att ekonomi och 

politik förändras. Allmännyttiga bostadsbolag uppstod som en reaktion på 1930-

talets ekonomiska kris. Man ville, genom att subventionera bostadsbyggandet 

stimulera ekonomin i en positiv riktning. Under 30-talet började kommuner runt 

om i Sverige även att uppföra s.k. barnrikehus. Barnrikehusen bestod av billiga 

hyreslägenheter avsedda för större barnfamiljer som hade det ekonomiskt svårt. 

Under efterkrigstiden flyttades de kommunala bolagens fokus från ekonomiskt 

utsatta barnfamiljer till att sträva efter goda bostäder åt alla. Statliga bostadsstöd 

bidrog till att de kommunala bolagen växte (SKL, 2012). 

 

Under framväxten av miljonprogrammen, som ägde rum under åren1965 - 1975, 

spelade de kommunala bolagen en stor roll. De var, tillsammans med Riksbyggen 

och HSB, en av de stora aktörerna då det byggdes 1,3 miljoner bostäder i Sverige. 

Under 1990-talet drabbades de kommunala bolagen av den lågkonjunktur som 

ägde rum i västvärlden. Detta, i kombination med en mer liberal politik, innebar 

att fördelaktiga förmåner, subventioner och skatteregler nu togs bort.  Som en 

konsekvens av de allmännyttiga bolagens försvagade ställning kom år 2002 en lag 

som definierade vad ett allmännyttigt bolag var och vilken funktion de skulle ha i 

kommunerna. Man menade här att ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag 

skulle drivas utan vinstsyfte, främst skulle förvalta hyresbostäder samt verka för 

att säkerställa medborgerligt inflytande i boendemiljön(SKL, 2012).  

 

Idag lyder de allmännyttiga bostadsbolagen under kommunallagen, 

aktiebolagslagen samt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag. 

Kommunallagen bidrar med ett ramverk för hur de kommunala bolagen ska styras 

och anger att fullmäktige fastställer bolagets ändamål samt utser vilka som ska 

sitta på styrande poster. Kommunen ansvarar även för tillsyn av de allmännyttiga 

bolagen (SABO och SKL, 2013). Aktiebolagslagen blir aktuell för kommunala 
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bostadsbolag då de flesta idag drivs i aktiebolagsform. Aktiebolagslagen anger 

vilka funktioner som ska finnas i ett aktiebolag och vilka ansvarsområden dessa 

har. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag anger vad syftet med 

bolagen är. Bolagens uppgift anges här vara att verka för en god 

bostadsförsörjning i kommunerna genom att förvalta och äga hyresrätter samt att 

säkerställa att de boende får inflytande över bostaden. I lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag finns också en paragraf som förklarar att bolagen 

ska drivas efter affärsmässiga principer. Detta efter en anmälan från EU-

kommissionen där det påpekades att de kommunala bolagen inte drivits på samma 

villkor som privata aktörer (SABO och SKL, 2013).  

 

4.1.2 Situationen i studieområdet 

Västerbotten är landets näst nordligaste län. I länet finns 15 kommuner som 

sträcker sig tvärs över landet från kusten i öst till fjällvärlden i väst. Den 

befolkningsmässigt största kommunen, Umeå, är belägen i den sydöstra delen av 

länet. Förutom Umeå- och Skellefteå kommun, som definieras som större städer, 

finns även fem stycken glesbygdskommuner, ett par varuproducerande 

kommuner, turism- och besöksnäringskommuner samt pendlingskommuner 

(SKL, 2015). Samtliga kommuner i Västerbotten tillhandahåller ett allmännyttigt 

bostadsbolag. Tillsammans förvaltar de 28 000 lägenheter (Länsstyrelsen 

Västerbotten, 2014). Beroende på demografin i respektive kommun står de dock 

för olika utmaningar.  

 

Tabell 1 visar hur många lägenheter respektive bostadsbolag förvaltade under 

2014. Här ser vi att Umeå, Skellefteå och Lycksele förvaltar flest lägenheter inom 

allmännyttan och att de kommunerna med störst andel outhyrda bostäder var 

Sorsele, Nordmaling och Dorotea. Figur 1 visar hur läget såg ut på den totala 

bostadsmarknaden i de olika kommunerna under i början av 2015. Majoriteten av 

kommunerna uppvisar här att de har brist på lediga bostäder. Sorsele och Dorotea, 

som återfinns bland de som har störst andel outhyrda lägenheter år 2014 har ingen 

aktuell bostadsbrist medan Nordmaling, som även de hade en stor andel outhyrda 

lägenheter inom allmännyttan år 2014, nu har ett underskott av bostäder på 

kommunens samlade bostadsmarknad.   
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Tabell 1 Lägenheter inom allmännyttan i Västerbotten, 2014 

Kommun Totalt antal lägenheter i 
allmännyttan 

Antal outhyrda 
lägenheter  
1 januari 2014 

Andel outhyrda 
lägenheter % 

Bjurholm 177 3 1,7 

Dorotea 480 25 5,2 

Lycksele 1330 2 0,2 

Malå 487 1 0,2 

Nordmaling 354 25 7,1 

Norsjö 330 0 0 

Robertsfors 250 14 5,6 

Skellefteå 6900 50 0,7 

Sorsele 200 28 14 

Storuman 331 6 1,8 

Umeå 15 400 0 0 

Vilhelmina 692 24 3,4 

Vindeln 260 8 3,1 

Vännäs 370 0 0 

Åsele 266 13 4,9 

Totalt 27 827 199 0,7 

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten, 2014. 

 

 

 

 
Figur 1 Läget på bostadsmarknaden år 2015, kommuner i Västerbottens län. Källa: Länsstyrelsen 

Västerbotten (2015). Kartografi: Ebba Sundström. 
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Figur 2 visar hur folkmängden varierar mellan kommunerna i Västerbotten. Här 

ser vi att Umeå och Skellefteå är de två kommuner med högst folkmängd medan 

Soresele, Malå, Dorotea, Åsele och Bjurholm återfinns bland de kommuner med 

lägst invånarantal. Geografiskt återfinns de folkrikaste kommunerna vid kusten 

medan de med mindre folkmängd finns i länets södra och norra inland.  Figur 3 

visar den rumsliga fördelningen av de olika kommuntyper som finns i länet. Av 

denna karta framgår att de flesta kommuntyper ligger klustrade. De två 

varuproducerande kommunerna ligger brevid varandra, likaså 

pendlingskommunerna och de större städerna. Glesbygdskommuner återfinns  

både vid kusten och i inlandet medan turism- och besöksnäringskommunerna 

lokaliseras till fjällkedjan.  

 

 
Figur 2 Befolkning på kommunnivå, Västerbottens län. Källa: SCB (2015). Kartografi: Ebba 

Sundström. 



18 

 

 
Figur 3 Kommuntyper i Västerbottens län. Källa: SKL (2015). Kartografi: Ebba Sundström 

I Västerbotten fanns i den senaste nationella undersökningen 626 personer i 

hemlöshet. Bland dessa återfinns det största antalet i Umeå och Skellefteå 

(Länsstyrelsen Västerbotten, 2014) medan den största andelen finns i Bjurholm, 

Dorotea, Umeå och Vännäs (se tabell 1). Gällande de kommuner i tabell 1 som 

har 1 - 3 personer i hemlöshet specificeras inte siffran närmare då detta kan leda 

till att människor i kommunerna känner sig utpekade. 
 

Tabell 2 Antal hemlösa i Västerbotten år 2011, absoluta och relativa tal. 

Kommun Antal invånare Antal hemlösa Hemlösa per 1000 invånare 

Bjurholm 2431 11 4,5 

Dorotea 2862 10 3,5 

Lycksele 12 343 4 0,3 

Malå 3230 5 1,5 

Nordmaling 7048 14 2 

Norsjö 4237 1-3 0,5 

Robertsfors 6762 17 2,5 

Skellefteå 71 580 158 2,2 

Sorsele 2729 0 0 

Storuman 6026 1-3 0,3 

Umeå 116 465 370 3,2 

Vilhelmina 7048 1-3 0,3 

Vindeln 5434 1-3 0,4 

Vännäs 8465 37 4,3 

Åsele 3007 0 0 

Källa: Socialstyrelsen 2011, SCB 2015. 
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4.3 Bostadssocialt ansvar i ägardirektiven 

Resultatet av studien baseras huvudsakligen på ägardirektiven från Västerbottens 

läns kommunala bostadsbolag. Bjurholm och Robertsfors kommun har inte 

lämnat ut sina styrdokument och finns alltså inte representerade i analysen. Tabell 

3 redovisar innehållet i de olika kommunernas ägardirektiv. Här undersöks om 

det finns specificerat i direktiven att de allmännyttiga bolagen har ett socialt 

ansvar (eller att de ska arbeta med social hållbarhet). Dessutom beskrivs huruvida 

det uttrycks att bolagen ska arbeta med att motverka hemlöshet, att utveckla 

hyresgästernas delaktighet och inflytande, om de ska erbjuda bostäder med förtur 

till vissa hushåll, om de ska erbjuda bostäder till nyanlända samt om de ska arbeta 

med att motverka segregation. 
 

Tabell 3 Bostadssocialt ansvar i allmännyttiga bostadsbolags ägardirektiv, Västerbotten. 
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Dorotea 2011 Nej  Nej Ja Nej Nej Ja 

Lycksele 2014 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

Malå 2014 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

Nordmaling 2012 Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja 

Norsjö 2014 Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Skellefteå 2014 Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Sorsele 2013 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Storuman 2010 Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

Umeå 2015 Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja 

Vilhelmina 2013 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

Vindeln 2011 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Vännäs 2014 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

Åsele 1995 Nej  Nej Nej Nej Nej Nej 

Källa: Ägardirektiv för respektive kommun, se referenslista. 

 

Ur tabellen kan vi utläsa att ungefär hälften av de allmännyttiga bostadsbolagen i 

Västerbotten specificerar att de har ett socialt ansvar gentemot sina invånare. Av 

de som uttryckligen nämner att de har ett socialt förhållningssätt är det endast två 

som närmare beskriver vad detta faktiskt innebär. Av de parametrar som kan ses 
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som indikatorer på ett bostadssocialt ansvar är frågan om delaktighet den som 

oftast nämns i ägardirektiven. Sex stycken av de allmännyttiga bostadsbolagen 

skriver i sina direktiv att de ska verka för att utveckla hyresgästernas delaktighet 

och inflytande. Ingen av kommunerna har nämnt att de ska motverka hemlöshet 

eller erbjuda bostäder med förtur till vissa hushåll. Vidare nämner inte heller 

någon av kommunerna att de ska erbjuda bostäder med förtur till nyanlända. 

Däremot har fyra av tretton kommuner uttryckt att de ska arbeta med att motverka 

segregation. 

  

Sammantaget går det att dra slutsatsen att många av bolagen anser sig ha ett socialt 

ansvar men att desto färre väljer att redovisa vad detta innebär och hur det ska se 

ut. Något som inte syns i tabellen är att alla bolag anger i sina direktiv hur de 

förhåller sig till affärsmässighet, detta i enlighet med de principer som skrevs in i 

Lagen om kommunala allmännyttiga bostadsbolag år 2011 (SABO och SKL, 

2013). I lagen om kommunala allmännyttiga bostadsbolag anges att syftet med de 

allmännyttiga bolagen är att främja bostadsförsörjningen i respektive kommun 

genom att tillhandahålla hyresrätter och säkerställa att hyresgästerna har 

inflytande över sitt eget boende. Detta inom ramen för principen om 

affärsmässighet (SBAO och SKL, 2013). Syftet med bolagen speglas delvis i 

resultatet från tabell 3 där det redovisas att en stor del av de kommunala 

bostadsbolagen har angett att de ska arbeta med att utveckla delaktighet och 

inflytande. 

 

Majoriteten av de allmännyttiga bostadsbolagen i Västerbottens län har en diffus 

formulering kring vad ett socialt ansvar innebär. Detta till skillnad mot det 

ekonomiska ansvaret som ofta specificeras med siffror och utsatta mål. Som 

bakgrundskapitlet antyder finns generella och specifika direktiv där de generella 

är öppna och övergripande och de specifika mer utförliga. Den övervägande delen 

av Västerbottens läns ägardirektiv är av generell typ. Många kommuner nämner 

begreppet socialt ansvar/social hållbarhet i sina direktiv utan att konkretisera vad 

detta faktiskt innebär. Exempelvis skriver Umeå kommun i sitt ägardirektiv att 

”Bostaden ska bidra till att den av fullmäktige antagna planen för stadsutveckling 

kan genomföras. Det ska ske utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt.” (Umeå kommun, 2015, s 2). Skellefteå 

utmärker sig som den kommun som tar upp flest bostadssociala aspekter i sitt 

direktiv (följt av Umeå, Storuman och Nordmaling). Vissa kommuner nämner inte 

någon av de bostadssociala aspekterna i sina direktiv. Dessa är Lycksele, Malå, 

Vilhelmina, Vännäs och Åsele.  

 

4.4 Rumsliga variationer i ägardirektivens innehåll   

I detta avsnitt presenteras de kartor som tagits fram utifrån resultatet av 

innehållsanalysen. Rumsliga variationer i ägardirektivens innehåll varierar 

beroende på vilken av aspekterna från tabell 3. som undersöks. Parametrarna 
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”motverka hemlöshet”, ”Erbjuda bostäder med förtur till vissa hushåll” samt 

”erbjuda bostäder till nyanlända” har här uteslutits eftersom dessa inte nämnts i 

något av de allmännyttiga bolagens ägardirektiv och då karteringar av dessa alltså 

inte skulle utvisa  något rumsligt mönster. Figur 4 visar ägardirektivens rusmliga 

varitation utifrån huruvida de nämner socialt ansvar/social hållbarhet eller inte. 

Majoriteten av de kommuner som nämner detta i sina direktiv finns i länets östra 

del, längs kustbandet. Detta gäller även de som valt att specificera att de ska arbeta 

för att utveckla hyresgästernas delaktighet och inflytande samt de som uttrycker 

att de ska arbeta med att motverka segregation. Dorotea sticker ut som en kommun 

som inte nämner något om socialt ansvar men som ändå specificerar att de ska 

arbeta med bostadssociala åtgärder i form av ökad delaktighet och minskad 

segregation (Se figur 5 och 6).  

 
Figur 4 Socialt ansvar/social hållbarhet i allmännyttiga bostadsbolags ägardirektiv. Kartografi: Ebba 

Sundström 
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Figur 5 Delaktighet och inflytande i allmännyttiga bostadsbolags ägardirektiv. Kartografi: Ebba 

Sundström 

  

 
Figur 6 Arbete med att motverka segregation i allmännyttiga bostadsbolags ägardirektiv. Kartografi: 

Ebba Sundström 
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Fyra av de kommuner som inte nämner något om socialt ansvarstagande i 

ägardirektiven har heller inte nämnt någon annan aspekt av de bostadssociala 

ansvaret. Dessa kommuner (Malå, Lycksele, Vilhelmina, Vännäs och Åsele) 

återfinns huvudsakligen mitt emellan kust och fjäll. För att sätta de geografiska 

variationerna inom innehållsanalysen i relation till befolkningsantal och 

kommuntyp kan de olika kartbilderna jämföras. Jämförs den bild som visar 

befolkningsstatistik (se figur 2) med de olika bostadssociala aspekterna så går det 

att urskilja att Umeå och Skellefteå, som är de två folkrikaste kommunerna i länet, 

nämner många av de parametrar om bostadssocialt ansvar som specificeras i tabell 

3. Skellefteå sticker ut som den kommun som tar upp flest av de bostadssociala 

indikatorerna. I övrigt är de svårt att se att storleken på de olika kommunerna är 

något som påverkar utformandet av ägardirektiven.  

Detsamma gäller när de olika kommuntyperna (se figur 3) jämförs med de 

bostadssociala indikatorer som tas upp i tabell 3. De kommuner som definieras 

som större städer är överrepresenterade bland de som tar upp flera bostadssociala 

frågor i ägardirektiven. De är också samma kommuner som har ett högt 

invånarantal. I övrigt är det svårt att se någon tydlig korrelation mellan 

kommuntyp, invånarantal och förekomsten av bostadssociala indikationer i 

ägardirektiven utifrån figurerna ovan. Geografiskt verkar de kommuner vid 

kusten vara de som har valt att tydligast definiera det bostadssociala ansvaret, 

Umeå och Skellefteå inräknat. 

 

4.5 Bostadssocialt arbete i Umeå och Vännäs 

För att få en uppfattning om huruvida innehållet i ägardirektiven skiljer sig från 

andra kommunala plandokument och hur detta i sin tur skiljer sig gentemot 

allmännyttiga bostadsbolagens och kommunens faktiska bostadssociala arbete 

följer här en fallstudie av Umeå och Vännäs kommun. För att kunna närma sig 

frågan av vad som påverkar utformningen av det bostadssociala arbetet kommer 

dessa kommuner att jämföras med varandra. Detta då de är av olika typ, storlek 

och eftersom de har olika geografiska förutsättningar. 

 

Att innehållet i ägardirektiven skiljer sig åt vet vi utifrån ovanstående 

undersökning. För att få en djupare bild av hur det bostadssociala arbetet kan 

utformas (och hur det kan variera kommuner emellan) kan det vara av intresse att 

undersöka fler kommunala handlingar än de ägardirektiv som studerats ovan. 

Särskilt intressant blir riktlinjer för bostadsförsörjning som är det dokument som 

ska ange vad kommunen har för syfte med sitt aktuella bostadsbestånd. Umeå 

kommun har tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning år 2013 och Vännäs har 

motsvarande dokument som antogs år 2014. Förutom dessa dokument kan 

bostadssociala frågor förekomma i aktuella översiktsplaner och andra 

handlingsplaner. För att systematisera undersökningen görs en innehållsanalys av 
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riktlinjerna för bostadsförsörjning som utgår ifrån samma indikatorer som i tabell 

3.  

 

4.5.1 Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ta 

fram Riktlinjer för bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Riktlinjerna är 

inte tänkta att fungera som styrande dokument utan som en redogörelse för vad 

kommunerna vill med sitt befintliga bostadsbestånd samt med planering av ny 

bebyggelse (Boverket, 2014). I de verktyg som kommuner kan använda för att 

uppnå riktlinjer för bostadsförsörjning finns bl.a. allmännyttiga bostadsbolag och 

dess ägardirektiv (Boverket, 2014).  

 

Av Sveriges kommuner var det år 2014 endast 31 % som tagit fram riktlinjer för 

bostadsförsörjning (Boverket, 2014). Av Västerbottens femton kommuner är det 

endast sex som har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (Länsstyrelsen 

Västerbotten, 2015). Dessa är Bjurholm, Malå, Storuman, Umeå, Vännäs och 

Åsele. Riktlinjerna skiljer sig från ägardirektiven på så sätt att de inte bara berör 

det kommunala bostadsbolaget utan även privata fastighetsägare med olika 

upplåtelseform. I tabell 4 redovisas resultatet av en innehållsanalys som gjorts 

med utgångspunkt i de båda kommunernas riktlinjer. 
  

Tabell 4 Bostadssocialt ansvar i Umeå- och Vännäs kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning. 
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Umeå 2013 Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Vännäs 2014 Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Källa: Umeå kommun (2013), Vännäs kommun (2014). 

 

Jämförs tabell 4 med den matris som behandlar ägardirektiven så ser vi att det 

bostadssociala ansvaret är tydligare specificerat här (gällande båda kommunerna). 

Dock så är det delvis olika parametrar som tas upp i de olika dokumenten. För 

Umeå kommuns del så ökar antalet bostadssociala indikatorer från tre i 

ägardirektivet till fyra i riktlinjerna för bostadsförsörjning. Det som inte togs upp 

i ägardirektiven var att Umeå kommun ska arbeta med att motverka hemlöshet 

samt att de ska erbjuda bostäder till nyanlända. I Umeå kommuns riktlinjer för 

bostadsförsörjning skrivs en del om att kommunen ska verka för god tillgång till 

bostäder åt särskilda grupper, t.ex. studenter och äldre. Dessa grupper 
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överensstämmer inte med Boverkets definition på ”vissa hushåll” vilket innebär 

att de inte tolkats som att denna parameter (”Erbjuda bostäder med förtur åt vissa 

hushåll”) nämns i riktlinjer för bostadsförsörjning. Det som saknas, som nämns i 

ägardirektivet men inte i riktlinjer för bostadsförsörjning, är parametern 

”Utveckla hyresgästernas delaktighet och inflytande”.  

 

Vännäs kommun nämner inte någon av de bostadssociala indikatorerna i sitt 

ägardirektiv. I sina riktlinjer för bostadsförsörjning nämner de däremot tre 

stycken, nämligen att de har ett socialt ansvar, att de ska erbjuda bostäder till 

nyanlända samt att de ska motverka segregation. En notis i sammanhanget är att 

Vännäs kommun inte har lämnat sina riktlinjer för bostadsförsörjning för remiss 

hos Länsstyrelsen. I samband med att riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram ska 

de nämligen skickas för godkännande och granskning hos Länsstyrelsen vilket 

inte har gjorts i detta fall (Backe, 2015). 

 

4.5.2 Översiktsplaner och andra kommunala planer 

Boverket menar att Sveriges kommuner i översiktsplanen ska redovisa ” … hur 

mark- och vattenområden bör användas i framtiden, hur man tänker ta hänsyn till 

allmänna intressen, hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att 

tillgodoses, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur den 

fysiska planeringen ska samordnas med nationella och regionala mål samt i vilka 

områden i strandnära lägen som dispens från strandskyddet bör kunna ges om en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av 

landsbygden” (Boverket, 2015). Umeå kommuns aktuella översiktsplan (för 

stadens centrala delar) antogs år 2011. I översiktsplanen nämns att 

bostadsbyggandet i staden ska vara hållbart ur flera aspekter, bland annat socialt. 

Dessutom tas integration upp som en viktig aspekt i bostadsbyggandet (Umeå 

kommun, 2011). I övrigt nämns inte de bostadssociala aspekter som lyfts fram i 

tabell 3. Förutom översiktsplanen har Umeå kommun andra dokument som kan 

studeras för att få en mer komplett bild av kommunens bostadssociala verksamhet. 

Bland annat finns en handlingsplan för att motverka hemlöshet. 

 

Umeå kommuns handlingsplan för att motverka hemlöshet sträcker sig över 2014-

2015. Här redovisas vad hemlöshet är, hur kommunen ska förhålla sig till detta 

samt hur de ska arbeta med att motverka hemlöshet.  I handlingsplanen nämns 

bland annat att kommunen, via Bostaden AB (som är det kommunala 

allmännyttiga bostadsbolaget), aktivt verkar för social hållbarhet samt en ökad 

integration. Bostaden beskrivs också som den aktör kommunen vänder sig till när 

de gäller sociala kontrakt, dvs. bostäder som erbjuds resurssvaga hushåll och som 

kommunen hyr ut i andra hand till människor som hamnat i sociala svårigheter 

(Umeå kommun, 2014). 

 



26 

 

I Vännäs kommuns översiktsplan nämns att det kommunala arbetet ska verka för 

en god social hållbarhet. Dessutom nämns integration av bostäder och 

samhällsgrupper som en viktig parameter för det framtida och befintliga 

bostadsbeståndet (Vännäs kommun, 2005). Vännäs kommun har ingen framtagen 

plan för att motverka och förebygga hemlöshet, de har heller inte tagit fram några 

andra plandokument som korrelerar med bostadssocialt ansvar. 

 

4.5.3 Boverkets bostadsmarknadsenkät 

I den bostadsmarknadsenkät som årligen skickas till kommunerna i Västerbottens 

län finns några av de bostadssociala aspekterna med. Bland annat tas frågor om 

hemlöshet och bostadsförsörjning för vissa hushåll och bostadsförsörjning för 

nyanlända upp. Studerar man hur Umeå och Vännäs har svarat i denna enkät kan 

man få indikationer på hur kommunerna faktiskt arbetar med de bostadssociala 

frågorna. Både Umeå och Vännäs anger att de arbetar med att motverka hemlöshet 

genom att tillhandahålla boenden med särskilda villkor för de som står utanför 

den ordinarie bostadsmarknaden. Dessutom anger båda kommunerna att de 

arbetar med uppsökande verksamhet för att förebygga och motverka vräkningar 

och i förlängningen hemlöshet (Länsstyrelsen Västerbotten, 2015). Umeå 

kommun tillhandahåller 370 stycken bostäder med sociala kontrakt för personer 

som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden varav 150 återfinns inom 

allmännyttan (Gustafsson, 2015). Vännäs kommun tillhandahåller 10 stycken 

bostäder med sociala kontrakt (Länsstyrelsen Västerbotten, 2015). 

 

Båda kommunerna anger att de erbjuder bostäder till nyanlända. Här specificeras 

att detta arbete sker i samverkan med det kommunala allmännyttiga 

bostadsbolaget i respektive kommun (Länsstyrelsen Västerbotten, 2015). De 

övriga aspekterna av bostadssocialt ansvar tas inte upp i enkäten. Enkäten 

fokuserar på kommunens sammantagna bostadssociala arbete och alltså inte 

enbart på hur allmännyttan verkar.  

 

Sammanfattningsvis så skiljer sig ägardirektiven både gentemot riktlinjer för 

bostadsförsörjning och det faktiska arbete med bostadssociala frågor som 

kommunerna och bostadsbolagen bedriver. I riktlinjer för bostadsförsörjning tas 

fler indikatorer på bostadssocialt ansvar upp än i ägardirektiven och i enkäten 

framkommer att kommunerna bedriver bostadssocialt arbete i form av att 

motverka hemlöshet samt genom att erbjuda bostäder till nyanlända. Umeå 

kommun erbjuder dessutom bostäder med förtur till vissa hushåll. I Vännäs 

kommuns översiktsplan anges att de ska erbjuda bostäder för nyanlända samt att 

de ska arbeta med social hållbarhet. Inget av detta nämns i allmännyttans 

ägardirektiv. Riktlinjer för bostadsförsörjning, översiktsplaner och den studerade 

enkäten fokuserar inte endast på det allmännyttiga bolaget utan på hela 

kommunens arbete. 
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4.6 Strategier för att motverka hemlöshet - kommunala exempel 

Vid den senaste nationella mätningen fanns 34 000 hemlösa i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2011). Bland dessa fanns både akut hemlösa men också 

människor boende i olika lösningar på tillfälliga kontrakt. Kommunerna i Sverige 

har ett stort ansvar när det kommer till att motverka att människor hamnar i 

hemlöshet. De ska arbeta mot en god bostadsförsörjning för alla, något som både 

kan vara svårt och ekonomiskt ofördelaktigt. Kommunernas skyldighet gällande 

bostadsförsörjning finns specificerat i både bostadsförsörjningslagen och i 

socialtjänstlagen. Kommunerna kan arbeta med bostadsförsörjningen på många 

olika sätt och på flera olika nivåer. Arbete kan exempelvis ske genom storskalig 

regional samverkan, genom fysisk planering, via allmännyttiga bostadsbolag eller 

genom kort- och långsiktiga punktinsatser för att stävja hemlöshet. Många 

kommuner bedriver vräkningsförebyggande arbete som komplement för att 

undvika att allt för många hamnar i hemlöshet. Det finns ett antal olika strategier 

och verktyg för kommunen att ta till i sitt arbete med just hemlöshetsfrågan 

(Länsstyrelserna, 2015).  

 

En av de vanligare metoderna för att motverka och förebygga hemlöshet är den 

s.k. boendetrappan eller trappstegsmodellen. En boendetrappa innebär att 

personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden får tillgång till boende i 

andrahand som succesivt kan övergå till ett förstahandskontrakt. Boendetrappan 

börjar ofta med att personen i fråga får en tillfällig boendelösning på akutboenden 

eller härbärgen för att sedan få tillgång till en träningslägenhet. Tanken är att den 

stegvisa processen till slut ska mynna ut i ett långsiktigt boende med 

förstahandskontrakt. För att nå slutet på trappan krävs att vissa kriterier uppfylls, 

exempelvis kan krav ställas om att hyresgästen ska vara drogfri under en längre 

tid (Socialstyrelsen, 2009). Den huvudsakliga kritik som förts fram gällande 

boendetrappan som modell är att många av de människor som befinner i trappan 

har missbruksrelaterade problem och därmed kan falla tillbaka i missbruk vilket 

skapar en rundgång där många människor fastnar i boendetrappan utan att nå 

högst upp (Länsstyrelserna, 2015). 

 

”Bostad först” kallas den modell som tidigt blev populär i USA men som på senare 

år fått ökad uppmärksamhet även i Sverige. Modellen används bland annat av 

Göteborg, Karlstad och Malmö kommun. ”Bostad först” innebär att personer som 

står utanför den ordinarie bostadsmarknaden får tillgång till långsiktiga 

boendelösningar utan specifika motkrav(Socialstyrelsen, 2009). Utgångpunkten 

är att en fast bostad ger människor möjligheter och motivation till att ta itu med 

andra sociala problem. I samband med bostadslösningen ska hyresgästen erbjudas 

hjälp och stöd med att komma ur missbruk eller psykosocial problematik.  I 

Malmö kommun riktar sig arbetet med ”Bostad först” främst till personer med en 

sammansatt social problematik.   
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I Malmö fungerar modellen så att de som befinner sig utanför ordinarie 

bostadsmarknaden anmäler till Socialtjänsten att de är i behov av bostad. Efter att 

en bostad tilldelats arbetar ett kommunalt team med att erbjuda hyresgästen stöd 

och råd i allt från ekonomisk rådgivning till kontakt med sjukvård eller 

beroendemottagning. På så vis kan hyresgästen, utifrån vissheten att boendefrågan 

är tryggad, närma sig de problem som ligger till grund för en utestängning från 

bostadsmarknaden. Hyresgästen upprättar också, tillsammans med Socialtjänsten, 

en handlingsplan för ett långsiktigt boende. I denna plan framgår hur 

stödverksamheten ska se ut samt vem som gör vad, när och hur (Malmö stad, 

2015).”Bostad först” riktas, som tidigare nämnt, främst till personer med en 

sammansatt social problematik. Bostad först är en relativt ny modell som fler och 

fler kommuner använder sig av. Studier visar att ungefär 80 % av de boende 

lyckas behålla sina bostäder (Länsstyrelserna, 2015). 

 

Kommunala hyresgarantier fungerar som en extra säkerhet för hyresvärden om 

hyresgästen inte uppfyller alla krav men ändå har de ekonomiska resurserna för 

att betala för en bostad. I fall som dessa kan hyresgästen ansöka om en kommunal 

hyresgaranti i den berörda kommunen (Boverket, 2012). Kommunen står då som 

en garant för att hyresgästen betalar sin hyra under en avgränsad tidsperiod. Skulle 

den boende inte ha resurserna att betala undre någon månad går kommunen in och 

ersätter bostadsbolaget. Skulden flyttas då från bostadsbolaget till den kommunala 

verksamheten. Modellen med kommunala hyresgarantier bidrar till att personer 

som har tillräckliga ekonomiska resurser men som av andra skäl inte tar sig in på 

den ordinarie bostadsmarknaden får tillgång till en bostad de annars skulle blivit 

nekade. På så vis underlättas det för fler människor att ta steget in på den ordinarie 

bostadsmarknaden (Boverket, 2012). När modellen med kommunala 

hyresgarantier infördes (år 2007) var tanken är att garantierna i första hand skulle 

riktas till ungdomar. Detta för att underlätta för denna grupp att ta sig in på 

bostadsmarknaden (Boverket, 2014). 

 

Sedan modellen med kommunala hyresgarantier infördes har relativt få 

kommuner använt sig av det statliga stöd som betalas ut för varje beviljat 

borgensutlåtande. Kritiken som förts gentemot hyresgarantierna har handlat om 

att arbetet med modellen är allt för administrativt, att den ersättning som betalas 

ut till kommunerna är för låg samt att hyresgarantierna gynnat fel målgrupp. De 

allra flesta som fått hyresgarantier beviljade är nämligen äldre människor med 

betalningsanmärkningar (Boverket, 2014). 

 

Förutom de modeller som beskrivits ovan jobbar många kommuner med 

förebyggande och uppsökande verksamhet för att undvika att människor vräks 

och hamnar i hemlöshet. Att bli vräkt innebär ofta att steget tillbaka till ett eget 

boende blir stort och många har svårt att etablera sig den ordinarie 

bostadsmarknaden igen. Socialtjänsten, allmännyttan och kronofogden 
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tillsammans har ett stort ansvar när det gäller vräkningsförebyggande arbete i 

kommunerna (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen (2008) menar att tydliga 

mål är av största vikt för förutsättningen att bedriva ett lyckat 

vräkningsförebyggande arbete. Utsatta mål kan specificeras i olika typer av 

policydokument. En fungerande samverkan och tydlig samsyn mellan olika 

kommunala organ beskrivs som en annan parameter som borgar för ett bra 

vräkningsförebyggande arbete. 

 

Arbetet med att förhindra att människor vräks kan utformas på olika sätt. Det finns 

både indirekta och direkta insatser som kan användas vid hot om vräkning. 

Direkta insatser kan bl.a. bestå i ekonomiskt bistånd eller övertagande av 

hyreskontrakt (t.ex. av socialtjänsten) medan indirekta insatser kan innebära 

skuldrådgivning eller missbrukarvård. Många kommuner anser att ovanstående 

insatser bör kompletteras med uppsökande verksamhet och identifiering av 

riskfaktorer så som arbetslöshet eller psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2008). 

 

I Norrköpings kommun samarbetar bostadssamordnare, allmännytta och 

kronofogde under namnet ”Bokvar”. Tillsammans arbetar de med att söka upp 

människor som riskerar att bli vräkta och att försöka finna lösningar så att de ska 

ha möjligheten att bo kvar. I Solna arbetar kommunen tillsammans med tre 

stycken bostadsbolag med hyresrådgivning i syftet att förhindra att vräkningar 

sker. Genom denna typ av samverkan får kommunen en chans att söka upp och 

försöka lösa den situation som uppstått för de boende (Socialtjänsten, 2008). Även 

Umeå kommun arbetar med uppsökande verksamhet i samarbete med 

allmännyttan. Bostaden AB har här tillsatt två tjänster som arbetar med 

inkassoärenden och för att förhindra att hyresgäster vräks (Bostaden AB, 2015). 

 

I Västerbotten är det endast Bjurholms kommun som arbetar efter modellen 

”Bostad först”. De vanligaste åtgärderna för att förebygga och motverka 

hemlöshet är kommunala hyresgarantier samt uppsökande verksamhet. Många 

kommuner i länet samarbetar också med allmännyttan på så vis att de sänker de 

krav som ställs på tilltänkta hyresgäster (Länsstyrelsen Västerbotten, 2015). 

5. SAMANFATTANDE DISKUSSION 

Bland de tretton kommuner som ingår i studien har de flesta ett ägardirektiv av 

generell typ, åtminstone med avseende på det bostadssociala ansvaret. Många 

nämner i direktiven att de har ett socialt ansvar eller att de ska verka för en social 

hållbarhet men desto färre specificerar hur och vad detta faktiskt innebär. De 

studier inom teoriavsnittet som berör socialt ansvar menar på att det finns en 

poäng i att tydliggöra vad den här typen av ansvar innebär i direktiv till 

allmännyttiga bolag. Mörtlund (2013) skriver till exempel att det är av stor vikt 

att i ägardirektiven redogöra för vad ett socialt ansvar betyder. Detta inte bara för 

att tydliggöra det allmännyttiga syftet utan även för att transparent redogöra för 
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hur det bostadssociala arbetet kan inverka på bolagens affärsmässiga mål. Många 

av länets ägardirektiv lägger tonvikt på just de ekonomiska aspekterna men även 

dessa bör alltså gynnas av ett tydliggörande gällande mål och åtgärder för det 

sociala ansvar som många bolag uttrycker. 

Enligt Gustavsson och Elander (2013) kan användandet av begrepp som social 

hållbarhet medföra att direktiven blir svåra att tyda. Det finns nämligen ingen 

enhetlig definition på vad social hållbarhet innebär vilket gör att det kan betyda 

både allt och ingenting. Trots begreppets rymd har det gjorts upprepande försök 

till att definiera vad det faktiskt skulle kunna inbegripa. Exempel på områden som 

kan tänkas ingå i inom ramen för social hållbarhet är delaktighet och integration 

(Gustavsson och Elander, 2013). Många av de kommunala bostadsbolag som 

nämnt social hållbarhet som mål i sina ägardirektiv syftar förmodligen alltså även 

på andra aspekter av bostadssocialt ansvar även om dessa inte nämns i 

dokumenten. 

 

Gustavsson och Elander skriver fortsättningsvis att det krävs att tydliga mål och 

åtgärder specificeras för att säkerställa att social hållbarhet faktiskt implementeras 

i verksamheten. Intressant blir då att de tre indikatorer av bostadssocialt ansvar 

som kan ses som de allra tydligaste (”motverka hemlöshet”, ”erbjuda bostäder 

med förtur till vissa hushåll” samt ”erbjuda bostäder med förtur till nyanlända”) 

är just de aspekter som ingen av de tretton ägardirektiven tar upp. Direktiven är 

juridiskt bindande handlingar vilket innebär att det som specificeras i dokumenten 

också måste följas. Detta skulle kunna leda till att kommunerna hellre skriver för 

lite och i öppna ordalag än att de åtar sig något de inte kan efterleva. Kanske 

speglar avsaknandet av vissa bostadssociala parametrar alltså en vilja till att skapa 

spelrum och flexibilitet i det sociala ansvarstagandet. 

 

Förutom kommunernas önskan om handlingsutrymme skulle detta kunna vara ett 

utfall av de olika typer av kommuner som studerats. Både Boverket (2008) och 

Socialstyrelsen (2015) menar nämligen att ”motverka hemlöshet” är något som 

allmännyttiga bolag i Sveriges största städer lägger mer vikt vid än vad de mindre 

samhällena gör. Kanske är det just detta som återspeglas i Västerbottens alla 

ägardirektiv. De flesta kommuner här är befolkningsmässigt små vilket skulle 

kunna påverka vilket fokus som de olika direktiven har. Detta kan även gälla 

parametern ”motverka segregation” eftersom fenomenet segregation, enligt 

Jürgen Friedrichs, tilltar med en högre befolkning (1998). Bland de direktiv som 

studerats är majoriteten av de kommuner som nämner indikatorn ”motverka 

segregation” av typen större städer. 

 

Som tidigare nämnt specificerar inga av de tretton kommunerna att de ska erbjuda 

bostad med förtur till vissa hushåll i sina direktiv. Kanske kan detta relateras till 

det som Whitehead och Scanlon beskriver (2007), nämligen att de allmännyttiga 
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bolagen i Sverige av tradition har ett generellt fokus och att de ska verka för en 

god bostadsförsörjning för alla människor. Att allmännyttan i Sverige har ett 

öppet fokus skulle kunna innebära att särskilda grupper inte får särskilt stort 

utrymme i direktiven eftersom bolagen verkar för en god bostadsförsörjning åt 

alla. Det faktum att frågan om delaktighet och inflytande är en av de aspekter som 

flest kommuner nämner kan vara en spegling vad lagen anger vara syftet med de 

allmännyttiga bostadsbolagen. Ett av huvudsyftena beskrivs nämligen vara att 

säkerställa hyresgästerna inflytande över boendemiljön (SKL, 2012). 

 

Gällande den rumsliga variationen visar de framtagna kartorna att majoriteten av 

de kommuner som nämner socialt ansvar/social hållbarhet befinner sig vid kusten. 

Även gällande de andra bostadssociala parametrarna visar kartbilderna att det i 

kustlandet finns fler kommuner som nämner bostadssocialt ansvar än i inlands- 

och fjällområdena. Det rumsliga mönstret verkar även korrelera, eller möjligtvis 

bero på, kommunernas befolkningsmässiga storlek. Enligt Figur 2 (som visar 

kommunernas olika invånarantal) återfinns nämligen länets befolkningsmässigt 

största kommuner vid kusten. Det finns dock undantag. Lycksele, som är länets 

tredje befolkningsmässigt största kommun, nämner exempelvis inte någon av de 

bostadssociala indikatorerna i sitt ägardirektiv. Enligt ovanstående skulle den 

slutsatsen kunna dras att de bostadssociala problem indikatorerna svarar mot, så 

som hemlöshet, segregation och utanförskap, främst kan relateras till orter med 

en högre befolkning och att det därför blir viktigare för kommuner med ett 

någorlunda högt invånarantal att nämna dessa indikatorer i direktiven. Denna 

hypotes stärks av tabell 1 som visar att Umeå och Skellefteå, som båda har ett 

högt invånarantal, också har en hög andel hemlösa. 

 

Det resultat som presenteras gällande den tredje frågeställningen bidrar med flera 

intressanta aspekter gällande det bostadssociala ansvaret och arbetet i 

kommunerna. När ägardirektiven till allmännyttiga bolag i Umeå och Vännäs 

jämförs med de båda kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning framkommer 

att det bostadssociala ansvaret formuleras olika beroende på vilket dokument som 

läses. För båda kommunerna gäller att fler aspekter nämns i riktlinjer för 

bostadsförsörjning än i ägardirektivet. Kommunerna emellan tar Umeå upp fler 

indikatorer än vad Vännäs gör. En skillnad mellan de båda olika dokumenten är 

att riktlinjerna för bostadsförsörjning avser kommunens samlade arbete för en god 

bostadsförsörjning medan ägardirektiven endast fokuserar på mål och syfte med 

de allmännyttiga bolagen. En annan skillnad är att ägardirektiven har en status 

som juridiskt bindande vilket innebär att allmännyttans åläggs att följa de mål som 

specificeras i direktiven.  

 

Olikheterna till trots finns ändå beröringspunkter mellan de båda 

dokumenttyperna. Vännäs kommun skriver i sitt ägardirektiv att ”Bolaget ska i 

verksamheten agera i överensstämmelse med kommunövergripande planer och 
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policyer antagna av kommunfullmäktige.” (Vännäs kommun, 2014, s 2). Detta 

bör innebära att samma bostadssociala policy gäller för det allmännyttiga bolaget 

som för hela kommunens arbete för en god bostadsförsörjning. På så vis 

inkluderas indirekt fler bostadssociala aspekter i direktivet än vad som finns 

specificerat. Kanske kan det här ha sin förklaring i att det allmännyttiga 

bostadsbolaget kan ses som ett verktyg för kommunen för att nå de mål som 

beskrivs i riktlinjer för bostadsförsörjning. 

 

En nackdel med den ovan nämnda typen av hänvisning skulle kunna vara att 

transparensen och offentligheten för kommuninvånarna minskar. Som de flesta 

direktiven ser ut i Västerbotten idag kan det vara svårt för en utomstående att få 

några tydliga indikationer på hur bolagen ska verka för ett bostadssocialt ansvar. 

Till stor del beror detta på att direktiven är så pass generella. Att dessutom hänvisa 

till andra kommunala dokument skulle kunna innebära ytterligare svårigheter för 

invånarna i kommunen att kunna förstå vad ägardirektivet innebär och vad 

allmännyttan i kommunen har för roll. En annan slutsats som går att dra från 

jämförelsen av de olika dokumenten och analysen av bostadsmarknadsenkäten är 

att det faktiska bostadssociala arbetet ofta är mer omfattande än vad som ges 

uttrycks för i direktiven. Dessutom verkar de allmännyttiga bolagen ha en 

betydande roll i detta arbete. 

 

Genom att redogöra för vilka strategier som finns för att förebygga och motverka 

hemlöshet visar studien på de olika verktyg kommunerna kan använda i sitt arbete 

med att skapa en god bostadsförsörjning. Bland de verktyg som tas upp är den s.k. 

Boendetrappan en av de vanligare. Som modell har den fått en del kritik och 

studien visar att andra framgångsrika alternativ finns att tillgå. ”Bostad först” 

pekas ut som en modell på frammarsch och som ett verktyg som hittills varit 

lyckad för de kommuner som prövat den. Hemlösheten och dess geografiska 

uttryck och form är något som varierar både mellan länder och inom länder 

(DeVerteuil, May och von Mahs, 2009). Det faktum att hemlöshetens karaktär ter 

sig olika på olika ställen kan få till följd att de modeller som används för att 

motverka och förebygga hemlöshet passar olika bra i olika kommuner.  

 

Resultatet av studien visar att bostadssocialt arbete förekommer (både i 

kommunerna generellt men även i allmännyttan) även om det inte tydligt 

specificeras. Detta faktum leder läsaren fram till den kanske mest grundläggande 

frågan gällande socialt ansvar i ägardirektiv, nämligen; bör det sociala ansvaret 

tydliggöras eller är generella direktiv att föredra? Vad skulle hända om det sociala 

ansvaret mättes, kvantifierades och specificerades precis som de ekonomiska 

aspekterna av direktiven? Kanske finns fördelar med bägge alternativ. Ett 

generellt direktiv skapar utrymme för kommunerna att forma det bostadssociala 

ansvaret efter en aktuell situation medan ett tydliggörande skulle kunna innebära 

att direktiven blir lättare att tolka och följa. Här blir frågan om aktualitet viktig, 
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så länge direktiven är aktuella och uppdaterade bör det inte vara till något problem 

att de är tydligt formulerade. På så vis kan de bostadssociala behoven i en 

kommun mötas med ett tydligt juridiskt bindande dokument som stödjs av 

kommunens övriga riktlinjer och planer. Just denna studie syftar inte till att ge 

något tydligt svar på ovanstående fråga utan snarare till att belysa dagsläget och 

komma med exempel från kommuner i länet. I förlängningen skulle dock denna 

typ av fråga vara av intresse för att få en klarare bild av direktivens betydelse. 

Nedan beskrivs andra relaterade områden och frågor som kan vara intressanta för 

vidare studier. 

 

5.1 Vidare forskning 

Det berörda ämnet är både intressant och aktuellt i dagens samhälle. Den 

pågående urbaniseringen har lett till ett hårt tryck på bostadsmarknaden i de större 

städerna. Samtidigt är detta inte något som garanterar ett överskott av bostäder på 

landsbygden (Se figur 1). I ett samhälle där det råder bostadsbrist blir kraven på 

hyresgästerna allt högre vilket i sin tur innebär att fler människor ställs utanför 

den ordinarie bostadsmarknaden. En högre andel människor utan fast boende i 

kombination med högre ställda krav på allmännyttiga bolagens affärsmässighet 

kan tyckas vara en omöjlig ekvation att lösa. En studie där det bostadssociala 

ansvaret i ägardirektiv före och efter lagen om affärsmässighet jämförs skulle 

därför vara av stort intresse. Detta för att en bild av om direktiven har förändrats 

och i så fall i vilken riktning. För att få en tydligare bild av vad som påverkar 

utformandet av ägardirektiven skulle det även vara av intresse att undersöka andra 

parametrar än befolkningsantal och kommuntyp. En aspekt som skulle kunna vara 

av intresse är huruvida kommunernas politiska styre är något som inverkar på det 

bostadssociala ansvaret i direktiven.  

 

5.2 Slutsatser 

Studiens resultat visar att det bostadssociala ansvaret är begränsat uttryckt i de 

olika kommunernas ägardirektiv. Det varierar till vilken grad kommunerna tar upp 

ett bostadssocialt ansvar. Vissa nämner ett flertal parametrar medan andra inte 

nämnder några alls. ”Motverka hemlöshet” och ”erbjuda bostäder med förtur till 

nyanlända” är båda indikatorer som ingen av kommunerna tagit upp i sina 

ägardirektiv. Däremot nämns socialt ansvar (eller social hållbarhet) och ökad 

delaktighet och inflytande av många. De faktorer som ofta omnämns är de som är 

minst tydliga i sin formulering. På så vis blir det bostadssociala ansvaret, om det 

nämns, inte särskilt tydligt specificerat vilket ger de allmännyttiga bostadsbolagen 

stort spelrum gällande socialt ansvar. Den rumsliga analysen visar att de 

kommuner som nämner flest bostadssociala parametrar befinner sig i kustlandet. 

Detta går att relatera till folkmängd där de folkrikaste kommunerna återfinns vid 

kusten.  
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Den jämförande fallstudien mellan Umeå och Vännäs kommun visar att fler 

indikatorer på bostadssocialt ansvar tas upp i respektive kommuns riktlinjer för 

bostadsförsörjning än vad som specificeras i ägardirektiven. Dessutom nämns 

vissa parametrar som inte uttrycks i direktiven i kommunernas olika Översikts- 

och handlingsplaner. Kommunerna emellan tar Umeå upp fler faktorer än Vännäs. 

För att få en fullskalig bild av kommunens ambitioner gällande bostadssocialt 

ansvar krävs att bilden vidgas från de allmännyttiga bostadsbolagens ägardirektiv 

till respektive kommuns olika plandokument. Jämförs de ambitioner gällande 

bostadssocialt ansvar som nämns i direktiven med det faktiska arbetet i 

kommunerna så framkommer det att det faktiska arbetet i vissa fall överstiger det 

som specificeras i ägardirektiven.  

Det resultatavsnitt som avser att besvara den fjärde frågeställningen redogör för 

fyra stycken strategier för att motverka hemlöshet, nämligen boendetrappan, 

”Bostad först”, kommunala hyresgarantier samt vräkningsförebyggande arbete. 

Här beskrivs ”Bostad först” som en strategi på uppgång medan ”boendetrappan” 

har visat sig ha negativa konsekvenser för de människor som befinner sig utanför 

den ordinarie bostadsmarknaden.  
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