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INTRODUKTION
Under hösten 2021 har en grupp
boende i bostadsrättsföreningen Ida
på Rosengård, Malmö, genomfört en
grön lokalekonomisk analys (Grön
LEA). Den har möjliggjorts som ett
projekt för lokal utveckling av Malmö
Tillsammans. För att stärka hållbar-
hetsaspekter i LEAn har projektet
teamat upp med Sara Gottschalk,
doktorand i design och hållbar
utveckling från Malmö Universitet
och Linnéuniversitetet.

Grön Lokalekonomisk Analys är en
process för att mobilisera ett område
för att stärka och synliggöra ett lokal-
områdes cirkulära ekonomi, utifrån
ett Agenda 2030-perspektiv. Process-
en har utvecklats, och länge använts,
inom landsbygdsrörelsen för att
mobilisera, utveckla och stärka nya
verksamheter och resurser i ett lokal-
samhälle. 

Malmö Tillsammans testar att, som
en av de första i Sverige, vidare-
utveckla metoden och modellen i en
urban miljö genom att tillsammans
med Brf Ida göra en analys och
handlingsplan utifrån deras resurser
i föreningens fastighetsbestånd.
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Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ mellan Malmö Ideella, Sensus
studieförbund, NyföretagarCentrum Öresund och Malmö stad med
Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen.
Initiativet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Målet med initiativet är att i tre stationsnära områden – Östervärn, Persborg
och Rosengård – lyfta initiativ och idéer från medborgare för att tackla lokala
samhällsutmaningar. Malmö Tillsammans ska främja en hållbar stads-
utveckling genom att arbeta för minskad segregation, ökad sysselsättning,
hållbart boende och förnyelse av de stationsnära områdena.

Kartläggningen visar lokala resurser som kan nyttjas och
bytesbalansen visar vilka varor och tjänster som kan produceras för
lokal konsumtion, eller hur man kan synliggöra potentialen i cirkulär
ekonomi. Smarta och hållbara idéer ska stärka och utveckla den
lokala ekonomin, det vill säga i förlängningen skapa nya jobb, företag
eller verksamheter. 

Kartläggningen har också gett en överblick över medlemmarnas
klimatpåverkan och därmed skapat underlag för hur Brf Ida som
bostadsområde skulle kunna vara del i en grön omställning.

Stort tack till de medverkande och boende på Brf Ida som generöst
bidragit med sin kompetens, engagemang och nyfikenhet i denna
gröna lokalekonomiska analys.

Nils Phillips, Malmö Tillsammans/Malmö Ideella
Sara Gottschalk, Linnéuniversitetet/
Malmö Universitet
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OM BRF IDA
HSB Brf Ida i Malmö är Malmös tredje största bostadsrättsförening
med 738 lägenheter i åtta höghus och sex låghus längs Amiralsgatan.
Föreningen har sitt namn efter en av systrarna Kockum som tidigare
ägde marken som föreningen ligger på. Fastigheterna byggdes 1968.

Brf Ida fick nationell uppmärksamhet 2017 när Sydsvenskan till-
sammans med medlemmar avslöjade att föreningen, under ett par
års tid, utsattes för det största kända bedrägeriet mot en bostads-
rättsförening någonsin. 

Sedan december 2017 har en ny styrelse sanerat ekonomin,
förhandlat om alla avtal och medverkat eller drivit 25 juridiska
processer. Föreningen har hittills säkrat 50 av de 225 miljoner kronor
som förlorades och lyft stämningen och värdet på lägenheterna till
rekordnivåer. 
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Föreningen har nu god
ekonomi, bra stämning och
stark tillförsikt. De har skapat
en tryggare och mer aktiv
utemiljö och installerat
solceller. 



Styrelsen har också arbetat för att göra bostadsrättsföreningen till en
drivande aktör för stadsutveckling med följande ambitioner:
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Att bli en av Sveriges bäst
skötta bostadsrättsföreningar

Att återvinna pengar som
felaktigt gått ut ur föreningen

Att öka föreningens sociala
och ekologiska hållbarhet

1
2
3



METOD: LOKALEKONOMISK ANALYS

Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod som utvecklats inom
landsbygdsrörelsen under de senaste decennierna. Metoden
fungerar som ett stöd för att behålla eller utveckla lokal service,
stödja gräsrotsinitiativ och innovation, samt skapa en hållbar
utveckling för området utifrån de resurser och förutsättningar som
finns lokalt. Genom att lyfta fram och analysera statistik i
kombination med lokalkännedom från de boende och verksamma
inom området, så kan man gemensamt identifiera behov och
synliggöra områdets potential. Detta matchas sedan med lokala
resurser. Förutom en ökad förståelse för sitt lokalområde och
kvarter, så fungerar en LEA-process både som en mobiliserande
kraft och som ett medvetande-görande för hur lokala pengar och
resurser spenderas utanför kvarteret, istället för att bidra till
områdets utveckling. Metoden följer en given process och görs
tillsammans med de boende eller lokalt verksamma. Ibland har
man processledare för att hjälpa till i arbetet. Metoden utvecklas
hela tiden och på senare år har ett tydligare hållbarhetsperspektiv
knutits till metoden, sk. grön lokalekonomisk analys. 

Metoden har tidigare testats i större skala (en hel stadsdel) med
Hammarkullen i Göteborg, men det är fortfarande ovanligt att gå
ner på kvartersnivå i en urban miljö, så som arbetet med  Brf Ida i
Malmö har gjorts under hösten 2021. Läs mer om hur processen
för Brf Ida har sett ut på sidorna 8-9.

Not: ”LEA – lokalekonomisk analys för hållbar utveckling” (2017) finns
att ladda ner på friametoder.se tillsammans med bilagor och lokala
LEA-rapporter. 
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BAKGRUND OCH PROCESS



Sara Gottschalk under
en träff på Brf Ida.

Projektet Grön LEA för Brf Ida är ett samarbete mellan Brf Ida,
Malmö Tillsammans och ett doktorandprojekt inom designforskning
för hållbar utveckling. I projektet har de tre parterna haft olika, men
överlappande, ingångar. För Brf Idas del är projektet en del av deras
kontinuerliga utvecklingsarbete mot att bli ett hållbart bostads-
område, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Malmö
Tillsammans fokus har varit att utveckla LEA-metoden för ett urbant
sammanhang. I doktorandprojektet har fokus legat på hur design-
metoder kan användas för att förstärka hållbarhetsperspektivet i
verktyget.

I processen har designmetoder använts för att utveckla diskussioner
om hållbarhet och för att idégenerera och ta fram förslag och
värdera dem. På detta sätt har designmetoder använts som en
förändringsagent. 

Diskussionerna har gett perspektiv på den statistik som har utgjort
underlaget, och idéerna som tagits fram har förhållits till ett antal
hållbarhetsprinciper. I processens slutfas har olika designmetoder
använts för att göra urval. Viktiga urvalskriterier är de boendes behov
och föreningens tillgångar i form av resurser. En viktig del av
designmetodiken har varit att få alla deltagarna i arbetsgruppen att
vara delaktiga genom hela processen. 

DESIGN SOM EN FÖRÄNDRINGSAGENT
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7
Boende under en LEA-träff och en bild
på ett av föreningens låghus. 
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PROCESSEN

Projektet Grön LEA för Brf Ida påbörjades våren 2021 genom att LEA-
metoden och forskningsprojektet presenterades för föreningens
styrelse. Ett upplägg för arbetsprocessen togs fram och styrelsen fick
i uppdrag att hitta intresserade boende till arbetsgruppen. Upp-
draget var att, förutom två styrelserepresentanter, kunna sätta
samman en grupp som representerar olika kön, ålder, bakgrund och
hur länge man har bott i område - ett uppdrag som styrelsen
lyckades väl med. I början av juli träffades gruppen för första gången
för att presentera sig för varandra och för att introduceras för
processen och upplägget.

Processen pågick under hösten 2021 med en träff i månaden med
start i augusti och avslut i december. Träff ett och två fokuserade på
att identifiera mål, geografiskt område och att ta fram såväl
statistiskt underlag som en uppskattning av de boendes klimat-
påverkan. Föreningens egen målsättning: ”Att öka den sociala och
ekologiska hållbarheten i föreningen." har varit en viktig utgångs-
punkt för gruppens diskussioner (Årsredovisningen sid 34). 

Idéer som kom upp under arbetet med LEAn.



9

Ulla Herlitz från Hela Sverige Ska Leva, bjöds in tidigt för att dela med
sig av erfarenheter och inspiration från den lokalekonomiska analys
som hon varit med att genomföra i Hammarkullen i Göteborg. Det
statistiska underlaget hämtades från SCB (se sid. 10-12) och en
generell uppskattning av klimatpåverkan gjordes genom att använda
verktyget Klimatkontot.se (se sid. 13-14). Parallellt genomfördes idé-
genereringar i flera led genom diskussioner i smågrupper. Diskuss-
ionerna har utgjort underlag för förslag som har samlats i en sk.
idébank, men även behov och drömmar har fångats upp, liksom
perspektiv på lokal hållbarhet.

Under träff tre och fyra arbetade gruppen med att på djupet
diskutera igenom de olika förslag som inkommit. Förutom gruppens
egna förslag så har man också fått ta ställning till några förslag från
styrelsen och från projektledarna. Gruppens deltagare har fått ta
ställning till dem individuellt, i olika mindre gruppkonstellationer och
genom diskussion i storgrupp.  

Den avslutande och femte träffen fokuserade på att gå igenom den
sammanställda rapporten så att den representerar det gruppen
anser har arbetats med under hösten, samt fira ett gott arbetes
avslut med en gemensam middag.

Boende arbetar fram idéer för föreningen
utifrån sina behov och önskemål.



BRF IDA I SIFFROR

BEFOLKNING
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Antal lägenheter: 738 st
Antal boende: 1727
personer
Stabil befolkningskurva

20% över 65 år
20% under 16 år

23% Änklingar/Skilda



Bröd/spannmål ca
4,1 mkr
Kött 4,6 mkr
Mjölk/ost/ägg 4,1 mkr

Antal hushåll: 738 st
Disponibel inkomst x hushåll
= 237 636 000 kr totalt

26 mkr på livsmedel
6 mkr utemåltider
16 mkr på hushållstjänster
53 mkr transport/bil/buss

LIVSMEDELSKONSUMTION

INKOMST OCH UTGIFTER
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JOBB OCH PENDLING

Av 43 företag:
79% Egenföretagare
11% Fåmansföretag 
Företagen finns inom
näringsgrenarna i tabellen till
höger.

94% Pendlar ut från området
5% jobbar i området
90% av de som pendlar ut
pendlar inom Malmö

Föreningen har 305
garageplatser och 388
utomhusplatser.
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KLIMATKONTOT – EN UPPSKATTNING
AV FÖRENINGENS KLIMATPÅVERKAN
Klimatkontot.se är ett digitalt verktyg utvecklat av Svenska
Miljöinstitutet (IVL). Verktyget vänder sig till privatpersoner som
genom att fylla i ett antal frågor får ett mått på din klimatpåverkan.
Resultatet presenteras i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i kategori-
erna bostad, resor, mat och konsumtion samt totalt.
 
Alla boende som ingick i arbetsgruppen fick fylla i sina uppgifter och
sedan räknades ett genomsnitt ut för gruppen. Resultatet är en
uppskattning, dels för att de svarande har behövt uppskatta vissa
svar men också för att gruppen inte representerar ett statistiskt
urval av de boende i föreningen. Men resultatet säger ändå något
kring livsstil och vad Brf Ida skulle kunna arbeta med framöver för
att minska sin klimatpåverkan (för andra miljövärden, som t.ex.
anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald och system
för att sluta kretslopp har diskussioner om dessa behov varit mer
användbara i arbetet). 

Resultatet jämfördes med det svenska genomsnittet, med ett annat
sk. klimatsmart bostadsområde, med de två projektledarnas resultat
som referens samt ett riktvärde för 2030 (nästan noll-utsläpp). Detta
gav underlag till en bra diskussion som sedan kunde följa med in i
diskussionen kring de förslag som tagits fram. Generellt visade sig
att Brf Ida idag ligger något under det svenska genomsnittet för
CO2e-utsläpp. De kategorier som i nuläget skulle ge störst positiv
påverkan på klimatet för föreningen att arbeta med är transporter
och boende som i nuläget ger störst klimatpåverkan (för Sverige
generellt är det transporter och mat).
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hållbar mobilitet
cirkulära resurser
gemenskap och social hållbarhet
ekologiska gröna utemiljöer

Under arbetsprocessen har gruppen gemensamt mejslat fram lokala
behov och resurser, och flätat ihop det med boendes engagemang
och föreningens uttalade ambitioner. Inom föreningen finns stor
potential att ta till vara på. Genom att t.ex. utnyttja tomma lokaler
och ytor som ägs eller drivs lokalt, till att utveckla verksamheter som
ger ökad sysselsättning, bättre gemensam ekonomi och bättre
boendemiljö kan de bidra till den sociala sammanhållningen,
föreningens attraktivitet och minskad klimatpåverkan.
 
Ur dessa förslag har fyra huvudspår utkristalliserats (se även
bilagan):

Nästa steg blir att konkretisera och stödja några av dessa förslag och
initiativ i en konkret handlingsplan - ett arbete som redan är igång,
och görs tillsammans med föreningens boende och styrelse!

POTENTIAL OCH MÖJLIGHETER

15 Drömmar - högt och
lågt - på Brf Ida.



Ambitioner

Resurser
Behov

Potential och
möjligheter

AMBITIONER
Ökad social sammanhållning
Uttalad framtidsvision
Ambition att hyra ut lokaler
Minskad klimatpåverkan

BEHOV

inne
ute
grönytor

kafé, möteslokal
återbruk
verkstad/cykel
verktygspool
frisör/skönhet
mobilitetslösningar
bilvård/bilpool

Mötesplatser

Verksamheter

RESURSER
Disponibel köpkraft: 238 Mkr/år
Tomma/tillgängliga lokaler
Lokala företagare och expertis
Grönytor
Aktiv styrelse &
boendeengagemang
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BILAGA: KONKRETA FÖRSLAG
Följande konkreta förslag har gruppen diskuterat som
intressanta förslag för Brf Ida att arbeta vidare med. Förslagen
är uppdelade i fyra huvudspår och respektive spår kan fyllas
med många projekt och projekten kan vara sammanflätade.

BILPOOL:CYKELVERKSTAD OCH
CYKELBUTIK:
Området har bra cykelvägar och
kommunen kommer satsa på
ökad cykling med cykelpool när
Amiralsstaden sjösätts. Brf Ida har
snart ett antal lokaler för
uthyrning till olika verksamheter. I
föreningen finns boende som
driver en cykelverkstad som
hobby i en lokal utanför området.
Gruppen såg här en resurs som
skulle kunna flytta tillbaka in i
området. Att ha en cykelbutik och
cykelverkstad nära till hands kan
vara ett sätt att öka intresset för
att cykla i stället för att ta bilen. 

Föreningens storlek ger ett bra
underlag för att ha en egen
bilpool – om intresse finns och om
det går att teckna ekonomiskt
hållbara avtal. Rent praktiskt har
förslaget inga direkta hinder i nu-
läget men för att det ekonomiskt
ska gå ihop behövs mer underlag
tas fram. Här är det viktigt att hitta
ett avtal som kan göra det ekon-
omiskt fördelaktigt för boende
som är ”sällan-användare” av bil
att välja bilpool framför att äga bil
själv, eller hyra.

SPÅR 1: HÅLLBAR MOBILITET
I underlaget till LEAn framgick att 90% av all pendling i området
sker inom Malmö. Klimatkontot visade på att just transporter
stod för en stor del av medlemmarnas utsläpp. Hållbar
mobilitet utkristalliserade sig som ett spår att arbeta vidare
med.
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BILTVÄTT:
Det förslag som väckte mest diskussion. Några i gruppen menade att en
biltvätt skulle tillgodose ett stort behov hos många boende, eftersom man
har sina bilar stående utomhus och därför behöver tvätta sina bilar ofta. Idag
gör man det genom att köra till en annan del av staden, vilket både skapar
onödiga resor och tar tid. Andra i gruppen menade på att detta är ett förslag
som enbart kan utnyttjas av de boende som har bil, vilket inte alla har. 
 
I föreningens parkeringar har det funnits biltvättar (som går att aktivera
igen). Tvättarna stängdes när miljökrav att rena vattnet infördes, vilket kräver
speciella filter som är dyra att installera. Några i gruppen menade att det
skulle vara en allt för stor utgift för föreningen och att pengarna kunde
läggas på annat. Andra såg risker i att biltvättar i föreningen skulle dra till sig
oönskade aktiviteter utifrån. Ett alternativ som lyftes var att installera
inloggningssystem som gör att enbart boende skulle ha tillträde och det
skulle gå att spåra användaren. 
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Ännu en LEA-träff under hösten.



SECOND HAND-BUTIK I SAMARBETE MED EN ORGANISATION,
NYA MILJÖRUM OCH VERKTYGSPOOL:
Ett stort behov för föreningen är att få de boende att sortera soporna bättre,
att hantera de grovsopor som lämnas på området och att flytta ut
soprummen från bottenplan för att frigöra lokaler som kan användas till
annan verksamhet. Sophanteringen är idag kostsam och tidskrävande för
föreningen. Arbetsgruppen såg att flera förslag skulle gå att kombinera med
varandra inom detta spår. T.ex. skulle en organisation som har kompetens
och erfarenhet att driva second hand kunna hyra in sig i föreningens lokaler.
Den skulle i så fall ha ensam tillgång till de kläder och grovsopor som slängs
inom föreningen i utbyte mot att organisationen, förutom hyra, även forslar
bort det som inte går att sälja, till en avfallsstation. Second hand-butiken
skulle kunna skötas av någon eller några som arbetstränar och de skulle
också, via butiken, kunna sköta en verktygspool för föreningens medlemmar.
Allt för att öka ett mer cirkulärt användande av produkter. 

Dessa förslag förutsätter att föreningen lyckas frigöra de lokaler som idag
används som soprum och som skulle kunna bli de lokaler föreningen
behöver. För detta skulle nya miljörum behöva byggas utomhus. Föreningen
är redan på gång och ska testa en variant av sådana miljörum i anslutning till
en av gårdarna.

SPÅR 2: CIRKULÄRA RESURSER
Bättre avfallshantering är något som både boende och styrelse lyft
fram. Detta spår skulle kunna generera både nya inkomster till
föreningen, arbetstillfällen och minskad resursförbrukning. I detta
spår flätades flera idéer samman.
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CAFE/KONDITORI:
Att skapa olika former av mötesplatser för de boende i föreningen
genomsyrade många av diskussionerna. Ett sådant förslag var att upplåta
någon av föreningens lokaler till en plats där man både kan träffas och äta.
Ett trevligt café, konditori eller bageri där man kan köpa sina bröd och bullar,
kakor och kanske också tårtor, men även sitta ner för att ta en fika eller äta
en enklare lunch, det kunde många i gruppen föreställa sig i området. Det
som togs upp som motargument var praktiska problem som risk för råttor
och buller.

Ett rikt föreningsliv bidrar till social hållbarhet. Ett behov är att skapa
föreningar som kan fylla både sociala och praktiska behov hos de boende.
Förslag som framkom var språkcafé, där boende kan träna språk
tillsammans, och ett digitalt café där boende kan hjälpa de äldre i föreningen
som tycker att digitaliseringen har varit svår att följa med i. Föreningar
behöver lokaler i området. Detta är ett prioriterat område som föreningen
redan idag planerar för genom att bättre utnyttja lokaler på bottenplan. Med
fler lokaler skulle föreningar från andra områden kunna hyra in sig, vilket
skulle ge intäkter till föreningen. Ett förslag är också att avsätta yta i den
planerade utbyggnaden på ett av höghusens tak till gemensamhetslokal,
framför allt för föreningens egna behov men även att hyra ut. Föreningens
läge och husets höjd skulle ge en spännande utsikt över stora delar av stan.
 

FÖRENINGSLOKALER MED MÅNGA FUNKTIONER:

SPÅR 3: GEMENSKAP OCH SOCIAL HÅLLBARHET
Ett lokalsamhälle stärks av stark social sammanhållning. Att satsa på
att skapa förutsättningar för olika former av gemenskapsfrämjande
verksamheter kan stärka hela föreningen. 
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VIDAREUTVECKLA DE GRÖNA YTORNA UTOMHUS:
Den gröna utomhusmiljön är en stor tillgång för föreningen. Den lummiga
miljön som skärmar av mot biltrafiken lyftes fram av deltagarna som något
mycket positivt med området. 

Upprustningen av utemiljön har redan bidragit till stora sociala värden: en
tryggare utomhusmiljö som utnyttjas stora delar av dygnet av alla boende.
Utomhusmiljön skapar förutsättningar för möten, och för de stora sociala
evenemang som föreningen ordnar. Går det även att lyfta in fler ekologiska
och ekonomiska värden i den gröna utomhusmiljön? Som resurs är den
gröna utemiljön väl värd att ta till vara på och fortsätta att utveckla. En god
utemiljö bidrar till föreningens attraktivitet. 

I nuläget finns flera planer på förtätning av området. Föreningen planerar
själva tillbyggnader för fler lägenheter och kommunens planer på den nya
Amiralstaden kommer innebära en markant ökning av områdets befolkning.
Brf Ida blir direkt påverkat genom att grönytorna som vetter mot Amirals-
gatan på sikt kommer omvandlas till bostadskvarter med innergårdar. 

SPÅR 4: EKOLOGISKA GRÖNA UTEMILJÖER
Föreningen har nyligen förbättrat utomhusmiljön utifrån de boendes
behov och önskemål. Hälften av höghusens fasader har målats och
de resterade skall tas om hand. Buskar som varit tillhåll för råttor har
rensats bort och småträd har planterats i stället. Nya lekplatser,
utegym och samlingsplatser har byggts och bättre utomhusbelysning
har installerats. Den nya utomhus-miljön har verkligen uppskattats
av de boende. Detta spår är en vidareutveckling av det arbetet.
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De pågående klimatförändringarna innebär att Malmö kommer få uppleva
både fler kraftiga skyfall och somrar med längre värmeböljor. Föreningens
innergårdar och träd är en stor resurs som antagligen kommer bli ännu
viktigare framöver. Det är viktigt att dessa inte byggs bort i för hög grad vid
förtätning, och det kan vara en god idé att långsiktigt planera för t.ex. hur
grönytorna kan användas för att hantera längre torka och skyfall. Andra
intressanta projekt skulle kunna vara gröna väggar och gröna tak som
förutom mer grönyta också har potential att skapa bättre inomhustempe-
ratur vid värmeböljor. Eftersom gröna miljöer tar tid att etablera så kan det
vara en god idé att börja planera nu, även om effekterna först kommer om
något decennium.

I samband med kommunens planer på Amiralsstaden och Malmö Stads
utlysning av klimatkontrakt kan det vara värt att undersöka möjligheten att
tillsammans med Malmö stad, och/eller VA SYD undersöka hur man
ekologisk kan utveckla utomhusmiljön. Går det att samla in regnvatten till
bevattning? Är det dags att planera plantering av skuggande träd på vissa
platser? Ta bort onödig hårdgjord yta? Inom staden finns kompetens kring
öppna dagvattensystem, vattenmagasin och bevattningssystem där
regnvatten utnyttjas, samt kunskap om plantering av inhemska arter, gröna
tak och gröna väggar. 
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