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ABSTRACT 

The aim of this study is to examine how segregation can emerge in the urban environment by 
looking at two districts in Gävle municipality named Gävle Strand and Öster. The study aims 
to describe differences in demographic, socioeconomic and/or ethnic characteristics between 

the population in these two districts, and between the districts and the municipality. The study 
also describes how different actors in Gävle work with issues regarding segregation by 

investigating which goals and strategies they might have to reduce segregation.  

The study shows evident differences in the characteristics of the population in Gävle Strand 
and Öster. This means that groups in the population with various preconditions lives separated 
and that clear evidence of segregation can be seen between these two districts. Evident 

differences in comparison with the average municipality inhabitant were also identified for 
both districts. 

The differences in population characteristics have been identified and analyzed through 

statistics extracted from the database SCB. Goals and strategies to decrease the segregation 
and increase integration have been identified by reading documents regarding the 

municipality’s spatial planning and by interviewing various actors in Gävle. The most 
common goal is to achieve mixed districts, meaning that various groups of the population 
should have the will and the possibility to live in them. Most common strategies among the 

actors to achieve this goal is to mix the type of tenure and the form of housing in districts, but 
also to plan for various functions and meeting places.  

Keywords: Boendesegregation, segregation, integration, Gävle, Öster, Gävle Strand 
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1 INLEDNING 

Boendesegregation är en form av segregation där befolkningsgrupper i samhället är 
geografiskt åtskilda utifrån demografiska, socioekonomiska och/eller etniska egenskaper 
(Boverket, 2010). Denna form av segregation är en högst aktuell fråga i dagens stadsplanering 

och bostadspolitik, men fenomenet kan inte anses vara något nytt (Andersson & Fransson, 
2008). Redan när de första städerna i världen byggdes så präglades de av boendesegregation, 

då staden var uppdelad så att de rika och de med makt bodde i stadskärnan medan den svagare 
gruppen av befolkningen var bosatta i periferin (ibid.). Uppmärksammandet av 
boendesegregationen i Sverige härleds ofta till de miljonprogramsområden som byggdes 

under åren 1965-1974 för att lösa den stora bostadsbristen som fanns i många svenska städer. 
Dessa områden utmålades nämligen tidigt som ”problemområden” och bebyggelsen 

kännetecknades av anonymitet och storskalighet (Molina, 2002). Grupper med valmöjlighet 
på bostadsmarknaden valde bort miljonprogramsområdena vilket skapade en 
boendesegregation då grupper med mindre resurser och mindre valmöjlighet koncentrerades 

till dessa områden (Boverket, 2010).  

Den nutida stadsplaneringen präglas ofta av snabb befolkningstillväxt och bostadsbrist, vilket 
resulterar i en hög efterfrågan på nyproducerade bostäder (Broms Wessel, Tunström, Bradley, 

2005). Byggandet av bostäder sker mestadels i centrala och attraktiva lägen, gärna i närhet till 
vatten och grönområden (ibid.). I kommunala översiktsplaner och andra planhandlingar är 
ofta minskad boendesegregation en uttalad målsättning och man strävar efter stadsdelar med 

en blandad befolkning. De höga markpriserna i många av de nya områdena som exploateras 
resulterar dock i höga boendekostnader, vilket innebär att de mindre resursstarka grupperna i 

samhället inte har råd att bosätta sig i dessa områden. Detta riskerar att skapa segregerade 
städer som följd, där människor med olika socioekonomiska, demografiska och etniska 
förutsättningar bor rumsligt åtskilda (Andersson & Fransson, 2008). Åtskiljandet av 

befolkningsgrupper blir ett samhällsproblemproblem genom att det kan skapa fördomar och 
motsättningar mellan människor i samhället, vilket i sin tur kan skapa klyftor mellan grupper 

med olika förutsättningar (Boverket, 2010.). Boendesegregationen kan även leda till olikheter 
i levnadsförhållanden beroende på var man bor. Resurssvaga hushåll kan ofrivilligt behöva 
bosätta sig i mindre utvecklade områden, då det vanligen är dessa områden som erbjuder 

bostäder med lägre boendekostnader. Dessa områden har ofta otillräckliga funktioner som 
t.ex. tillgång till grönområden, serviceutbud och kollektivtrafik. En avsaknad av sådana 

funktioner kan försämra levnadsvillkoren för de människor som bor i dessa områden (ibid.). 

Denna studie undersöker hur den nutida boendesegregationen kan se ut i stadsmiljön genom 
att jämföra två närliggande och centrala stadsdelar i Gävle stad med varandra, men även med 
kommunen i sin helhet genom att studera hur respektive stadsdels befolkningssammansättning 

skiljer sig från den genomsnittliga kommuninvånaren i demografiska (ålder), 
socioekonomiska (utbildningsnivå, förvärvsarbetande och köpkraft) och etniska aspekter 

(nationalitet). Mycket av den svenska forskning som finns i ämnet behandlar 
boendesegregation i storstadsregionerna. Det kan därför vara av intresse att undersöka hur 
boendesegregationen kan se ut i en medelstor stad som Gävle. De stadsdelar som studeras 

närmre är Öster och Gävle Strand. Dessa två stadsdelar är intressanta att studera i avseende på 
boendesegregation då de har olikartade förutsättningar. De angränsar till varandra geografiskt 

men exemplifierar två motsatta planeringsstrategier då stadsdelarna har byggts under olika 
tidsperioder. Öster är ett miljonprogramsområde med enbart hyresrätter och relativt enhetlig 
arkitektur medan Gävle Strand är ett hamnområde under utveckling med blandade 

upplåtelseformer och varierande arkitektur.  



5 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Studien syftar till att undersöka hur boendesegregation kan ta uttryck i en stadsmiljö och vilka 

strategier olika aktörer använder för att försöka motverka segregationen. 

De frågeställningar som kommer att besvaras för att uppnå syftet med studien är: 
1. Vilka skillnader i demografiska, socioekonomiska och etniska aspekter finns i 
sammansättningen av invånare mellan Öster och Gävle Strand, och hur skiljer sig respektive 

stadsdel från kommunen i sin helhet? 
2. Hur arbetar Gävle kommun, Gavlegårdarna, HSB samt Moderaterna med 

boendesegregationsfrågor i Gävle? 
3. Hur behandlas boendesegregation i kommunala planhandlingar? 
 

1.2 Avgränsningar 

 
Då segregation kan existera i olika former så har en avgränsning gjorts genom att rikta in 

studien på boendesegregation. En geografisk avgränsning har gjorts genom att 
undersökningen behandlar boendesegregationen i stadsmiljön i Gävle kommun, där 
stadsdelarna Gävle Strand och Öster studeras närmare. Denna geografiska avgränsning 

innebär således att studiens resultat inte kan antas gälla för andra stadsdelar än just de som 
studerats. Valet av vilka aktörer som skulle kontaktas gällande förfrågan om att medverka i 

intervjuer grundades i att det skulle vara aktörer som arbetar med boendesegregation och 
därmed har kännedom om ämnet. Sådana aktörer ansågs vara kommunen, bostadsbolag och 
politiska partier. Då tiden för arbetet varit begränsad kontaktades de aktörer som ansågs vara 

störst inom sina verksamhetsområden. De aktörer som medverkar i studien är Gävle kommun, 
Gavlegårdarna, HSB samt Moderaterna. 

1.3 Centrala begrepp 

 

Nedan beskrivs två begrepp som är centrala och återkommande i studien. Användandet av 
begreppet boendesegregation ter sig naturligt då det är ämnet som behandlas, men även 
begreppet integration har vid läsning av tidigare studier, forskning, planhandlingar samt vid 

genomförandet av intervjuer visat sig vara ett begrepp som ofta förekommer i samband med 
diskussioner kring boendesegregation. Av den anledningen redovisas även innebörden av 

detta begrepp. 

1.3.1 Segregation och boendesegregation 

 
Franzén (2008) beskriver segregation som skillnader mellan åtminstone två grupper, där en av 
dessa grupper kan ses vara i överläge gentemot den andra gruppen eller grupperna. Dessa 

skillnader kan sedan ses geografiskt, då dessa grupper av människor tenderar att bo 
separerade, vilket skapar en boendesegregation. Boverket (2010) nämner tre typer av 

boendesegregation, vilka är demografisk boendesegregation, socioekonomisk 
boendesegregation samt etnisk boendesegregation (ibid.). Den demografiska 
boendesegregationen kan beskrivas genom en rumslig separation mellan befolkningsgrupper 

av olika kön och ålder, den socioekonomiska boendesegregationen beror på skillnader i bl.a. 
befolkningsgruppernas inkomstnivåer, utbildningsnivåer och yrkesroller. En etnisk 

boendesegregation kännetecknas genom en rumslig uppdelning av människor med olika 
etniciteter, kulturer eller religioner (ibid.). 
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1.3.2 Integration 

 

Magnusson (2008) beskriver integration som en process,  

”Kärnan i integrationen i samhället är de processer som leder till alltmer jämlika och 
likvärdiga villkor mellan människor, oavsett etniskt ursprung” (Magnusson, 2008, s.14). 

Att sträva efter en ökad integration kan således innebära att sträva efter en minskad 

boendesegregation. Men en ökad integration kan även syfta på t.ex. arbetsmarknaden eller i 
skolor. Boverket (2010) beskriver en integrering på bostadsmarknaden genom att alla 
människor ska ha möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden och kunna hitta en bostad 

som uppfyller ens individuella behov. Eftersom denna studie är inriktad på att undersöka 
boendesegregation så kommer begreppet integration hädanefter i rapporten att syfta på 

processer som kan kopplas till bostadsmarknaden och en minskad boendesegregation. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 Boendesegregationen i miljonprogramsområden och liknande områden  

 

I en utredning som sammanställdes av Storstadskommittén år 1997 där boendesegregationen i 
Sveriges storstäder undersöktes mellan åren 1985-1995 redovisas att boendesegregationen 

ökade mellan dessa år. För att sammanfatta utredningens resultat skriver kommittén: 

 ”Situationen är att beteckna som allvarlig. Det handlar om en sammantagen ekonomisk, 
social, etnisk och demografisk segregation som har förstärkts. Den gängse bilden av att det 

främst är en etnisk segregation stämmer inte. Utan det är en tydlig ekonomisk och social 
segregation som har utvecklats” (SOU 1997:118, s.3).  

Till skillnad från mycket forskning som fokuserar på etnisk boendesegregation hävdar 

Storstadskommittén alltså att boendesegregationen i Sverige främst beror på att 
socioekonomiska skillnader förstärkts mellan befolkningsgrupper som bor åtskilda i staden. 
Man betonar dock att även den etniska och demografiska boendesegregationen ökat. I 

utredningen lyfts miljonprogramsområden fram som exempel på områden som präglas av 
boendesegregation. Dessa områden kom till under åren 1965-1974 då bostadsbristen fick 

regeringen att besluta att 1 miljon nya bostäder skulle byggas under en tioårsperiod. Många av 
dessa områden är idag nedgångna och i behov av upprustning (Boverket, 2014). 
Storstadskommitténs utredning påpekar att det fanns problem med uthyrningen av 

lägenheterna redan från start. Under denna tid förelåg en stark arbetsinvandring till Sverige 
vilket ledde till att en stor andel människor med utländsk härkomst hamnade i lägenheter som 

stod tomma i miljonprogramsområdena, vilket resulterade i en etnisk boendesegregation 
(SOU 1997:118). Men enligt utredningen kan det genom att studera miljonprogramsområdena 
och liknande utsatta områden dras en slutsats om att det är den socioekonomiska 

segregationen som till största del präglar dessa områden. Detta då det existerar ett samband 
mellan andelen låginkomsttagare och andelen invandrare som visar att andelen invandrare i 

storstadsregionerna är högst i områden med ”låg inkomst” eller ”extremt låg inkomst”. Men 
då det inte är människor av samma etnicitet utan snarare människor med en rad olika 
nationaliteter som bor i dessa områden, menar Storstadskommittén att boendesegregationen 

främst är socioekonomisk. 
 

Andersson (2008) diskuterar miljonprogrammens betydelse för segregationsprocessen i 

Sverige genom att ge sin syn på vilka faktorer som kan ha skapat den boendesegregation 
dessa områden ofta kopplas till. Han menar att miljonprogrammen, och liknande områden, 
tenderar att sakna den funktionsblandning som dagens stadsplanering strävar efter. Områdena 

består till största del enbart av bostäder, vilka i sin tur till största del är hyresrätter i samma 
skala och med liknande gestaltning. Detta i samband med avsaknad av funktioner som service 

och nöjen och att de ofta är lokaliserade i stadens periferi kan bidra till att individer som 
besitter större valfrihet på bostadsmarknaden väljer bort miljonprogramsområdena 
(Andersson, 2008).  

2.2 Boendesegregation i välbärgade områden 

 

Popoola (2008) diskuterar hur segregation ofta tas förgivet vara förknippat med ofrivilliga 
faktorer, dvs att människorna som lever i segregerade områden inte har gjort det valet 
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frivilligt utan av begränsade valmöjligheter på bostadsmarknaden. Begränsade valmöjligheter 

kan bero på att individers ekonomiska situation omöjliggör för att bosätta sig på vissa platser. 

”Men segregation kan också vara ett resultat av människors självsorterande ansträngningar. 
Det kan vara en individorienterad selektion i förhållande till de ekonomiska, kulturella och 

sociala villkor människor har tillgång till, som i sin tur får en segregerande effekt i 
stadsbebyggelsen” (Popoola, 2008, s.197). 

Citatet belyser att segregation även kan uppkomma genom att människor självmant bosätter 

sig i områden där det bor människor med liknande förutsättningar och bakgrund som de 
själva. Popoola menar att det är viktigt att betona att även områden som kännetecknas som 
välbeställda, där den genomsnittliga inkomsten är högre än vad den genomsnittliga 

inkomstnivån är i kommunen, kan vara segregerade. Individer i sådana områden besitter ofta 
de ekonomiska förutsättningar som krävs för att själva kunna välja var de vill bosätta sig, och 

ofta väljer de att bosätta sig i välbärgade områden med invånare som besitter liknande 
socioekonomiska förutsättningar, vilket leder till en rumslig separation av befolkningsgrupper 
med olika socioekonomiska förutsättningar. Detta betyder att även välbärgade områden måste 

tas i beaktande när man belyser problematiken kring boendesegregation. Molina (2005) följer 
ett liknande tankemönster där hon menar att debatten om boendesegregationen ofta blundar 

för de bostadsområden där andelen utrikes födda är extremt låg och där andelen 
höginkomsttagare dominerar. För att fullt ut kunna förstå och arbeta för att motverka 
boendesegregationen krävs det att fenomenet studeras och uppmärksammas i sin helhet. 

Molina efterfrågar därför ett nytt perspektiv på begreppet boendesegregation där det 
nuvarande fokuset på socialt marginaliserade områden även riktas mot välbärgade områden 

och inkluderar dessa i segregations-problematiken, då sådana områden likväl kan skapa 
boendesegregation i staden och bör beaktas för att få en helhetsbild (ibid.).  

2.3 Hypoteser kring mekanismer bakom boendesegregation 
 

Andersson och Fransson (2008) diskuterar en rad olika hypoteser som finns kring 
boendesegregation. En av dessa hypoteser är marknadshypotesen. Marknadshypotesen 

beskriver att boendesegregation i en stad kan uppstå om det är olika hyror mellan stadsdelar 
och om hushållens betalningsförmåga varierar (ibid.). Detta innebär att det finns en koppling 
mellan markpriset och markanvändningen i områden, där de områden med höga markpriser 

exploateras till stor grad vilket leder till höga boendekostnader på bostäderna. Detta föder 
boendesegregation genom att det är de resursstarka hushållen som har råd att bosätta sig i 

områden med höga boendekostnader, medan mindre resursstarka hushåll saknar den 
betalningsförmåga som krävs. En annan hypotes som beskrivs är statushypotesen, som bygger 
på att boendesegregation kan uppstå genom att olika stadsdelar eller områden i en stad besitter 

olika ”status-värden” och att människor med valmöjlighet tenderar vilja bo i de områden som 
har ett högt status-värde (ibid.).  

2.4 Boendesegregationens konsekvenser 

 

Andersson (2008) anser att boendesegregationen i Sverige är ett samhällsproblem. Han 
betonar dock att segregationen blir ett problem först när den för med sig negativa 
konsekvenser för de individer som bor på de platser som är segregerade (Andersson, 2008). 

Boverket (2010) redogör för sådana negativa konsekvenser som boendesegregation kan föra 
med sig. Dessa uppges bl.a. vara att ett rumsligt åtskiljande av människor med olika 

förutsättningar kan leda till föreställningar och fördomar mellan människor och de 
bostadsområden som de bor i, vilket i sin tur kan skapa klyftor mellan grupper. Detta kopplas 
till boendesegregationen genom att när olika grupper i samhället bor åtskilda så minskar 
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chanserna för att dessa möts och integrerar med varandra. Ytterligare en konsekvens uppges 

vara att mindre resursstarka grupper i samhället med mindre valmöjligheter på 
bostadsmarknaden tvingas bosätta sig i områden som anses vara mindre attraktiva. Dessa 

områden är ofta inte lika välutvecklade som andra områden i staden, vilket kan innebära att de 
individer som bor i dessa områden inte erbjuds samma förutsättningar för välbefinnande 
(ibid.). Exempel på sämre förutsättningar kan vara sämre tillgång till grönområden, 

otillräckliga kommunikationer samt ett otillräckligt serviceutbud. Otillräckliga 
kommunikationer kan i sin tur försvåra människors livssituationer genom att möjligheter att ta 

sig till arbete eller skola minskar (Boverket, 2005). Det nordiska ministerrådet (1997) 
beskriver liknande konsekvenser av boendesegregationen i ”Boligpolitik mod segregation”, 
där de menar att ”boendesegregationen blir ett samhällsproblem när resurssvaga grupper – 

socialt och ekonomiskt dåligt ställda – hänvisas till dåligt fungerande boendemiljöer – där 
deras livsvillkor och möjligheter försämras ytterligare” (Nordiska ministerrådet, 1997, s. 8).  

2.5 Den fysiska planeringens påverkan 

 

Den byggda miljöns betydelse för boendesegregationen uppmärksammas i rapporten 
”Dela[d]Stad – stadsbyggande och segregation” (Legeby, Berghauser Pont och Marcus, 
2015). Författarna menar att stadsbyggandet i stor utsträckning påverkar människors 

levnadsvillkor. Om den byggda miljön ger olika förutsättningar mellan olika stadsdelar kan 
detta bidra till en segregation stadsdelar emellan. Tillgång till platser för spontana möten, så 

som t.ex. parker eller andra grönområden anses vara viktigt för att ett socialt samspel av olika 
grupper ska kunna möjliggöras. Men även bebyggelsen i stadsdelar har betydelse, en 
blandning av funktioner och bostadsutbud (t.ex. hustyp och upplåtelseformer) anses vara 

faktorer för att en blandad befolkning ska bosätta sig i eller utnyttja området. En tredje aspekt 
av stadsbyggandets roll i hur stadsdelar kan bli segregerade är tillgängligheten till områden, 

då en förutsättning för att människor ska röra sig i området kräver att det är lättillgängligt. Om 
stadsdelar inte är sammankopplade med övriga staden pga. att det t.ex. existerar barriärer eller 
om gator/vägar är utformade så att de försvårar för människor att ta sig till området så 

minskar det sannolikt människors tendens att röra sig i området (ibid.). För att i den fysiska 
planeringen försöka nå social hållbarhet i staden menar Legeby et.al att det är angeläget att 

undersöka sambanden mellan hur den byggda miljön är utformad och hur människors 
levnadsvillkor ser ut på olika platser i staden. Att t.ex. kartlägga hur den byggda miljön är 
strukturerad i stadsdelar där människor har goda levnadsvillkor kan ge underlag för vilka 

förändringar som bör göras i den fysiska miljön i stadsdelar med mindre gynnsamma 
levnadsvillkor (ibid.). 

Lilja och Pemer (2010) konstaterar att det råder en kunskapsbrist om vilken betydelse den 

fysiska miljön har för boendesegregationen. De menar att det finns för lite kännedom om 
vilka faktorer i den fysiska miljön som gör att personer med valmöjlighet på 
bostadsmarknaden väljer vissa områden framför andra, och varför de väljer bort vissa 

områden. Denna kunskapsbrist gör det problematiskt att utforma fungerande och effektiva 
strategier i hur boendesegregationen bäst bör motverkas. De betonar dock att det finns 

strategier i den fysiska planeringen som kan skapa bättre förutsättningar för en ökad 
integration och minskad boendesegregation i stadsmiljöer. Att blanda upplåtelseformer, skapa 
mötesplatser och variera lägenhetsstorlekar är sådana exempel. Genom att försöka knyta 

samman stadens olika stadsdelar genom att bygga bort barriärer och göra stadsdelar mer 
tillgängliga genom förbättrade kommunikationer (t.ex. kollektivtrafik och cykel-och 

gångstråk) skapas möjligheter för människor att mötas (ibid.). Delegationen för hållbara 
städer (2012) betonar att den kommunala planeringen måste ta både resurssvaga och 
resursstarka områden i beaktning vid utformandet av strategier som syftar till att minska 
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boendesegregationen. Även här framtonas betydelsen av mötesplatser som attraherar olika 

befolkningsgrupper och möjliggör för möten mellan dessa. 

3. METOD 

 

3.1 Metodval 

För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna har både kvantitativ och 
kvalitativ metod använts under arbetets gång. Att använda flera metoder i en undersökning 

kan enligt Denscombe (2016) vara fördelaktigt då det kan åstadkomma en mer fulländad bild 
av det ämne som studeras. Detta sker genom att användningen av olika metoder kan ge olika 
synvinklar och därmed en bredare bild och en större förståelse för det som studeras. Den 

kvantitativa delen av studien syftar till att beskriva boendesegregationen och består av 
statistik som beskriver invånarna på Gävle Strand, Öster samt Gävle kommun ur 

demografiska, socioekonomiska samt etniska aspekter. Den kvalitativa delen av studien består 
av intervjuer, fältstudie samt litteraturstudier. Fältstudien tog plats genom besök till bägge 
stadsdelarna och syftade till att ta fotografier för att ge en bild över stadsdelarnas utformning. 

Intervjuerna syftar till att undersöka hur olika aktörer ser på boendesegregationen i Gävle och 
i/mellan de utvalda undersökningsområdena, samt för att få en insikt i hur de arbetar för att 

minska segregationen. Litteraturstudierna har bestått av tidigare forskning och studier i ämnet 
samt studerande av olika kommunala planhandlingar. Studerandet av planhandlingar syftar till 
att få en förståelse för hur den fysiska planeringen kan påverka boendesegregationen och hur 

Gävle kommun avser att göra detta genom målsättningar och strategier. Den tidigare 
forskning och studier som nyttjats syftar till att ge underlag och förklaringar till vad 

boendesegregation innebär. 

Nedan beskrivs först hur urvalet av intervjupersoner gick till. Sedan följer en beskrivning över 
hur intervjuerna genomfördes. Därefter diskuteras validiteten och tillförlitligheten i data som 
används. Under rubriken ”tematisk analys” redogörs hur analysen av data genomförts. 

Därefter följer en metoddiskussion om hur intervjuareffekter kan ha påverkat informanterna 
och vilka begränsningar som funnits i metodarbetet. Vidare redogörs för hur arbetet med 

planhandlingarna har utförts och vilken validitet dessa handlingar anses ha. Därefter beskrivs 
varifrån sekundärdata är hämtad, hur den bearbetats samt dess validitet och tillförlitlighet. 
Metodkapitlet avslutas sedan med en redogörelse för etiska aspekter i studien.  

3.2 Intervjuer 

 

3.2.1 Urval 
 

Vid valet av intervjupersoner användes ett tillvägagångsätt som kallas subjektivt urval 
(Denscombe, 2016). Att göra ett subjektivt urval innebär att forskaren väljer ett antal personer 
som denne tror kan bidra till studien genom den kunskap de besitter i ämnet. Subjektivt urval 

är lämpligt när forskaren i förväg har viss kunskap om det ämne som ska studeras och på så 
vis kan välja personer i sitt urval som har olika kunskaper i ämnet för att få så mycket 

information som möjligt kring ämnet (ibid.). Intervjuer har hållits med två politiker från 
Moderaterna, två tjänstemän på Gävle kommun, en tjänsteman på det allmännyttiga 
bostadsbolaget Gavlegårdarna och slutligen en tjänsteman från HSB Södra Norrland. Dessa 

personer kontaktades för att det bedömdes att de kunde besitta relevanta och skiftande 
kunskaper för ämnet som studien behandlar, dvs boendesegregation. 

3.2.2 Genomförande  
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Under arbetets gång har fem intervjuer genomförts, varav en av dessa har varit en så kallad 

parintervju. En parintervju kan enligt Thomsson (2002) vara användbar då synvinkeln på ett 
ämne från två personer kan bidra till en ökad förståelse hos intervjuaren. Detta kan anses vara 

fallet vid denna parintervju, då intervjun till en början var tänkt att enbart hållas med en 
informant, men när denne blev tillskickad den intervjuguide som skulle användas så ansåg 
personen att en kollega hade bättre kännedom om vissa frågor. Det kan då antas att studien 

hade gått miste om relevant information och kunskap om intervjun inte hade innefattat bägge 
intervjupersonerna. En nackdel med parintervjuer kan vara att en av respondenterna tar mer 

plats än den andre, och att den ena då inte säger det den vill säga (Thomsson, 2002). För att 
undvika detta och för att få både informanterna delaktiga riktades frågan till en informanterna 
till en början, och sedan fördes frågan vidare till den andre. Upplevelsen av intervjun var att 

bägge informanterna kom till tals. Med tanke på att det var deras önskan att ha en parintervju 
så kanske det bidrog till att de kände sig trygga i varandras sällskap och att de därmed snarare 

förstärkte varandra istället för att en dominerade samtalet. 

Fyra av fem intervjuer har genomförts vid ett personligt möte. En intervju har varit en 
”Internetbaserad intervju” (Denscombe, 2016), där informanten besvarade frågorna via epost. 

Fördelar med en internetbaserad intervju kan bl.a. vara att efterarbetet för forskaren blir 
mindre då ingen transkribering behövs, samt att avsaknaden av personlig interaktion kan göra 
respondenten mer trygg i att svara utförligt på känsliga frågor (ibid.). En nackdel kan vara att 

intervjupersonen svarar på ett annat sätt i skrift än vad denne skulle gjort vid ett personligt 
möte, t.ex. kan antalet ord bli färre när respondenten måste skriva ned sina svar (ibid.). 

Anledningen till att intervjun skedde genom epost var att möjligheten att träffas försvårades 
av tidsbrist. Det är svårt att avgöra om informanten i fråga hade svarat på ett annorlunda vis 
vid en personlig intervju, men de svar som framkom genom intervjun bedöms som utförliga. 

Dock försummades möjligheten till att ställa spontana följdfrågor, vilket hade kunnat leda till 
ännu mer utförliga svar.  

Inför samtliga intervjuer har informanterna blivit tillskickad en intervjuguide med exempel på 

frågor som skulle komma att ställas under intervjun, detta för att informanten skulle ha en viss 
kännedom om karaktären på frågorna samt ges en möjlighet att förbereda sig (se bilagor 1-4). 
Frågorna i intervjuguiderna har dock lett till följdfrågor vid samtliga intervjuer. En intervju 

där temat på frågorna är förutbestämt i en intervjuguide men där frågorna är av en öppen 
karaktär där följdfrågor kan uppkomma benämns vanligen som en ”semistrukturerad intervju” 

(Denscombe, 2016). De intervjuguider som har använts har bestått av frågor under samma 
tema vid samtliga intervjuer, dvs temat boendesegregation. Vilka frågor som ställts har dock 
varierat något mellan intervjuerna, detta då de intervjuade har olika yrkesroller och olika 

kunskaper inom ämnet och frågornas karaktär har anpassats utefter detta. Att frågorna har 
varit så kallade öppna frågor där informanten fått svara med sina egna ord kan enligt 

Rosengren och Arvidson (2002) stärka validiteten i svaret. De belyser dock att öppna frågor 
ställer högre krav på forskaren, då arbetet med att bearbeta materialet blir mer omfattande 
(ibid.). Öppna frågor bedöms som fördelaktig för studien i avseende att den eftersträvar 

personliga och uttömmande svar.  

Varje intervju startade med en kortfattad presentation om mig själv och vad studien handlar 
om. Sedan informerades informanten om att intervjun skulle utgå från intervjuguiden, men att 

även nya frågor och följdfrågor kunde komma att ställas. Därefter tillfrågades varje informant 
om sitt medgivande till att spela in intervjun, vilket alla gav tillstånd till. Intervjun med 
kommunen genomfördes i slutet på mars, och resterande intervjuer hölls i april. 

Genomförandetiden på intervjuerna varierade mellan 30–90 minuter beroende på hur utförliga 
svar som gavs och antalet följdfrågor som uppstod. 
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3.2.3 Validitet och tillförlitlighet 

 

Det finns en viss svårighet i att bedöma tillförlitligheten i kvalitativa undersökningar, då en 
hög tillförlitlighet ofta betyder att resultatet från en undersökning ska vara detsamma om en 

annan forskare gör undersökningen (Denscombe, 2016). Detta innebär att en intervjusituation 
måste vara totalt standardiserad, vilket enligt Trost (2010) är i motsats till vad som 
eftersträvas vid kvalitativa intervjuer, där varierande och utförliga svar ofta önskas. 

Tillförlitligheten i kvalitativa intervjuer bedöms således istället genom hur väl forskaren kan 
visa att datainsamlingen och analysen är pålitliga (Denscombe, 2016). Denna undersökning 

har som avsikt att ha en hög tillförlitlighet, och för att försöka uppnå detta beskrivs 
genomförandet av datainsamlingen samt den analysmetod som använts, och intervjuguiderna 
bifogas som bilagor.  

Validiteten i en kvalitativ undersökning handlar om att kunna bevisa att den metod som 

använts i undersökningen mäter det den avser att mäta (Trost, 2010). Även detta kan vara 
problematiskt i en kvalitativ undersökning, då det inte finns något instrument som kan mäta 

att resultatet är korrekt (Denscombe, 2016). Eftersom undersökningen utgått från 
informanternas kunskaper, tankar och synpunkter så är det svårt att bedöma om den är exakt. 
Detta beror på att det är svårt att bevisa att människors synpunkter är det enda rätta, då 

synpunkter är något som kan variera från person till person. Kvalitativa intervjuer motiveras 
dock vara rätt metodval då intervjuer är en fördelaktig metod i att frambringa utförliga svar, 

vilket frågeställningarna i denna studie eftersträvar. 

3.2.4 Tematisk analys 
 

För att analysera den data som erhölls från intervjuerna samt för att besvara frågeställning 2 
har tematisk analys använts. Detta innebär att forskaren söker efter återkommande teman i 

resultatet, vilket i detta fall är svaren från intervjuerna (Denscombe, 2016). Om 
återkommande teman finns så kan detta tolkas som att det råder gemensamma uppfattningar 
kring det som studeras. Om få eller inga teman kan identifieras så kan det bero på olikheter i 

åsikter hos respondenterna (ibid.). Valet att använda tematisk analysmetod grundas i just 
detta, dvs. att det anses vara en användbar metod för att identifiera gemensamma eller olika 

uppfattningar hos informanterna. I denna studie var det önskvärt för att se om aktörerna hade 
likartade eller delade uppfattningar, målsättningar och strategier gällande deras arbete med 
boendesegregation.  

För att möjliggöra en tematisk analys så ljudinspelades samtliga intervjuer med 
respondenternas medgivande. Dessa ljudinspelningar transkriberades sedan, vilket enligt 
Denscombe (2016) är ett underlättande tillvägagångssätt för forskaren att kunna jämföra data. 

Det är dock tidskrävande och därför bör forskaren fundera på hur data kommer att användas. I 
och med användandet av tematisk analys där informanternas svar jämförs med varandra för att 

identifiera teman så har intervjuerna transkriberats noggrant.  

Den tematiska analysen har utförts induktivt, vilket innebär att tematiseringen inte bygger på 
tidigare forskning utan på data som framkommit i intervjuerna, dvs. informanternas svar 
(Bryman, 2011). Dock är somliga av frågorna i intervjuguiden grundade i kommunens 

planhandlingar, men dessa behandlar kommunens målsättningar och strategier och bygger 
därmed inte på tidigare forskning/teorier. Analysen följde de steg som Braun och Clarke 

(2006) listar i analysprocessen. I det första steget lästes transkriberingen av samtliga 
intervjuer igenom ett flertal gånger för att söka efter mönster mellan dessa. Denna procedur 
syftar till att forskaren ska lära känna materialet ordentligt inför analysen (ibid.). Därefter 

kodades den data som ansågs vara relevant utifrån mina frågeställningar. Detta gjordes genom 
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att informanternas svar bröts ner till mindre delar vilka antecknades som förklarande 

”kodnamn” vid varje relevant svar. I det tredje steget omvandlades koderna till teman, vilket 
innebär att liknande koder bildar översiktliga teman (ibid.). Det viktiga här var att se till att 

koderna var tillräckligt lika för att bilda teman, samt att de förekom tillräckligt många gånger 
för att kunna anses som återkommande. Genom att utgå från de kriterierna så kunde en del 
teman som saknade relevans för studiens frågeställningar sorteras bort. I den slutgiltiga fasen 

definierades varje temas huvudfråga och namngavs därefter, och sedan valdes citat ut för att 
beskriva temana. Detta för att illustrera temanas innebörd och påvisa dess relevans (ibid.).  

 

3.2.5 Metoddiskussion 

 
Forskaren kan i sin roll påverka respondenten i en intervjusituation utan att vara medveten om 
det. Faktorer som kön, ålder, etnicitet och yrkesroll hos forskaren och hur dessa matchar med 

intervjupersonens egenskaper kan påverka hur utförliga svar denne ger (Denscombe, 2016). 
Om frågorna är av känslig eller personlig karaktär så kan dessa faktorer spela en ännu större 

roll. Frågorna som har ställts i intervjuerna i denna studie är inte särskilt personliga, men 
däremot behandlar segregationsfrågan ämnen som kan upplevas som känsliga. Att 
intervjupersonen är medveten om att svaren kan komma att användas i en studie tror jag kan 

vara ytterligare en faktor som kan påverka hur denne svarar. Som intervjuare är det även 
viktigt att tänka på hur man agerar under intervjun (Trost, 2010). Frågorna ska inte vara 

ledande då detta kan medföra att respondenten styrs att svara på ett sätt som denne kanske inte 
skulle gjort om frågan formulerats som öppen. Vidare kan uppmuntrande och medhållande 
tonlägen få respondenten att tro att den svarat rätt och i motsats kan avhållande tonlägen 

tolkas som att respondenten givit fel svar (ibid.). Om min personliga identitet eller om det 
faktum att informanten varit medveten om att svaren kan komma att användas i min studie har 

påverkat deras svar är givetvis svårt att säga. Jag har försökt att påverka informanten i så liten 
grad som möjligt genom att tänka på att ställa objektiva och öppna frågor samt hålla ett 
neutralt tonläge och kroppsspråk. 

Att denna studie har en given tidsram har inneburit vissa begränsningar. Det fanns en 

ambition om att intervjua politiker från både Socialdemokraterna och Moderaterna då dessa är 
de två största partierna i Gävle samt för att få synvinklar från två partier som tenderar att ha 

skilda åsikter och metoder. Efter två resultatlösa försök att via mail få kontakt med någon 
inom Socialdemokraterna så bedömdes den återstående tiden för studien som för knapp för att 
hinna det efterarbete som en intervju i det skedet skulle innebära. Att enbart företrädare från 

ett politiskt parti har intervjuats kan ha medfört att studien gått miste om information kring 
strategier och metoder som andra partier anser vara viktiga i arbetet med att minska 

boendesegregationen. Detta är ofördelaktigt då olika synvinklar ger en bredare bild på ämnet. 
Moderaterna är dock det styrande partiet i Gävle, och därmed anses information kring hur de 
arbetar med boendesegregation vara av betydelse för studien. 

3.3 Planhandlingar  

 

3.3.1 Val av planhandlingar  

 

En betydande del i arbetet har utgjorts av att studera kommunala planhandlingar. Valet av 
vilka planhandlingar som skulle studeras grundades i vilken relevans de hade för studiens 

syfte och frågeställningar. För att anses vara relevanta skulle de behandla fysisk planering 
kopplad till de områden som studeras, dvs. Gävle stad, Öster eller Gävle Strand. Handlingarna 

skulle även behandla omfattande planering av de valda studieområdena, detta då det vanligen 
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är mer omfattande planhandlingar som även behandlar boendesegregationsaspekter. Av den 

anledningen valdes mindre detaljplaner över t.ex. enstaka fastigheter eller mindre 
förändringar bort, då dessa inte ansågs vara relevanta för studien. De planhandlingar som 

fanns tillgängliga var översiktsplan för Gävle kommun 2030, två bostadsförsörjningsprogram, 
en fördjupad översiktsplan för Alderholmen samt tre planprogram för Gävle Strands olika 
etapper. Ingen planhandling för Öster har studerats då inget sådant omfattande dokument 

lyckats erhållits. Att ingen sådan planhandling finns tillgänglig kan antas bero på stadsdelens 
gamla ålder. 

3.3.2 Studerande av planhandlingar 
 

Att studera dokument kan kallas för dokumentär forskning (Denscombe, 2016). Dokument 

kan ses som en datakälla som innehåller information som ”kan användas som belägg för 
något” (Denscombe, 2016, s.319). I denna studie är det kommunala planhandlingar som har 
studerats, och dessa kan ses som belägg för hur kommunen avser att planera för den fysiska 

miljöns utveckling. Enligt Denscombe (2016) kan forskaren genom dokumentär forskning 
tolka dokumenten i avseende att hitta strukturer i dokumenten. Ett sådant tillvägagångssätt har 

använts vid studerandet av planhandlingarna i denna studie. Planhandlingarna har studerats 
var för sig, men vid studerandet av samtliga planhandlingar har fokus legat på att identifiera 
de delar av dokumenten som på ett eller annat vis behandlar boendesegregationsfrågor. Dessa 

delar har sedan sammanfattats. 

3.3.3 Validitet i dokumentär forskning 
 

För att bedöma validiteten i dokument finns det enligt Denscombe (2016) en rad olika 
faktorer som forskaren bör ha i åtanke vid dokumentär forskning. Bland annat bör forskaren 

fundera över om dokumentet är ursprungligt och om dokumentet är tydligt eller innehåller 
underliggande meningar. Vidare bör trovärdigheten tas i beaktning genom att bedöma om 

dokumentets innehåll kan anses vara korrekt. Detta beror på faktorer så som vem som har 
författat dokumentet och i vilket syfte dokumentet skrevs. I denna studie har ursprungliga 
planhandlingar studerats där enbart Gävle kommun eller Gävle kommun med 

samarbetspartner varit författare. Validiteten kan dock vara svår att bedöma. Det är 
kommunen själv som beskriver deras målsättningar och strategier, vilket kan anses stärka 
validiteten genom att de har bäst insikt i hur de arbetar. Men eftersom syftet med 

planhandlingarna är att beskriva hur man avser att utveckla kommunen så kan det tänkas att 
detta görs på ett positivt och ambitiöst vis. Huruvida validiteten i målsättningarna och 

strategierna är hög eller inte kan således inte avgöras förrän de utförts och studerats i 
praktiken. 

3.4 Sekundärdata 

 
Den kvantitativa forskning som har använts i denna studie är i form av statistik. Statistiken 

har erhållits från GET ”Geodata Extraction Tool”, vilket är en tjänst som är tillgänglig för 
studenter vid svenska lärosäten. Statistiken kommer ursprungligen från SCB och har sedan 

bearbetats till diagram i Excel. Studien innefattar statistik över befolkningsmängd, inrikes-
samt utrikesfödda, ålder, köpkraft, utbildningsnivå och andel förvärvsarbetande. Statistiken 
som används är både på kommunal nivå för Gävle kommun samt på områdesnivå för 

stadsdelarna Öster och Gävle Strand. Statistiken är från det senaste år där tillgänglig statistik 
fanns att finna, vilket är 2014 för köpkraft, utbildningsnivå samt förvärvsarbetande och 2015 

för befolkningsmängd, ålder och födelseland. 
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3.4.1 Validitet och tillförlitlighet 

 

Validiteten i kvantitativa undersökningar beror på exaktheten i den data som används, samt 
hur relevant data är för studiens syfte (Denscombe, 2016). Tillförligheten beror på 

följdriktigheten i det verktyg som används, dvs om samma resultat skulle erhållas om 
undersökningen upprepades vid ett annat tillfälle (ibid.). Både validiteten och tillförlitligheten 
i den kvantitativa data som används bedöms vara hög utifrån motiveringen att statistiken är 

hämtad från SCB vilket är en pålitlig källa med korrekt data. Den data som använts bedöms 
vara relevant för studien då den bidrar till att besvara de frågeställningar som ställts.  

3.5 Etiska aspekter 

 

För att säkerställa att en studie genomförs på ett etiskt sätt så finns det vissa principer som en 

forskare måste ta i beaktning vid sitt arbete (Denscombe, 2016). Bland annat måste forskaren 
se till att de människor som deltagit i studien inte tar skada av den på något sätt. Vidare måste 
deltagandet vara frivilligt, och deltagaren ska när som helst kunna avbryta sitt medverkande i 

studien (ibid.). Dessa principer blir aktuella i denna studie genom att intervjuer har 
genomförts. För att se till att informanterna som intervjuats inte ska ta skada av studien har 

deras svar hanterats konfidentiellt och deras identitet har anonymiserats. Informanterna 
kontaktades med en fråga om de kunde tänka sig att medverka vid en intervju som skulle 
behandla ämnet boendesegregation. I och med att alla tackade ja så har deltagandet skett 

frivilligt.  

Boendesegregation kan vara ett känsligt ämne att diskutera då det belyser olikheter i 
människors förutsättningar ur demografiska, socioekonomiska och etniska aspekter kopplat 

till var de bor. Att belysa olikheter i hur pass utvecklade stadsdelar är och vilka problem olika 
stadsdelar har kan riskera att ge en stigmatiserande effekt, dvs. negativa bilder om 
bostadsområden kan riskera att förstärkas. I detta fall är det föreställningar rörande de 

studerande stadsdelarna Öster och Gävle Strand som kan riskera att stärkas ytterligare genom 
att boendesegregationen diskuteras i dessa stadsdelar. För att kunna motverka 

boendesegregationen genom att utforma effektiva strategier krävs det dock att problemen lyfts 
fram och diskuteras.  
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4. OMRÅDESBESKRIVNING 

För att få en förståelse för de stadsdelar som främst behandlas i uppsatsen så ges i detta avsnitt 
en kort historisk inblick i hur respektive stadsdel kom till samt hur de utvecklats över tid. En 
kort beskrivning av Gävle kommun ges även för att ge en bild av kommunen i sin helhet. En 

karta (figur 1) samt två flygfoton (figur 8 och 9) bifogas för att ge en överblick av 
stadsdelarnas lokalisering och utformning. 

4.1 Gävle kommun 

 

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län i landskapet Gästrikland. Kommunens landareal är 
1615 kvadratkilometer och kommunen bestod år 2017 av 100 603 invånare (SCB, 2017). 
Kommunen har en befolkningsökning och en målsättning i översiktsplanen är att nå 120 000 

invånare till år 2030 (Gävle kommun, 2017). Den framtidsbild som kommunen har för år 
2030 är att vara en av Sveriges främsta miljökommuner, att skapa attraktiva livsmiljöer i såväl 

stad som på landsbygd och att fungera som en tillväxtmotor i regionen genom att bl.a. främja 
ett gott företagsklimat och goda utbildningsmöjligheter. I och med denna framtidsbild och 
målsättningen att nå 120 000 invånare år 2030 står kommunen inför en rad utmaningar i den 

fysiska planeringen. Befolkningstillväxten ställer krav på nyproduktion av bl.a. bostäder, 
skolor, verksamhetsområden, kommunikationer, men även en utveckling av det befintliga 
bestånd som finns i kommunen idag (Gävle kommun, 2018). Man beräknar att en 

nyproduktion på 10 000 bostäder kommer att krävas till år 2030, där 80 procent av 
nyproduktionen planeras att byggas i Gävle stad, och resterande 20 procent i kringliggande 

tätorter.  

 

Figur 1, Öster och Gävle Strand lokalisering. Källa: Lantmäteriet. 
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4.2 Öster 

 

Stadsdelen Öster är en centralt belägen stadsdel i Gävle (se figur 7) med gångavstånd till 
stadens centrum och centralstation (Gavlegårdarna, 2018) Stadsdelen är en av Gävles äldsta 

och har en lång historia. Den stadsbrand som drabbade Gävle 1879 totalförstörde dock all 
befintlig bebyggelse som då fanns på Öster, vilket ledde till att Öster byggdes upp på nytt med 
en blandning av bostäder och verksamheter (Öresjö, Blome, Pettersson, 2011). På 1960-talet 

beslutades det att Öster enbart skulle bestå av bostäder, detta till följd av att området hade 
blivit nerslitet och de verksamheter som fanns ansågs inte vara lönsamma. Stadsdelen Öster 

sanerades under 1960 och 1970talet och återuppbyggdes som ett så kallat 
”miljonprogramsområde” (Öresjö et al., 2011). 
År 2001 beslutades att det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna skulle utföra en 

upprustning av stadsdelen. Denna skedde i samarbete med Gävle kommun samt med 
medborgarna i området (ibid.). Upprustningen avsåg fysiska och tekniska åtgärder, t.ex. 

förändring av fasadernas, trapphusens och entréernas 
utformning, förändringar i utemiljön samt installation 
av bredband. Men även den sociala miljön togs i 

åtanke, och där lades vikt vid att involvera invånarna 
på Öster för att få deras synpunkter i hur området 
skulle utformas (ibid.) Grunden till att Öster ansågs 

vara ett område i behov av upprustning låg i att 
området präglades av otrygghet, tomma lägenheter, 

dåligt rykte och hög kriminalitet (ibid.). 
Upprustningen av stadsdelen var ett omfattande arbete 
som sträckte sig fram till år 2010. Den bebyggelse 

som finns i stadsdelen idag är hyresrätter, en mindre livsmedelsbutik, ett ålderdomshem samt 
en förskola. Gavlegårdarna äger samtliga hyresrätter på området. Bostadshusen är i form av 4 

punkthus på åtta våningar (figur 4) och lamellhus på 3-4 våningar (figur 2 och 3). 
Färgsättningen varierar mellan varma toner av rött, orange och vitt. Bostadshusen har alla 
tillhörande innegårdar, och det finns även en park mitt i området som bidrar med grönytor 

(figur 5). 

 

Figur 2, Fasad Öster. Källa: Egentagen bild. 

Figur 3, Bebyggelse Öster. Källa: Egentagen bild. Figur 4, Bebyggelse Öster. Källa: Egentagen bild. 
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Figur 5, Flygfoto Öster. Källa: Lantmäteriet/Gävle kommun. 
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4.3 Gävle Strand 

 

Stadsdelen Gävle Strand är en central stadsdel i Gävle som fortfarande utvecklas (se figur 1). 
Exploateringen av bostäder påbörjades år 2006 och pågår ännu i skrivande stund (Gävle 

kommun, 2018). Gävle strand ligger på Alderholmen, vilket fram till på slutet av 1800-talet 
fungerade som stadens hamn. Alderholmen har historiskt varit av stor betydelse för Gävle då 
stadens dominerande näringar varit fiske, handel och varvs-och rederinäring (ibid.). I slutet av 

1700-talet hade stadens varvs- och rederinäring växt sig så pass stark att Gävle hamn räknades 
som den tredje största hamnen i Sverige. Stadsbranden 1869 medförde att all bebyggelse på 

den västra delen av Alderholmen brann ner (Henricson, 2002). Återuppbyggandet av 
Alderholmen startade år 1872, men som hamn ansågs den i slutet av 1800-talet vara alltför 
liten för att kunna ta emot större fartyg, och därmed anlades en ny hamn i Fredriksskans 

(Gävle kommun, 2018). Alderholmen fungerade dock fortfarande som en förbindelse tack 
vare den järnvägsstation som låg lokaliserad på 

området sedan 1859, vilken klarade sig i branden. 
Tiden efter branden karakteriserades av en 
högkonjunktur vilket bidrog till att nya företag 

etablerade sig på Alderholmen. Under 1900-talet 
fortsatte sedan Alderholmen vara en plats för företag 
och kontor (ibid.). Under 2000-talet har Gävle Strand 

utvecklats till en populär stadsdel på Alderholmen med 
ett attraktivt läge längs vattnet. Kommunen har delat 

upp utvecklingen av Gävle Strand i tre etapper. I 
dagsläget är etapp 1 helt färdigbyggd, etapp 2 beräknas 
bli färdigbyggd under 2018, och etapp 3 har planlagts 

och har beräknad byggstart år 2019 (Activemedia 
Artiklar, 2016). Området består av blandade upplåtelseformer i form av hyresrätter, 

bostadsrätter och äganderätter. Bebyggelsen är av varierande utformning både i höjd, form 
och materialval. Arkitekturen är tidsenlig och fasadernas färgsättning skiftar mellan 
bostadshusen (figur 6,7 och 8).  Det finns även en förskola, två restauranger, ett gym samt 

service i form av en närköpsbutik. Många av husen har tillhörande gröna innegårdar, och 
stråken mellan bebyggelsen präglas av grönska och växtlighet. Området har också en park, 

jungfruparken, med stora grönytor samt en basketplan och en skatepark. Parken kan ses längst 
till vänster på området i figur 9. 

 

Figur 6, Bebyggelse Gävle Strand. Källa: Egentagen bild. 

Figur 8, Bebyggelse Gävle Strand. Källa: Egentagen 

bild. 

Figur 7, Bebyggelse Gävle Strand. Källa: Egentagen 

bild. 
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Figur 9, Flygfoto Gävle Strand. Källa: Lantmäteriet/Gävle kommun. 
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5 BEFOLKNINGEN PÅ ÖSTER, GÄVLE STRAND OCH I GÄVLE 

KOMMUN 

5.1 Befolkningens sammansättning 

 

För att beskriva befolkningssammansättningen redovisas statistik för Gävle Strand och Öster 
samt för Gävle kommun. Befolkningsmängden på Gävle Strand var 864 invånare år 2015 och 

Öster hade samma år 1480 invånare. Befolkningsmängden i Gävle kommun 2015 var 98877 
invånare. 

 

 
 

Som figur 10 visar så är gruppen 45-64 år den dominerande åldersgruppen på Gävle Strand, 
medan den dominerande åldersgruppen på Öster är 25-44 år. Öster har en högre andel 

människor i samtliga av de yngre åldersgrupperna än Gävle Strand. Den största skillnaden 
mellan Gävle Strand och kommunen finns i åldersgruppen 45-64 år, där andelen är betydligt 
större på Gävle Strand. Öster skiljer sig främst från kommunen med en större andel i 

åldersgruppen 25-44 år. 

Figur 10, Befolkningens ålder på Gävle Strand, Öster samt i Gävle kommun år 2015. Källa: SCB. 
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Figur 11, Andelen förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande år 2014 i åldrarna 20–64 år. Källa: SCB 

Figur 11 visar att Gävle Strand skiljer sig från både Öster och Gävle kommun med en 

betydligt högre andel förvärvsarbetande. Öster har ett liknande mönster som kommunens 
genomsnitt, dock är andelen förvärvsarbetande något lägre på Öster. 

 

 

Figur 12, Andelen inrikes- och utrikes födda år 2015. Källa: SCB 

Figur 12 redogör att majoriteten av befolkningen på Gävle Strand är inrikes födda, medan 
majoriteten på Öster är utrikes födda. Siffrorna över andelen inrikes- samt utrikesfödda i hela 
kommunen är identiska med siffrorna för Gävle Strand, vilket också medför att det är stora 

skillnader mellan Öster och Gävle kommun i andelen inrikes- och utrikes födda. 
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Figur 13, Högsta utbildningsnivå bland åldrarna 25–64 år, år 2014. Källa: SCB. 

Gävle Strand har en påtagligt större andel med eftergymnasial utbildning än både Öster och 
kommunen, medan Öster har en större andel än Gävle Strand och kommunen med enbart 
förgymnasial utbildning (figur 13). Bägge stadsdelarna har en lägre andel med gymnasial 

utbildningsnivå än kommunens genomsnitt. 

 

 

Figur 14, Befolkningens köpkraft (20+ år) för år 2014. Källa: SCB. 

SCB förklarar begreppet köpkraft som ”Köpkraft beräknas som disponibel inkomst per 

konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra hushållens köpkraft och ta 
hänsyn till olika sammansättningar av hushåll.”(SCB, 2016). Kategorierna i figuren förklaras 

nedan: 

• Låg köpkraft (0-155 482 kr/ke)  

• Medellåg köpkraft (155 483-222 792 kr/ke)  
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• Medelhög köpkraft (222 793-307 213 kr/ke)  

• Hög köpkraft (307 214 - kr/ke) (SCB, 2016, s.13) 

• Ke = konsumtionsenhet 

Som figur 14 visar finns tydliga skillnader mellan stadsdelarna i avseende på hushållens 
köpkraft. Majoriteten av befolkningen på Öster har en låg köpkraft, medan majoriteten av 

befolkningen på Gävle Strand har hög köpkraft.  

Motsvarande siffror för kommunen redogörs inte då sådana uppgifter inte lyckats erhållits. 

 

Figur 15, Medianen för befolkningens köpkraft (20+ år), år 2014. Källa: SCB. 

Figur 15 redogörs att medianen för köpkraften hos befolkningen på Gävle Strand är större än 

motsvarande siffror för både Öster och Gävle kommun, medan Östers median är lägre än 
kommunens genomsnitt. 

5.2 Sammanfattning befolkningssammansättning 

 

Stadsdelarna Gävle Strand och Öster har studerats för att exemplifiera boendesegregationen i 
Gävle. Utifrån statistiken kan det konstateras att det finns tydliga skillnader i 
befolkningssammansättningen mellan stadsdelarna i främst socioekonomiska samt etniska 

egenskaper trots det korta geografiska avstånd som skiljer dem åt. Det finns även skillnader i 
demografiska egenskaper, dessa är dock inte lika påtagliga. Gävle Strand kan sägas vara ett 

svensktätt område där invånarna har starka socioekonomiska egenskaper, medan Öster har en 
majoritet av utrikes födda och invånarna har svagare socioekonomiska egenskaper. Öster 
tycks också ha en yngre befolkning, vilket kan tyda på att det finns fler barnfamiljer på Öster. 

En jämförelse med Gävle kommun visar att Öster främst avviker från kommunen genom fler 
utrikes födda och svagare socioekonomiska egenskaper, medan Gävle Strands invånare har 

starkare socioekonomiska egenskaper än kommunens genomsnittliga invånare. Detta innebär 
således att det finns en boendesegregation mellan stadsdelarna, samt att bägge stadsdelarna är 
avvikande på olika sätt i förhållande till kommunens genomsnittliga invånare. 
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6 PLANHANDLINGAR 

Planhandlingar av diverse slag, som t.ex. översiktsplaner, detaljplaner och 
bostadsförsörjningsprogram, används av kommunen för att styra utvecklingen av bebyggelse 
och mark-och vattenanvändning (Boverket, 2016a). I den översiktliga planeringen anger 

kommunen vilka långsiktiga målsättningar och strategier man har för utvecklingen av den 
fysiska miljön ur ett hållbarhetsperspektiv. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, utan 

används som riktlinjer för hur bygg-och markfrågor ska hanteras i kommunen (ibid.). 
Bostadsförsörjningsprogram är inte heller juridiskt bindande men anger riktlinjer för hur 
kommunen vill utveckla bostadsbeståndet och vilka mål och strategier som finns kring 

bostadsbyggande (Boverket, 2016b). En detaljplan däremot är en juridiskt bindande plan, och 
i denna kan kommunen reglera användningen av marken mer precist (Boverket, 2016c). 

Planhandlingar är viktiga verktyg i den fysiska planeringen för att kommunen ska kunna styra 
utvecklingen av den fysiska miljön i den riktning man önskar. De utgör således en del i 
besvarandet av frågeställningarna i studien, och därmed kommer de relevanta och aktuella 

planer som finns för kommunen och de utvalda områdena att beskrivas. 

6.1 Översiktsplan 2030 

 
Översiktsplanen för Gävle kommun 2030 ger en klar bild om att kommunen satsar på att växa 
(Gävle kommun, 2017). Kommunens målsättning är att nå 120 000 invånare år 2030, vilket 

innebär en ökning på ca 20 000 personer på 12 år. I översiktsplanen uppges det även att 
kommunen tror på en fortsatt befolkningstillväxt efter 2030, och därav finns en strävan efter 

att uppnå 150 000 invånare år 2050. Den växande befolkningen kommer att medföra krav på 
bland annat fler bostäder, utvecklad infrastruktur och fler arbetstillfällen (ibid.). Ett 
återkommande tema som kännetecknar översiktsplanen är hållbar utveckling, och mycket 

fokus läggs på att den utveckling som kommunen står inför måste hanteras med hållbara 
metoder i alla aspekter.  

I översiktsplanen finns ett övergripande mål; attraktiva livsmiljöer i staden och på 

landsbygden, där kommunens planerade bebyggelseutveckling beskrivs. Inom detta mål finns 
strategin ”det goda livet för alla” som behandlar hur Gävle kommun vill arbeta i den fysiska 

planeringen för att skapa socialt hållbara livsmiljöer för alla (Gävle kommun, 2017). 
Kommunen betonar här att man strävar efter en blandad bebyggelse och blandade funktioner 
inom alla stadsdelar för att öka integrationen i staden. För att uppnå en blandad bebyggelse 

ska man eftersträva att alla stadsdelar ska ha bebyggelse av varierande storlek, form, 
gestaltning samt vara av olika upplåtelseformer (ibid.). Kommunen har som målsättning att 

nyproduktionen av bebyggelse ska attrahera olika befolkningsgrupper och möjliggöra för 
möten och interaktion mellan personer med olika bakgrunder. Bebyggelsen ska planeras så att 
möjligheter för sådana möten ska kunna finnas i bostadsområdet som människorna lever i, 

men även genom offentliga mötesplatser och platser för sociala aktiviteter. Här betonas vikten 
av närhet till grönområden och parker för att möjliggöra för spontana möten. För att öka 

integrationen försöker man även knyta ihop stadsdelar genom stråk och genom att skapa 
gemensamma målpunkter för människor (ibid.).  

Översiktsplanen lyfter även fram en rad utmaningar som kommunen står inför i framtiden; 

”En stor utmaning är att i framtiden erbjuda bra bostäder till låg kostnad för alla olika 
socioekonomiska grupper” (Gävle kommun, 2017, s.27)  

Inte minst belyser man utmaningen i att bostadsefterfrågan resulterar i dyra nyproducerade 
bostäder som inte alla människor har resurser att bo i. Att bygga i attraktiva lägen, t.ex. 
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havsnära lägen, anses vara nödvändigt för att kunna konkurrera med storstäderna om 

invånare, och då särskilt Stockholm med tanke på det nära geografiska läget. En lösning som 
kommunen ser är att dessa nyproducerade attraktiva bostäder kan leda till flyttkedjor, där 

befintliga bostäder med lägre kostnader kan bli lediga till de grupper som inte har resurser att 
flytta till de nyproducerade bostäderna. Ytterligare en utmaning är att använda den fysiska 
planeringen som ett verktyg för att integrera stadsdelar och dess invånare med varandra, både 

befintliga stadsdelar och de stadsdelar som är under exploatering/planering (Gävle kommun, 
2017).  

6.2 Bostadsförsörjningsprogram  

 

Det finns två bostadsförsörjningsprogram tillgängliga för Gävle kommun. Det ena 
programmet antogs år 2013 och utgår från den tidigare översiktsplanen från år 2009 (Gävle 
kommun, 2009). I denna översiktsplan förutspåddes det att staden skulle ha 104 000 invånare 

år 2025, vilket alltså skiljer sig påtagligt från den nuvarande översiktsplanen där kommunen 
planerar för 120 000 invånare år 2030. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram antogs 2018-02-

19 och är en revidering av det föregående programmet. Det nya programmet utgår från den 
nya översiktsplanen från år 2017 (Gävle kommun, 2017). Då det aktuella 
bostadsförsörjningsprogrammet är så pass nyskrivet så kan det tänkas att kommunen inte har 

hunnit arbeta särskilt länge efter detta program. Av den anledningen kommer bägge 
bostadsförsörjningsprogrammen beskrivas i denna studie, då det föregående är relevant för 

den fysiska planeringen fram till början av 2018, och det aktuella programmet är relevant för 
pågående fysisk planering. 
  

6.2.1 Bostadsförsörjningsprogram 2013 
 

I bostadsförsörjningsprogrammet är ”attraktivt boende” ett återkommande uttryck. Innebörden 
av uttrycket beskrivs som något som varierar mellan människor, men att närhet till hav, 

centrum, kollektivtrafik samt närhet till service är en del av de aspekter som kommunen 
arbetar efter för att skapa attraktiva boenden. För att lyckas med bostadsförsörjningen arbetar 
kommunen efter fem behov vilka anses vara huvudsakliga för människor, nämligen:  

”tak över huvudet, lokalisering, ägande, bostadsstandard och miljöegenskaper” (Gävle 

kommun, 2013, s.9).  

Här påpekas att det enda behovet som är gemensamt för alla människor är att ha tillgång till 
tak över huvudet. De andra behoven och vilka förutsättningar människor har till dem varierar 

från person till person, och det måste tas i beaktning vid planeringen av bostäder genom att 
planera för områden med blandade bostäder och boendemiljöer som uppfyller olika 

befolkningsgruppers behov (ibid.).  

I bostadsförsörjningsprogrammet finns en rad prioriterade frågeställningar, varav integration, 
områdesförnyelse samt ett hållbart boende är av relevans för denna studie. För varje 
frågeställning preciseras vilket uppdrag kommunen har i frågan, en analys om varför frågan är 

prioriterad samt förslag på hur man bör arbeta med frågan. Nedan sammanfattas de tre 
relevanta frågeställningarna: 

- Integration:  
Kommunen skriver under denna punkt att boendesegregation oftast bygger på 
socioekonomiska skillnader, men att man i bostadsförsörjningen måste arbeta för att 

stärka integrationen ur demografiska, etniska samt socioekonomiska förutsättningar. 
För att uppnå detta vill kommunen planera för blandade upplåtelseformer och 
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bostadsformer i stadsdelar (villor, lägenheter och radhus) samt skapa incitament för 

sociala aktiviteter i de områden där en hög andel utrikesfödda bor.  

- Områdesförnyelse: 
Här påpekar kommunen att samma strategier som nämns under punkten ”integration” 
även måste implementeras i befintliga områden för att utveckla dessa. 

- Det hållbara boendet 
Under denna frågeställning lyfts bostadsförsörjningen fram ur en social, ekologisk 

samt ekonomisk hållbarhet. För att uppnå social hållbarhet krävs det att man arbetar 
med frågor som t.ex. mångfald, trygghet, tillgänglighet och delaktighet i Gävles 

stadsdelar. Detta vill man uppnå genom att skapa mötesplatser, funktionsblandning i 
stadsdelar, varierande bostadsbebyggelse samt planera och utveckla bebyggelse i 
närhet till kommunikationer och offentlig service (Gävle kommun, 2013).  

 

Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar även vilka styrmedel som kommunen besitter för 
att uppnå den önskvärda utvecklingen. Bostadsbolaget Gavlegårdarna nämns som ett 

styrmedel, detta då Gavlegårdarna är ett kommunägt aktiebolag vilket innebär att kommunen 
styr genom ägardirektiv och på så vis definierar bolagets mål och uppdrag. Kommunens 

planmonopol och markägande är ytterligare styrmedel som lyfts fram som viktiga i 
bostadsförsörjningen. Genom planmonopolet kan kommunen styra bebyggelsen genom att 
formulera riktlinjer i översiktsplanen, och då kommunen är beslutande organ gällande 

detaljplaner så är planmonopolet även ett styrmedel på detaljplanenivå gällande hur mark ska 
användas. Markägandet ger möjligheter att påverka bostadsbebyggelsen genom att man kan 
försöka styra utvecklingen i en för kommunen önskvärd riktning vid överlåtelser och val av 

byggherrar (ibid.).  

6.2.2 Bostadsförsörjningsprogram 2018  

 
Programmet syftar till att bistå med riktlinjer för hur kommunen ska hantera bostadsbristen 

och det översiktliga målet att kommunen ska nå 120 000 invånare år 2030. Bostadsbristen 
beskrivs som problematisk i citatet: 

”Ur ett socioekonomiskt perspektiv medför bostadsbristen att klyftorna ökar mellan de som 

kan få en bostad och de som inte kan. Bristen påverkar möjligheterna till hushållsbildning, 
god boendesituation respektive studier och arbetsliv.” (Gävle kommun, 2018, s.25). 

Här påpekas ett samband mellan att bostadspriserna ökar och att valmöjligheterna på 
bostadsmarknaden för somliga grupper minskar vid bostadsbrist, vilket kan antas ha 
segregerande effekter även fast det inte formuleras exakt i programmet. Bostadsbristen kan 

alltså leda till en av de konsekvenser som Boverket nämner, nämligen att minskade 
valmöjligheter för somliga grupper kan leda till att de av ekonomiska orsaker bosätter sig i 

områden med lägre boendestandard (Boverket, 2010).  

I programmet framkommer det att kommunen har mätt den etniska boendesegregationen i ett 
så kallat segregationsindex. Detta har gjorts genom att mäta boendesegregationen i Gävles 

delområden (76 SAMS-områden) under en 10-års period (2006-2016). Resultatet visar att den 
etniska boendesegregationen har ökat i kommunen under denna period, med ett undantag år 

2016 då indexet minskade något (Gävle kommun, 2018). Vilka orsaker som tros ligga bakom 
detta redovisas inte, men det konstateras att bostaden har en central roll för att skapa social 
hållbarhet och för människors levnadsstandard, och att ett socialt hållbarhetsprogram är under 
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framtagning. I bostadsförsörjningsprogrammet har ett särskilt mål ur sociala 

hållbarhetsprogrammet lyfts fram, vilket är:  

”Alla i Gävle kommun har ett tryggt och värdigt boende.” (Gävle kommun, 2018, s.36).  

Vidare beskrivs målet:  

”Målet beskrivs så att Gävle kommun ska skapa förutsättningar för bostadsområden som är 
socialt hållbara och som motverkar boendesegregation och främjar trygghet, tillit och en god 

och jämlik hälsa.” (ibid.). 

Det framgår inte hur kommunen avser att arbeta för att uppnå detta mål, men eftersom det 

sociala hållbarhetsprogrammet ännu inte blivit antaget så kan det antas att strategier för att 
uppnå målet kommer specificeras i det programmet. Att en mätning över den etniska 
boendesegregationen gjorts och att ett socialt hållbarhetsprogram arbetas fram tyder på att 

kommunen anser boendesegregationen som ett problem och att ambitioner för att åtgärda 
problemen finns. Dock bör även demografiska och socioekonomiska aspekter tagits med i 

indexet för att ge en fullständig bild av situationen. 

Även i detta program är en blandad bebyggelse av stor vikt. En blandning av bostadsalternativ 
i både upplåtelseformer och bostadsformer eftersträvas och variation i arkitektur och 

funktioner anses leda till attraktiva bostadsområden med blandade befolkningsgrupper (Gävle 
kommun, 2018).  

I en bifogad bilaga i programmet beskrivs kommunens verktyg för bostadsförsörjningen. 
Dessa är ungefär desamma som i det tidigare programmet, bl.a. planmonopolet, ägardirektiv 
till Gavlegårdarna, kommunens markinnehav och bostadsgaranti för studenter (Gävle 

kommun, 2018).  

6.3 Fördjupad översiktsplan Alderholmen 

 
I samband med att kommunen beslutade att Alderholmen skulle bebyggas och bli ett 

bostadsområde (Gävle Strand) så sammanställdes en fördjupad översiktsplan för området som 
antogs av kommunfullmäktige år 1991. I denna fördjupade översiktsplan uppges att området 

med sitt centrala och havsnära läge hade stora möjligheter att växa fram som stadens nästa 
stora, moderna och attraktiva stadsdel (Projekt Alderholmen., Stadsarkitektkontoret, 1990). 
En ambition var att göra området tillgängligt och attraktivt för alla gävlebor genom att 

anlägga gångstråk längs vattnet, samt skapa rekreationsområden och parker i området (ibid.). 

I den fördjupade översiktsplanen finns ambitioner att knyta samman Gävle Strand och Öster. I 
planförslaget betonas vikten av att skapa kommunikationer områdena sinsemellan genom 

cykel- och gångstråk samt genom att ansluta Nygatan, som sträcker sig genom Öster, till 
Gävle Strand. Detta skulle medföra att även boende på Öster skulle ha tillgång till den service 

som planerades på Gävle Strand (ibid.). Ett förslag i översiktsplanen är att anslutningen till 
Nygatan även skulle kunna möjliggöra för kollektivtrafik längs denna väg, vilket i sin tur 
skulle förbättra kollektivtrafiken för Öster. Detta förslag har verkställts och idag finns en 

busslinje som går längs denna gata. Det finns även ett förslag på en gemensam skola för Öster 
och Gävle Strand (årskurs 1-7). Vikt läggs även på att knyta samman Gävle Strand med de 

centrala delarna av staden genom gång/och cykelvägar samt en bilväg, vilket även detta har 
verkställts (ibid.).  
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6.4 Planprogram Gävle Strand 

 

Bebyggelsen av Gävle Strand har som tidigare nämnts skett i olika etapper, och inför varje 
etapp har kommunen upprättat ett planprogram. Planprogrammet för etapp 1 vann laga kraft 

år 2005, detaljplanen för etapp 2 år 2008 och detaljplanen för etapp 3 har ännu inte vunnit 
laga kraft. Samtliga dokument är verktyg i den fysiska planeringen, och därav är de alla 
relevant för denna studie och sammanfattas och analyseras följaktligen i resten av kapitlet. 

6.4.1 Etapp 1 

 
Planprogrammet inför etapp 1 tar upp att området ska bebyggas med radhus, stadsvillor och 

flerbostadshus och bestå av ca 200 nya bostäder. Även centrumfunktioner som handel och 
service ska anläggas på området. Ambitionen i detaljplanen är att skapa en attraktiv och livfull 
stadsdel där människor kan mötas. Detta vill man uppnå genom att bl.a. anlägga en stadspark 

(den idag existerande jungfruparken) på området som ska syfta till att knyta ihop Gävle 
Strand med Öster för att skapa integration mellan dessa områden, men också för att attrahera 

människor från hela staden att besöka området.  

I den miljökonsekvensbeskrivning som finns bifogad i planprogrammet har planens 
konsekvenser på sociala aspekter tagits i beaktning. I MKB:n framkommer det att Gävle 
Strand och Öster ingår i samma planeringsområde, och att de sociala effekterna av 

bebyggandet därmed även ska innefatta de eventuella effekter som kan påverka Öster. Även 
här nämns den planerade stadsparken som ett exempel på hur man vill binda samman 

stadsdelarna och skapa möjlighet för boende i stadsdelarna att mötas. Men den del i MKB:n 
som är av störst relevans för denna studie är den del som benämns jämställdhet, då 
kommunen här tar upp den ekonomiska boendesegregationen inom Gävle Strand, men också 

mellan Öster och Gävle Strand. Det beskrivs att Gävle Strand kommer att bebyggas med både 
bostadsrätter och hyresrätter, vilket syftar till en ekonomisk integration. Dock uppges det 

också att vissa kvarter på området inte kommer att bebyggas med blandade upplåtelseformer, 
vilket kommer ha som följd att den ekonomiska integrationen kan anses öka på en 
stadsdelsnivå, men inte inom dessa kvarter. Man belyser även olikheter mellan Gävle Strand 

och Öster genom att konstatera att  

”Nybyggda bostäder är dyra att bygga och därigenom också dyra att bo i. Dessa lägenheter 
lockar framförallt människor med höga inkomster. På Öster är hyresnivåerna relativt låga.” 

(Gävle kommun, 2005, s. 34). 

Detta tyder på att man vid planeringsstadiet räknade med att en ekonomisk boendesegregation 
mellan dessa stadsdelar riskerade att uppstå. En medvetenhet om att bostäderna på Gävle 

Strand riktade sig till kapitalstarka grupper verkar således ha funnits redan vid 
planeringsstadiet, trots ambitioner om att attrahera olika befolkningsgrupper. 

6.4.2 Etapp 2 

 
Även i detaljplanen för etapp 2 är syftet främst att bygga bostäder (ca 500–600 stycken), men 

det avsätts även plats för funktioner som handel, restaurang, idrott, skola och kontor (Gävle 
kommun, 2008). Likt etapp 1 finns en betoning på att bygga en attraktiv stadsdel i nära 
havsläge. Kommunen strävar efter att skapa gröna mötesplatser för Gävleborna att mötas på 

och på så vis åstadkomma en levande stadsdel med mångfald. I kapitlet som behandlar sociala 
aspekter beskrivs att bebyggelsen kommer ha varierande utformning och upplåtelseformer 

vilket förväntas resultera i en blandad befolkning ur både socioekonomiska och demografiska 
aspekter. Främst äldre människor som bor i hus och unga par utan barn förväntas attraheras 
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till området. Att nyproducerade bostäder är dyra och att detta kan påverka 

befolkningssammansättningen påpekas dock även i detta planprogram:  

”Bebyggelsen som kommer att vara ny kan leda till en relativt homogen socioekonomisk 
sammansättning” (Gävle kommun, 2008, s.29).  

Detta citat är lite av en motsägelse, då det först uppges att stadsdelen förväntas attrahera en 

blandad befolkning, men sedan påpekas att bebyggelsen kan leda till en homogen befolkning 
ur socioekonomiska aspekter. Kommunens ambitioner verkar vara att uppnå en blandad 

befolkning på Gävle Strand, men samtidigt är man medveten om att nyproducerade bostäder 
är för dyra för många grupper i samhället och därmed kan ha en segregerande effekt. 

6.4.3 Etapp 3 

 
I planprogrammet för etapp 3 planerar man för ca nya 600 bostäder. Ett utdrag av planens mål 

för utvecklingen av Gävle Strand lyder som följande:  

”En stadsdel med en attraktiv och utmanande arkitektur som speglar en tät men välkomnande 
struktur där integration och tillgänglighet är ledord” (Gävle kommun, White arkitekter AB, 

u.å., s.2).  

Att skapa en attraktiv och integrerande stadsdel är alltså även i detta planprogram en 
genomgående målsättning. Planprogrammet har även stort fokus på hållbarhet, där det sociala 
perspektivet är av störst relevans för denna studie. För att säkerställa hållbarhet ur ett socialt 

perspektiv nämns ännu en gång betydelsen av mötesplatser och att skapa möjligheter till plats 
för aktiviteter som människor i alla åldrar kan utnyttja (Gävle kommun, White arkitekter AB, 

u.å). De offentliga platserna ska ha varierande funktioner så att det finns utrymme för både 
rekreation och service. Även en fortsatt blandning av bostadsformer, storlek, utformning, 
gestaltning och upplåtelseformer ska eftersträvas för att attrahera befolkningsgrupper med 

olika förutsättningar och bakgrunder till stadsdelen. Vidare framtonas betydelsen av stråk för 
att knyta samman stadsdelen med staden (ibid.).  

Det är tydligt att målsättningen att uppnå en blandad befolkning i stadsdelen finns kvar även i 

planeringen för etapp 3. En skillnad mellan detta planprogram och de tidigare är dock att det 
inte berörs huruvida nyproduktionen kan leda till en homogen befolkningssammansättning. 
Detta är intressant då den befolkning som bor på Gävle Strand idag är relativt homogen, och 

därför kan det anses vara av betydelse att diskutera nya strategier i den fortsatta utvecklingen 
av stadsdelen för att attrahera fler befolkningsgrupper när det finns en uttalad målsättning att 

nå en blandad befolkning. 

6.4 Sammanfattning planhandlingar 

 

Samtliga planhandlingar som har studerats i studien är kommunala, men de omfattar olika 

geografiska omfång. Översiktsplanen samt bostadsförsörjningsplanerna omfattar hela Gävle 

kommun, medan planhandlingarna för Gävle Strand till största del behandlar just denna 

stadsdel. Översiktsplanen och bostadsförsörjningsplanerna anger översiktliga riktlinjer och 

målsättningar för hur kommunen avser arbeta för att minska boendesegregationen, medan det 

i planhandlingarna för Gävle Strand beskrivs mer ingående och detaljerat hur man avser 

arbeta med detta på en stadsdelsnivå. Målsättningarna med integrerade och blandade 

stadsdelar som ska attrahera olika befolkningsgrupper och de strategier som framhålls som 

viktigast, t.ex. blandade bostadsformer och upplåtelseformer, funktionsblandning, 
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mötesplatser, tillgång till kollektivtrafik och gång-och cykelstråk är dock desamma i samtliga 

planhandlingar.  
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7 INTERVJUER 

7.1 Tematisk analys 

 

Vid analysen av intervjuerna kunde tre översiktliga teman identifieras, vilka har namnsätts till 
”Blandade stadsdelar”, ”Staden som helhet bestående av mindre delar” samt ”Problematik”. 

Det bör dock nämnas att respondenternas tankar, synpunkter och metoder inte är identiska 
inom dessa teman, vilket kan anses vara naturligt då de har olika yrkesroller med skilda 
infallsvinklar inom boendesegregationsfrågor. 

I syfte att skydda informanternas anonymitet kommer de i presentationen av den tematiska 
analysen att namnges genom förkortningar för den aktör de representerar, där K=kommunen, 
G=gavlegårdarna, H=HSB och M=moderaterna. 

7.1.1 Blandade stadsdelar 

 

Ett tema som löpte som en röd tråd genom samtliga intervjuer och som respondenterna var 
överens om var att blandade stadsdelar är en förutsättning för att minska 
boendesegregationen.  

”Segregation har vi mest diskuterat i termer av blandning. Det finns en tanke att om man 

blandar upplåtelseformer, så blandar man också människor. Och blandar man människor, så 
bidrar man till en bättre integration.” (K2)  

Betydelsen av varierande upplåtelseformer i stadsdelar för att motverka boendesegregation är 

något som det läggs stor vikt vid i samtliga intervjuer. Att blanda hyresrätter, bostadsrätter 
och äganderätter är en strategi för att möjliggöra för fler grupper med olika ekonomiska 

förutsättningar att bosätta sig i olika stadsdelar. Detta i sin tur bidrar till en blandad 
befolkning, vilket också är något som eftersträvas för att uppnå blandade stadsdelar. Andra 
faktorer som bedöms vara viktiga i bebyggelsen är variationer i bostadstyper och i gestaltning 

och utformning. Men även andra fysiska åtgärder som inte enbart är kopplade till bostäder 
anses vara viktiga, däribland att skapa mötesplatser och funktionsblandning.  

Ytterligare en strategi som framkom i intervjun med kommunen är att bygga så kallade 

kombohus, vilket Gavlegårdarna har byggt några exemplar av runt om i kommunen. 
Kombohus är nyckelfärdiga hus i olika former där priset ligger ca 25% lägre än 
marknadspriset, vilket leder till lägre hyror jämfört med annan nyproduktion (SABO, u.å.).  

”Man försöker ju göra satsningar. Jag vet att man har ett område i villastaden där man 

bygger ett kombohus. Men många av förfrågningarna med kombohus hamnar ju också i lägen 
där vi kanske bara förstärker nuvarande strukturer. Frågan är vad som händer om/när vi 

förstärker strukturerna, även fast det är nybyggda lägenheter? Rår vi på det 
socioekonomiska, eller förstärker vi bara dom mönstren?” (K1) 

Som framkommer i citatet så byggs ett kombohus i villastaden, vilket är ett område i Gävle 

där bostadspriserna vanligen är höga. Men det finns även en oro över att de flesta kombohus 
planeras i områden där hyrorna redan är relativt låga, då man befarar att detta kan leda till 
förstärkt boendesegregation. 

7.1.2 Staden som helhet bestående av mindre delar 

 

Det andra återkommande temat handlar om att se staden som en helhet bestående av många 
mindre delar. Aktörer som arbetar med boendesegregation måste betrakta staden som 
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sammanhängande, men man måste också förstå att stadsdelar har olika förutsättningar och 

behov. Åtgärder för att minska boendesegregationen bör således ske både på områdesnivå 
samt på en övergripande nivå för hela staden.  

En strategi som främst tas upp i intervjun med Gävle kommun och i samband med fysisk 

planering är att knyta ihop staden. Genom detta vill man skapa möjligheter till liv och rörelse 
mellan stadsdelar och skapa incitament för att människor som inte bor i områden ändå kan 

tänka sig vistas där. Detta kan då främja integration mellan olika grupper med olika 
bakgrunder. Man resonerar att genom att människor som har olika förutsättningar kan mötas 
så kan även detta leda till minskade fördomar om varandra och om varandras 

bostadsområden. Viktiga faktorer för att knyta ihop staden är förbindelser mellan stadsdelar så 
som cykel-/och gångstråk och fungerande kollektivtrafik samt att skapa mötesplatser som 

lockar invånare från hela staden.  

”Problemet med Öster är att vi hela tiden isolerar stadsdelen ännu mer, alltså det finns inga 
målpunkter. Bor man inte där eller inte känner nån där så rör man sig inte där, och rör du 
dig inte där så förstår du heller inte vilka möjligheter som finns eller vilka värden som finns 

där. Istället för att klippa bort stråk och samband, så måste vi öka dessa istället.” (K1) 

Citatet belyser att kommunen anser att åtgärder som dom ovannämnda behöver göras på Öster 
för att integreras ytterligare med övriga staden. I intervjun betonades även att trots de 

undersökta stadsdelarnas centrala läge så fungerar järnvägen och en högtrafikerad 
fyrvägskorsning som barriärer mellan dem och stadskärnan. För att ta sig till Öster eller Gävle 
Strand från stadskärnan krävs det nämligen att man antingen går under järnvägen i tunnlar 

eller att man korsar den trafikerade fyrvägskorsningen, vilka båda kan upplevas som otrygga 
alternativ.  

Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna arbetar med sociala projekt för att koppla 

samman olika stadsdelar av staden. Respondenten beskriver:  

”Vi jobbar mycket med sociala projekt, och gällande Gävle strand och Öster så har vi ett 
nätverk som heter ”snö”. Det är hyresgästerna som döpt det till snö, och det står för Gävle 

strand (S:et i strand), N för nordost, och Ö för öster. Det är ett nätverk som vi går in och 
finansierar till fullo för att skapa aktiviteter och sammanhållning över de här stadsdelarna. 
På dom här mötena så blir det ju att man samtalar med varann, men man kanske också 

kommer på att ”du och jag har ju det här gemensamt, vi kanske ska skapa den här 
aktiviteten.”(G) 

Även i denna strategi finns en strävan efter att skapa sammanhållning över stadsdelar och 

försöka se staden som en helhet genom att bilda nätverk där människor boende på Öster, 
Gävle Strand samt Nordost kan mötas och ägna sig åt gemensamma aktiviteter.  

Ett annat ämne som uppmärksammades under intervjuerna var behovet av att titta på 
befintliga stadsdelar och utveckla dem för att även uppnå en blandad befolkning där. Här 

betonades det att varje stadsdel har olika förutsättningar och behov som måste tas i beaktning. 
Ett exempel som nämndes ett flertal gånger var stadsdelsförnyelsen som Gavlegårdarna 

gjorde på Öster under första halvan av 2000-talet. Enligt (G) visar en undersökning att 
tryggheten i området stadigt ökat sedan upprustningen, och att stadsdelens attraktivitet ökat då 
det inte längre finns tomma lägenheter på området. Det framkom även att Gavlegårdarna 

arbetar med liknande projekt i staden i dagsläget.  

En strategi som framkom genom intervjuerna med Moderaterna var att de vill försöka få mer 
människor i jobb för att på så vis minska den socioekonomiska boendesegregationen i hela 

staden.  



34 
 

”Har jag ett arbete att gå till så innebär det också att jag kan ha större möjlighet att välja 

mitt boende. Det är inte säkert, men jag tror faktiskt att i segregationsfrågan är det viktigast 
att vi fokuserar på jobb, så tror jag att resten följer med, nästan automatiskt.” (M1) 

För att lyckas med att få ut mer människor på arbetsmarknaden menar Moderaterna att det 

krävs att företag vill etablera sig i staden. Vidare framkom det även att Moderaterna vill satsa 
på att fler utbildar sig i Gävle, och för att möjliggöra detta vill man bygga fler 

studentbostäder. En satsning på utbildning förväntas leda till en högre grad förvärvsarbetande, 
vilket kan minska den socioekonomiska boendesegregationen då individers valmöjligheter på 
bostadsmarknaden ökar med en stärkt ekonomi. 

7.1.3 Problematik 

 

Det som utses vara den största svårigheten kring att minska boendesegregationen är 
bostadsbristen och nyproduktionen. Eftersom att Gävle räknar med en stor befolkningstillväxt 
behövs det planeras för ett stort bostadstillskott. Svårigheterna i detta ligger i att nyproduktion 

kostar mycket pengar vilket genererar dyra bostäder. Detta resulterar i att somliga grupper 
stängs ute från nyproduktionen genom att de inte har de ekonomiska resurser som krävs för att 

bo i dessa bostäder, vilket riskerar att leda till ökad boendesegregation. 

”När vi producerar nu är det ju marknaden som styr. Vilket gör ju att dom hyfsat välbärgade 
är de enda som har råd med nyproduktion. Och det är klart, då blir det boendesegregation. 
Så inkomsterna styr väldigt mycket hur bostadsområdena ser ut skulle jag vilja säga. De 

största svårigheterna är att det är svårt att bygga nytt och billigt.” (H) 

I citatet pekas dyr nyproduktion ut som den största nutida svårigheten i att bygga för alla 
befolkningsgrupper. 

 

7.2 Sammanfattning intervjuer 

 

Den tematiska analysen som genomfördes av data från intervjuerna resulterade i tre 

översiktliga teman, vilka var ”Blandade stadsdelar”, ”Staden som helhet bestående av mindre 
delar” samt ”Problematik”. Dessa teman beskriver hur de intervjuade aktörerna arbetar med 

boendesegregationsfrågor och vilka svårigheter de upplever vara störst i arbetet med att 
försöka minska segregationen. Aktörerna vill satsa på att planera för blandade stadsdelar där 
varierande upplåtelseformer, gestaltning, boendetyper, mötesplatser och funktionsblandning 

ska attrahera olika befolkningsgrupper med olika förutsättningar. Man vill även knyta ihop 
staden och skapa sammanhållning mellan stadsdelar och dess befolkning för att öka 

integrationen och minska föreställningar mellan grupper. Strategier som inte berör fysisk 
planering i lika stor utsträckning som de tidigare nämnda är att arbeta för att få fler människor 
i arbete samt satsa på utbildning. Förhoppningen är att detta ska leda till minskad 

boendesegregation genom att fler hushåll får en stärkt ekonomi och därmed ökade 
valmöjligheter på bostadsmarknaden. Samtliga aktörer är överens om att bostadsbristen och 

de höga kostnaderna vid nyproduktion utgör de största svårigheterna i att kunna bygga 
bostäder som alla ska kunna ha råd att bo i. Detta kan leda till boendesegregation då en del 
grupper exkluderas från stadsdelar/områden bestående av nyproduktion. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Gävle Strand och Öster 

 

I planhandlingarna för Gävle Strand finns tydliga ambitioner om att knyta samman stadsdelen 
med Öster, men den verkliga situationen är alltså att det finns en tydlig boendesegregation 

mellan stadsdelarna. I detta kapitel diskuteras möjliga förklaringar till detta. 

I planprogram för etapp 1 på Gävle Strand framkommer det att bostäderna på Öster har 
relativt låga hyror jämfört med de då planerade bostäderna på Gävle Strand. 

Boendesegregationen stadsdelarna emellan kan därmed förklaras genom marknadshypotesen, 
där bostadskostnaderna varierar mellan stadsdelar och där hushållens betalningsförmåga 
varierar. Olikheter i bostadskostnader beror på att områden med höga markpriser exploateras i 

hög utsträckning vilket leder till höga bostadskostnader (Andersson & Fransson, 2008). Gävle 
Strand anses vara attraktivt och nyproduktionen är stor med höga bostadskostnader, medan 

ingen nyproduktion sker på Öster och bostadskostnaderna är lägre. Betalningsförmågan kan 
då vara en avgörande faktor för var folk bosätter sig. Hushåll med hög betalningsförmåga kan 
kanske välja att bo i dyrare områden som Gävle Strand, medan hushåll med låg 

betalningsförmåga inte har den möjligheten. Att Gävle Strand marknadsförs som en attraktiv 
stadsdel med nära havsläge och tidsenlig arkitektur kan även föra med sig att området får en 
hög status, vilket kan kopplas till att boendesegregationen skapats genom statushypotesen. 

Detta då människor med ekonomisk valmöjlighet vanligtvis söker sig till områden med högt 
”status-värde” (ibid.). Genom att Gävle Strands befolkning kan beskrivas som homogen med 

starka socioekonomiska egenskaper så kan en koppling även göras till Popoola (2008) som 
menar att boendesegregation kan uppstå genom att människor frivilligt bosätter sig i 
välbärgade områden där det finns människor med liknande förutsättningar och bakgrund som 

sig själva. Popoola menar att det främst är resursstarka som har möjlighet att välja var de vill 
bo, och när de då bosätter sig i områden med andra resursstarka så skapas boendesegregation. 

Gävle Strand tycks vara ett sådant välbärgat område med socioekonomiskt starka invånare där 
andelen utrikes födda är låg som både Popoola (2008) och Molina (2005) menar hamnar i 
skymundan i segregationsdebatten, och som måste inkluderas för att få en helhetssyn på 

problemet. 

Öster byggdes som ett miljonprogramsområde, och det är även dessa områden som 
Storstadskommittén pekar ut som mest segregerade (SOU 1997:118). De egenskaper som 

miljonprogrammen ofta förknippas med är enligt Andersson (2008) hyresrätter, enformighet 
och avsaknad av funktionsblandning, vilket alla kan vara anledningar till att människor med 

valmöjligheter på bostadsmarknaden väljer bort dessa områden. I och med upprustningen av 
Öster så har områdets karaktär i viss mån förändrats och fasaderna och utemiljön är inte 
längre lika enformiga och nedgångna. I intervjun med Gavlegårdarna framkom även att både 

tryggheten och attraktiviteten har ökat. Men trots upprustningen kan alltså boendesegregation 
konstateras, både i jämförelse med Gävle Strand och med kommunen i stort. En aspekt som är 

intresseväckande i detta avseende är att kommunen i planprogrammen för Gävle Strand 
framhävt integrationen med Öster som viktig, och trots detta så är den etniska 
boendesegregationen mellan stadsdelarna oerhört påtaglig. En av de tidiga ambitionerna var 

att planlägga en gemensam skola för barnen på Öster och Gävle Strand, att detta aldrig 
gjordes är anmärkningsvärt då det verkligen hade kunnat bidra till att integrera stadsdelarna.  

Anledningar till boendesegregationen på Öster kan vara de som framkom i intervjuerna och 

som även Legeby et.al (2015) nämner, nämligen att det inte finns varierande upplåtelseformer 
eller funktionsblandning samt att Öster isoleras från staden genom få stråk och mötesplatser 
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som kan attrahera människor som inte bor i området. En sådan isolering kan medföra att 

föreställningarna om Öster som ett otryggt och nedgånget miljonprogramsområde lever kvar. 
Just föreställningar och fördomar mellan människor och om deras bostadsområden är 

konsekvenser som boendesegregation kan leda till (Boverket, 2010), och som även kan 
förvärra situationen ytterligare då människor kan välja bort stadsdelen pga. dess rykte. Om 
man lyckas integrera Öster med övriga staden i en större utsträckning än i dagsläget och 

därmed skapa mer rörelse i området så tror jag att det kan minska boendesegregationen, då det 
kan leda till minskade negativa föreställningar om området och därmed attrahera fler 

befolkningsgrupper. Det bör dock påpekas att upprustningen av Öster fortfarande är väldigt 
ny i tiden, och det kan ta tid innan människors föreställningar om platser förändras. Att 
integrera stadsdelen med resten av staden är dock en viktig förutsättning för att möjliggöra 

detta. I intervjun med kommunen framkom det att järnvägen och en fyrvägskorsning fungerar 
som otrygga barriärer mellan stadskärnan och Öster & Gävle Strand, då de enda stråken till 

stadsdelarna kräver att man går genom tunnlar eller korsar fyrvägskorsningen. Att försöka 
reducera dessa barriäreffekter kan öka rörelsen i stadsdelarna. Exempel på sådana åtgärder 
kan vara att försöka öka tryggheten i tunnlarna genom bättre belysning, öka överblickbarheten 

genom rundare hörn eller försöka ljusa upp genom att måla i ljusare färger. Det finns även 
risk för att jungfruparken som ligger mellan Öster och Gävle Strand som anlades för att 

integrera stadsdelarna snarare har en avskiljande effekt då den skapar stora tomma gräsytor 
mellan stadsdelarna. Att föra dialog med medborgarna i bägge stadsdelarna för att se vilka 
funktioner som skulle locka dem att vistas mer i parken kan stärka integrationen. 

De stora skillnaderna i befolkningssammansättningen mellan stadsdelarna kan kopplas till 
Storstadskommitténs utredning från 1997 som menar att situationen med boendesegregationen 
i svenska städer är allvarlig. Utredningen betonar att det är olikheter i demografiska, 

socioekonomiska samt etniska aspekter som alla förstärkts, men att den socioekonomiska 
boendesegregationen är tydligast. Resultatet från denna studie visar dock en tydlig 
boendesegregation ur både etniska och socioekonomiska aspekter. Jag menar att det är svårt 

att framhålla en aspekt som mer tydlig, då det finns starka samband mellan dom. Att 
befolkningen på Öster jämförelsevis med Gävle Strand har svagare socioekonomiska 

egenskaper i samband med att andelen utrikes födda är högre kan bero på att utrikes födda har 
sämre möjlighet än inrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden genom t.ex. svårigheter i 
språk, att de enbart bott i Sverige under en kort tid eller att de besitter en lägre utbildning 

sedan tidigare. Har man en högre utbildning från landet man invandrat från så är det inte 
garanterat att den gäller i Sverige. Är man dessutom ung, som en stor andel av befolkningen 

på Öster, kan även det vara en orsak till att man inte hunnit etablera sig på arbets-eller 
bostadsmarknaden. På Gävle Strand där en stor del av befolkningen är äldre och inrikes födda 
kan det istället antas att dessa haft längre tid på både arbets-och bostadsmarknad vilket kan 

stärka de socioekonomiska egenskaperna. Demografiska, socioekonomiska och etniska 
aspekter kan alltså ha ett starkt samband. Jag anser därför att boendesegregationen bör 

betraktas som ett sammanhållet problem för att inte riskera att förminska eller glömma någon 
aspekt. Att Storstadskommitten (1997) menar att den etniska boendesegregationen inte är lika 
stark som den socioekonomiska då det vanligen är en stor blandning av nationaliteter i mindre 

utvecklade områden menar jag är att blunda lite för problemet. Detta då det främst är utrikes 
födda med svaga socioekonomiska resurser som bor i dessa områden, även om de är av olika 

nationaliteter.  

8.2 Ambitioner och strategier hos aktörer i Gävle 

 
Både vid studerandet av olika kommunala planhandlingar och vid intervjuer 
uppmärksammades det att de aktörer som medverkat i studien pratar mycket om integration i 
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samband med ämnet boendesegregation. Det finns en stark vilja att integrera både stadsdelar 

och människor boende i dem med varandra. Detta tyder på att det läggs stort fokus vid att 
diskutera lösningar snarare än att enbart fokusera på problemet. Det är ett förhållningssätt som 

jag tror kan vara fördelaktigt för att kunna utforma effektiva strategier i att motverka 
boendesegregationen. Det är viktigt att vara medveten om vad som är problemet, men för att 
lyckas minska det så är det lika viktigt att våga tro på att det finns lösningar. Integration syftar 

dock oftast på att människor ska ha samma möjligheter oavsett ursprung (Magnusson, 2008), 
men det är även viktigt att räkna med socioekonomiska och demografiska aspekter i 

integrationen när man syftar på processer som kan minska boendesegregationen. Detta då 
dessa aspekter likväl påverkar boendesegregationen.  

Att människor med olika förutsättningar bor åtskilda behöver inte nödvändigtvis vara ett 

problem i sig, utan boendesegregationen blir ett samhällsproblem när vissa 
befolkningsgruppers levnadsvillkor försämras beroende på var de bor eller när klyftor bildas 
mellan grupper till följd av fördomar och motsättningar (Boverket, 2010). Här kan 

återkoppling till Gävles bostadsförsörjningsprogram 2018 göras för att visa på problemen; 

”Ur ett socioekonomiskt perspektiv medför bostadsbristen att klyftorna ökar mellan de som 

kan få en bostad och de som inte kan. Bristen påverkar möjligheterna till hushållsbildning, 
god boendesituation respektive studier och arbetsliv.” (Gävle kommun, 2018, s.25). 

Boendesegregationen blir sålunda ett problem i Gävle genom bl.a. att bostadsbristen leder till 

höga bostadskostnader på det befintliga bostadsutbudet, och detta i samband med dyr 
nyproduktion begränsar valmöjligheterna på bostadsmarknaden för de resurssvaga. Detta kan 

medföra att dessa grupper hänvisas till områden som är mindre utvecklade än andra genom att 
de t.ex. saknar vissa funktioner eller är nedgångna, vilket kan leda till en försämrad 
boendesituation. Hur möjligheterna till studier och arbetsliv försämras preciseras inte, men det 

kan antas vara kopplat till konsekvenserna som Boverket (2010) nämner, nämligen att dåligt 
utvecklade bostadsområden ofta har otillräckliga kommunikationer vilket försvårar 
människors möjligheter att ta sig till skola och arbete. Det sistnämnda kan dock inte anses 

gälla de studerade stadsdelarna, då både Öster och Gävle Strand är belägna centrumnära med 
gångavstånd till centralstation och övrig kollektivtrafik. Men för mindre utvecklade stadsdelar 

i Gävles utkant är det ett relevant problem. 

Alla aktörer som har intervjuats har gemensamt att de anser att boendesegregation är ett 
problem i Gävle. De är också överens om att man inte vill att vissa grupper ska gynnas mer än 

andra genom att enbart dessa ska ha möjlighet till bostad i områden som anses vara attraktiva, 
och man vill inte att vissa grupper ofrivilligt ska behöva bo i områden som saknar vissa 

funktioner eller är svårtillgängliga. Detta är negativa konsekvenser som Boverket (2010) 
beskriver att boendesegregation kan medföra, och dessa verkar aktörerna alltså medvetna om. 
Det framkommer även av planhandlingar och intervjuer att det finns stora ambitioner och en 

tro till att boendesegregationen kan minska genom de strategier man har. Man vill uppnå 
blandade stadsdelar genom funktionsblandning, olika upplåtelseformer, olika bostadsformer 

och storlek, varierande gestaltning samt genom att skapa mötesplatser där möjligheter till 
aktiviteter för alla befolkningsgrupper ska finnas. Stadsdelarna ska vara lättillgängliga och 
ihopkopplade genom stråk för att möjliggöra för att alla stadens medborgare ska kunna röra 

sig i dom, oavsett om man bor där eller inte. Allt detta är faktorer i den fysiska planeringen 
som Legeby et.al (2015) beskriver som betydande för att uppnå en blandad befolkning. Även 

Lilja och Pemer (2010) samt delegationen för hållbara städer (2005) lyfter fram dessa som 
viktiga strategier för att möjliggöra för en minskad boendesegregation. Tittar man på Gävle 
Strand så har många av dessa faktorer implementerats, då det finns funktionsblandning, 
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upplåtelseformerna är blandade, det finns blandade bostadsformer och utformningen, 

arkitekturen samt storleken på bostäderna varierar. Dock är det svårt att komma ifrån 
problematiken med att bostadsbristen ställer stora krav på nyproduktion vilket genererar höga 

boendekostnader, vilket även tas upp som en utmaning i samtliga planprogram samt i 
intervjuerna. Det i sin tur leder till att mindre resursstarka grupper stängs ute från områden 
som Gävle Strand. Så trots ambitionerna om att skapa stadsdelar som är blandade i 

bostadsutbud och funktioner som ska attrahera olika befolkningsgrupper blir det likväl främst 
resursstarka som flyttar in i nyproduktion, då det är dem som har ekonomiska förutsättningar. 

Nyproduktion är dock ett måste för att täcka bostadsbehovet. Frågan blir följaktligen; hur kan 
man exploatera nya områden i attraktiva lägen utan att exkludera vissa grupper? Jag tror att 
det finns behov av strategier som pressar ner byggkostnaderna. De kombohus som 

Gavlegårdarna byggt är en sådan strategi som jag anser vara fördelaktig i detta avseende, och 
då speciellt i syfte att försöka uppnå en mer blandad befolkning i välbärgade områden. Att 

planera för kombohus i en välbärgad stadsdel som Gävle Strand kan bidra till en blandad 
befolkning då bostadskostnaderna är lägre i dessa hus vilket innebär att även mindre 
resursstarka grupper kan ha möjlighet att bo i dessa områden, trots att det är nyproduktion. 

Genom det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna kan kommunen även säkra att 
hyresrätter byggs, vilket är fördelaktigt i den aspekt att även fast nyproducerade hyresrätter 

likväl är dyra, så kan det antas att fler människor har möjlighet att hyra sin bostad än att köpa 
den.  

En förhoppning som kommunen uttrycker i översiktsplanen är att nyproduktionen ska 

medföra flyttkedjor som ska frigöra billigare bostäder. Ett bekymmer är dock att de som 
flyttar till nyproduktion ofta flyttar från bostäder med höga boendekostnader. Om 
flyttkedjorna sker i flera led kan dock detta vara en gynnsam strategi för att frigöra bostäder 

med lägre boendekostnader. Det kan dock ta lång tid innan så många flyttningar sker, och det 
löser heller inte problemet med att resurssvaga stängs ute från nyutvecklade stadsdelar. Därför 
kan flyttkedjor inte ses som en ensam lösning på boendesegregationsproblemen.  

Ett av temana som framkom ur den tematiska analysen är behovet av att studera staden som 
en helhet bestående av många mindre delar. Detta innebär således att staden måste ses som en 
sammanhållen helhet, men att åtgärder mot boendesegregation även måste ske på 

områdesnivå. Att se på varje stadsdel och undersöka vilka förändringar som behövs göras 
eller vilka funktioner som just den stadsdelen saknar för att kunna attrahera olika 

befolkningsgrupper tror jag är viktigt. Både i planhandlingar samt i intervjuer framhålls 
bostadsblandning och funktionsblandning som gemensamma nämnare för att nå blandade 
stadsdelar, men genom att inse att alla stadsdelar kräver olika åtgärder i den fysiska 

planeringen kan man kanske lättare specificera exakt vad som behöver göras för att minska 
boendesegregationen i den stadsdelen och därmed i hela staden. Att planera för kombohus på 

Gävle Strand kan leda till en mer blandad befolkning i den stadsdelen, medan Öster kanske 
skulle få en mer blandad befolkning genom att bostadsrätter byggs i området. Här besitter 
kommunen viktiga verktyg i form av planmonopolet och markägande som kan användas för 

att styra utvecklingen av stadsdelarna. Här blir det också angeläget att söka ökad kunskap i 
den fysiska miljöns betydelse för boendesegregationen. Vad är det i den byggda miljön som 

gör att människor med valmöjligheter väljer bort somliga områden, t.ex. 
miljonprogramsområden, och vilka faktorer gör att dom väljer vissa områden? Vad gör en 
stadsdel attraktiv? Genom att undersöka samband mellan utformningen av den byggda miljön 

och människors levnadsvillkor kan den fysiska planeringen formulera strategier för att 
utveckla mindre gynnsamma områden. Detta genom att studera den byggda miljön i de 

stadsdelar där människor har gynnsamma levnadsvillkor (Legeby et al., 2015). 
Medborgarsamtal är också en fördelaktig metod i avseende att öka förståelsen för vad som gör 
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bostadsområden attraktiva, för att på så vis kunna utveckla mindre attraktiva stadsdelar. Men 

det är också viktigt att belysa boendesegregationen i svensktäta områden som kännetecknas 
av starka socioekonomiska resurser, som t.ex. Gävle Strand, för att kunna planera för åtgärder 

för en mer blandad befolkning även i dessa stadsdelar. Om all fokus läggs på de stadsdelar 
som kan anses vara ”problematiska” så bibehålls ju boendesegregationen i andra delar av 
staden.  

Den socioekonomiska boendesegregationen som Storstadskommittén (1997) beskriver prägla 
svenska städer kan även ses i Gävle genom stora skillnader i utbildningsnivåer, andel 
förvärvsarbetande och köpkraft mellan Gävle Strand och Öster. Moderaterna menar att en 

satsning på att möjliggöra för fler att utbilda sig samt att få fler människor i arbete är 
strategier som kan minska den socioekonomiska boendesegregationen. Lilja och Pemer 

(2010) konstaterar att det råder kunskapsbrist om den fysiska miljöns betydelse för 
boendesegregationsprocessen och att mekanismerna bakom den är komplexa vilket gör det 
svårt att utforma effektiva strategier i samhällsplaneringen. Att inte enbart fokusera på 

åtgärder i den fysiska planeringen för att minska boendesegregationen kan därför vara 
nödvändigt. Jag anser att strategier i den fysiska planeringen (t.ex. fler mötesplatser och 

varierande upplåtelseformer), bostadspolitiska strategier (t.ex. kombohus) samt politiska 
strategier (t.ex. få folk i arbete genom att locka företag till staden) måste kombineras med 
fortsatt forskning kring drivkrafterna bakom segregationsprocessen för att lyckas minska 

boendesegregationen. Även sociala projekt som ”snö” utgör en viktig del i att motverka 
boendesegregation. Att få folk med olika förutsättningar att mötas och samverka kanske inte 

har en direkt verkan på var de bosätter sig, men det kan förändra föreställningar och minska 
motsättningar som boendesegregation kan leda till. Detta i sin tur kan medföra att fler 
befolkningsgrupper kan tänka sig att bo på områden som de tidigare valt bort eller haft 

negativa föreställningar om, vilket kan leda till en mer blandad befolkning.   

8.3 Vidare forskning 

 
Mycket arbete i denna studie har legat i att studera tidigare forskning i ämnet 
boendesegregation. Upplevelsen har varit att mycket av den forskning som gjorts i Sverige är 

inriktat på boendesegregationen i storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö). Detta är 
förståeligt då skillnader mellan befolkningsgrupper kan vara mer påtagliga i större städer med 

en större befolkningsmängd. Denna studie visar dock att boendesegregation även kan vara 
påtaglig i mindre/medelstora städer och att även städer utanför storstadsregionerna brottas 
med liknande problematik som storstäderna. Att försöka bredda forskningen till att i en större 

grad inkludera små och medelstora städer kan ge större förståelse för problematiken kring 
boendesegregationen på en nationell nivå, samt ge underlag till mindre kommuner för hur de 

ska arbeta med frågan. Vidare uppmuntras fortsatt forskning om den fysiska miljöns betydelse 
för segregationsprocessen för att ge underlag till utveckling av effektiva strategier i den 
fysiska planeringen för att motverka boendesegregationen. 
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9 SAMMANFATTNING 

Denna studie syftade till att undersöka hur boendesegregationen kan se ut i en stadsmiljö och 
hur olika aktörer arbetar för att försöka minska segregationen. Detta har gjorts genom att 
undersöka två närliggande stadsdelar i Gävle stad med varandra, nämligen Gävle Strand och 

Öster. Stadsdelarna har undersökts för att identifiera eventuella skillnader i 
befolkningssammansättningen mellan stadsdelarna samt i förhållande till kommunens 

genomsnittliga invånare i avseende på demografiska, socioekonomiska och etniska aspekter. 
Detta har gjorts genom att studera och jämföra statistik hämtad från SCB över befolkningens 
ålder, andelen förvärvsarbetande, köpkraft, högsta utbildningsnivå samt andelen inrikes-och 

utrikes födda. För att identifiera strategier och målsättningar hos aktörer i Gävle som arbetar 
med boendesegregation har kommunala planhandlingar studerats och intervjuer har 

genomförts med informanter från Gävle kommun, Gavlegårdarna, HSB samt Moderaterna.  

Resultatet i studien visar tydliga skillnader i befolkningens egenskaper mellan Gävle Strand 
och Öster. Befolkningen på Gävle Strand kännetecknas av en hög andel inrikes födda med 
starka socioekonomiska egenskaper då de har höga utbildningsnivåer, stark köpkraft samt en 

hög andel förvärvsarbetande. Jämförelsevis är majoriteten av befolkningen på Öster utrikes 
födda och har lägre utbildningsnivåer, lägre köpkraft samt en lägre andel förvärvsarbetande. 

Demografiskt skiljer sig stadsdelarna genom att befolkningen på Öster är yngre än 
befolkningen på Gävle Strand. Dessa skillnader i befolkningens egenskaper tyder på att 
människor med olika förutsättningar lever åtskilda och att boendesegregation mellan dessa två 

stadsdelar kan konstateras. Vid en jämförelse med den kommunens genomsnitt skiljer sig 
Gävle Strand från kommunen genom en högre andel förvärvsarbetande, högre 

utbildningsnivåer samt starkare köpkraft. Öster skiljer sig från kommunen genom en högre 
andel utrikes födda samt lägre köpkraft och utbildningsnivåer.  

Studien visar att de aktörer som medverkat är medvetna om att boendesegregation är ett 
problem i Gävle, och de har stora ambitioner och en stark vilja till att minska 

boendesegregationen i staden. Den mest förekommande målsättningen i både planhandlingar 
och vid intervjuer är att uppnå blandade stadsdelar. För att uppnå detta krävs en planering för 

varierande upplåtelseformer och boendetyper samt en varierande gestaltning på bostäderna. 
Stadsdelarna ska ha god tillgång till service, grönområden och mötesplatser där människor 
med olika förutsättningar ska kunna mötas. Att planera för blandade stadsdelar anses vara en 

förutsättning för att kunna attrahera olika befolkningsgrupper. Aktörerna ser dock att det finns 
svårigheter i arbetet med att bygga bostäder åt alla grupper i samhället. Den största 

svårigheten uppges vara den rådande bostadsbristen i Gävle, då denna medför att ett stort 
antal bostäder måste byggas. Nyproduktion är dyrt och genererar höga boendekostnader, och 
detta medför att det enbart är hushåll med tillräckliga ekonomiska resurser som kan ha råd att 

bo i dessa bostäder, medan andra grupper exkluderas.  
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10 SLUTSATS 

Genom att studera stadsdelarna Gävle Strand och Öster kan det konstateras att 
boendesegregation finns mellan dessa stadsdelar samt att stadsdelarna avviker från 
kommunens genomsnitt ur demografiska, socioekonomiska och etniska aspekter.  

Utifrån de planhandlingar som behandlats samt de intervjuer som utförts har det framkommit 

att alla aktörer är väl medvetna om boendesegregationsproblemen i Gävle, och att det finns 
stora ambitioner att försöka förbättra situationen genom diverse strategier. Att utforma 

effektiva strategier mot boendesegregationen är dock svårt då dess mekanismer är oerhört 
komplexa, och därför är det av stor betydelse att söka ökad kunskap i vad som gör att de med 
valmöjlighet väljer vissa områden framför andra för att stärka attraktiviteten i mindre 

välutvecklade områden. Ytterligare en utmaning är att försöka utveckla nya stadsdelar utan att 
exkludera somliga grupper från dessa. 

Då denna studie undersökt boendesegregationen mellan två stadsdelar och hur dessa skiljer 

sig från kommunen så kan inte resultatet förutsättas gälla för hela Gävle eller andra stadsdelar 
än Öster och Gävle Strand. Att problemen med boendesegregation även existerar i 

medelstora/mindre städer och inte enbart i storstadsregionerna är dock inte osannolikt att anta. 
Vidare finns mycket forskning som visar att stadsdelar med liknande egenskaper som de 
undersökta ofta är segregerade, och därför kan denna studie ses som ett underlag för sådan 

forskning.  

 

  



42 
 

11 KÄLLFÖRTECKNING 

Tryckta källor 

Andersson, E., Fransson, U. (2008). Från Babylon och Chicago till Fittja. Magnusson Turner, 
L. & Andersson, E. (2008). Den delade staden (s. 119-160). (2., bearb. uppl.) Umeå: Boréa 
 

Andersson, R. (2008). Skapandet av svenskglesa områden. Magnusson Turner, L. & 
Andersson, E. (2008). Den delade staden (s. 85-118). (2., bearb. uppl.) Umeå: Boréa 

 
Boverket. (2010). Socialt hållbar stadsutveckling: en kunskapsöversikt. (1. uppl.) Karlskrona: 
Boverket.  

 
Boverket. (2005). En hel stad: om lokala insatsers betydelse för integration i boendet . (1. 

uppl.) Karlskrona: Boverket. 
 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3(2), 77-101. 
 

Broms Wessel, O., Tunström, M. & Bradley, K. (red.) (2005). Bor vi i samma stad?: om 
stadsutveckling, mångfald och rättvisa. Stockholm: Pocky. 
 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 

Delegationen för hållbara städer. (2012). Femton hinder för hållbar stadsutveckling. 
Stockholm: Delegationen för hållbara städer. 
 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 
Franzén, M. (2008). Problemet segregation: en orättvis jämförelse. Magnusson Turner, L. & 
Andersson, E. (2008). Den delade staden (s. 25-50). (2., bearb. uppl.) Umeå: Boréa 

 
Gävle kommun. (2005). ALDERHOLMEN – Ny stadsdel etapp ett. Gävle: Gävle kommun. 

Gävle kommun. (2008). Alderholmen 4:1 m fl, Gävle Strand etapp II. Gävle: Gävle kommun. 

 
Gävle kommun, White arkitekter AB. (u.å.). GÄVLE STRAND ETAPP TRE. Gävle: Gävle 
kommun. 

 
Henricson, I. (2002). Äventyrens Alderholmen. Gävle: Gävle kommun.  

 
Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, Lars. (2015). Dela[d] stad: Stadsbyggande och 
segregation. 1. Perspektiv och utgångspunkter. TRITA-ARK Forskningspublikationer 

2015:2. ISBN: 978-91-7595-804-0 
 

Lilja, E., & Pemer, M. (2010). Boendesegregation: orsaker och mekanismer: en genomgång 
av aktuell forskning. Karlskrona: Boverket. 
 

Magnusson, L. (2008). Invandring och segregation. Magnusson Turner, L. & Andersson, E. 
(2008). Den delade staden (s. 9-24). (2., bearb. uppl.) Umeå: Boréa 



43 
 

 

Molina, I. (2005). Miljonprogrammet och förortens rasifiering. Broms Wessel, O., Tunström, 
M. & Bradley, K. (red.) (2005). Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och 

rättvisa (s. 102-115). Stockholm: Pocky. 
 
Popoola, M. (2008). Hyresvärdars inflytande på segregationen. Magnusson Turner, L. & 

Andersson, E. (2008). Den delade staden (s. 189-230). (2., bearb. uppl.) Umeå: Boréa 
 

Projekt Alderholmen., Stadsarkitektkontoret. (1990). Översiktsplan för Alderholmen mm i 
Gävle kommun. Gävle.  
 

Rosengren, K.E. & Arvidson, P. (2002). Sociologisk metodik. (5., [omarb. och utök.] uppl.) 
Malmö: Liber. 

 
SOU 1997:118. Delade städer: underlagsrapport från Storstadskommittén. Stockholm: 
Fritze. 

 
Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 

Tunström, M. (2005). Staden som scen, bostad och paradox. Broms Wessel, O., Tunström, M. 
& Bradley, K. (red.) (2005). Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa 

(s. 56-69). Stockholm: Pocky. 
 
Öresjö, E., Blomé, G. & Pettersson, L. (2011). En stadsdel byter skepnad: en utvärdering av 

förnyelsen på Öster i Gävle. Malmö: Institutionen för urbana studier, Malmö högskola 

Elektroniska källor 
 

Activemedia Artiklar. (2016). Gävle strand – blandat boende med fantastiskt havsläge. 
Hämtad 2018-03-28, från https://activemediaartiklar.se/gavle-strand-blandat-boende-med-

fantastiskt-havslage/  

Boverket. (2016c). Detaljplaneinstrumentet. Hämtad 2018-04-08, från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/  

Boverket. (2016b). Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

Hämtad 2018-04-08, från https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/att-ta-
fram-riktlinjer/kommunens-mal-for-bostadsbyggande-och-utveckling-av-bostadsbestandet/ 
Boverket. (2016a). Översiktsplanen. Hämtad 2018-04-08, från 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanens-
funktion/  

Boverket. (2014). Under miljonprogrammet byggdes en miljon bostäder. Hämtad 2018-03-26, 

från http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/  

Gavlegårdarna. (2018). Öster. Hämtad 2018-04-01, från https://www.gavlegardarna.se/hyra-
och-bo/vara-omraden/oster/)  

https://activemediaartiklar.se/gavle-strand-blandat-boende-med-fantastiskt-havslage/
https://activemediaartiklar.se/gavle-strand-blandat-boende-med-fantastiskt-havslage/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanens-funktion/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanens-funktion/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/
https://www.gavlegardarna.se/hyra-och-bo/vara-omraden/oster/
https://www.gavlegardarna.se/hyra-och-bo/vara-omraden/oster/


44 
 

Gävle kommun. (2018). Aldersholmens historia. Hämtad 2018-03-22, från 

https://www.gavle.se/service-och- information/kultur-och-fritid/kultur/kultur-som-du-kan-
uppleva-i-gavle/historiska-platser-att-besoka- i-gavle/alderholmens-historia/  

SABO. (u.å.). SABOs kombohus. Hämtad 2018-04-13, från 

https://www.sabo.se/nyproduktion/sabo-kombohus/ 

Statistiska centralbyrån. (2017). Kommuner i siffror. Hämtad 2018-05-10, från 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner- i-

siffror/#?region1=2180&region2=  

Statistiska centralbyrån. (2016). SCB:s marknadsprofiler – en bit av Sverige – eller Sverige i 
bitar. Hämtad 2018-04-09, från http://www.scb.se/marknadsprofiler 

  

https://www.gavle.se/service-och-information/kultur-och-fritid/kultur/kultur-som-du-kan-uppleva-i-gavle/historiska-platser-att-besoka-i-gavle/alderholmens-historia/
https://www.gavle.se/service-och-information/kultur-och-fritid/kultur/kultur-som-du-kan-uppleva-i-gavle/historiska-platser-att-besoka-i-gavle/alderholmens-historia/
https://www.sabo.se/nyproduktion/sabo-kombohus/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=2180&region2
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=2180&region2
http://www.scb.se/marknadsprofiler


45 
 

Bilaga 1, Intervjuguide Gävle kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



46 
 

Bilaga 2, Intervjuguide HSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Bilaga 3, Intervjuguide Gavlegårdarna  

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Bilaga 4, Intervjuguide Moderaterna 

 


