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1. Inledning  

Segregationen i Sverige, och att vi benämner vissa bostadsområden som särskilt utsatta 

områden, påverkar inte bara vårt samhälle i stort utan bidrar också till en allt hårdare 

samhällsdebatt. En europeisk studie menar att inkomstskillnaderna mellan olika områden i 

Europas storstäder skiljer sig åt mer och mer (Wahlberg, 7 september 2015). I ett segregerat 

område jämfört med ett icke segregerat område går det att utläsa inkomstskillnader samt 

skillnader i skolresultat, hälsa, kriminalitet, sysselsättningsgrad och trygghet. Effekten av att 

bo i ett segregerat område kan leda till att de boende inte får samma möjligheter i livet 

(Delmos, 2020). 

Polisen i Sverige har sedan 2015 använt “utsatta områden” som ett begrepp för att beskriva 

områden och stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar samt har en kriminell 

påverkan på lokalsamhället (Framtidenkoncernen, 2021). I Sverige har segregationen ökat 

med tiden. 2015 var det 53 utsatta områden på polisens lista i Sverige, 2019 var det 60 (SVT, 

5 juni 2019).  Polisens lista har tre nivåer, utsatt område, riskområde och särskilt utsatt 

område. Särskilt utsatta områden är i störst behov av akuta insatser. Det finns 22 områden i 

Sverige som klassificeras som ett särskilt utsatt område. Gårdstens förflyttning från att 

klassificeras som ett särskilt utsatt område till ett riskområde, visar på att åtgärder gjorda av 

polis, bostadsbolag och socialtjänst gett resultat. Göteborgs Stad har valt att satsa på det som 

ofta benämns "gårdstensmodellen" och föreskriver att de positiva delarna av modellen ska 

implementeras i andra särskilt utsatta områden i Göteborg (Göteborgs Stads budget, 2019). 

I Göteborg finns det sex särskilt utsatta områden. Att implementera framgångsfaktorerna från 

Gårdsten ses som en lösning till hur staden skall agera för att komma till rätta med situationen 

i de här bostadsområdena. Vad dessa framgångsfaktorer är, råder det just nu delade meningar 

kring, i alla fall om man lyssnar till den politiska debatten. Gårdstensmodellen eller som 

Tapio Salonen skriver (2021), gårdstensprocessen är ett resultat av Gårdstensbostäders 

samhällsbygge i Gårdsten. Förvaltnings AB Framtiden har av kommunfullmäktige fått i 

uppdrag att samordna och till stor del ansvara för de särskilt utsatta områdena. Framtiden har 

i sin strategi för särskilt utsatta områden bland annat lagt fram ett förslag om att få bilda två 

nya bolag, ett i Tynnered och ett i Biskopsgården, på motsvarande sett som 

Gårdstensbostäder en gång bildades. Framtiden menar att just bolagsbildningen har varit en 

av de framgångsfaktorer som gjort att Gårdstensbostäder så framgångsrikt lyckats genomföra 

den områdesförvandling som vi nu kan se resultatet av.  
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I den politiska debatten ställer sig både Miljöpartiet och Socialdemokraterna bakom 

Framtidens bolagsförslag medans Vänstern, Demokraterna och de styrande partierna 

Moderaterna, Liberalerna och Centern är emot bolagsförslaget (Attenius & Pleijel, 2021).   

I Göteborgs Stads budget 2021 står det att “Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att 

tillsammans med berörda nämnder och styrelser att fortsätta ta tillvara på de goda exempel 

som finns i Gårdsstensmodellen för att på sikt implementera i andra utanförskapsområden” 

(Göteborgs stads budget, 2020. Sida 128). Gårdstensmodellen utgår ifrån Gårdstensbostäders 

arbetsprocess. Bolaget bildades 1997 och har aktivt arbetat för att förbättra området. Sedan 

polisens lista utöver särskilt utsatta områden skapades är Gårdsten det enda området i Sverige 

som gått ifrån särskilt utsatt område till ett riskområde. Framtiden har identifierat att just 

bolagsbildning är en stark bidragande orsak till att Gårdstensbostäder kunnat organisera, 

fokusera och samverka så framgångsrikt som de gjort. I debatten har de som ställer sig emot 

förslaget om att bilda ytterligare bolag poängterat mängden redan existerande bolag och att 

det redan nu finns för många bolag ägda av Göteborgs Stad. De menar också att Framtiden 

kan lyckas med sitt uppdrag utan att bilda ytterligare bolag (Patrik Höstmad, Personlig 

kommunikation, 2021-05-11). 

 

1.2 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie och de faktorer som har bidragit till 

uppkomsten av särskilt utsatta områden. Det som kommer avhandlas är segregation, 

bostadssegregation, definitionen på polisens lista och gårdstensmodellen/gårdstensprocessen. 

1.2.1 Vad är/innebär segregation 

På senare tid har intresset för ämnet segregation i Sverige blivit en mer aktuell fråga. 2018 

påbörjade den dåvarande rödgröna regeringen ett tioårigt program för att minska och 

motverka segregationen. En särskild myndighet vid namn DELMOS , delegationen mot 

segregation, fick till uppgift att samordna uppdraget kring en minskad segregation (Salonen, 

Grander & Rasmusson, 2019). DELMOS beskriver segregation “som en uppdelning av 

människor som lever och verkar separerade från varandra” (Delmos 2020). Det görs en vidare 

beskrivning om segregation där DELMOS delar upp människor utifrån socioekonomisk 

status, etnicitet eller demografi.   
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Det finns flera olika domäner i samhället som det pratas om när det kommer till segregation 

så som boendesegregation, utbildningssegregation och arbetssegregation för att ge några 

exempel. De olika områden påverkar varandra genom att boendesegregationen påverkar 

utbildningssegregation som i sin tur påverkar arbetssegregationen. Det blir en form av 

kedjereaktion och därefter bidrar de olika områdena med en ökad segregation utifrån en 

negativ bemärkelse (Delmos, 2020). I denna uppsats kommer det huvudsakliga fokuset 

avgränsas till ett av områdena som bidrar till utsatta områdena som präglas av 

bostadssegregation. 

1.2.2 Bostadssegregation 

Bostadssegregation är inte enbart ett samhällsproblem som Sverige försöker ta itu med utan 

det är ett problem i hela Europa, enligt Tammaru, Marcin´czak, Aunap, Van Ham & Janssen. 

(2020). Utifrån att det har skapats en bostadssegregation mellan olika socioekonomiska 

grupper så finns det anledning att tro att det finns en ojämn fördelning inom olika 

bostadsområden som exempelvis yrkesgrupper och inkomstgrupper i en stadsdel. Den mest 

kritiska orsaken till bostadssegregation inom olika områden är att det finns en betydande 

inkomstskillnad mellan socioekonomiska grupper. Utifrån vilken “grupp” man tillhör så 

kommer även olika valmöjligheter utifrån ekonomiska förutsättningar. Valmöjligheterna i 

denna kontext innebär att de grupper med en högre inkomst har större möjligheter att välja 

vart de vill bo någonstans till skillnad från de mindre ekonomiskt starka grupperna som inte 

har lika mycket val när det kommer till bostad och bostadsområden (Tammaru et al, 2020). 

Minoritetsgrupper kan bli fördelade så att de blir överrepresenterade i vissa områden och 

underrepresenterade inom andra, det kan medföra att de blir koncentrerade inom olika mindre 

områden. Det blir en större uppdelning mellan minoritet och majoritetsgrupper där de 

människor som klassas vara indelade i majoritetsgruppen har valet att inte bosätta sig i dessa 

områden där minoriteter är koncentrerade (Massey & Denton, 1988).  

1.2.3 Motverkande av segregation      

Regeringen har satt upp mål för att minska och motverka segregationen i Sverige 

(Regeringen, 2018). Syftet med arbetet är att minska klyftorna samt skapa ett tryggare 

samhälle i Sverige. De sex samhällsområden som regeringen väljer att fokusera på för att 

uppnå målen mot en minskad segregation, minskade klyftor, jämlika levnadsvillkor och goda 

livschanser är: boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle samt 
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brottslighet. De här områdena påverkar varandra och därför finns det inte bara enskilda 

insatser mot enbart ett av dessa områden utan man jobbar med det här som ett mer 

gemensamt arbete inom både national, regional och lokal nivå. Det här är en långsiktig 

strategi som över tid kommer minska och motverka segregationen men det kräver då att flera 

aktörer i samhället hjälps åt, så som staten, kommuner, landsting, civilsamhälle, näringslivet 

och forskare arbetar tillsammans för att motverka segregationen. Det behövs en samverkan 

mellan alla olika aktörer för att hjälpa samhällets problem mot segregationen (Regeringen 

2018).  

1.2.4 Polisens lista  

Polisen i Sverige har sedan 2015 använt “utsatta områden” som ett begrepp för att beskriva 

områden och stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar samt som har en 

kriminell påverkan på lokalsamhället. polisens lista har delats upp i tre olika kategorier för att 

bedöma huruvida graden på ett utsatt område ligger, exempelvis om det är allvarligt eller akut 

att göra insatser i området. De tre kategorier som polisen kategoriserar in dessa områden i är 

utsatt område, riskområde samt särskilt utsatt område. Således kan polisen utifrån deras 

kriterier göra en bedömning gällande placering av olika områden som behöver insatser 

(Framtidenkoncernen, 2021). 
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Figur 1: Hämtad från Framtidenkoncernen strategidokument för särskilt utsatta områden (2020), sida 8.  

De sex områdena som klassas som “särskilt utsatt område” enligt polisens lista är Tynnered, 

Biskopsgården, Hjällbo, Hammarkullen, Bergsjön och Lövgärdet. vidare så klassas Hisings-

Backa och Rannebergen som ett utsatt område (Framtidenkoncernen, 2021). Bilden nedan 

visar de markerade områdena som tar plats i de olika kategorierna som finns på polisens lista. 

 

 

Figur 2: Hämtad från framtidens Strategiplan för utsatta områden (2020), sida 8.  
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1.2.5Framtidenkoncernen 

Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad. Koncernen äger och förvaltar cirka 74 000 

lägenheter över hela Göteborg. Koncernen består av moderbolaget Förvaltnings AB 

Framtiden, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i 

Göteborg AB, Gårdstensbostäder AB, Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler, Framtiden 

Byggutveckling AB, Göteborgs Egnahems AB och Störningsjouren i Göteborg AB 

(Framtidenkoncernen, 2020). 

Enligt koncernens Årsredovisning (2020) styr och leder Förvaltnings AB Framtiden 

koncernen utifrån ägarens mål och inriktning. Åtta dotterbolag sköter förvaltning, service och 

produktion. Enligt Årsredovisningen (2020) bor var fjärde göteborgare i koncernbolagens 

lägenheter, vilket gör koncernen till Sveriges största allmännytta. Koncernens vision är - Vi 

bygger det hållbara samhället för framtiden.  

Framtiden har som mål att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt 

utsatta områden år 2025. Koncernen har beslutat att utgångspunkt ska vara 

Gårdstensbostäders arbete. 2020 har man beslutat om en strategi med inriktning mot 

superförvaltning, där Gårdstensbostäder är förebild (Framtidenkoncernen, 2020). 

1.2.6 Vad innebär gårdstensmodellen?  

År 1997 skapades det nya kommunala bolaget Gårdstensbostäder. Bolaget är ett 

dotterbolagen inom Framtidenkoncernen. År 1997 när bolaget bildades, var Gårdsten ett av 

landets mest segregerade områden med hög kriminalitet, stor arbetslöshet och en hög 

vakansgrad bland de 2200 lägenheterna (Gårdstensbostäder, 2019). 

I bolagets årsredovisning hänvisar bolaget till det som de benämner grundkonceptet för sitt 

samhällsbygge. Det har enligt bolaget varit samma grundkoncept som från bolagsstarten 

1997: 

- Bolaget ska finnas på plats i Gårdsten, nära de boende. 

-Verkligt boendeinflytande med hyresgäster som ordinarie ledamöter i bolagsstyrelsen. 

- Aktivt arbeta med att skapa arbetstillfällen i området. 

- Aktiviteter för barn och ungdomar. 
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- Närvaro och boendeservice 365 dagar om året. (Gårdstensbostäder, 2020). 

 

Arbetet har resulterat i lägre kriminalitet och höjda fastighetsvärden. Värdet av 

Gårdstensbostäders fastigheter har ökat från 150 miljoner SEK till 1 850 miljoner SEK (Lind, 

2020). Det finns dock kritik mot gårdstensmodellen. Kritiken som ges är att 

Gårdstensbostäder tänjer på lagar och är väldigt auktoritära i sitt arbete. Ett exempel på det är 

att de har infört ID-kontroller för de som bor i Gårdstensbostäders lägenheter i syfte att 

kontrollera om det förekommer olovlig andrahandsuthyrning av bolagets lägenheter 

(Winquist, 2019). Bolaget har också haft en strikt uthyrningspolicy för att säkerställa sökande 

som är förvärvsarbetande i syfte att minska andelen bidragstagare i området. Kritiska röster 

har även hörts angående den avhysningspolicy som fanns för att avhysa hyresgäster som 

inom området begick kriminella handlingar (Winquist, 2019).   

Tapio Salonen (2021) har i sin bok om Gårdsten, beskrivit Gårdstensbostäders arbete som en 

process istället för en modell. I den här processen är långsiktighet, närvaro och helhjärtat 

engagemang tre delar som framstår som viktiga. Social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet är något som Gårdstensbostäder jobbar med att hela tiden förbättra. 

Enligt processen ska man inte bara satsa på ett socialt hållbarhetsperspektiv utan försöka 

förbättra samtliga tre dimensionerna under lång tid. “Det tar inte ett par år att vända ett 

särskilt utsatt område, det tar årtionden” (Tapio Salonen, Intervju 2021-04-26). 

 

 

2 Teori 

I följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen att presenteras vilket är grunden för 

denna kandidatuppsats. Avsnittet kommer inom denna del att beskriva implementering och 

implementeringsteori som är en avgörande fas i policyprocessen, därmed så kommer även 

ovanifrån- samt underifrån perspektivet (top-down och bottom-up) att tas upp. Det kommer 

även redogöras kring den politiska styrningen och hur pass stor inverkan den har på 

implementeringsprocessen samt till sist samverkan inom offentlig förvaltning.       
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2.1.1 Implementering  

Implementering handlar om att förverkliga policys och därmed blir det en avgörande fas i en 

policyprocess (Olsson, Berg, Hysing, Kristianssen, Petersén, 2019). Enligt Olsson et al. 

(2019) så börjar implementeringsprocessen redan i regeringen och de centrala 

myndigheternas styrning längre neråt i hierarkin. Inom implementeringsprocessen finns det 

många aktörer som behöver samverka med varandra för att uppnå diverse mål som ska 

förverkligas i praktiken. Inom denna process så talas det om att kommuner genomför politik 

åt regeringen eller EU men också där det uppstår en horisontell samverkan mellan flera 

offentliga verksamheter där olika frågor kan beröra flera verksamhetsområden. Kommuner, 

regioner och landsting har ett ansvar inom genomförandet av politiska beslut när det kommer 

till flera välfärdsområden, några som Olsson et al. (2019) tar upp är skola, vård och 

äldreomsorg, kultur med mera.  

Den högsta chefen inom en myndighet eller ett verksamhetsområde kan försöka påverka 

implementeringen och utfallet av uppdraget genom att skapa en tydlighet av vad som 

förväntas att uppnås av de som arbetar med uppdraget. Här gäller det att styra de som 

verkställer de nya politiska besluten, och därför är det viktigt för verkställarna att förstå 

innebörden av ett visst uppdrag samt att det ska finna klara direktiv uppifrån vad som 

förväntas av dem. I och med att verkställarna förstår innebörden i uppdraget och att det inte 

finns allt för mycket tolkningsutrymmen så ska det även finnas bra förutsättningar att uppnå 

målet, det kan handla om ett planerat budgetanslag samt en bemanning som är tillfredsställd 

(Olsson et al., 2019). Olsson et al. (2019) belyser vikten av att de anställda ska vara 

motiverade för uppdraget, att de ska vara genuint intresserade av att faktiskt förverkliga de 

policys som satts upp inom sina respektive områden. 

2.1.2 Top-Down och Bottom-up  

Det finns två dominerande inriktningar när forskare och policyanalytiker inom offentlig 

förvaltning analyserar implementering, det är ovanifrån- och underifrånperspektivet som 

också nämns som Top-down och bottom-up approaches på engelska (Olsson et al, 2019). De 

här två teorierna ansågs vara intressanta för studien och har olika utgångspunkter när det 

kommer till implementeringsprocessen. Utifrån ett ovanifrånperspektiv så tas 

implementeringsprocessen fart samt konstrueras ovanifrån inom den politiska ledningen 

utifrån formella regelverk sen är det de implementerade aktörernas roll att implementera detta 

i praktiken (Olsson et al, 2019).  
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Studeras den här studiens syfte utifrån ett ovanifrånperspektiv kan man dra parallellen att 

kommunfullmäktige har tagit ett beslut och lagt fram riktlinjer för att sedan ge det här till 

Förvaltnings AB Framtiden, som sedan ska implementera det i praktiken. Enligt Herrting 

(2014) är det den politiska ledningen och den kontrollerande makten som genom ett vertikalt 

styrande påverkar och styr implementeringsprocessen, utifrån deras beslut och deras 

styrningsstrategier blir politikerna högst upp inom “hierarkin”. Olsson et al. (2019) benämner 

ovanifrånperspektivet som en rationell styrning och implementering som behöver ha en 

tydlighet utifrån flera aspekter men också ett fokus på lärande och kontroll. 

Underifrånperspektivet styrs till skillnad från ovanifrånperspektivet mer underifrån och har 

en mer skeptisk syn till att politiska mål som beslutas kommer att fungera precis som tänkt. 

Inom detta perspektiv försöker man mer förstå hur implementeringsprocessen faktiskt går till. 

Här görs en kartläggning på vilka som är med i processen istället för att ta för givet vilka som 

förväntas vara med (Olsson et al., 2019).  

Olsson et al. (2019) menar att det finns en styrka hos underifrånperspektivet som kan fånga 

upp informella aktörer och relationer som kan vara med och bidra med exempelvis kunskap. 

Det kan ses som att underifrånperspektivet inte är lika styrda av de politiska besluten utan 

organisationer och aktörer kan vara med och hjälpa till under implementeringsprocessen. 

Olsson et al. (2019) menar att om ett politikområde har en omfattande statlig reglering och ett 

begränsat inflytande från andra aktörer så kan utfallet av implementering bli relativt lika. 

Utifrån teorin underifrånperspektivet så ser man komplexiteten i dagens samhällsproblem 

som gör att processerna i princip blir omöjliga att styra utifrån de centrala beslut som fattas 

högre upp i hierarkin. Det behov som finns kring flexibilitet, samverkan och lokalanpassning 

gör att policys som den politiska ledningen beslutar inte är den samma som medborgarna tar 

del av efter implementeringen. Implementeringsarenan kännetecknas istället av att policys 

bestäms under horisontella förhållanden mellan flera samhällsaktörer (Herrting, 2014) 

2.1.3 Politisk Styrning  

Inom implementeringsprocessen så har tydligheten inom olika politiska beslut varit högst 

betydande när det kommer till mål och olika medel för att uppnå dem. Det här är något som 

lyfts fram för att få en effektiv implementering. Tydligheten från den politiska ledningen kan 

ge en mer säkerhet och minska risken för missförstånd hos implementeringsaktörerna. 

Herrting (2014) talar om att otydliga mål som sätts upp på grund av politiska svårigheter att 
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komma överens inom olika ståndpunkter kan försvåra en implementeringsprocess, men 

samtidigt så kan otydliga mål vara bättre än inga mål alls. 

Herrting (2014) menar att det finns ett problem i den politiska styrningen när det kommer till 

vissa områden i samhället, att det finns otydligheter kring hur man ska gå till väga för att 

faktiskt lösa samhällsproblemen. Ett exempel som de tar upp handlar om storstäders problem 

med segregation. I det här exemplet ligger problemet i att den politiska ledningen inte vet hur 

de ska styra medborgarna så att de ska bo mer integrerat utan att kränka de grundläggande 

principerna i det västerländska samhället. Därför finns det en otydlighet kring hur problemet 

ska lösas och därför skapas en allmän viljeriktning inom de politiska beslutet och därmed 

skapar en otydlig idé/vision om hur målen ska uppnås. I och med det här så blir det en form 

av symbolpolitik och att det politiska beslutsfattarnas logik kommer i konflikt med den 

“perfekta” implementeringens villkor.  

 

2.1.4 Samverkan 

Löfström (2001) menar att många aktörer inom den offentliga förvaltningen anser att det 

behöver samverka med varandra och det verkar vara en lösning på många problem för såväl 

myndigheter som brukare. Samverkan är inte något som är helt nytt utan sen 1970 så har den 

offentliga sektorn utvecklat samverkansprojekt. Även om dagens samverkan inte ser likadan 

ut som tidigare, då samverkan mellan myndigheter och organisationer idag involverar flera 

aktörer. Här talar man om samverkan mellan statliga, kommunala, landstingskommunala 

myndigheter. 

Jensen, Johansson & Löfström (2017) menar att en viktig förutsättning för samverkan är att 

varje organisations syfte och uppdrag inom ett visst projekt har en gräns och restriktioner 

mellan olika inblandade aktörer. I ett samverkansprojekt mellan flera aktörer så är det upp till 

var och en av de inblandade organisationerna att tolka och förstå deras inblandning, samt vad 

uppdraget innebär för respektive organisation. När samverkan skapas mellan flera olika 

huvudmän så finns det utmaningar som samverkansprojekt medför, det kan vara olika 

ledningsstrukturer, regelverk, verksamhetsansvar, professionell kompetens med mera. Det är 

en utmaning att få de samverkande aktörerna att dra åt samma håll, att skapa en samverkan 

som får alla inblandade att skapa ett gemensamt ansvar men också ett gemensamt handlande 

mot det gemensamma målet. Det är även viktigt att alla har ett gemensamt syfte med 

uppgiften, så att inte olika intressen leder till någon konflikt (Jenssen et al., 2017). 
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Olsson et al. (2019) menar att det finns många aktörer i samhället som ofta måste samverka 

med varandra för att hantera gränsöverskridande frågor som påverkar flera delar i samhället. 

Ett exempel som Olsson et al. (2019) tar upp är ungdomskriminalitet som berör flera 

samhällsaktörer som Polis, socialtjänst, skola och andra myndigheter. Därför så är en 

samverkan mellan dessa för ett sådant problem nödvändigt. 

3. Syfte 

Studien syftar till att bidra med kunskap om implementering av modeller för att komma 

tillrätta med socioekonomiska utmaningar i särskilt utsatta områden. I vårt fall kommer det 

specifikt att handla om olika samhällsaktörers och politikers uppfattningar om möjligheterna 

att implementera gårdstensmodellen i andra stadsdelar i Göteborg. 

Den tidigare forskningen behandlar för det mesta hur arbetet har fungerat i Gårdsten med 

undantag från Winqvist (2019) som även gjorde en jämförelse mellan Hjällbobostäder och 

Gårdstensbostäder. Denna studie ska bidra till forskningen genom att fokusera på hur en 

eventuell implementering av gårdstensmodellen uppfattas av politiker och olika 

samhällsaktörer, hur den politiska ledningen kan påverka de implementerade aktörernas 

handlingsutrymmen samt hur samverkan är en viktig del att nå ett samhällsproblem som 

berör flera samhällsområden. 

I denna studie så har vi valt att fokusera på personer med högre yrkesroller inom sitt 

verksamhetsområde. Det är både mottagare eller avsändare av styrning.  

3.1 Frågeställning 

Hur uppfattar olika samhällsaktörer och politiker i Göteborg möjligheterna till spridning av 

gårdstensmodellen till andra stadsdelar? 

3.2 Tidigare forskning  
Lind och Lundström (2008) har skrivit om Affären Gårdsten där de har räknat på om 

gårdstensmodellen är en vinst eller förlustaffär. Lind har gjort två uppföljningar (2014,2020) 

för att se lönsamhetsutvecklingen. Det är fem nyckeltal som Lind och Lundström (2008) 

använt sig av är: Välfärdseffekt, minskad brottslighet, sysselsättningseffekter, minskad 

resurstillgång och spridningseffekt. I Lind och Lundströms första studie 2008, fick de fram 

resultatet att 11 år efter att Gårdstensbostäder bildats var att företagsmässigt hade 

Gårdstensbostäder gått i förlust med 200 miljoner, men samhällsekonomiskt var vinsten 300 
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miljoner kronor. Därför ansåg Lind och Lundström (2008) att Gårdstensbostäder var 

lönsamma. Lind (2014) och Lind (2020) har genom uppdateringar av sin studie visat på 

fortsatt god lönsamhet i Gårdsten. 

Tapio Salonen (2021) har i sin bok, Samhällsbygget Gårdsten, valt att beskriva 

Gårdstensbostäders arbete. Något som ofta nämns av Salonen är det uthålliga arbetet som han 

hävdar krävs för att lyckas få bort de särskilt utsatta områdena. Han skriver även i en 

jämförande kontext med andra stadsdelar för att visa hur Gårdstensbostäder skiljer sig åt. 

Salonen är noggrann med att poängtera att detta är ingen modell, utan en process.  

 

Johanna Winqvists (2019) kandidatuppsats fokuserade på hur Gårdstensbostäder har arbetat 

för att generera god utveckling. Det gjordes även en jämförelse med Hjällbobostäder, som 

skapades ungefär samtidigt och hade liknande förutsättningar. Winquist (2019) kom fram till 

att en av skillnaderna som Gårdstensbostäder använt sig av var en del hårdföra arbetssätt. Ett 

exempel som togs upp var ID-kontroller i lägenheterna som senare kunde leda till avhysning.  

4.0 Metod  
I denna studie så har en kvalitativ forskningsansats tillämpats för att kunna besvara 

frågeställningar men också skapat förutsättningar för att uppfylla studiens syfte. Med 

användningen av en kvalitativ metod så finns chansen att sätta en egen prägel på studien, det 

vill säga chansen att kunna forma studiens inriktning. Ahrne & Svensson (2015) menar att 

forskaren själv blir ett viktigt instrument med användning av en kvalitativ forskningsansats, 

på grund av att metodologiska samt teoretiska val som bidrar med att författaren för studien 

kan forma studiens inriktning. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att undersöka respondenternas uppfattning av 

gårdstensmodellen. Studien syftar till att bidra med kunskap om implementering av modeller 

för att komma tillrätta med socioekonomiska utmaningar i särskilt utsatta områden. I denna 

studie kommer det specifikt att handla om olika samhällsaktörers och politikers uppfattningar 

om möjligheterna att implementera gårdstensmodellen i andra stadsdelar i Göteborg. 

Grundtanken är att intervjuer ska bidra med mer utvecklade och nyanserade svar men också 

tydligare svar på de frågor/frågeställningar som studien vill få svar på. 
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4.1 Val av respondenter  

Inom ämnet segregation, och då specifikt utanförskapet som uppstår därigenom, krävs det att 

flera aktörer i samhället hjälps åt, så som staten, kommuner, landsting, civilsamhälle, 

näringslivet och forskare arbetar tillsammans för att motverka segregation (Regeringen, 

2018). Genom detta så var det av stor vikt att få intervjua olika samhällsaktörer och få deras 

uppfattningar kring en implementering av gårdstensmodellen. Efter att ha följt den politiska 

debatten har urvalet av respondenter gjorts med ett handplockat urval av de namn som 

figurerat mycket kring och har haft åsikter om gårdstensmodellen. En idé som var högst 

bidragande kring urval av respondenter var att de kunde bidra med olika förhållningssätt till 

ämnet, att de som intervjuades kunde ge olika synsätt, kunskap samt erfarenheter utifrån 

deras yrkesroller. Carlsson och Carlsson (2020) menar att beslut behöver fattas om vilken 

grupp av människor som är särskilt relevant att intervjua för att kunna få svar på de frågor 

som behöver besvaras.   

 

Respondent   Organisation/Parti          Befattning  
Michael Pirosanto Gårdstensbostäder  VD (sedan 2012) 
Tapio Salonen        Malmö 

Universitet 
 Professor i emeritus 
i socialt arbete 

Patrik Höstmad Demokraterna Ledamot 
fastighetsnämnden 

Mohamed Hama Ali Förvaltnings AB 
Framtiden, 
Gårdstensbostäder 

Chefsjurist, 
Förvaltnings AB 
Framtiden och 
styrelseordförande 
för 
Gårdstensbostäder. 

Ulf Merlander Polismyndigheten Polischef nordöstra 
Göteborg 

Jonas Attenius Socialdemokraterna Oppositionsråd och 
gruppledare i 
kommunstyrelsen 
Ledamot i styrelsen 
och VU 
 

Tabell 1. Respondenter och deras befattningar 
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4.2 Sekundärmaterial 

Sekundärdata har använts för att skapa en större förståelse kring de ämnen som studien 

grundar sig på och som hjälp till att forma studiens intervjufrågor. I litteraturinsamlingen så 

har vetenskapliga artiklar använts såväl som böcker, nyhetsartiklar och ledande 

styrdokument. Med hjälp av användningen av sekundärmaterial så har syftet med studien 

kunnat formats, och dessutom frågeställningar, teoretisk referensram, metoden och 

tillvägagångssättet för att genomföra denna kvalitativa studie. 

4.3 Intervju 

I studien så har semistrukturerade intervjuer varit metoden för att samla in det empiriska 

materialet. Carlsson och Carlsson (2020) menar att semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjufrågor förbereds innan intervjun och att eventuella följdfrågor formuleras under 

samtalstillfället, vilket innebär att vissa frågor som ställs inte är planerade i förväg. 

Intervjumetoden har använts i studien dels för att skapa en mer öppen dialog samt för att inte 

styra respondenten i en specifik riktning. Det som också har tagits i beaktande under 

intervjutillfällena var att skapa ett samtal där respondenten fick svara på en planerad fråga för 

att sedan beroende på det som samtalsämnet mynnade ut i, ställa ytterligare följdfrågor. 

Intervjuerna varade mellan 20–30 minuter med varje enskild respondent. 

Intervjufrågorna som ställts under samtalen med respondenterna har varit konstruerade 

utifrån den befattning som den intervjuade innehar, men också utifrån vad den personen 

kunde förväntas bidra med till den här utredningen. I och med detta så har frågorna varit olika 

beroende på intervjutillfället men fortfarande så har frågornas utgångspunkt utgått från 

studiens syfte och frågeställning. En intervjuguide för alla intervjuer finns i bilaga i slutet av 

detta arbete. 

4.3.1 Förberedelser intervju 

Inom detta avsnitt så kommer förberedelser samt tillvägagångssätt presenteras innan 

intervjutillfället mellan författarna och respondenterna. Intervjun har på grund av de rådande 

omständigheterna under Covid-19 bidragit till att intervjuerna antingen genomförts via 

telefonsamtal eller Zoom/Teams. Respondenterna har utifrån deras preferenser valt huruvida 

intervjun har gått tillväga, dels för att göra det så bekvämt som möjligt för de intervjuade men 

också skapa en tillit inför intervjun.  
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Intervjuerna har inte genomförts rumsligt på samma plats vilket innebär att samtalen har 

blivit lite svårare att tolka samt blivit lite mer opersonliga än det som har önskats. Carlsson & 

Carlsson menar att det kan uppstå nackdelar med att ha telefonintervju så som att samtalet 

kan bli mer formellt och fåordigt än en vanlig intervju i verkligheten. Något som också 

nämns är att det blir svårare att tolka personens kroppsspråk och ansiktsuttryck och därför är 

ett videosamtal att föredra för lättare tolkning av dessa aspekter i ett samtal. 

Före intervjun så föregicks en del förberedelser för att få ett så bra och intressant samtal som 

möjligt. Intervjufrågor konstruerades olika beroende på vem som skulle intervjuas. 

Anledningen till varför olika frågor har ställts till olika respondenter var beroende på vad den 

intervjuade personen kunde bidra med till studien. Det ska också nämnas att alla frågorna 

konstruerades utifrån den teoretiska referensramen som denna studie tillämpat. 

Före intervjun så har respondenterna fått ta del av ett missivbrev där en förklaring av 

intervjuns innebörd men också varje intervjupersons rättigheter under ett intervjusamtal. I 

detta brev så har en förklaring av vetenskapsrådets forskningsetiska principer framförts som 

har tagits till beaktande för intervjuerna. De fyra huvudkrav som denna studie har förhållit sig 

till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilket 

är de huvudkrav som är det grundläggande individskyddskravet utifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Det ska också nämnas att de förekommit 

att två av de intervjuade inte har läst eller fått missivbrevet och då har en förklaring gjorts via 

telefon/digital plattform innan starten av intervjun. Under intervjun så har respondenterna 

blivit tillfrågad om de vill vara anonym, vilket samtliga respondenter avböjde i den här 

studien. 

4.3.2 Efterarbete och Transkribering 

Varje intervjutillfälle har spelats in via telefon med godkännande av varje respondent och en 

transkribering har gjorts med allt som har sagts under intervjun. Varje ord från 

transkriberingen har skrivits ner och dokumenterats för att i efterhand kunna jämföra och 

likställa svaren från respondenterna. Exempelvis samverkan kom på tal flera gånger under 

samtalen vilket senare användes i empiri, analys och teoridelen. Carlsson och Carlsson (2020) 

menar att en teori baserad på empiri gör det svårare att avgränsa intervjumaterialets relevans 

och där hela intervjun analyseras lämpligast i sin helhet. Detta är en induktiv metod som har 

använts genom att få fram samverkan utifrån materialet som transkriberades. Carlsson och 

Carlsson (2020) menar också på om man använder sig av en forskningsmetod som låter teorin 
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styra analysen så kan man avgränsa sin transkriberings omfattning. I denna studie så har 

teorin i grunden styrt det empiriska materialet men också varit öppen för ny kunskap och 

bidrag till en större förståelse från intervjuerna. Från början så styrde teorin den empiriska 

delen men senare så har en blandning mellan induktiv och deduktiv metod används, vilket då 

är en abduktiv metod. 

4.3.3 Kodning  

När transkriberingen var klar med alla respondenter så började en bearbetning av det 

insamlade materialet. Svensson och Ahrne (2015) menar att bearbetningen av ett empiriskt 

material handlar om att forskaren jobbar med det material man fått in. De teman som 

användes under kodningen var, politisk styrning, gårdstensmodellen, implementering och 

samverkan. Teman om politisk styrning och implementering kom till utifrån den valda teori 

som studien använts sig av. Temat gårdstensmodellen kom till utifrån de syfte som studien 

inriktade sig på, att ta reda på olika samhällsaktörers uppfattningar av gårdstensmodellen. 

Samverkan var inte ett tema från början utan som nämnts i kapitlet ovan så kom samverkan 

till som ett tema genom att respondenterna själva belyste vikten av samverkan i arbete med 

samhällsutveckling. 

När kodningen gjordes så uppstod ett mönster där politisk styrning och implementering gick 

in i varandra och därför så kommer dessa att vara inom samma tema i empirin och analysen. 

Det mönster som uppstod såg man genom att frågor som ställdes om implementering senare 

kopplades till politisk styrning av respondenterna. 

4.4 Kritiskt ställningstagande till val av metod  

Metodvalet av en kvalitativ forskningsansats gav studien ett friare handlingsutrymme vilket 

var en av grunderna till valet av metoden. Studiens metod hade kunnat bli bättre samt 

påverkat resultatet annorlunda om fler personer hade intervjuats, exempelvis en representant 

från socialtjänsten, skolan och annat bostadsbolag. Hampus Magnusson som representerar 

Moderaterna samt Axel Josefsson som även är kommunstyrelsens ordförande, har vi sökt 

men inte lyckats få tag på angående deras uppfattningar kring gårdstensmodellen och dess 

framtida implementering i de andra särskilt utsatta områdena i Göteborg. Det har 

kompenserats genom användning av debattartiklar och Axel Josefssons deltagande i Tapio 

Salonens bokrelease av ”Samhällsbygget Gårdsten” i Gårdsten. Vi är även medvetna om att 
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de kan ha förekommit partiska åsikter och antaganden i denna studie bland några av 

respondenterna.   

En annan tanke kring vilka respondenter som användes i studien var att använda personer i 

ledande befattningar, ett medvetet val för att fånga upp tankar och kunskap från personer som 

har rådighet att styra de respektive verksamheterna. 

  

5. Empiri 
I det här avsnittet kommer det empiriska materialet från de sex intervjuer som har genomförts 

att presenteras. En uppdelning har gjorts i olika teman och valet blev att sätta ihop politisk 

styrning och implementering till ett gemensamt tema. Det gemensamma temat kommer även 

användas senare i analysen och kommer förtydliga studiens teman från början till slut. Inom 

denna del så kommer även material från Axel Josefsson (Moderaterna) att presentas som ett 

enskilt avsnitt 5.1. 

 

5.1 Sekundärmaterial  

När det kommer till bildande av nya bolag i Tynnered och Biskopsgården så tycker inte 

kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) att det är vägen att gå. I en artikel i 

Göteborgsposten (Larsson, 2021,16 april) så menar Josefsson att det inte är avgörande om 

man har ett eller två bolag som verkar inom dessa områden. Josefsson anser att “en stor 

omorganisation skulle stjäla fokus från arbetet med att lyfta områdena” (Larsson, 2021, 16 

april). 

I artikeln från Göteborgsposten (Larsson, 2021, 21 april) menar Axel Josefsson att en 

omorganisation och bildande av nya bolag kommer att sakta ner tempot och att de arbete som 

faktiskt är igång skulle stanna upp. Med hjälp av ombildningar som är Alliansens förslag till 

att få bort särskilt utsatta områden i Göteborg så förväntas man att stärka de boendes band till 

området men också frigöra kapital till sociala satsningar (Larsson 2021, 21 april). 

Tapio Salonens bokrelease (Gårdstensbostäder, 2021) sade Axel Josefsson att det är ett 

fantastiskt bra arbete som man har lyckats med ute i Gårdsten. Josefsson tar med sig tre olika 

aspekter från arbetet ute i Gårdsten och det är samverkan och medborgarinflytande, kontroll 

över det offentliga rummet och till sist att ha kontroll över vilka som faktiskt bor i områdena.  
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Josefsson (M) anser att man behöver hitta olika samverkansformer med fastighetsägarna och 

med hyresgästerna, lokala näringslivet, skola och föreningsliv. Kopplar man den 

samverkansformen med att hyresgästerna har inflytande att påverka sitt område så tycker 

Josefsson att det är positivt. Josefsson pratar även om att man vill ta kontroll över det 

offentliga rummet där han tycker att samhället bör ha kontroll över det precis som 

Gårdstensbostäder gjort genom sina insatser med att ta kontroll över det offentliga rummet. 

Vidare så pratar Josefsson om hur man vill ha koll på vilka som bor i området, och då lyfter 

Josefsson fram hyresvärdar som ett viktigt instrument för att skapa trygghet i området där den 

lokala närvaron är viktig (Gårdstensbostäder, 2021) 

Josefsson (M) pratar även om en stad med ombildningar där han tycker det är viktigt utifrån 

olika aspekter där en aspekt som han lyfter fram är att man vill skapa ett blandat samhälle där 

alla samhällskategorier möts. Något annat som Josefsson lyfter fram är att man vill skapa 

möjligheter för människor att skapa bostadskarriär. Han menar att det finns ett problem i 

särskilt utsatta områden där man flyttar in och ut när man får chansen. Man vill genom 

äganderätter och bostadsrätter få folk att stanna och bygga upp en stabilitet 

(Gårdstensbostäder, 2021). 

När det kommer till fråga om bolagsbildning så menar Josefsson (M) att det finns andra vägar 

att gå och att man inte vill lägga kraft och tid på nya bolag istället för det viktiga utåtriktade 

arbetet. Vidare så menar han att det finns andra sätt att lösa det på med samverkan och 

medborgarinflytande, Gårdsten har lyckats på sitt sätt men han tror att det finns andra sätt att 

lösa det på. Josefsson är också inne på att bolagsbildning inte överensstämmer med den 

övergripande målsättningen om att inte ha för många kommunala bolag i Göteborg 

(Gårdstensbostäder, 2021). 

5.2.1 Hur uppfattas gårdstensmodellen av olika samhällsaktörer? 

Arbetet i Gårdsten är något som ses som väldigt positivt bland respondenterna, att som första 

område i Sverige lyckats förflyttas från ett särskilt utsatt område till ett riskområde utifrån 

polisens lista. Samtliga respondenter är överens om att Gårdstensbostäder har gjort ett bra 

arbete. Dock håller inte alla med om deras tillvägagångsätt, exempelvis Patrik Höstmad som 

är medlem i Demokraterna, menar att gårdstensmodellen är effektiv i arbetet mot segregation 

i ett område men skickar vidare människor som inte sköter sig till andra områden. Detta 

innebär att problemet förflyttar sig till ett annat område snarare än att det blir löst. Av 
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respondenterna var det ingen annan som tog upp de nackdelarna med modellen som Höstmad 

(D) gjorde. 

Vad den har levererat så har det väl varit en framgångssaga i Gårdsten som jag ser det. Just 

för själva Gårdsten iallafall, man har ju faktiskt lyckats få till en förändring. Sen är det så att 

på myntets baksida så har vi kanske inte löst problemen utan i vissa delar bara förskjutit 

problemen till andra områden istället. Så det är en baksida men för själva Gårdsten så tycks 

det ha fungerat med det man ville uppnå där.” - Patrik Höstmad (D) 

 

Istället väljer de andra respondenterna att belysa hur Gårdstensbostäder har bevisat hur ett 

långsiktigt arbetssätt påverkar resultatet. Ingen kritiserade Gårdstensbostäder för att deras 

arbete med att förändra Gårdsten tagit många år, till idag 22 år. Uppfattningen som samtliga 

av respondenterna har är att gårdstensmodellen är ett långsiktigt arbete som kräver ett stort 

engagemang och en tydlig målbild för att uppnå det förväntade utfallet. Jonas Attenius (S) 

uppfattar främst gårdstensmodellen som ett långsiktigt projekt som är tydligt målmedveten, 

och det är det som är grunden till framgång.  

 

“Gårdstensprocessen lär oss att det här inte tar några år, utan årtionden.” - Tapio Salonen   

“Det är ju det som är det långsiktiga delen i det hela, man kan inte ha kortsiktiga mål, utan 

ett samhällsbygge är långsiktigt, det är ständigt långsiktigt arbete.” - Michael Pirosanto  

 

Ulf Merlander beskriver hur Gårdstensbostäder har arbetat för att uppnå trygghet mycket på 

egen hand. Det har varit extremt viktigt och Gårdstensbostäder lyckades få kontroll över det 

offentliga rummet, och därefter kunde de börja att förvalta sitt område. Merlander tar också 

upp att man måste göra allt i rätt ordning, först måste man öka tryggheten och ta kontroll över 

det offentliga rummet. narkotikaförsäljning och annan kriminell aktivitet ska inte föregå mitt 

på torget, då det sprider otrygghet. Patrik Höstmad (D) menar dock att detta har inneburit att 

invånarna i Gårdsten känner sig övervakade och kontrollerade.  

 

“Jag tycker att de har jobbat mycket med den här vad vi kallar det med hotspot patrullering 

(vi ska återta gatan). Det är precis det Gårdstensbostäder har gjort där de har återtagit sitt 

område och de gjorde det sakta men säkert. I början var det väldigt mycket öppen 

narkotikahandel, narkotikalangare på Gårdstens torg.” - Ulf Merlander  
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Tapio Salonen och Micheal Pirosanto pratar mer om hur gårdstensmodellen egentligen ska 

uppfattas som en process. Det som Gårdstensbostäder har gjort kan man göra en modell av, 

men deras arbete handlar om en process. Den process som Salonen beskriver handlar om hur 

långsiktighet och bolagets närvaro påverkar. Det går att koppla till vad Jonas Attenius (S), 

Ulf Merlander och Mohamed Hama Ali talar om, att långsiktigheten och den lokala 

förankringen har positiv påverkan på resultatet. 

 

5.2.2 Samverkan  

Hama Ali beskriver hur viktigt det är att flera olika aktörer som är inblandade tar ett ansvar 

och hjälper varandra. Det är många inblandade som behöver vara med och bidra och göra sitt 

yttersta för att kunna uppnå det uppsatta målet. Hama Ali beskriver även att samverkan 

mellan kommun, skolan, polisen och socialtjänsten, föreningsliv, näringsliv är en viktig del 

som bidrar till ett tryggare och starkare civilsamhälle. Respondenterna har alla på ett 

varierande vis tagit upp samverkan som en viktig del för att uppnå uppdraget om att de sex 

särskilt utsatta områden ska tas bort från polisens lista till 2025. 

“Man måste samverka för att nå det här målet. Problemet har ju inte varit att för många gör 

för mycket snarare att för många gör för lite, ifall vi gör allt vi kan och tror på målet, och om 

andra aktörer gör allt de kan, så tror jag vi har möjligheter att lyckas. Lyckas vi bli av med 

två av dessa områden så har man lyckats med mer än det man har gjort de senaste 25 åren” 

                                                                                                           -  Mohamed Hama Ali 

Merlander säger att i Gårdsten så har Gårdstensbostäder gjort mycket arbete själva när det 

kommer till att till att skapa en trygghet och ett civilkurage hos hyresgästerna. Man har gjort 

det genom trygghetsvärdar som går runt i området, men också att det finns en stark 

återkoppling mellan hyresgästerna och Gårdstensbostäder med, vilket skapar tillit och 

legitimitet. Merlander tar upp att Gårdstensbostäder har tagit ett stort ansvar själva när det 

kommer till att skapa trygghet i området och att det har hjälpt polisarbetet. Polisen behöver 

inte vara ute i Gårdsten hela tiden för att skapa trygghet utan de har tagit saken i egna händer 

och skapat en tryggare miljö i hela området. 

“Gårdsten har underlättat för oss då vi kan koncentrera oss på de ställen där det är mer 

oroligt, och sen har vi väldigt bra samarbete med Gårdsten, ringer de till oss och säger att 

det är oroligt så åker vi upp och agerar mot det problemet och sen återkopplar vi direkt. Och 
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det gör vi då tillsammans, det är snabbheten som jag tror är oerhört viktig, att man inte låter 

problem växa och bli för stora”                                                        - Ulf Merlander 

                                                                                                             

Samverkan mellan flera olika aktörer och att det är många olika faktorer som behöver fungera 

för att målet ska uppfyllas är alla respondenterna eniga om. Det är en större process där man 

behöver få många delar att samspela med varandra och att jobba långsiktigt är en av de 

viktiga delarna för framtida resultat.  

“Långsiktigheten är nyckeln om man ska bryta och jobba med sociala frågor. Alltså vi 

hanterar komplexa samhällsfrågor som egentligen inte går att lösa, vi ska reducera 

problemen och minska dem men det kommer alltid finnas problem och en nollvision går inte 

att uppnå. Man vill reducera problemen helt enkelt.”                           -     Ulf Merlander 

En bra skola och skolgång för unga var något som lyftes fram av respondenterna, att det är en 

viktig del som behöver bli bättre i de aktuella områdena. Jonas Attenius (S) anser att skolan 

är viktig och avgörande för framtida generationer, och att det är viktigt att varje elev går ut 

med godkända betyg. Attenius (S) och Salonen lyfter både fram att skolan är viktig och att de 

är en grundläggande del som man behöver ta tag i. Det är en del av processen och samverkan 

med skolan och utbildning är viktigt för framtiden. Salonen och Attenius (S) anser båda att 

skolan är viktigt för barn och ungdomar för att ge bra förutsättningar för framtiden och därför 

är en satsning på skolan i särskilt utsatta områden viktigt. 

“Men så har man framförallt mot barn då är det skolan, samverkan där är helt avgörande, 

jag tror inte du kan väga det. Alltså boendet är såklart nummer ett, det är basalt men likväl 

skolan som är otroligt avgörande för generationen framåt, så att varenda ungdom går 

igenom skolan med godkända betyg. Något annat ska vara oacceptabelt och samverkan där 

är viktigt”.                                                                                                 -  Jonas Attenius (S) 

“Det sker en ständig påspädning av framförallt unga killar som känner sig vilsna och känner 

sig utanför, och då måste man göra något åt själva grundproblemet bakom. Att de unga inte 

lyckas i skolan, Så man måste ta tag i de väldigt grundläggande delarna bakom allt. Man 

måste försöka ge de här ungdomarna liknande förutsättningar som det finns i andra 

områden”.                                                                                                   - Tapio Salonen 

“I Göteborgs stad så har vi en bra samverkan mellan våra förvaltningar, när det gäller skola 

och socialtjänst till exempel som fritidsverksamhet”.                                - Jonas Attenius (S) 
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En aktuell fråga som har varit omtalad i den politiska debatten under studiens gång har 

handlat om bildande av bolag eller inte i Tynnered och Biskopsgården. I och med att frågan 

har kommit upp i den politiska debatten så fick respondenterna följande fråga “Hur ser du på 

att man inte får bilda bolag i Tynnered eller i Biskopsgården, blir det lättare att samverka med 

ett enskilt bolag?”  Respondenterna har lite olika syn, där Pirosanto är mer tydlig med att det 

blir lättare att samverka med ett bolag medan Höstmad (D) och Hama Ali har en annan 

uppfattning. Hama Ali säger att det är ett bra verktyg men att strategin är vad den är utan 

bolag. Det är mer än bara bolag som är viktigt och det finns en strategi redan som man ska 

klara av med bolag eller inte. Höstmad (D) ser att en mångfald och diversitet i ägarbilden kan 

vara positivt då flera olika tankar och funderingar måste diskuteras med flera för att landa i 

lösningar. Höstmad (D) anser att om det blir ett självstyrande bolag så kan det bli för 

dominant och det är något han ser som ett problem med gårdstensmodellen. 

“Absolut, allt blir lättare, det är ju det att man beslutar själv i bolagen hur man vill utveckla 

och utbilda sina medarbetare “                                            - Michael Pirosanto 

“Det är ett bra verktyg, men strategin är vad den är med eller utan bolag. Vi ska även utan 

bolag skapa ett tryggare, starkare civilsamhälle, arbete för näringslivet och dessutom arbeta 

för en bättre skolgång, få en bättre närvaro hos vår personal. Vi har redan börjat tillförse 

alla områden med trygghetsvärdar. Som finns tillgängliga kvällar och helger som inger 

kontroll och trygghet. Vi samverkar med socialen, polisen och kommunen. Det arbetet 

kommer fortsätta även om det inte finns nya bolag eller inte”.     -  Mohamed Hama Ali 

“Vi ser ju att göra överföringar av fastigheter mellan de befintliga bolagen på det sättet att få 

en mindre spretig ägarbild. Samtidigt så kan det finnas en fördel att ha en mångfald och en 

diversitet i ägarbilden. Det finns nackdelar med det men det finns också fördelar med det, det 

är att fler tankar och kloka perspektiv måste nötas och mötas med varandra för att landa i 

olika lösningar. Om det finns ett dominant bolag så kan det bli ganska lätt, eller mindre 

motstånd i frågeställningar vilken kan leda till my way or the high way mentalitet om man 

blir för dominant och självstyrande så att säga. Och det kanske man kan ana lite i 

Gårdstensbostäder att man skickar ut problemen från området och säger att vi löser det här, 

och det som händer med de vräkta det är utanför vårat ansvarsområde” - Patrik Höstmad (D) 
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5.2.3 Politisk styrning/implementering 

Mohamed Hama Ali tar upp att man inte kan implementera hela gårdstensmodellen, utan man 

måste anpassa utifrån det särskilt utsatta områdets förutsättningar, något som även Michael 

Pirosanto håller med om. Pirosanto argumenterar för att de som ska implementera modellen 

bör ta ut de bästa av modellen och använda sig utav det. Patrik Höstmad (D) däremot säger 

att beroende på hur man definierar gårdstensmodellen så ska den implementeras alternativt 

inte implementeras. Patrik Höstmad (D) ser modellen ur två perspektiv, antingen jobbar man 

långsiktigt med en lokal förankring eller så använder man sig även utav hårdare tag. Det 

senare har konsekvenser på andra stadsdelar/kommuner då man skjuter problemen till andra 

områden istället.  

“Alla områden har sina unika förutsättningar, man kan ju liksom inte copy pasta utan man 

får använda sig utav de positiva lärdomarna från Gårdsten och försöka applicera dem i 

dessa områden. Och jag tror vi har väldigt mycket lärdomar att dra från Gårdsten, men vi 

måste fortfarande ha i huvudet att alla områden inte är likadana. De har sina 

förutsättningar, möjligheter, svagheter och styrkor. Jag tror absolut man ska ta lärdomar av 

det, men man måste anpassa det till området”                                    - Mohamed Hama Ali 

 

“Så att om man ska implementera det här (gårdstensmodellen) i Göteborg så beror det på 

vad man menar med gårdstensmodellen tänker jag, alltså det här med att vräka och skjuta ut 

alla som man tycker missköter sig lite fungerar inte på, eller klart vi kan skjuta ut dem ur 

Göteborg som Stad och Kommun också men då är det någon annan som får problemet.”  

                                                                                                                 - Patrik Höstmad (D) 

Jonas Attenius (S) delar inte Höstmads (D) syn på om implementering av gårdstensmodellen. 

De har båda olika uppfattningar angående vad gårdstensmodellen innebär. Attenius (S) menar 

att det länge har varit en ambition hos Framtiden att använda sig utav gårdstensmodellen. Det 

är inte namnet de ska implementera, det är arbetssättet är Attenius (S) tydlig med att påpeka. 

Han menar också att spridningen kring uppfattningen av arbetsprocessen med modellen inte 

har spridit sig tillräckligt bra, vilket kan konstateras genom att det finns en spretig 

uppfattning angående gårdstensmodellen bland politiker.  

Dock råder det enighet bland respondenterna kring det orealistiska i att alla särskilt utsatta 

områden i Göteborg ska vara borta 2025. Hur orealistiskt målet är finns det dock viss 
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oenighet kring där exempelvis Mohamed Hama Ali menar att man måste sätta tuffa mål för 

att lyckas. Medan resten av respondenterna anser att målet är för orealistiskt. Salonen och 

Attenius (S) menar att det finns en risk för att tjänstemännen inte kommer agera så långsiktigt 

som de borde, för att kunna ge snabba resultat. Hama Ali säger att ifall de lyckas bli av med 

två av de här områdena innan 2025 är det ett lyckat utfall. 

 

“Är det värdigt en stad att ha områden som polisen kvalificerar som särskilt utsatta 

områden, då kan vi inte ha något annat mål än att få bort dessa. Ingen medborgare i 

Göteborg, eller någon annan stans för den delen, ska behöva leva i ett område som polisen 

anser är ett särskilt utsatt område. Ingen ska behöva vara utsatt. Det kräver ett riktigt 

krafttag för att komma till rätta med det här.” - Mohamed Hama Ali 

Några av respondenterna känner dock oro kring hur det tuffa målet kan komma att påverka 

det långsiktiga arbetet. När ett så tydligt och svårt mål sätts menar exempelvis Tapio Salonen, 

Jonas Attenius (S) och Patrik Höstmad (D) att de ansvariga enbart jobbar för att få snabba 

resultat istället för att tänka långsiktigt, något som Tapio menar är en av de absolut viktigaste 

faktorerna för att lyckas. Höstmad (D) och Attenius (D) tar upp fördelarna med att sätta upp 

tuffa mål. Att skapa incitament och sätta ambitionsnivå. Men båda är eniga att om målet är 

för tufft kan det leda till kortsiktiga insatser för snabba resultat i syfte att få korrekta 

avrapporteringssiffror. 

 

“Jag kan också förstå varför politiken förhåller sig till detta. Att man vill se till att man inte 

har särskilt utsatta områden är ganska självklart, men att ha en ambition att alla de här 

skulle vara omvandlade inom 4–5 år är fullkomligt orealistiskt. Sen kan man då säga från 

politikens sida: nja, då har vi i iallafall pekat ut en riktning och en ambitionsnivå. Jag är ju 

rädd för de som är tjänstemän, förvaltningar och andra aktörer att de tar till kortsiktiga 

medel som till synes kan se ut som det ger resultat, exempelvis att man hanterar den 

uppenbara kriminaliteten.” - Tapio Salonen  

Salonen menar att de snabba insatser som ger direkta resultat, inte tar tag i de underliggande 

problemen.  Salonen har varit tydlig med att gårdstensmodellen bygger på långsiktiga insatser 

för att komma åt de stora problemen. Det räcker inte enbart med att skapa kontroll över det 

offentliga rummet.  
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“Ja, man plockar de lägst hängande frukterna, man gör enkla snabba saker istället för att 

göra de underliggande viktiga sakerna.” - Tapio Salonen 

 

En annan del i implementeringen som är en vattendelare är huruvida Framtiden ska få bilda 

två bolag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är de partier som vill att Framtiden ska få 

möjligheten att bilda två nya bolag. När respondenterna får möjligheten att uttrycka sina 

motiveringar ser man att en klar majoritet av de intervjuade är positiva till bolagsbildningen. 

När Framtiden blir av med ett så viktigt hjälpmedel som bolagsbildningen är, kan det försvåra 

och förlänga processen att lyckas med arbetet i de särskilt utsatt områden, vilket är i motsats 

till det politiken vill (enl. Mohamed Hama Ali, Ulf Merlander, Jonas Attenius (S) och Tapio 

Salonen). Pirosanto menar också att större organisationer är svårare och mindre tidseffektiva.    

“Jag säger såhär, desto större organisationerna är desto svårare och längre tid tar det, jag 

ser ju att man ska gå framåt inom alla delar. Jag säger såhär, hade du frågat mig om att ta 

bort särskilt utsatta områden så hade jag sagt mellan 10–15 år.” - Michael Pirosanto  
 

Mohamed Hama Ali menar att man får ett annat fokus på verksamheten om inte bolaget har 

lägenheter utspridda i andra stadsdelar. Både Hama Ali och Höstmad (D) är eniga om att de 

fortfarande går att organisera en verksamhet utan att det kommer påverka resultatet allt för 

mycket.  

“Framgångsfaktorerna är som jag var inne på först, ett fristående bolag med ett tydligt 

uppdrag med att utveckla Gårdsten. De utvärderas enbart på deras positiva insats i just 

Gårdsten. Gårdstensbostäders hjärta klappar enbart för Gårdsten. Om man har ett bestånd 

över flera olika stadsdelar och områden kan man lyckas väldigt bra i ett område och mindre i 

ett annat. Har man dock bara ett område att ansvara för och det inte riktigt går bra, har man 

inte gjort ett bra jobb. En annan sak som jag tycker är viktigt förutom bolagsbildningen, som 

jag tycker är en väldigt viktig framgångsfaktor att det är ett bolag som ansvarar för ett 

område.”                                                                                             - Mohamed Hama Ali    

 

Jonas Attenius (S), som har liknande åsikter kring bolagsbildningen som Mohamed Hama 

Ali, menar att man skulle kunna göra en hel del utan bolag. Men givetvis är det att föredra att 

få tillgång till att Framtiden får möjligheten att skapa nya bolag. Tapio Salonen, Ulf 

Merlander och Jonas Attenius (S) är inne på samma spår när det kommer till vikten av 
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bolagets betydelse för samverkan i ett område. Merlander talar om samverkan mellan polisen 

och bostadsbolaget. Salonen och Merlander besvarar frågan: påverkar bolagsskapandet 

resultatet av gårdstensmodellen? 

  

“Det är svårt att säga graden utav det. Men man kan säga att man får ett sammanhållet 

lokalt fokus. Har du flera bolag som är inne i samma område så tror jag det försvåras. Jag 

tror att Framtidens resonemang kring kraftsamling i lokala bolag där det blir möjligt att så 

som deras bestånd ser ut tycker jag är en helt rimlig tanke.” - Tapio Salonen 

 

“Ja det blir det absolut, och det är därför jag har varit ute i en artikel, och sagt att jag vill ha 

det så. Att i varje utsatt område så bör det vara ett kommunalt bostadsbolag men det vill inte 

politikerna på grund av ideologiska skäl just nu. De har bestämt sig för att de inte ska bli 

några flera kommunala bolag i Göteborg, och därför fastnar de i den principdiskussionen. 

Istället för att lyssna på oss tjänstemän eller ledarna som jobbar med detta. Det som vi tror 

är bäst. Jag tycker att man ska lägga politiska principer åt sidan och istället jobba för det 

bästa man kan för medborgarna, och inte tänka på att man ska bli återvald.”                                                                               

- Ulf Merlander  

Patrik Höstmad (D) anger att bolagsbildningens nackdelar kopplas till en ökad offentlig 

sektor. Det här är något som Jonas Attenius (S) tycker att man ska bortse ifrån just i detta 

läge, då bolagsskapandet är ett viktigt verktyg. Attenius (S) menar att partierna borde se till 

medborgarnas bästa framför för sina egna politiska ideologier.  

“Vi kan börja med det övergripande planet om att Göteborgs stad och dess allmännytta 

redan har väldigt många bolag. Det gör att bolagsverksamheten är svårstyrd och 

svåröverblickad, det gör den administrativt tyngre genom att de är flera bolag och 

bolagsstyrelser, bolagsledningar, redovisningsmässigt fler inblandade. Ett annat argument 

mot är att gårdstensmodellen och den bolagsbildningen inte har utvärderats på ett riktigt 

genomgripande sätt, det har gjorts några övergripande studier men inte riktigt djuplodat, 

och vi har ju Hjällbo-bostäder som startades med lite samma utgångspunktioner men som 

inte fungerade.” – Patrik Höstmad (D) 

 

“Om jag får frågan såhär, tror jag att bolagsbildningen är det bästa sättet att organisera 

verksamheten på, med lärdom från Gårdstensbostäder, för att få det bästa verktyget man kan 

ha för att klara det utmanande jobbet? JA. Att vi dock inte fick bilda bolag här innebär inte 
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att vi inte kommer kunna arbeta och nå de här målen men det är helt klart att det påverkar.”                                                                                           

-  Mohamed Hama Ali  

 

6 Analys 

I detta avsnitt så kommer det empiriska materialet att analyseras med hjälp av de teman som har 

använts inom den empiriska delen. Användningen av sekundärdata från avsnitt 5.1 kommer att 

placeras in och analyseras i de teman som passar in till den hämtade informationen. 

 

6.1.1 Hur uppfattas gårdstensmodellen av olika samhällsaktörer  
Ur ett politiskt perspektiv går det att se avvikelser i hur främst Jonas Attenius (S) och Patrik 

Höstmad (D) uppfattar modellen. Attenius (S) anser att det borde ses mer som ett verktyg 

som borde implementeras i andra områden, främst med tanken på långsiktighet, lokal 

förankring och tydlig målbild. Patrik Höstmad (D) menar också att man har flyttat problemet 

ur Gårdsten till andra områden, vilket har lett till att han ställer sig mer tveksam till 

gårdstensmodellen än Attenius (S). Axel Josefsson (M) menar att det finns positiva delar som 

man vill ta med sig från Gårdsten utifrån tre olika aspekter, det är Samverkan och 

medborgarinflytande, kontroll över det offentliga rummet och till sist att ha kontroll över 

vilka som faktiskt bor i områdena (Gårdstensbostäder, 2021). 

 

Ur ett tjänstemannaperspektiv ser Ulf Merlander att kontroll över det offentliga rummet som 

framgångsfaktorn till ökad upplevelse av trygghet för det boende i området. Michael 

Pirosanto, Mohamed Hama Ali och Tapio Salonen anser att några av framgångsfaktorerna är 

långsiktighet och lokal förankring. 

Från ett underifrån- ovanifrånperspektiv menar man att styrningen baseras antingen från, i 

studiens fall, politiker eller tjänstemän. I det här fallet går det att se hur uppfattningen 

påverkas beroende hur nära personen i fråga är gårdstensmodellen. Teorin om 

underifrånperspektiv är användbart när till exempel arbetarna är närmare problemet och har 

en större kunskap angående det jämfört med sina chefer (Olsson et al,. 2019). I detta fallet 

menar Ulf Merlander att tjänstemännen har större kunskap om de särskilt utsatta områdena än 

politikerna. Jämför man deras uppfattning angående gårdstensmodellen ser man en skillnad 

mellan Patrik Höstmad (D) och resten av respondenterna.  
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I ett ovanifrånperspektiv påverkar politikernas styrsätt processen i stort, vilket man kan se i 

exemplet angående Framtidens önskan att få bilda nya bolag. Politikerna sätter målet för 

Framtiden att det inte skall finnas kvar några områden 2025 som klassificeras enligt NOA 

som särskilt utsatt områden. Styrningen av Framtiden innebär att gårdstensmodellen skall 

ligga till grund för hur Framtiden skall ta sig an målet, med specificering av att nyttja de goda 

exemplen i gårdstensmodellen. Förvaltnings AB Framtiden styr sina dotterbolag genom 

Framtidens affärsplan och genom koncernövergripande strategier.  

 

6.1.2 Samverkan 

Enligt Olsson et al. (2019) finns det många aktörer i samhället som ofta måste samverka med 

varandra för att hantera gränsöverskridande frågor som påverkar flera delar i samhället. Ett 

exempel som Olsson et al. (2019) tar upp är ungdomskriminalitet som berör flera 

samhällsaktörer som polis, socialtjänst, skola och andra myndigheter. Under Tapio Salonens 

bokrelease (Gårdstensbostäder, 2021) där Axel Josefsson (M) var en av talarna, sade han att 

det kommer krävas en bra samverkansform mellan flera olika samhällsaktörer för komma till 

rätta med det särskilt utsatta områdena i Göteborg.  

Samverkan mellan flera aktörer i samhället är viktigt för att lösa problemen i det särskilt 

utsatta områdena i Göteborg vilket respondenterna i denna studie är eniga om. Det finns 

många aktörer som kan vara med och bidra och samverka med varandra för att få en önskad 

effekt. De särskilt utsatta områdena i Göteborg är gränsöverskridande mellan olika 

myndigheter vilket man kan se utifrån de respondenterna har sagt i intervjuerna. Olsson et al. 

(2019) menar att det finns många olika aktörer som behöver samverka när det kommer till 

hantering av gränsöverskridande frågor som berör flera parter i samhället, vilket stämmer 

överens med respondenternas syn på vikten av samverkan. Flera av respondenterna lyfter 

fram samverkan med skolan som en viktig del för att förbättra framtiden i de utsatta 

områdena. Attenius (S) och Salonen lyfter fram att skolan är en av de viktiga delarna, 

Attenius (S) lyfter fram att det är viktigt att barn och ungdomar går ut skolan med godkända 

betyg. I och med att Attenius (S) och Salonen tar upp skolan som en viktig aspekt för en 

förändring i det särskilt utsatta områdena i Göteborg så stämmer det överens med Olsson et 

al. (2019) syn på att en del samhällsproblem som exempelvis ungdomskriminalitet berör flera 

organisationer i samhället, även skolan.  
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Polis och socialtjänst är ytterligare två myndigheter som kommer vara betydande för arbetet. 

Ulf Merlander har varit positiv kring Gårdstens hanterande av att skapa trygghet och 

legitimitet i området, vilket han anser har hjälpt det polisiära arbetet i området. Merlander 

tycker att med hjälp av ett bra samarbete mellan polisen och Gårdstensbostäder så har man 

kunnat fokusera på andra områden som är mer oroliga. Merlander belyser vikten av att 

snabbheten mellan Gårdstensbostäder och polisen och att polisen agerar direkt istället för att 

låta problemen växa. I och med att samverkan mellan polis och Gårdstensbostäder har varit 

betydande så kan vi även koppla ihop polisen som en viktig organisation inom samverkan för 

att få bort särskilt utsatta områden i Göteborg.  

Mohamed Hama Ali tydliggör att det behövs samverkan och att alla inblandade ska bidra och 

göra allt de kan för att uppnå målet tillsammans. Hama Ali menar att problemet inte är att 

många gör för mycket utan många istället gör för lite. Detta kan man koppla till Jensen et al. 

(2017) som menar att det finns utmaningar med samverkansprojekt mellan flera aktörer. Det 

är organisationernas uppgift att tolka sin inblandning i projektet och vad som förväntas av 

dem. Vidare så menar Jensen et al. (2017) att det finns en utmaning att få aktörerna att dra åt 

samma håll, att skapa en samverkan som får alla inblandade att skapa ett gemensamt ansvar 

men också ett gemensamt handlande mot det gemensamma målet. Det är viktigt att alla har 

ett gemensamt syfte med uppgiften, så att inte olika intressen leder till konflikt. 

6.1.3 Implementering/Politisk styrning 

När det kommer till implementeringen av gårdstensmodellen i de andra sex särskilt utsatta 

områdena i Göteborg så finns det delade åsikter kring tillvägagångssättet. Dels har det 

uppstått en politisk debatt kring bildandet av ytterligare två bolag i två av de särskilt utsatta 

områdena i Göteborg. Dels råder det delade uppfattningar i den politiska styrningen och 

mellan politiska styrningen och tjänstemännen, kring hur och om gårdstensmodellen skall 

implementeras och kring det realistiska till att uppnå det uppsatta målet till 2025  

Målet som Kommunfullmäktige har satt upp är att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta 

områden på polisens lista till 2025. Det här har inte tagits emot som ett realistiskt mål från 

respondenterna i denna studie. Enligt Olsson et al. (2019) så handlar implementering om att 

förverkliga policys och är slutdelen i policyprocessen. Herrting (2014) menar att den politiska 

styrningen och kontrollerande makten har ett stort inflytande på implementeringsprocessen 

när det kommer till mål och styrning av hur de inblandade aktörerna inom ett 

verksamhetsområde ska arbeta mot målet. Det är i ett ovanifrånperspektiv den politiska 
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ledningen, högst upp i hierarkin, styr myndigheterna och organisationernas utförande. Ulf 

Merlander anser att det är tjänstemännen som är närmast problemet och därför behöver 

politierna lyssna mer på dem. 

Kommunfullmäktige i Göteborg kan komma att rösta emot förslaget om att bilda bolag i 

Tynnered och biskopsgården vilket flera respondenter reagerar på. Det var under Tapio 

Salonens bokrelease i Gårdsten (Gårdstensbostäder, 2021) som Moderaten och 

kommunfullmäktiges ordförande Axel Josefsson uttalade sig om att det inte överensstämmer 

med övergripande målsättning att skapa fler kommunala bolag. Han klargjorde att fler bolag 

skulle innebära mer tid och kraft på att tillskapa de nya bolagen istället för att fokusera på ett 

utåtriktat arbete i de respektive områdena. 

Attenius (S), Salonen och Merlander ifrågasätter det kommande beslutet och anser att 

processen kommer ta längre tid utan bolagsbildandet. Hama Ali anser att bildande av bolag är 

ett viktigt verktyg och att beslutet påverkar men han ser ändå att arbetet är genomförbart utan 

bolagen. Patrik Höstmad (D), anser att det finns andra tillvägagångssätt än bildandet av bolag 

och ser inte bolagsskapande som en avgörande del i processen. I och med det här så kan man 

se en politisk styrning som antyder på ett ovanifrånperspektiv, som Herrting (2014) menar på 

att den politiska ledningen är på toppen av hierarkin och styr implementeringen.  

Det finns indikationer på att de olika samhällsaktörerna som arbetar med det här, inte har fullt 

förtroende för politikernas beslut något som det överensstämmer med Olsson et al. (2019) syn 

på underifrånperspektivet. Inom underifrånperspektivet finns det en mer skeptisk syn på 

politiska beslut och att implementeringen av mål inte kommer gå som planerat. Merlanders 

syn på att politikerna borde lyssna mer på tjänstemännen och på de som arbetar nära 

problemet borde ha större inflytande på implementeringen, vilket stämmer överens med 

underifrånperspektivet. 

Samtliga respondenter känner tveksamhet inför möjligheten för Framtiden att nå det av 

Kommunfullmäktige uppsatta målet till 2025. Det finns till och med en enighet kring att 

målet är orealistiskt. Det finns också en uttalad rädsla hos respondenterna att målet ska få 

tjänstemän, myndigheter och andra inblandande aktörer att inte tänka på att arbeta med 

långsiktiga processer, något som krävs för att uppnå efterfrågat resultat i områdena. Det finns 

brister i kommunikationen mellan politiker och tjänstemän, där tveksamhet kring utförandet 

kan komma att skapa problem kring implementeringen av gårdstensmodellen så som den 

efterfrågas i kommunfullmäktiges budget. Herrting (2014) talar om att otydliga mål som sätts 
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upp på grund av politiska svårigheter att komma överens inom olika ståndpunkter kan 

försvåra en implementeringsprocess, men samtidigt så kan otydliga mål vara bättre än inga 

mål alls. 

7. Resultat 
Den här studien syftar till att bidra med kunskap om implementering av modeller för att 

komma tillrätta med socioekonomiska utmaningar i särskilt utsatta områden. I det här fall så 

har det specifikt handlat om olika samhällsaktörer och politikers uppfattningar om 

möjligheterna att implementera gårdstensmodellen i andra stadsdelar i Göteborg. I avsnittet 

som följer kommer frågeställningen för studien att besvaras. 

Hur uppfattar olika samhällsaktörer och politiker i Göteborg möjligheterna till spridning av 

gårdstensmodellen till andra stadsdelar? 

Utifrån de teman som har varit genomgående i uppsatsen: implementeringsteori, politisk 

styrning och samverkan; har synsättet breddats samt att det har försett studien med olika 

teoretiska perspektiv till en implementering av gårdstensmodellen i andra särskilt utsatta 

områden i Göteborg.  

Studien visar på att uppfattningen om gårdstensmodellen varierar utifrån olika ideologiska 

synsätt och då specifikt kring hur det finns en varierande syn på gårdstensmodellen om hur 

och vilka delar som kan tänkas implementeras i de sex särskilt utsatta områden i Göteborg. 

När samhällsbygget Gårdsten påbörjades för 22 år sedan var bildandet av Gårdstensbostäder 

en viktig framgångsfaktor. Det råder nu olika uppfattningar om det är nödvändigt eller inte att 

bilda ytterligare bolag i utsatta områden. Det finns en pågående debatt mellan politiker och 

mellan politiker och tjänstemän om bolagens betydelse. 

Den politiska ledningen har makten att påverka implementeringsaktörernas 

handlingsutrymme. Tjänstemännen som arbetar närmare problemsituationerna i 

bostadsområdena, exempelvis Ulf Merlander, tycker att de bör ha större påverkan över vilka 

åtgärder som skall tillämpas för att få ordning på problematiken i de särskilt utsatta 

områdena. Det har uppstått en oenighet bland annat kring vilka delar av gårdstensmodellen 

som ska implementeras i de andra områdena. Med tanke på att den politiska ledningen är de 

som skapar policys och tjänstemännen har till uppgift att implementera dem i praktiken så 

behövs en tydlighet om vad som ska göras, samt vad som förväntas av aktörerna. Den 

konflikt som har uppstått mellan politiker och tjänstemän på grund av en otydlig styrning kan 
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försvåra arbetet av en implementering av gårdstensmodellen. Med tanke på att ett mål som 

alla respondenter i denna studie anser är orealistiskt och som dessutom innehar en konflikt 

med vilka verktyg som ska användas, har inte fått de rätta förutsättningarna för att lyckas.  

Det råder trots allt enighet bland de flesta respondenterna kring vilka framgångsfaktorer från 

Gårdsten som bör implementeras i andra områden, och det är lokal förankring, långsiktighet 

och målmedvetenhet. Slutsatsen är att om Framtiden skulle få bilda nya bolag i Tynnered och 

Biskopsgården, så kan det komma att effektivisera processen som det gjorde i Gårdsten. Det 

går att implementera delar av gårdstensmodellen utan att bilda bolag, men på bekostnad av 

effektiviteten. 

Resultatet utifrån samverkan är att det kommer bli viktigt att flera samhällsaktörer är med och 

bidrar samt att de inblandade verksamheter vet vad som förväntas av respektive område för 

nå det förväntade utfallet. De aktörer som behöver samverka i de utsatta områdena är bland 

annat skola, näringsliv, bostadsbolag, socialtjänst och polismyndigheten. Det kommer att vara 

viktigt att de inblandade aktörerna har samma målbild av vad som ska uppnås och att de vet 

vad som förväntas av dem inom sina respektive ansvarsområden. 

 

8. Diskussion 
Inom denna del så kommer resultat i ett större perspektiv att presenteras samt förslag för 
framtida forskning. 

8.1 Resultatet i ett större perspektiv 

Den politiska styrningen väljer att sätta upp ett tufft mål - inga särskilt utsatta områden i 

Göteborg 2025. målet har av olika samhällsaktörer ansetts som orimligt, som dessutom kan 

påverka resultatet för de särskilt utsatta områdena negativt. Risken finns att arbetsinsatserna 

mer kommer vara baserade på att ge snabba resultat istället för att göra de långsiktiga insatser 

som krävs för att få bort områdena från polisens lista över särskilt utsatta områden.  

 

Förvaltnings AB Framtiden har tagit fram en strategi för att uppnå målet. Valet av strategi 

baseras på politikens styrning och valet av att definiera målbilden utifrån de goda exemplen 

från gårdstensmodellen. Framtidens strategi bygger på att genomföra det som benämns 

superförvaltning och stadsutveckling. För att fullt ut lyckas och få full effekt av 

superförvaltningen, väljer Framtiden att föreslå bolagisering av två av de särskilt utsatta 
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områden Tynnered och Biskopsgården. Merparten av respondenterna anser bolagisering vara 

det mest effektiva och enklaste sättet att organisera arbetet på i de särskilt utsatta områdena. 

Trots Förvaltnings AB Framtidens analys och framtagande av strategin, ställer sig den 

politiska ledningen i staden emot förslaget. Det är medborgarna som lever och bor i de 

särskilt utsatta områdena.  

Kommunfullmäktige har meddelat att man vill använda sig av de goda exemplen från 

gårdstensmodellen, där det finns en otydlighet kring vad de menar med de “goda exemplen”. 

De som har arbetat och har en anknytning till Gårdsten och den utveckling som de har lyckats 

med, tycker att Gårdstensbostäder varit en av framgångsfaktorerna. Den politiska ledningen 

anser inte att det är vägen att gå, att skapa fler bolag, även fast det har varit ett 

framgångskoncept för Gårdstensbostäder. Om man inte har tänkt att använda sig av hela 

konceptet från gårdstensmodellen, kan man verkligen då kalla det gårdstensmodellen? Kunde 

kommunfullmäktige istället använt sig av en annan formulering och istället säga “med hjälp 

av ett långsiktigt arbete, en lokal förankring och en tydlig målbild så vill vi få bort Göteborgs 

särskilt utsatta områden från polisens lista”  

 

8.2 Framtida forskning 

Studien har gjorts under tidig implementeringsfas där framtida forskning bör fokusera på hur 

implementeringen genomförs i de särskilt utsatta områdena i Göteborg. Man bör undersöka 

samverkan mellan aktörerna och hur utvecklingen i områdena ser ut utan bolagsbildningen 

samt vilka delar som man har valt att använda från gårdstensmodellen. 

Den framtida forskningen bör använda bredare urval av respondenter från bland annat 

socialtjänst, andra politiska partier, skolan, fältarbetare. Framtida forskning kan då få fram 

fler infallsvinklar och starkare resultat. 
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Bilagor 
 

Missivbrev 

Hej! 

Vi studerar på förvaltningshögskolan i Göteborg med inriktning av Offentlig förvaltning och 
är inne på vår sista termin. Vi håller nu på och författar vårat examensarbete där vi har valt att 
fördjupa oss inom samhällsproblemet bostadssegregation. Vidare så har vi ytterligare valt att 
inrikta oss utifrån gårdstensmodellen och hur denna modell ska implementeras för att få bort 
Göteborgs särskilt utsatta områden utifrån polisens lista till 2025. Vi vill intervjua just dig för 
att få din syn och uppfattningar om olika frågor som berör ämnet. 

Vid intervjutillfället så kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du kan när som helst välja att 
avbryta ditt deltagande. Det innebär också att ditt deltagande är konfidentiellt och resultatet 
kommer enbart att användas för detta examensarbete. Intervjun kommer att spelas in, 
inspelningen kommer att förstöras när transkriberingen av intervjun är avslutad. 

Om du inte vill bli inspelad så får du gärna kontakta oss innan så vi kan förbereda oss på ett 
annat sätt. 

Intervjun kommer att ske digitalt på grund av rådande pandemi, antingen på telefon, Zoom 
eller Teams. detta under dina önskemål vad du känner dig mest bekväm med. 

Har du några frågor och funderingar gällande ditt deltagande så får du gärna kontakta oss! 

Med vänlig hälsning, 

Martin Gustafsson          Martin_gustafsson97@hotmail.com 

Oskar Nordén                   Oskar.norden2@live.se 

 

Intervjuer 

Tapio Salonen 
                    Fråga                      Tema 
Tycker du att Gårdstensmodellen ska 
implementeras i andra stadsdelar i Göteborg? 

          Implementering 

Vilka problem kan uppstå när man vill 
implementera gårdstensprocessen i andra 
stadsdelar? 

           Implementering 

Målet 2025 – inga särskilt utsatta områden - är 
det rimligt? 

            Politisk styrning 

Tror du att målet 2025 kan innebära press på 
tjänstemän och förvaltning? Vilket kan leda till 
att de arbetar kortsiktigt istället för långsiktigt? 

            Politisk styrning 
                      & 
             Implementering 
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Hur mycket påverkar bolagskapandet 
resultatet?   
 

         Politisk styrning & implementering 

Hade möjligheterna ökat om man fick bilda 
bolag att nå målet 2025?  
 
 

           Implementering 
                      & 
            Politisk styrning 

Tror du att den politiska ledningen själva 
känner att det är ett rimligt mål? 

            Politisk styrning 

 

 Jonas Attenius 
                    Fråga                       Tema 
Vad är din uppfattning om gårdstensmodellen?            Gårdstensmodellen 
Ser du att det finns några problem kring att 
implementera gårdstensmodellen i det andra 
sex särskilt utsatta områdena? 

             Implementering 

Vad tycker du om bolagsbildningen? Tynnered 
och Biskop? 
 

        Politisk styrning &     implementering 

Hur viktigt är det med Samverkan mellan flera 
olika samhällsaktörer? 
 

              Samverkan 

Vilka fördelar finns det att samverka med ett 
enskilt bostadsbolag? 

              Samverkan 

Vems ansvar är det om man inte lyckas bli av 
med det särskilt utsatta områdena till 2025? 

          Politisk styrning 

hur påverkar ett sånt hårt mål att bli av med 
särskilt utsatta områden till 2025? 
 

       Politisk styrning &    implementering 

                                         
 Michael Pirosanto 

                    Fråga                    Tema 
Vad anser du är framgångsfaktorerna i 
Gårdsten? 

           Gårdstensmodellen 

Hur stor påverkan har bildande av bolag?             Politisk styrning 
Är det lättare att samverka med andra aktörer 
med ett enskilt bolag? 

                Samverkan 

År 2025 ska alla särskilt utsatta områden i 
Göteborg vara borta, det tog cirka 20 år för er, 
tror du att man kan lyckas på 3,5 år för alla 
områden? 

             Politisk styrning 
                        & 
               Implementering 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med en 
implementering av Gårdstensmodellen i andra 
områden? 

             Implementering 
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Ulf Merlander 
                  Fråga                    Tema 
Hur sker bedömningen av särskilt utsatt 
område i Göteborg? Vilka personer avgör den 
bedömningen? 

            Allmän Fråga 
 

Vad är din uppfattning kring 
gårdstensmodellen? 

         Gårdstensmodellen 

Hur har gårdstensmodellen hjälpt polisens 
arbete i Gårdsten? 

              Samverkan 

Hur fungerade samarbetet mellan polisen och 
Gårdstensbostäder? Hade ni ett bra 
samarbete? 

              Samverkan 

Vad tycker du kring en implementering av 
Gårdstensmodellen i andra områden i 
Göteborg? 

            Implementering 

 

 

                                       Mohammed Hama Ali 
                     Fråga                     Tema 
Vilka delar tycker du har varit 
framgångsfaktorerna för Gårdstens resultat? 

                 Gårdsten 

Hur mycket påverkade bolagsskapandet 
Gårdstens resultat? Hur mycket påverkar det 
att man inte får skapa bolag i Tynnered och 
Biskopsgården? 

            Implementering 
                      & 
             Politisk styrning 

Ser du några problem med att implementera 
Gårdstensmodellen i andra områden i 
Göteborg? 

             Implementering 

Det tog ungefär 20 år för Gårdsten att ta sig 
från “särskilt utsatt område”, kan man lyckas få 
bort alla i Göteborg till 2025? 

            Politisk styrning 

Anser du att AB Framtiden fått bra 
förutsättningar från kommunfullmäktige att 
uppnå målet till 2025? 

           Politisk styrning &                   
Implementering 

Hur påverkar ständiga skiften i den politiska 
ledningen erat arbete/planering för framtiden? 

      Politisk styrning &    implementering 

                                            Patrik Höstmad 
                   Fråga                       Tema 
Vad är din uppfattning kring 
gårdstensmodellen? 

          Gårdstensmodellen 

Vad är dina tankar kring att Tynnered och 
Biskopsgården inte får skapa bolag? 

           Politisk styrning 

Är det lättare att samverka med ett bolag i 
områdena? 

             Samverkan 

Hur mycket påverkar ett sånt sent beslut att 
inte ha möjlighet att starta bolag för AB 
Framtiden? 

         Politisk styrning &     implementering 
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Vilka svårigheter kan uppstå under 
implementeringen av gårdstensmodellen i de 
andra särskilt utsatta områdena i Göteborg? 
 

            
            Implementering 

Är det rimligt att alla särskilt utsatta områden i 
Göteborg ska vara borta till 2025? 

          Politisk styrning 

har Framtiden fått de förutsättningar som krävs 
för att uppnå målet? Har de fått klara riktlinjer 
om hur de ska gå till väga eller är det upp till 
dom att hitta andra lösningar 

             Politisk styrning 
                       & 
             Implementering 

 


