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BORTOM BOKSLUTET

I rapporten Bortom bokslutet studeras fastighetsbolaget Victoria 
Parks bostadssociala satsningar och det samhällsekonomiska 
värdet som arbetet ger. Merparten av företagets fastigheter 
ligger i utsatta områden där det sociala kapitalet är svagt och 
arbetslösheten är större än genomsnittet i landet. Genom ett antal 
sociala investeringar är målsättningen att förädla fastighets-
beståndet och samtidigt ge samhälls- och individnytta.

Syftet med rapporten är att beskriva och analysera affärsmodellen 
hos Victoria Park samt diskutera huruvida företagets bostads-
sociala arbete är lyckat och i så fall om det går att mäta det 
samhällsekonomiska värdet av satsningarna.

Rapporten försöker svara på följande frågor:

1. Kan man som fastighetsbolag vara lönsamt och samtidigt  
 skapa samhällsekonomiska vinster. Råder det harmoni-  
 eller motsatsförhållande mellan företagsintresset och  
 samhällsintresset? 

2. Kan man konkretisera detta i form av siffror och visa vilka  
 effekter som uppstår för samhället i stort och enskilda aktörer  
 som kommun, landsting och stat? 

3. Vad är det unika med att göra detta i ett utsatt bostads- 
 område, ett så kallat miljonprogramsområde? Och vilken roll  
 spelar begreppet socialt kapital för en förståelse av de  
 mekanismer som är i omlopp? 

VICTORIA PARKS BOSTADSSOCIALA INSATSER

I flera utsatta bostadsområden upplever många, särskilt unga, att 
framtidsmöjligheterna är små. Känslan av hopplöshet och bilden 
av att ansträngning inte lönar sig är utbredd. Områdets standard 
med behov av upprustning av både fastigheter och utemiljö 
förstärker utanförskapet. Grogrunden för social oro är stor och det 
sociala kapitalet lågt. Förtroendet för myndigheter är svagt. Det är 
i denna kontext Victoria Park verkar och i den deras bostadssociala 
arbete ska sättas.

Företagets affärsidé handlar om att förädla fastighetsbeståndet 
genom ett nytt sätt att utföra så kallat ROT-arbete för att därmed 
attrahera nya socialt och ekonomiskt starkare grupper. För att 
lyckas genomförs ett antal insatser.

Den första typen av insats är individinriktad. Victoria Park 
rekryterar medvetet långtidsarbetslösa från sina bostadsområden 
till jobb som miljövärdar och bocoacher. Den andra typen av 

insatser handlar om upprustning av fastigheterna. Lägenheterna 
renoveras när de blir vakanta och därmed höjs områdets standard 
efterhand utan att hus behöver evakueras. Utöver dessa insatser 
gör Victoria Park också mer traditionellt CSR-arbete, detta 
utvärderas dock inte i rapporten.

MILJÖVÄRDAR OCH BOCOACHER

Victoria Park rekryterar långtidsarbetslösa från bostadsområdena 
till jobb som miljövärdar och bocoacher. Anställningen är under 
en begränsad period om 12 till 18 månader för att därigenom ge 
fler möjlighet att komma i arbete. Efter att anställningen upphört 
får de hjälp att gå vidare till andra arbeten i företaget, företagets 
underentreprenörer, andra branscher eller till studier. På så vis 
bryts deras utanförskap och samtidigt visar andra i området 
att det finns möjligheter till utveckling, inte minst då de kan bli 
förebilder för unga. Samtidigt kan också känslan av att trivsel och 
yttre miljö är ett gemensamt ansvar stärkas. 

Anställningen bygger på två grundläggande principer. Den ena 
är att det är personer som är boende i området som rekryteras. 
Dessa har förankring i lokalsamhället och god kännedom om både 
området och dess invånare. Den andra principen är att det ska 
vara personer som vill förändra sina liv och som har förmåga att 
hantera arbetet, även den sociala aspekten av jobbet.

Miljövärdarna har två typer av arbetsuppgifter. Dels om att se till 
att området är välskött och snyggt, dels om att bygga relationer 
och på så vis bidra till att bygga upp det sociala kapitalet i 
området. Arbetsuppgifter kan vara sådant som att rensa brunnar, 
tömma papperskorgar, plocka skräp, rensa löv, hålla ordning i 
garage och se till att det är snyggt i trapphus och källare. Mindre 
konkret innebär närvaron också kontakter med hyresgästerna 
som bygger relationer och därigenom en tydligare bild av vad 
som händer i området. Samtidigt fungerar man som förebilder för 
yngre i området genom identifikation, åldersmässigt och i många 
fall kulturellt.

Bocaochernas arbetsuppgifter har också två delar. De mer 
konkreta handlar om hur boendet ska bli bättre för hyresgästerna 
och de mer subtila som handlar om att bygga förtroende och 
tillit mellan hyresgäster och fastighetsägare. Huvudsakliga 
arbetsuppgifter är introduktion av hyresgäster, uppföljning av 
felanmälningar och klagomål, svara på frågor, följa upp nöjdhet 
hos de boende och erbjuda tillval som exempelvis säkerhetsdörrar, 
nya golv eller köksluckor. Det kan också handla om att sälja in 
omflyttning till renoverade lägenheter i området för de boende 
som vill göra bostadskarriär. Även här är målsättningen att bygga 
ett socialt kapital genom relationsbyggande.

Detta är en sammanfattning av rapporten “Bortom bokslutet”. 
Hela rapporten går att läsa på Victoria Parks hemsida www.victoriapark.se
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RULLANDE ROT

Victoria Park har tagit över fastighetsbestånd som likt stora 
delar av miljonprogrammen är i stort behov av underhåll och 
renoveringar, ett så kallat ROT-behov. Många fastighetsbolag runt 
om i landet renoverar bostäder eller står inför stora renoveringar. 
Detta är förknippat med flera svårigheter men kan också vara en 
möjlighet för utveckling av ett område.

I många fall evakueras hyresgäster hus för hus när större  
upprustningar ska genomföras och när standarden på lägenheterna 
höjs följer hyresnivåerna efter. En vanlig konsekvens blir att 
vissa hyresgäster inte har råd att flytta tillbaka vilket kan få stora 
konsekvenser för den enskilde.

Victoria Park gör annorlunda och arbetar istället med så kallad 
rullande ROT. Metoden innebär att men renoverar lägenhet för 
lägenhet vid de tillfällen en hyresgäst flyttar. Med andra ord 
tvingas ingen flytta och hyran är förutsägbar för nästkommande 
hyresgäst. Upprustningarna görs till en relativt hög nivå vilket får 
effekten att lägenheterna ökar i popularitet, vilket i sin tur leder 
till en större blandning av människor. Inflyttning av fler människor 
med stabil social plattform och ekonomi kan sedan bidra till att 
bygga det sociala kapitalet i området.

EFFEKTERNA AV INSATSERNA

Effekterna av de bostadssociala insatserna som rapporten 
diskuterar är av tre olika slag. För det första kan man se effekter 
i företagets resultaträkning i form av de på kort sikt ökade 
förvaltningskostnaderna för bolaget, men som på längre sikt 
förväntas kompenseras av minskade kostnader för förslitning, 
underhåll och reparationer och därmed i förlängningen ökat 
fastighetsvärde. För det andra, effekten för de berörda individerna 
i form av möjligheterna till arbete, en bättre livssituation och ökad 
självkänsla. Den tredje handlar om effekten för samhället i stort, 
dels direkt genom minskade samhällskostnader för exempelvis 
försörjningsstöd och ökade produktionsvärden i samhället, dels 
förväntade indirekta effekter såsom minskad social oro.

Rapporten visar att det går att svara på de frågor som rapporten 
syftade till. Bostadssociala insatser kan vara lönsamt för både 
fastighetsbolag samhälle. Det går att beräkna det ekonomiska 
värdet av arbetet, både de som uppstår för samhället i stort och 
för enskilda aktörer som kommun, landsting och stat. Rapporten 
visar också att det utifrån sociala perspektiv finns en särskild nytta 
med satsningar likt Victoria Parks i utanförskapsområden.

Konkreta exempel på vad insatserna lett till är många. Flera har 
fått arbete och blivit förebilder för andra arbetslösa i området. 
Områden har blivit lugnare och oroligheter minskat. Det har 

också noterats minskning av nedskräpning och klotter. Samspelet 
mellan boende och fastighetsföretaget har därmed förbättrats. 
Yttre aktörer som kommun och polis beskriver också ett förbättrat 
samarbetsklimat med olika aktörer i områdena. För de som 
deltagit i programmen finns dessutom stor individnytta. Privat-
ekonomiskt, psykosocialt och socialt.

VÄRDET AV INSATSERNA

I rapporten görs en beräkning av det samhällsekonomiska värdet 
av den bostadssociala satsningen och att få människor in i arbete. 
Företaget står för cirka 60% av den totala lönekostnaden och 
resterande finansieras genom olika former av lönesubventioner 
från arbetsförmedlingen. Vilket ekonomiskt värde skapar då dessa 
insatser?

Rapporten har utgått från 49 personer som under perioden 
2013-2016 varit delaktiga i Victoria Parks bostadssociala arbete, 
främst som miljövärdar och bocoacher. För att kunna göra 
beräkningar av satsningarna på aggregerad nivå har ett antal 
antaganden gjorts. De 49 personerna får utgöra en grupp som 
hypotetiskt placeras i en kommun. Deltagarna antas vara i 
genomsnitt 21 år och att effekterna beräknas för tiden fram till att 
de fyller 40 år. Personerna tillhör målgruppen långtidsarbetslösa. 
Av de 49 har 23 stycken fått arbete hos Victoria Park, företagets 
underentreprenörer eller på annat vis fått anställning. Det är 
dessa 23 personer som i kalkylerna utgör ett mått på framgång. 
För övriga 26 personer antas att inga framsteg gjorts. Därtill har 
olika antaganden i form av fortsatt arbete, löneutveckling m.m. 
gjorts. Dessa beskrivs utförligt i rapporten. Samtliga antaganden 
bygger på en försiktighetsprincip för att inte överdriva resultatet i 
beräkningarna.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan ett antal tydliga 
slutsatser dras gällande det ekonomiska värdet av Victoria Parks 
bostadssociala insatser.

En satsning på unga;
en kortsiktig kostnad eller en långsiktig investering
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Kostnaderna för fortsatt utanförskap för de 49 berörda 
personerna som deltagit vore betydande. Om inget görs uppgår 
samhällskostnaderna i ett 20 årsperspektiv till cirka 5,5 Mkr per 
person eller totalt cirka 270 Mkr. Den största enskilda förloraren är 
kommunen vars långsiktiga kostnader för gruppen är cirka 65 Mkr, 
varav försörjning cirka 45 Mkr.

Effekterna av att 23 personer genom Victoria Parks bostadssociala 
insatser istället kommit in i arbete är mycket positiva. 
De sammanlagda samhällsvinsterna i ett 20-årsperspektiv uppgår 
till cirka 120 Mkr. Kommunen är den största enskilda vinnaren 

med 30 Mkr, varav cirka 20 Mkr utgör minskade kostnader för 
försörjning. Också för Victoria Park är resultatet positivt. En 
ursprunglig insats på 1,5 Mkr ger en avkastning på 4 Mkr som en 
effekt av minskade kostnader för förvaltning och underhåll.

Rapporten visar att det  kan vara lönsamt för fastighetsbolag 
att göra bostadssociala insatser och att det går att konkretisera 
vilka vinster som uppstår för både samhället i stort och för 
enskilda aktörer.

Den långsiktiga effekten i form av minskade samhällskostnader och ökade samhällsintäkter av att 23 personer får 
arbete, fördelat på olika aktörer och tidpunkter (år). Översta raden personernas ålder – från 21 till 40 år.

VÄRDET AV 23 PERSONER I ARBETE

Netto allt 21 22 24 26 28 32 40

Arbetsförmedling -3 236 698 -4 738 288 -4 532 650 -4 342 525 -4 219 479 -4 000 534 -3 740 851

Försäkringskassa 89 700 175 950 338 626 489 028 586 368 759 569 964 998

Kommun 2 853 840 5 597 917 10 773 506 15 558 629 18 655 509 24 165 976 30 701 780

Landsting 281 060 551 310 1 061 027 1 532 289 1 837 285 2 379 982 3 023 660

Rättväsende 174 800 342 877 659 886 952 979 1 142 665 1 480 185 1 880 509

Övriga -1 000 000 - 1 480 769 -1 036 271 -197 905 577 211 1 956 422 4 143 153

Produktionsvärde 3 350 088 8 987 255 24 176 157 38 219 151 47 307 626 63 479 300 82 660 053

Summa 2 512 790 9 436 252 31 440 281 52 211 645 65 887 185 90 220 901 119 633 302


