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ABSTRACT 

 

This study aims to examine the extent of residential segregation in Umeå by 

describing differences in socioeconomic structure between urban districts. 

Furthermore, the study also aims to analyse how Umeå municipality is considering 

residential segregation in their plans for urban development and how this can affect 

the extent of the segregation. 

In order to present the socioeconomic differences between the urban districts in 

Umeå statistics showing income, education and employment was used. Information 

about the municipal priorities regarding the development of the urban environment 

was gathered by reading and analysing municipal documents that is used to guide 

physical planning in the city.  

The results of the study show that there are differences in the socioeconomic 

structure of Umeås urban districts. These differences show that residential 

segregation is an occurring phenomenon in Umeå since residents with different 

characteristics are living separated from each other. Results gathered by studying and 

analysing the municipal documents show that Umeå municipality prioritises 

sustainable growth and want to condensate the city in order to achieve a mixed 

supply of housing in attractive locations with different sizes, prices, and forms of 

tenure. Thus, the results imply that Umeå municipality has a good chance of reducing 

the residential segregation of the urban districts in the future. 

 

Keywords: Segregation, Boendesegregation, Integration, Hållbar utveckling, Umeå, 

Umeå kommun 
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1 INLEDNING 

 
Segregation är ett vanligt förekommande fenomen i Sverige och trots att 

problematiken med segregation har uppmärksammats fortsätter den att öka (Lilja & 

Pemer 2010). I och med att storstäder består av många olika områden, områden som 

är centrala och områden mer perifera ökar risken för segregation mellan 

befolkningsgrupper och innebär således att segregation blir mer påtaglig i stora 

städer (ibid). Påtagligheten av segregation i storstäder innebär dock inte att 

problemet inte kan återfinnas även i mellanstora och mindre städer då segregation 

kan förekomma i både liten och stor skala (Gullberg 2002). Begreppet segregation 

betyder åtskillnad och syftar ofta på den rumsliga fördelningen av 

befolkningsgrupper i samhället (Andersson, Bråmå & Hogdal 2009). Segregation kan 

delas in i tre kategorier som dominerar forskning och kartläggning (Vetenskapsrådet 

2018). Dessa kategorier är socioekonomisk segregation, demografisk segregation 

samt etnisk segregation (ibid).  

I Sverige anses det vara de skillnader i socioekonomiska aspekter, exempelvis stora 

löneskillnader mellan invånare som bäst förklarar de segregationsmönster som 

identifieras i dagens samhällen (Delmos 2019). Alla inkomstgrupper i Sverige har 

under de senaste åren fått en förbättrad ekonomi vilket även har inneburit att 

inkomstklyftorna har ökat och således även segregationen (ibid). Segregation som 

fenomen är väldigt komplext och det finns ingen mirakelkur i form av lösningar eller 

strategier för att komma till bukt med problematiken det skapar. En del i 

komplexiteten av segregation är enligt Sveriges regering att det är ett relationellt 

fenomen. Detta innebär att segregation definieras av relationer mellan grupper eller 

bostadsområden vilket betyder att ett enskilt område inte ska betraktas som 

segregerat utan istället hela staden eller regionen där dessa skillnader finns 

(Kulturdepartementet 2018).  

Boendesegregation är en specificerad form av segregation som innebär att olika 

grupper av befolkningen bor fysiskt och geografiskt åtskilda från varandra (Boverket 

2010). Detta innebär att medborgare med olika bakgrund och erfarenheter lever 

separerade från varandra och går miste om de naturliga mötena mellan olika 

befolkningsgrupper i en stad (ibid). Den fysiska miljön anses vara en viktig faktor i 

förekomsten av boendesegregation eftersom vissa stadsdelar väljs bort av de som har 

möjlighet till detta (Lilja och Pemer 2010). Enligt Lilja och Pemer (2010) var detta 

något som påvisades under 1970 talet då bland annat de bostäder som producerats 

under miljonprogrammet 1965 – 1974 bortprioriterades vilket resulterade i en ökad 

segregation. Boendesegregation är dock inget nytt fenomen, det har varit ett 

förekommande fenomen enda sedan de första städerna stod (Andersson och 

Fransson 2008). Även i dagens samhälle är boendesegregation ett förekommande 

fenomen som ofta behandlas i kommunala plandokument och för att uppnå en 

hållbar tillväxt. Bostadsbrist och ökande befolkningsmängd har under de senaste 

åren varit ett omdiskuterat ämne och en utmaning för många kommuner runt om i 
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landet. Detta innebär även att fler bostäder behöver produceras för att tillgodose 

efterfrågan på bostäder vilket blir problematiskt i och med de ökningarna i pris som 

bostadsmarknaden sett under de senaste åren. Nya dyrare bostäder gynnar endast 

individer som har möjligheten att välja dessa områden medan den resurssvaga delen 

av befolkning inte har samma valmöjlighet och därigenom exkluderas.  

I Sverige är problematiken kring boendesegregation ett välkänt problem och 

behandlas i allt från statliga utredningar (SOU 1997:18) till att regeringen införde en 

kommitté med uppgift att skapa en delegation mot segregation (Ku 2017:01). Den 

svenska och även mycket av den internationella forskningsfronten är enade gällande 

vilka åtgärder som krävs för att minska boendesegregation. Dessa åtgärder strävar 

efter ett slutgiltigt mål om att uppnå en blandad bebyggelse. Med detta menas bland 

annat en blandning av upplåtelseformer, storlekar och prisnivåer 

(Kulturdepartementet 2018). Boendesegregationens konsekvenser är dock inte 

enbart negativa, det finns även positiva aspekter. Genom att bosätta sig inom ett 

område med människor av liknande bakgrund kan möjligheterna till social 

interaktion mellan invånarna i området underlättas och en trygghetskänsla skapas 

(Boverket 2010). Denna studie förhåller sig till denna enade forskningsfront 

angående vilka åtgärder som krävs för att minska boendesegregationen och 

undersöker boendesegregationens fäste i Umeå och hur kommuns plandokument 

behandlar detta. Umeå kommun har en ambition om att nå 200 000 invånare till 

2050 och planerar att uppnå detta främst genom att förtäta staden (Umeå kommun 

2018b). Florida (2017) anser dock att städers framgång är den största orsaken till att 

boendesegregation förekommer. Genom att använda de mått för segregation som 

Florida (2017) framtagit har Melander (2017) gjort en studie i svensk kontext där 

Umeå utpekas som en av de mer segregerade kommunerna i Sverige. Det kan därför 

anses vara av intresse att studera Umeå kommuns tillvägagångssätt att utveckla 

staden och hur detta kan påverka boendesegregationen. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om socioekonomisk boendesegregation 

förekommer i Umeå samt analysera hur boendesegregation behandlas i kommunala 

plandokument. 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

1. Hur ser befolkningssammansättningens socioekonomiska struktur ut i Umeå stad? 

2. Vilka positiva och negativa effekter kan den planerade stadsutvecklingen i Umeå få 

för boendesegregation i staden? 

För att besvara syftet och frågeställningarna ska andel förvärvsarbetande, andel 

utbildade och disponibel medianinkomst för Umeås stadsdelar undersökas samt en 

analys av kommunala plandokument utföras.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Segregation är ett väldigt komplext och brett fenomen vilket även är anledningen till 

att denna studie avgränsas till att endast undersöka boendesegregation. På grund av 

att segregationsforskning i huvudsak behandlar tre olika aspekter (demografiska, 

socioekonomiska och etniska) har valet gjorts att begränsa studien till enbart 

socioekonomiska faktorer. Studien avgränsas ytterligare genom att begränsa det 

geografiska område som undersöks till endast stadsdelar inom Umeå stad. På grund 

av denna geografiska avgränsning kan resultatet av studien inte antas gälla för 

kommunen som helhet utan enbart för Umeå stad. Samtliga avgränsningar har gjorts 

på grund av att denna studie förhåller sig till en relativt snäv tidsram som måste 

följas. 

 

1.4 Begreppsdefinition 

 

I denna studie används tre frekvent återkommande begrepp vars innebörd beskrivs i 

nästkommande stycken. Det första begreppet som används är boendesegregation 

vilket är det fenomen som undersöks och är därav viktigt att använda sig av. 

Ytterligare två begrepp som frekvent förekommit vid läsning av forskning och 

tidigare studier inom ämnet segregation är integration och social hållbarhet. 

Integration nämns ofta i samband med segregation medan social hållbarhet främst 

förekommer som ett samlingsbegrepp i kommunala planhandlingar. I denna studie 

syftar dessa begrepp på processer kopplade till boendesegregation i Umeå. 
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1.4.1 Boendesegregation 

 

Segregation innebär att det finns skillnader mellan minst två grupper i ett samhälle 

och möjligheten för hierarkibildning skapas (Franzén 2008). Begreppet i sig betyder 

åtskillnad och kan förekomma i många olika former (Boverket 2010). 

Boendesegregation är en av dessa former och innebär en fysisk åtskillnad mellan 

olika befolkningsgrupper i ett samhälle (ibid). Dessa befolkningsgrupper delas ofta in 

i tre olika dimensioner, en demografisk, en socioekonomisk och en etnisk (Boverket 

2010). Den demografiska dimensionen syftar på åtskillnader mellan ålder, 

hushållstyper eller kön, den socioekonomiska på åtskillnader mellan lön och 

yrkesgrupper och den etniska mellan grupper vars nationaliteter eller religion är olika 

(ibid).  

 

1.4.2 Integration 

 

Enligt Boverket (2005) är integration något betydligt mer omfattande än 

segregationens motsats. Begreppet integration som kan tolkas på många olika sätt 

men syftar till en process där det som är skiljt från varandra förenas (Ku 2017:01). 

Integration innebär en ömsesidig anpassning av samhälleliga aspekter och inte att 

exempelvis en stadsdel ska anpassa sig till övriga stadsdelar (Boverket 2005). Då 

denna studie behandlar boendesegregation är integration på bostadsmarknaden den 

form av integration som anses vara mest intressant. Det innebär alla människor ska 

ges samma möjlighet och rättighet att etablera sig på bostadsmarknaden och även att 

ha möjligheten att röra sig fritt (ibid).  

Enligt Boverket (2005) har ett integrationsarbete lyckats när de olika grupperna och 

institutionerna i ett samhälle ömsesidigt anpassat sig till helheten.  

”Integration uppstår när delarna står i samklang med helheten” (Boverket 2005, 

s.18). 

 

1.4.3 Social hållbarhet 

 

Begreppet social hållbarhet anses vara en del av det vi kallar hållbar utveckling 

(Boverket 2010). Definitionen av social hållbarhet kan vara antigen bred eller smal 

men det finns inget svar på hur det kan uppnås eller någon exakt definition (ibid). 

Enligt Boverket (2010) bör en socialt hållbar utveckling med fokus på 

socioekonomiska aspekter kännetecknas av en förbättring i jämställdhet och 

förutsättningar mellan olika befolkningsgrupper (ibid). Social hållbarhet beskrivs av 

många kommuner som den största utmaningen vid stadsutveckling och att det är 

vanligt att även frågor angående segregation och integration samlas under detta 

begrepp (Ku 2017:01).  
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Boverket (2010) ger i sin rapport Social hållbar stadsutveckling – en 

kunskapsöversikt ett exempel på hur de använt sig av begreppet social hållbarhet 

vilket överensstämmer med tolkningen och användningen i denna studie. 

”I den här rapporten används begreppet socialt hållbar stadsutveckling för att 

beteckna en utveckling av staden mot ökad integration och minskad 

boendesegregation, men begreppet avser också de medvetna utvecklingsinsatser 

som syftar till att främja integration eller motverka boendesegregation […]”. 

(Boverket 2010, s.23). 
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2 ARBETE MOT MINSKAD BOENDESEGREGATION I 

SVERIGE 
 

2.1 Skilda förutsättningar för minskad boendesegregation i svenska 

kommuner 

 

Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation utförde 2017 en 

utredning om svenska kommuners arbete, utmaningar och möjligheter kopplat till 

segregation. Undersökningens fokus ligger inte enbart på boendesegregation men det 

lyfts fram som en viktig och vanligt förekommande aspekt. Detta eftersom begreppet 

segregation förekommer exempelvis inom politik och media och kommer till uttryck 

genom att boendesegregation eller segregerade bostadsområden relateras till 

resurssvaga och socioekonomiskt hämmade bostadsområden (Ku 2017:01). De 

kommunala representanter som kommittén har träffat i denna utredning kommer 

från 29 av landets största kommuner samt även några mindre. Utöver de kommunala 

representanterna träffade kommittén även forskare inom segregation samt 

representanter från landsting och andra organisationer för att skapa en förståelse om 

lokala insatser, möjligheter och utmaningar för minskad segregation.  

Förutsättningarna kring att arbeta med boendesegregation är något som skiljer sig 

mellan alla kommuner och påverkar även de strategier som framtas för att minska 

den. Samma strategi kan därför inte appliceras på alla kommuner och antas vara ett 

universellt botemedel mot boendesegregation. Kommittén för inrättande av en 

delegation mot segregation gjorde under utredningen besök i städer där stora 

skillnader i bostadssammansättning och bostadsområden var förekommande. 

Problematiken med sådana skillnader i en stad kan genom en rad olika faktorer bidra 

till ökad boendesegregation i både stora och små städer (Ku 2017:01). Dessa faktorer 

kan vara anknutna till både bostadssammansättningen inom ett område men även ett 

bostadsområdes geografiska lokalisering. Ett exempel på detta är bostadsområden 

som främst präglas av villabebyggelse eller är beläget i de mest centrala delarna i en 

stad. I sådana områden tenderar inkomstnivån att vara hög och arbetslösheten låg 

(ibid). På andra sidan spektrumet är de bostadsområden utanför de centrala delarna 

som präglas av flerfamiljshus i form av hyresrätter där inkomstnivån tenderar att 

vara låg och arbetslösheten hög (ibid). De skillnader som finns i dessa två olika 

bostadssammansättningar förstärks ytterligare genom bosättningslagen (SFS 

2016:38) då asylansökande och nyanlända inte sällan flyttar in i socioekonomiskt 

utsatta områden (Ku 2017:01). Kortfattat innebär bosättningslagen att en kommun 

efter anvisning har en skyldighet att ta emot en nyanländ och ordna boende åt denne 

(SFS 2016:38). Med bostadsmarknaden som utgångspunkt är förutsättningarna för 

svenska kommuners arbete mot segregation således väldigt individuellt, men det är 

bara en av de faktorer som präglar arbetet mot att minska boendesegregation.  

Det är även viktigt att ha i åtanke en kommuns näringslivssammansättning då det 

skiljer sig från kommun till kommun. Näringslivssammansättningen är dock inget 
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som en enskild kommun valt utan återspeglar kommunens historiska utveckling. 

Vissa kommuner har ett industriellt förflutet medan andra sedan en lång tid tillbaka 

är en plats för lärosäten vilket innebär att även medelinkomst och arbetslöshet skiljer 

sig mellan kommuner (Ku 2017:01). Flera av de kommuner som kommittén (Ku 

2017:01) samtalat med nämner att förutsättningarna även skiljer sig beroende på om 

kommunen i fråga har en snabb befolkningstillväxt eller om trenden är det motsatta 

(ibid). Detta är en viktig faktor i arbetet med boendesegregation. 

 

2.2 Regeringens förslag på åtgärder mot boendesegregation 

 

2018 vidareutvecklade Sveriges regering det tidigare reformprogrammet mot 

minskad segregation. Förebyggandet av boendesegregation är ett av de delmål som 

regeringen lyfter fram som en viktig faktor för en minskad segregation överlag.  De 

åtgärder om minskad boendesegregation som föreslås av regeringen kan delas in i 

fyra olika kategorier som redovisas nedan.  

I och med den problematik gällande bostadsbrist som finns idag är det viktigt att 

fortsätta producera nya bostäder för att möta den rådande efterfrågan. Den första 

åtgärden som föreslås av regeringen är att fokusera på att uppnå en blandad 

bebyggelse (Kulturdepartementet 2018). En blandad bebyggelse, i form av varierande 

upplåtelseformer, boendetyper, prisnivåer och bostäder storlek kommer att minska 

boendesegregationen (ibid). Vidare förklarar Kulturdepartementet (2018) att 

regeringen inte enbart avser blanda bebyggelse vid anläggning av nya 

bostadsområden. Detta är något som ska eftersträvas även i vidareutveckling av 

befintliga områden för att skapa en större mångfald, vare sig om området är 

socioekonomiskt utsatt eller ett statusfyllt villaområde (ibid).  

Nästa åtgärd som föreslås bygger vidare på en av aspekterna kring blandad 

bebyggelse, närmare bestämt prisnivåer. För att minska boendesegregationen måste 

bostadsmarknaden öppnas för alla, främst för de ekonomiskt svaga hushållen 

(Kulturdepartementet 2018). En öppen bostadsmarknad är en del av den 

samhälleliga demokratin och möjligheten till att välja bostad men motverkar även 

den diskriminering som avsaknaden av sådana valmöjligheter medför. Från 

regeringens sida har det upprättats ett arbete mellan SABO (Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag) och fastighetsägare runt om i landet i syfte att staka ut lämpliga 

tillträdeskrav med en vägledande funktion för hyresvärdar (ibid). Utöver detta lyfts 

även kommunernas arbete fram som en viktig faktor för att öppna upp 

bostadsmarknaden. Ett exempel som framgår är möjligheten att påverka 

hyreskostnaden i bostäder ägda av det kommunala bostadsbolaget. I slutbetänkandet 

”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” presenteras staten som en nyckelfaktor 

i kommunernas möjlighet att identifiera bostadsbehov som ej tillgodoses på 

bostadsmarknaden (SOU 2018:35).  

Den tredje kategorin behandlar insatser kring social hållbarhet. Regeringen redogör 

för vikten av att belysa sociala konsekvenser till följd av den samhällsplanering som 
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sker inom kommuner. De anser således att det finns ett behov av att strukturera och 

öka kommunernas arbete med social hållbarhet när de planerar för bostäder och 

stadsutveckling (Kulturdepartementet 2018). Lägger kommuner större betoning på 

detta bidrar det till att minska boendesegregationen då det är tätt sammankopplat 

med samhällsplanering (ibid). Den sista åtgärden som föreslås för minskad 

boendesegregation är ökade insatser i syfte att förbättra samhällsservice i 

socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Med god tillgång till service från samtliga 

bostadsområden i en stad ökar rörelsen mellan stadsdelar (Kulturdepartementet 

2018). Detta kan förbättra den sociala interaktionen invånare och öka integrationen 

mellan grupper i en stad (Legeby, Berghauser, Pont och Marcus 2015).  
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3 TEORI OCH TIDIGARE STUDIER  

 

3.1 The new urban crisis 

 

“The new urban crisis” är en teori som syftar till att förklara och problematisera 

klasskillnader i en stad till följd av ökad inflyttning. Richard Florida, professor vid 

University of Toronto, har under lång tid studerat och observerat städers liv, förfall 

och återuppståndelse vilket har lagt grunderna för denna teori. Flordia (2017) 

beskriver hur han med egna ögon började bevittna denna process när städer började 

frodas, när både arbetsgivare och människor återigen såg staden som något attraktivt 

och eftersträvansvärt (Florida 2017). Det var genom denna framgång som 

ojämlikheter, inkomstskillnader och för höga bostadskostnader blev problematiska 

för samhället och ambitionen med ökad inflyttning till städer förvandlades till ett 

samhällsproblem, en ”New urban crisis”.  

Denna teori baseras på att den långsammare urbana befolkningsutveckling som har 

varit förekommande sedan den gröna vågen på 1970 talet har vänt till det motsatta. I 

och med att utbildade, inflytelserika och unga väljer att flytta in till städerna skapas 

stora problem. Florida (2017) är en av de första att uppmärksamma de konsekvenser 

som detta skapar samt att sammankoppla den uppstådda problematiken med städers 

framgång (Florida 2017). Med andra ord bidrar de faktorer som driver urban tillväxt 

till att förstärka många av de samhällsproblem som idag identifierats, exempelvis 

segregation. Komplexiteten av problematiken som skapas av ”The new urban crisis” 

är just kopplingen till framgång och urban tillväxt. Charlotta Melander (2017), 

professor vid Jönköpings universitet och kollega till Florida förklarar att lösningen på 

de samhällsproblem som skapats av detta fenomen inte kan lösas genom att 

förhindra urban tillväxt (Melander 2017). Den urbana tillväxten är viktig för 

stadsutvecklingen genom de resurser som tillkommer och som potentiellt kan 

användas för att förbättra invånares livskvalitet (ibid). Melander (2017) poängterar 

dock att det är viktigt att ha i åtanke det faktum att platsers framgång inte gynnar 

hela befolkningen och betonar därför vikten av att planerare och politiker bör 

diskutera hur en välfungerande plats kan uppnås för den befolkningsandel som inte 

är välutbildade med hög inkomst (ibid). Befolkningens kunskap och erfarenheter 

utgör grunden för tillväxt vilket är anledningen till varför det är viktigt att främja 

möten mellan människor som resulterar i ett kunskapsutbyte. Detta är en viktig 

faktor för innovation och urban tillväxt, det blir därför problematiskt med 

segregerade städer som förhindrar ett sådant utbyte (ibid).  

Florida (2017) diskuterar dynamiken mellan de positiva och negativa aspekterna av 

urban tillväxt och hur de positiva effekterna av platsers framgång kan bibehållas 

samtidigt som en förstärkt segregation och ökad ojämlikhet motverkas. Lösningen på 

detta har Florida benämnt som ”Urbanism for all”, en stadsutveckling som främjar 

jämlikhet istället för den ekonomiska eliten och verkar för att minska segregation 

(Florida 2017). För att uppnå detta finns det totalt sju grundpelare att följa, varav fyra 

på lokal och regional nivå. Dessa fyra grundpelare beskrivs nedan. 
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Först och främst är det viktigt att inse att ett kluster av innovativa och produktiva 

invånare är en viktig faktor som driver ekonomisk tillväxt (Florida 2017). Den första 

grundpelaren innebär att omfamna detta faktum och använda fördelarna med kluster 

till att gynna samtliga invånare i en stad.  Ur ett planeringsperspektiv kan dock detta 

bli problematiskt. Tillgången till mark är begränsad och stadens invånare har rätten 

att överklaga exploateringsbeslut. Florida (2017) menar att invånare som överklagar 

allt möjligt i sitt närområde, även sådant som inte påverkar dem, sätter käppar i 

hjulet gällande att uppnå den första grundpelaren och därmed att reglerna kring 

exploatering kan behöva ändras (Florida 2017). Den andra grundpelaren fokuserar på 

infrastruktursatsningar och den tredje grundpelaren på bostadsmarknadsåtgärder 

vilket syftar till förändringar i den fysiska miljön snarare än policys och regler. För att 

minska de ekonomiska aspekterna av segregation, exempelvis exkludering på 

bostadsmarknaden och främja jämlikhet är det viktigt att investera i infrastruktur och 

billigare centralt belägna bostäder (ibid). Billigare bostäder öppnar upp marknaden 

för andra än den ekonomiska överklassen och infrastruktur knyter ihop stadsdelar 

och skapar möjligheter för utbyte av information och kunskap invånare emellan. En 

av konsekvenserna som enligt Florida (2017) beror på ”The new urban crisis” är att 

medelklassen är på väg att försvinna, istället finns en grupp som kan likställas med 

en ”elit” och en grupp med fattiga (ibid). Den fjärde grundpelaren inriktar sig på 

arbetsmarknaden och till åtgärder för att vända trenden med en försvinnande 

medelklass genom att skapa det Florida (2017) benämner som bättre jobb.  

”Just nu har vår ekonomi inte nog med välbetalda jobb för att stötta en ny 

medelklass. Vi behöver ett stort antal bättre jobb med högre lön för att hjälpa folk 

ur fattigdom och göra det möjligt för dem att ha råd med bättre bostäder” (Florida 

2017, s202, min översättning).  

 

3.2 Miljonprogrammet, orsaken till boendesegregation 

 

Miljonprogrammet pågick mellan 1965 – 1974 och är ett vanligt förekommande tema 

inom svensk segregationsforskning där det ofta anses vara en av de stora 

bakomliggande faktorerna till dagens problem. Under dessa år byggdes det 1 miljon 

bostäder med olika upplåtelseformer för att lösa den dåvarande bostadsbristen. 

Konsekvenserna av detta har idag blivit en av de största samhällsekonomiska och 

bostadspolitiska frågorna (Boverket 2014). Detta eftersom dagens 

miljonprogramsområden är i stort behov av renoveringar och kräver enorma 

ekonomiska insatser (ibid). Miljonprogramsområdena består ofta av flerfamiljshus 

varav de flesta är hyresrätter som präglas av låginkomsttagare, en stor andel invånare 

med utländsk bakgrund och hög arbetslöshet (Ku 2017:01). Detta är problematiskt då 

bilden och stigmatiseringen av ett bostadsområde har en betydelse för 

boendesegregationens etablering. Roger Andersson (1998) skriver att 

boendesegregation är en direkt konsekvens av migration eftersom en individ oftast 
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har flyttat in i en specifik bostad, i ett specifikt område av fri vilja (Andersson 1998). 

Incitamenten till att flytta utgörs ofta av en önskan om att undvika de negativa 

aspekterna av att bo inom ett vist område genom att leta sig till något som anses vara 

mer attraktivt.  Med andra ord så väljer de invånare som har möjlighet ofta att flytta 

ut från de socioekonomiskt svaga områdena så som miljonprogramsområden vilket 

således kan förstärka boendesegregationens fäste i samhället. Det fria valet om vart 

individer vill, kan och väljer att bosätta sig är en del i boendesegregationens 

komplexitet och en viktig faktor i statligt, regional och kommunalt arbete.  

”Att förstå migration, främst intra urban migration, är […] en avgörande 

förutsättning för att förstå segregationsprocesser” (Andersson 1998, s418, min 

översättning).  

Andersson (2008) belyser vikten av att förstå miljonprogrammets effekt på 

bostadsmarknaden och boendesegregation genom att belysa de egenskaper som gjort 

att miljonprogrammets bostäder hamnat längst ned i bostadshierarkin. 

Bostadsområden med bebyggelse från miljonprogrammet saknar i stor utsträckning 

de planeringsideal som idag är en central del av samhällsutveckling och 

stadsplanering. Med detta menas att miljonprogramsområden saknar 

funktionsblandning då de sällan tillgodoser invånarnas behov av nöjen, service och 

arbetsplats samt att områdena ofta är lokaliserade i perifera delar av en stad 

(Andersson 2008).  

I en utredning av Storstadskommittén 1997 utreddes boendesegregationens 

utsträckning i Sverige under en tioårsperiod mellan 1985 och 1995. Resultaten av 

denna utredning visade att boendesegregationen ökade under dessa år och 

miljonprogrammets bostadsbestånd användes för att exemplifiera ekonomiska 

aspekter. 

”De flesta av bostadsområdena i ”mycket låg inkomst” - områden och ”extremt låg 

inkomst” - områden finns inom miljonprogrammets bostadsbestånd, dvs. bostäder 

som byggdes under åren 1965–1975” (SOU 1997:18, s33).  

De ekonomiska aspekterna som redovisas i utredningen är kopplade till den 

invandring som ägde rum i Sverige mellan dessa år. Detta genom att de invandrare 

som anlände bosatte sig i de miljonprogramsområden där lägenheter stod tomma 

från det att den massiva inflyttningen till storstäderna stagnerat (SOU 1997:18). 

Detta i samverkan med invånare med vad Storstadskommittén benämner social 

förtur var de bakomliggande faktorerna som bidrog till att skapa socioekonomiskt 

utsatta områden av miljonprogrammets bostadsbestånd (ibid). Även fast etniska 

aspekter är den bakomliggande faktorn för boendesegregationen i 

miljonprogramsområdena redovisar storstadskommittén att det är en 

socioekonomisk segregation som cementerat sig i storstäderna och att denna 

segregation kan bero på skillnader mellan invånare etablerade på arbetsmarknaden 

och de arbetslösa (ibid).  
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3.3 Bostadssegregationens orsaker  

 

Det finns gott om argument för att miljonprogrammet är en viktig och 

bakomliggande orsak för boendesegregation i Sverige. Orsakerna till den segregation 

och de utmaningar som vi idag ser i samhället är mycket mer komplext än så. I 

nedanstående avsnitt presenteras Eva Anderssons och Urban Franssons hypoteser 

om hur boendesegregation uppstår samt hur ekonomi och den fysiska miljön kan 

påverka detta. 

 

3.3.1 Hypoteser angående boendesegregation 

 

Svensk segregationsforskning under 90-talet och 2000-talet lade dock stort fokus på 

att teoretisera kring dessa orsaker (Andersson 2008). Segregationens orsaker kan 

inte antas vara orsakad av en enstaka faktor utan av flera faktorer som tillsammans 

kommit att skapa den segregationsproblematik som idag står högt upp på agendan 

hos den svenska staten och kommunerna. Andersson och Fransson (2008) 

presenterar i boken ”Den delade staden” en genomgång av teoretiska utgångspunkter 

gällande boendesegregation och exemplifierar dess orsaker med hjälp av olika 

hypoteser. Nedan ges exempel på två hypoteser varav en med fokus på den fysiska 

miljön och en på den sociala aspekten.  

Marknadshypotesen är en av de hypoteser som presenteras där utgångspunkten är att 

det finns en korrelation mellan markanvändning och kostnaden av att köpa mark 

(Andersson och Fransson 2008). Ifall priserna på bostadsmarknaden skiljer sig, 

exempelvis i hyreskostnad samt att det finns en ojämn ekonomisk fördelning mellan 

invånare som påverkar betalningsförmåga är det troligt att detta får en segregerande 

effekt på ett samhälle (ibid). Exploatering av mark för exempelvis bostadsbyggande 

tenderar att äga rum där markpriserna är höga vilket i sin tur kommer att resultera i 

dyrare bostäder och även ökad boendesegregation (ibid). Detta genom att de 

ekonomiskt svagare grupperna i samhället exkluderas till förmån för de grupper som 

har möjlighet att bosätta sig inom dessa områden. Statushypotesen syftar till att ett 

bostadsområdes status utgör en betydande faktor för hur boendesegregation kan 

etablera sig i samhället. Detta har att göra med individers strävan efter att uppnå en 

så hög social status som möjligt och då även bosätta sig inom ett område med högt 

anseende (ibid). Även det motsatta är en central del av satushypotesen. Områden 

med den lägsta statusen stigmatiseras vilket har effekten att de som kan välja bort ett 

sådant område gör det. Även om status och stigmatisering inte på något sätt 

beskriver hur det är att bo inom ett område så kan det resultera i segregerande 

effekter (ibid).  

”Dessutom tillskrivs områdena olika status. Därför är attityder och fördomar en 

viktig mekanism i segregationsprocessen” (Boverket 2005, s16).  
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3.3.2 Stadsplanering och ekonomi  

 

De fysiska aspekterna kring boendesegregation, exempelvis bostadsbyggande är inte 

enbart kopplade till exploatering och markpriser som marknadshypotesen beskriver. 

De mekanismer som kan skapa boendesegregation är även kopplade till redan 

befintlig bebyggelse, bland annat till bostadsbestånd och bostadsfördelning (Boverket 

2005). Boverket (2005) skriver i sin rapport angående integration inom boendet att 

upplåtelseformerna i Sverige är starkt segregerande och en bakomliggande orsak till 

boendesegregation. Detta genom att vissa befolkningsgrupper är koncentrerade inom 

vissa upplåtelseformer vilket påverkar befolkningens boendemönster (ibid). Hur 

varje kommun tidigare valt och nu väljer att arbeta med fysisk planering har en 

betydelse för både minskad och ökad boendesegregation. Om förutsättningar kring 

exempelvis boende och service skiljer sig mellan stadsdelar i den mån att vissa delar 

kan anses vara missgynnade kan det vara en orsak till segregation mellan stadsdelar 

(Legeby, Berghauser, Pont och Marcus 2015). Det kan således skapa en hierarkisk 

skillnad mellan stadens invånare som kan få konsekvenser för det demokratiska 

samhället i form av orättvisa och tillgänglighet. Tillgänglighetsaspekter är en viktig 

del av den fysiska planeringen i syfte att förebygga boendesegregation. Rapporten 

”Dela[d] Stad – stadsbyggande och segregation” (2015) förklarar konsekvenser och 

möjligheter kring stadsplanering och vikten av tillgänglighet i segregationsprocessen. 

”En viktig funktion städer har är att överbrygga avstånd, både i tid och i rum. 

Beroende på hur staden är strukturerad och hänger samman som ett fysiskt 

nätverk skapas också relationer mellan olika resurser” (Legeby, Berghauser, pont 

och Marcus 2015, s4). 

Med ovanstående citat menar författarna att rumslig och fysisk tillgänglighet är en 

förutsättning för jämlikhet och främjandet av interaktion grupper emellan. Saknas 

denna tillgänglighetsaspekt i den fysiska planeringen kan detta få konsekvenser för 

social interaktion och även tillgängligheten till urbana resurser som arbetsplatser och 

service (Legeby, Berghauser, Pont och Marcus 2015). En stad vars stadsdelar lever 

åtskilda från varandra med dålig tillgänglighet minskar incitamenten för övriga 

invånare att resa dit samt möjligheten för de som är bosatta inom området att resa 

inom staden.  

Boverket (2005) anser att ekonomin är en betydande orsak för boendesegregationen 

då den påverkar människors möjlighet att bosätta sig, antingen finns möjligheten att 

välja boende eller att bara ta det som erbjuds (Boverket 2005). Vidare kan även mål 

och ambitioner resultera i en ökad ekonomisk boendesegregation. De flesta 

kommuner i Sverige har idag en ambition om att växa, både ekonomiskt och 

befolkningsmässigt. Även detta kan förstärka de socioekonomiska aspekterna av 

boendesegregation eftersom inkomstfördelning lönefördelning och ekonomisk 

segregation tenderar att öka ju mer framgångsrik en stad är (Melander 2017; Florida 

2017).  
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3.4 Konsekvenser av boendesegregation 

 

Den allmänna uppfattningen inom både politik och media är att boendesegregation 

är ett fenomen som påverkar samhället negativt. Även Andersson (2008) ser och 

verifierar problematiken med boendesegregation men hävdar att det inte alltid varit 

så. De ideal som idag är givna aspekter inom stadsplanering, som exempelvis att 

eftersträva en stad med blandad befolkning och bebyggelse ansågs förr som något 

mindre önskvärt (Andersson 2008). Segregationens konsekvenser behöver inte 

nödvändigtvis vara negativa, det kan exempelvis anses vara positivt att det finns en 

möjlighet att välja var man vill bosätta sig och således bo med människor i samma 

situation (Boverket 2010). De positiva konsekvenserna av detta är att det underlättar 

förståelsen mellan invånarna i området, att hitta nya vänner och knyta kontakter 

(ibid). 

 Konsekvenserna av segregation blir dock allvarliga när integration förhindras 

(Boverket 2005). Boverket (2005) skriver att social utestängning är en av de 

allvarligaste konsekvenserna av segregation vilket innebär att invånare ur flera 

aspekter marginaliseras i samhället vilket sedan får konsekvenser för enskilda 

bostadsområden (ibid). Boendesegregationens konsekvenser får störst påverkan på 

grupper som redan är marginaliserade och bor i socialt utsatta områden 

(kulturdepartementet 2018). Detta eftersom det är dessa grupper vars 

socioekonomiska status och låga inkomst påverkar valmöjligheterna av att bosätta 

sig. Det är ofta dessa grupper som flyttar in i socioekonomiskt utsatta områden 

medan de med bättre socioekonomisk status flyttar ut (ibid). Boendesegregationens 

konsekvenser kan till mångt och mycket likställas med dess orsaker, exempelvis så 

uppstår konsekvenserna av att de med möjlighet flyttar ut ur socioekonomiskt utsatta 

områden av att sådana områden existerar från första början. Gullberg (2002) 

beskriver det som att segregation kan leda till problem som går omlott och förstärker 

varandra (Gullberg 2002). 

Boverket (2010) kontextualiserar problematiken kring boendesegregation och 

antyder att det har tagits för få åtgärder i syfte att värdera de ekonomiska aspekterna 

kring boendesegregation (Boverket 2010). De åtgärderna för att förtydliga 

konsekvenserna av boendesegregation ur just ett ekonomiskt perspektiv skulle 

innebära analyser kring kostnaden av ej funktionella bostadsområden samt vad 

boendesegregationen får för konsekvenser för samhället och ekonomin (ibid).  
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4 METOD 

 
Detta kapitel sammanfattar den arbetsgång, beslut och de överväganden som gjorts i 

studien. Kapitlet inleds med att redogöra för de metoder som använts följt av urvalet 

av plandokument. Vidare förklaras tillvägagångssättet vid studerandet av dessa 

plandokument och validiteten inom dokumentär forskning. Under ”innehållsanalys” 

förklaras hur insamlade data bearbetats och analyserats. Vidare beskrivs vilken 

statistik som använts, varifrån den är hämtad, hur den bearbetats för studiens 

ändamål och kvaliteten på data. Till sist diskuteras de metodologiska överväganden 

som gjorts, de svagheter som finns med den valda metoden och forskningsetiska 

utgångspunkter. 

 

4.1 Val av metod  

 

Vid denna studie har en kvalitativ metod använts och kompletterats med kvantitativa 

data för att besvara de frågeställningar som ställts och för att uppnå syftet med 

studien. Enligt Denscombe (2018) är en kvalitativ metod förmånlig vid småskaliga 

studier om komplexa sociala problem. Vid användningen av en kvalitativ metod är 

det även accepterat att olika slutsatser kan dras även om samma metod används 

inom olika studier (ibid). Detta är det två grundbultar som valet av metod grundade 

sig på då den lämpar sig för studiens syfte. I denna studie utgörs den kvalitativa delen 

av en litteraturstudie som har utförts genom att studera kommunala plandokument 

som ligger till grund för Umeås stadsplanering. De kommunala plandokumenten 

studerades i syfte att förstå hur Umeå kommun planerar den fysiska miljön i Umeå 

stad för att minska boendesegregation och uppnå en social hållbar utveckling. Den 

teori och tidigare forskning som studerats användes i syfte att förstå och förklara 

orsaker, konsekvenser och åtgärder mot boendesegregation.  Statistik över 

förvärvsarbetande, utbildade och disponibel medianinkomst användes som en 

sekundär källa för att beskriva de socioekonomiska aspekterna av boendesegregation 

i Umeå stad.  

 

4.2 Kommunala plandokument 

 

4.2.1 Urval 

 

Den kvalitativa delen av denna studie har bestått av att studera kommunala 

plandokument för Umeå kommun. Urvalet av dessa plandokument har baserats på 

studiens syfte att analysera hur Umeå behandlar boendesegregation samt de ställda 

frågeställningarna och den geografiska avgränsningen. I och med att studien 

undersöker boendesegregationens framtida utveckling i Umeå stad valdes 

plandokument gällande övriga delar av kommunen bort. Även plandokument på 

detaljnivå över bebyggelse och infrastruktur valdes bort eftersom dessa inte 
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tillräckligt övergripande beskriver hur staden ska utvecklas och därav saknar 

relevans. För att anses relevanta för studien skulle plandokumenten vara 

övergripande och behandla stadens utveckling i stora drag. De skulle även vara 

inriktade på planeringen av den fysiska miljön inom studieområdet eftersom det är 

en av faktorerna bakom boendesegregation. De planhandlingar som slutligen valdes 

ut var Umeå kommuns översiktsplan, ett bostadsförsörjningsprogram samt en 

nutidsanalys av bostadsförsörjningsprogrammet. Utöver detta inkluderades även ett 

antal fördjupningar kopplade till översiktsplanen som ansågs relevanta. Dessa är 

fördjupningar för de centrala stadsdelarna, universitetsområdet, Ön och Röbäck.  

 

4.2.2 Analysstrategi och tillvägagångssätt vid studerande av plandokument 

 

Tillvägagångssättet som i denna studie använts vid studerandet av kommunala 

plandokument benämns dokumentär forskning. Med dokumentär forskning menas 

studier som använder sig av dokument (skrivna, digitala och visuella) som den 

primära datakällan (Denscombe 2018). Vid samhällsforskning är en av styrkorna 

med dokumentär forskning att informationen som ges kan användas till att stödja 

exempelvis teorier eller tidigare forskning. Denscombe (2018) skriver att den 

generella synen på dokument är att de har en innebörd som förmedlar viktig och 

användbar information. Denna information kan förskaffas genom att noggrant 

studera dokument istället för att ta det som är skrivet bokstavligt (ibid). Vid 

studerandet av planhandlingarna i denna studie har denna princip tillämpats. Alla 

planhandlingar har studerats noggrant i syfte att få en djupare förståelse för hur 

kommunens fysiska planering kan påverka boendesegregation i Umeå stad.  För att 

uppnå denna noggrannhet i läsningen studerades varje plandokument enskilt med 

fokus på de delar som var anknutna till boendesegregation.  

Informationen som införskaffades genom att studera de kommunala 

plandokumenten analyserades genom en innehållsanalys. Med detta menas att 

forskaren analyserar innehållet i en text och studerar vad som framställs som 

relevant, framförda värderingar, prioriteringar och idéer (Denscombe 2018). 

Anledningen att valet föll på att utföra en innehållsanalys grundade sig i att det 

intressanta med plandokumenten var hur aspekter relaterade till boendesegregation 

lyftes fram och prioriterades i förhållande till Umeå kommuns utvecklingsstrategi. En 

viktig faktor är att kommunala plandokument är offentliga och fungerar som ett 

kommunikationsmedel till kommunens invånare om vad som planeras. Detta 

eftersom innehållsanalysen bäst fungerar på texter som tenderar att vara direkta, 

utan underliggande betydelser (ibid). Metoden lämpade sig även att användas då den 

enligt Denscombe (2018) kan tillämpas på alla typer av texter och kräver en tydlig idé 

om vad som efterfrågas, vilket i denna studie var fallet.  

 

”Forskaren måste ha en klar föreställning om vilka typer av kategorier, frågor och 

idéer som intresserar honom eller henne och hur dessa framträder i texten” 

(Denscombe 2018, s402).  
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En innehållsanalys är ett sätt for forskaren att studera innehållet i en text 

(Denscombe 2018). För att möjliggöra detta utarbetades texterna i olika kategorier 

relevanta till boendesegregation. Efter kategorierna skapats lästes texterna och 

kategorierna återigen igenom eftersom det vid en innehållsanalys är viktigt med 

noggrannhet och uppmärksamhet. Genom att utföra en innehållsanalys skapades 

även en god förståelse om Umeå kommuns prioriteringar och värderingar gällande 

den eftersträvade stadsutvecklingen. Det ovan beskrivna tillvägagångssättet följer de 

riktlinjer för innehållsanalyser som beskrivs av Denscombe (2018). Analysen har 

utförts deduktivt vilket innebär att de kategorier som skapades grundar sig i teori och 

tidigare forskning om boendesegregation (Collies och Hussey 2014). 

 

4.2.3 Validitet  

 

För att fastställa trovärdigheten i de dokument som använts i denna studie användes 

de fyra grundläggande principer som Denscombe (2018) förespråkar. För det första 

är det viktigt att avgöra autenticiteten av dokumentet som studeras, kan det med 

säkerhet fastställas att dokumentet inte är en förfalskning? Det är även av intresse för 

forskaren att undersöka ifall dokumentet är omskrivet. Vidare bör forskaren fastställa 

att dokumentet är representativt, det vill säga att dokumentet liknar andra dokument 

av samma slag. Det ligger även i forskarens intresse att överväga ifall dokumentet 

innehåller dolda meningar eller om innehållet är tydligt och korrekt. Samtliga 

dokument som använts i denna studie har varit författade av Umeå kommun i syfte 

att kartlägga och förklara de olika delarna som krävs för att kommunen utvecklas och 

på ett hållbart sätt hantera befolkningsökningen. Baserat på de principer som 

Denscombe (2018) anser verifiera validitet kan trovärdigheten för de använda 

dokumenten anses vara hög. Denna validitet var dock något som problematiserades. I 

och med att de studerade dokumenten avser kommunal utveckling ur ett långsiktigt 

perspektiv kan validiteten av de uttalade strategier och mål som presenteras inte 

avgöras. Detta eftersom de med tiden kan komma att ändras då plandokumenten inte 

är juridiskt bindande och istället agerar som riktlinjer för det kommunala 

tillväxtarbetet.  

 

4.3 Sekundärdata 

 

Den sekundära data som användes i denna studie utgörs av statistik som beskriver 

disponibel medianinkomst, utbildning och förvärvsarbetande. Denna statistik 

begränsades från kommunal nivå till att enbart omfatta Umeå stad eftersom det utgör 

studieområdet. Statistik gällande utbildning och förvärvsarbetande hämtades från 

Umeå kommuns egen statistikdatabas medan inkomststatistiken införskaffades med 

hjälp av verktyget Geodata Extraction Tool (GET). Båda dessa databaser använder 

statistik ursprungligen från SCB. Urvalet av statistik grundade sig i att använda den 

data som senast publicerats och fanns tillgänglig för Umeås stadsdelar vilket var 2016 
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för samtliga variabler. För att förstå den data som presenteras är det viktigt att förstå 

skillnaden mellan disponibel inkomst och lön. Lön är den ersättning som erhålls av 

en arbetsgivare medan disponibel inkomst även inkluderar kapital så som 

aktieutdelningar, räntor och transfereringar (Statistiska centralbyrån 2018). 

Medianen innebär i detta fall att all data över inkomst sorteras från lägst till högst 

och medianen blir således det mellersta värdet. 

 

4.3.1 Datakvalitet: validitet och tillförlitlighet 

 

För att avgöra kvaliteten på kvantitativa data används två kriterier, validitet och 

tillförlitlighet (Denscombe 2018). Att avgöra validiteten på data grundar sig 

relevansen, exaktheten och precisionen i den data som används (ibid). 

Tillförlitligheten kompletterar validiteten i att avgöra datakvaliteten och grundar sig i 

hur konsekvent det använda forskningsinstrumentet är. Det vill säga om samma 

resultat skulle kunna produceras vid andra tillfällen förutsatt att använd data var 

densamma (ibid). I detta fall härstammar all använd kvantitativa data från SCB som 

på uppdrag av regeringen och andra myndigheter ska förse nyttjare med statistik 

(Statistiska centralbyrån 2019). Vidare bidrar den använda statistiken till att besvara 

de ställda frågeställningarna och uppnå studiens syfte. I och med att använd data är 

hämtad från en välkänd och betrodd källa med precis statistik samt att statistiken 

bidrar till studiens syfte anses datakvaliteten vara hög. 

 

4.4 Metoddiskussion 

 

4.4.1 Metodologiska överväganden 

 

Vid bearbetningen av den kvantitativa data som användes övervägdes vilket 

tillvägagångssätt som bäst visar de skillnader som finns i inkomst, förvärvsarbetande 

och utbildning. Då varje stadsdel som inkluderats skiljer sig i antal invånare föll valet 

på att visa andelen förvärvsarbetande och högutbildade i förhållande till 

stadsdelarnas totalpopulation. Att omarbeta statistiken från dess ursprungliga form 

till procent medför en ökad risk för misstag. Enligt Denscombe (2018) har 

hanteringen av data en avgörande roll för validiteten och att det således är viktigt att 

vara noggrann i sitt arbete. Av denna anledning bearbetades statistiken separat för 

att minska sannolikheten att fel data användes. Alla beräkningar dubbelkollades mot 

den ursprungliga statistiken och alla beräkningar kontrollerades för att undvika 

misstag. Ytterligare en övervägning som gjordes gällande den kvantitativa data som 

använts var hur den på bästa sätt kunde presenteras för att skapa en lättläslig bild av 

hur de tre socioekonomiska faktorerna skiljer sig mellan stadsdelarna. Med detta 

resonemang gjordes valet att avrunda andelen förvärvsarbetande och utbildade till 

närmsta procentenhet. Presentation med hjälp av kartor var den ursprungliga tanken 

men slutligen föll valet på användningen av stapeldiagram istället. Detta med 

resonemanget att stapeldiagram underlättar för en presentation värden då det är 
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lättläsligt och ger en visuell bild av skillnaderna mellan stadsdelarna. Problematiken 

med att presentera statistiken med kartor var att det blev för många kategorier ifall 

de faktiska värdena används. Skapas istället egna kategorier försvinner vissa 

skillnader som skulle framgått med de faktiska värdena då data som ligger inom ett 

visst intervall slås ihop. Därav gjordes valet att byta presentationsmetod av 

kvantitativa data. 

De stadsdelar som utgör Umeå stad är en aspekt av studien som i efterhand ägnades 

mer tid än planerat. Första tanken var att inkludera alla stadsdelar men i efterhand 

insågs att detta skulle innebära för många statistiska kategorier för att tydligt ge en 

överblick över de socioekonomiska aspekterna av boendesegregation. Därav togs 

beslutet att istället använda den indelning av stadsdelsområden som Umeå kommun 

använder sig av (se figur 2). Detta innebär dock att mer detaljerad information om 

skillnader mellan stadsdelar inte kan utläsas. Användningen av en mer övergripande 

nivå innebär även att en stadsdel med exempelvis hög disponibel medianinkomst ej 

syns då den är aggregerad till stadsdelsområdesnivå.  Trots detta valdes en mer 

övergripande nivå då studiens syfte fortfarande uppnås. Varken statistiken hämtad 

från Umeå kommuns statistikdatabas eller med GET innehöll information angående 

förvärvsarbetande, högutbildade eller inkomst för samtliga stadsdelar med ett 

bostadsbestånd vilket resulterade i att ytterligare överväganden behövde göras. De 

två stadsdelar där statistik ej fanns tillgänglig var Ön och Röbäck vilket resulterade i 

att de uteslöts från beskrivningen av Umeås socioekonomiska struktur. Dessa två 

stadsdelar utpekas dock av Umeå kommun som planerade utvecklingsområden och 

anses därav ändå att vara av relevans för studien. Därför gjordes valet att inkludera 

de fördjupande översiktsplanerna för Ön och Röbäck i innehållsanalysen.  

I början av studien fanns målsättningen att med hjälp av intervjuer undersöka hur 

representanter på Umeå kommun och det kommunala bostadsbolaget anser sig 

arbeta med boendesegregation och varför de strävar efter en kraftig 

befolkningstillväxt. På grund av studiens tidsram fanns dock inte tid för detta och 

intervjuerna uteblev i förmån för ytterligare fördjupning i plandokument samt 

tidigare forskning. Tonvikten för den tidigare forskningen angående 

boendesegregation har lagts vid rapporter och utredningar i svensk kontext. Detta i 

syfte att få en ökad förståelse för hur arbetet för att minska boendesegregationen ser 

ut i Sverige. Detta ansågs mest relevant då dessa statligt initierade rapporter och 

utredningar banar väg för det kommunala arbetet och statens insatser för att hjälpa 

kommuner med segregationsarbetet.   

 

4.4.2 Forskningsetik 

 

Då denna studie ej baserats på andras deltagande och utgår helt ifrån offentliga 

dokument och statistik så har inte de fyra huvudkraven gällande forskningsetik 

behövt beaktas. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har aldrig under studiens gång varit aktuella. Den statistik som 
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använts är anonymiserad och beskriver således inget som kan skada eller kopplas till 

någon individ. Studien har dock beaktat de principer för datasäkerhet som 

Denscombe (2018) beskriver. All använd data är legitim och har enbart använts till 

att uppnå studiens syfte. Ytterligare har bara den data som ansetts vara nödvändig 

samlats in, ingen data samlades således in för att den potentiellt kunde komma till 

nytta. Vid analys av studerat material och data är det viktigt att forskaren är 

professionell och arbetar med integritet (ibid). Därav har analysen utförts med 

målsättningen att vara opartisk och objektiv. 
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5 BAKGRUND OM UMEÅ 
 

Umeå kommun har cirka 127 000 invånare och centralorten är residensstad i 

Västerbottens län. Detta gör Umeå till den mest befolkningsrika staden i Norra 

Sverige (Umeå kommun 2019). Umeå har under senare år lagt stora resurser för att 

utveckla stadens kulturliv vilket år 2014 resulterade i att Umeå utsågs till Europas 

kulturhuvudstad tillsammans med Riga. Anledningen bakom denna kultursatsning 

var att synliggöra Umeå och norra Sverige för övriga Europa vilket även var en av de 

avgörande faktorerna bakom utmärkelsen (Umeå2014 2019). Umeå var dock redan 

innan denna kulturutmärkelse en välkänd studieort som med sitt universitet som 

lockar studenter från hela Sverige och även andra delar av världen.  

Sedan universitetet grundades 1965 har Umeås befolkning fördubblats och fortsätter 

att öka (Umeå kommun 2019).  Umeå universitet sedan dess vuxit till att bli ett av 

Sveriges största utbildningsuniversitet med över 30 000 studenter och 4000 

anställda (Portalen för Umeå – kommun, universitet och näringsliv 2019b). 

Universitetets campusområde är uppdelat i två separata områden som ligger skilda 

från varandra, campus Umeå och Konstnärligt campus. Designhögskolan som tillhör 

Konstnärligt campus är välkänt och högt betraktat internationellt och lockar 

studenter från alla världens hörn (ibid). Detta är enligt Umeå kommun en viktig del 

av stadens framtida utveckling i och med den rådande konkurrens som finns mellan 

städer. För att hantera denna hårda konkurrens har Umeå kommun, i samarbete med 

universitet och näringsliv initierat ett arbete för att marknadsföra Umeå i syfte att 

stärka stadens position som en attraktiv plats i norra Europa (Portalen för Umeå – 

kommun, universitet och näringsliv 2019a).  
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6 KOMMUNALA PLANDOKUMENT 

 
I detta kapitel presenteras de plandokument som utgör grunden till den 

innehållsanalys som utförts. För att skapa en förståelse av vad dessa plandokument 

innebär för kommunal utveckling inleds kapitlet med en presentation av viktig 

information om översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram. En översiktsplan är 

ett viktigt dokument inom den kommunala planeringen som styr det kommunala 

arbetet med fysisk planering. Den ska förklara hur en kommun planerar att använda, 

utveckla och bevara den fysiska miljön (Boverket 2018b). Översiktsplaner ska således 

vara ledande för ett långsiktigt kommunalt arbete med att utveckla den fysiska miljön 

(ibid).  

”Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och bör bygga 

på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar såsom övergripande 

mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen” 

(Boverket 2018a).  

I Sverige ska varje kommun ha en antagen översiktsplan som är aktuell och omfattar 

hela kommunytan (Boverket 2018a). Det är dock viktigt att påpeka att funktionen av 

en översiktsplan är vägledande, den är alltså inte juridiskt bindande och 

välmotiverade avsteg från planen kan således göras (ibid). En fördjupad 

översiktsplan är mer detaljerad och fokuserar inte på hela kommunytan utan på 

mindre områden. Bostadsförsörjningsprogram är en metod för kommuner att 

planera för bostadsproduktion och försörjning. Detta eftersom kommuner enligt 

svensk lag ska planera bostadsförsörjningen i syfte att alla invånare ska få möjlighet 

till bostäder av hög kvalitet (Boverket 2016). Bostadsförsörjningsprogrammen är likt 

översiktsplanen inte heller juridiskt bindande utan innehar funktionen av ett 

vägledande dokument för bostadsförsörjning.  

 

6.1 Översiktsplan Umeå kommun  

 

Den översiktsplan för Umeå kommun som antogs år 2018 består av ett flertal delar 

där själva översiktsplanen i sig beskriver kommunens intentioner med mark och 

vattenanvändning (Umeå kommun 2018b). Mer detaljerad information beskrivs 

istället av så kallade fördjupningar, vilket således innebär att själva översiktsplanen 

är det dokument som knyter samman alla dessa fördjupningar. Umeå kommun 

beskriver själv sin översiktsplanering som rationell, vilket innebär att de arbetar där 

behoven är som störst och med ämnen som inte tillräckligts behandlats för att uppnå 

en effektiv resursanvändning (ibid).  

I översiktsplanen framgår det tydligt att en befolkningstillväxt är eftersträvansvärd 

och förväntad. I och med detta blir det viktigt för Umeå kommun att skapa goda 

boendeförutsättningar för nuvarande och potentiella invånare. I översiktsplanen 

redovisas därför kommunens ståndpunkt, verktyg och relation med privata aktörer 

kring bostadsbyggande. Kommunen själv står sällan själv för byggandet av bostäder 
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och förlitar sig till stor del på privata investeringar, detta innebär dock att 

bostadsproduktionen till stor del är beroende av att det ska vara lönsamt att bygga 

bostäder (Umeå kommun 2018b). Detta motverkas dock till viss del av att kommunen 

är en av de stora markägarna i Umeå vilket resulterar i en möjlighet att förhandla 

med samt välja den byggherre som bäst uppfyller kommunens visioner angående 

exempelvis upplåtelseform (ibid). 

 

6.1.1 Umeå kommuns befolkningsmål  

 

Det övergripande målet med Umeå kommuns översiktsplan är att bana väg för den 

framtida befolkningstillväxt som eftersträvas. Den nuvarande tillväxten är ca 1000 

nya invånare per år vilket önskas resultera i att kommunen år 2050 har nått målet 

om 200 000 invånare (Umeå kommun 2018b). Varför vill då Umeå kommun sträva 

efter en kraftig befolkningstillväxt? I grund och botten är det en fråga om konkurrens 

och en strävan mot mångfald.  

”Stark efterfrågan på boende i större städer antyder att dessa erbjuder rikare 

mångfald, närhet till information, service, infrastruktur och byggnader. 

Mångfaldens attraktivitet lockar nya människor att flytta till staden och fler 

människor ökar köpkraften vilket i sin tur lockar företag att etablera sig” (Umeå 

kommun 2018b, s14).  

En stad som växer får således ökad mångfald som underlättar för eventuella 

samhällsförändringar samt ett omvandlat näringsliv med fler privata och 

kunskapskrävande tjänster (Umeå kommun 2018b). Ytterligare incitament bakom 

befolkningsmålet baseras på tanken att storleken på städer har en avgörande roll för 

att skapa ett rikt kulturutbud och driva fastighetspriser som i sin tur bidrar till 

ytterligare tillväxt (ibid).  

 

6.1.2 Strategier för hållbar utveckling och minskad boendesegregation  

 

För att uppnå en hållbar utveckling redogör Umeå kommun i översiktsplanen för de 

strategier som ska användas för att tillgodose den urbana utvecklingen och minska 

boendesegregation. Dessa strategier presenteras nedan. 

- Femkilometersstaden: Umeå kommun vill att tillväxten främst ska ske 

genom förtätning inom fem kilometer från centrum eller universitetsområdet. 

Detta skulle skapa en hög tillgänglighet och gynna invånarnas rörlighet 

samtidigt som andra transportsätt än bil kan bli mer attraktiva (Umeå 

kommun 2018b)  

- Stadskomplettering: Denna strategi syftar till att komplettera befintliga 

stadskvarter så att ny och gammal bebyggelse växer samman och ökar flödet 

av invånare samt trygghetskänslan (ibid).  

- Hög täthet i nya stadsdelar: Vid anläggningen av nya stadsdelsområden är 

det eftersträvansvärt att bygga tätt i syfte att boende kan använda och således 
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stödja närliggande glesa stadsdelars utbud av service innan utbyggnaden är 

klar (ibid). 

- Tillväxt vid kollektivtrafikstråk: Genom att förtäta Umeå längs de 

nuvarande kollektivtrafikstråken behöver dessa inte omvandlas samt att 

boende kan erbjudas kollektivtrafik med hög turtäthet (ibid). 

- Offentliga rum och parker: befolkningstillväxten ska främst uppnås 

genom att förtäta bebyggelsen i staden. Vikten av tillgång till offentliga rum 

blir således av största vikt och dessa ska utformas med ett integrerat 

trygghetstänk, tillgång till grönområden och agera som en arena för rekreation 

(ibid). 

- Alla ska med: Demokrati, visibilitet och jämställdhet är aspekter som måste 

finnas med i all planering för att skapa möjligheter för stadens invånare att 

påverka stadsutvecklingen (ibid).  

 

6.1.3 Bebyggelseutveckling   

 

Bebyggelseutvecklingen inom Umeå planeras främst att vara via förtätning och 

således skapa en känsla av en kvartersstad (Umeå kommun 2018b). Förtätningen ska 

ske genom att både addera till befintliga bostadsområden och genom att utveckla nya 

områden. Målet med detta är att dubbla antalet boende i de centrala delarna samt 

öka antalet boende i närliggande stadsdelar med 25% och således skapa en hög 

funktionstillgänglighet (ibid). Figur 1 visar mer övergripande hur kommunen 

planerar fördelningen av nya invånare. I översiktsplanen nämns frekvent att ett fokus 

på hållbarhet och blandad bebyggelse är en viktig aspekt i alla delar av kommunens 

arbete för att uppnå den eftersträvade befolkningstillväxten. Gällande utökningen av 

bostadsbeståndet ska därför ett tänk om energieffektivitet integreras i 

bostadsbyggandet samt att upplåtelseformer och bostadsstorlekar ska vara 

varierande för att skapa en tät attraktiv blandstad. Detta är enligt kommunen det 

bästa sättet att motverka segregation (ibid). Ambitionen att förtäta och omvandla 

Umeå till en blandstad med kvarterskänsla utgår ifrån två huvudområden. Dessa 

områden är centrum och universitetsområdet och kommunens ambitioner med sin 

planering är att skapa en tydligare anknytning mellan dessa två. Vid 

universitetsområdet är ambitionen att kraftigt utöka bostadsbeståndet, främst för 

studenter, och i centrum ska bostäder samt offentliga rum prioriteras före 

kontorsbyggnader (ibid). Genom att knyta ihop befintliga stadsdelar med stort fokus 

på förtätning men samtidigt tillgång till offentliga rum vill kommunen uppnå en ökad 

integration och social interaktion mellan stadens invånare.  
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Figur 1, Umeå kommuns tillväxtmål. Källa: Umeå kommun 

 

6.2 Fördjupade översiktsplaner 

 

De fördjupade översiktsplanerna är mer detaljerade beskrivningar av 

utvecklingsområden som bara övergripande behandlas i översiktsplanen. För att 

ytterligare förstå Umeå kommuns utvecklingsmål, de strategier som används och var 

bebyggelse planeras beskrivs kortfattat dessa fördjupningar. 

 

6.2.1 Fördjupning för de centrala stadsdelarna 

 

Kommunen redogör för sin strävan efter att uppnå en attraktiv blandstad genom 

förtätning i översiktsplanen såväl som denna fördjupning. I detta dokument förklaras 

dock varför detta är önskvärt. En förtätning av Umeås centrala delar är ett 

ekonomiskt tillvägagångsätt för att skapa ett bra underlag för serviceverksamheter att 

etablera sig samt en god stadsmiljö för invånarna (Umeå kommun 2011). 

Kommunens håller kvartersstaden som förebild för förtätningen vilket innebär ett 

fokus på småskaliga och varierande funktioner för att möjliggöra för ett rikt stadsliv 

och en mer sammanhållen stad (ibid). Kommunen redogör även för de möjligheter 

och svårigheter med att utveckla de centrala stadsdelarna efter dessa ideal. Den 

primära utmaningen som kommunen står inför är att balansera förtätningen med 

andra önskvärda kvaliteter (ibid). Bland annat ska offentliga rum och grönområden 

finnas tillgängliga. De förutsättningar som finns varierar mellan alla de centrala 

stadsdelarna men majoriteten av förtätningen planeras efter befintliga trafikleder. 

Detta möjliggör för kommunen att omarbeta dessa trafikleder till stadsgator och 

således ge utrymme för ny exploatering (ibid).  
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6.2.2 Fördjupning för Universitetsstaden 

 

Fördjupningen av universitetsområdet grundar sig i att tillgodose den framtida 

expansionen av Umeå universitet. Detta ska uppnås genom att förtäta de delar av 

stadsdelen som redan är bebyggda i förhoppning om att den östliga delen som för 

nuvarande är reserverad för universitetsändamål ska kunna frigöras och nyttjas på 

annat vis (Umeå kommun 2013). Även Universitetsområdet ska sträva efter formen 

av en kvartersstad med god tillgång till kollektivtrafik, offentliga rum av hög kvalitet 

och verksamhetsutveckling (ibid). För att uppnå detta planeras bebyggelsen blanda 

bostäder med verksamhetslokaler. Av bostäderna som initialt planerats inom 

campusområdet ska 400 nya lägenheter reserveras för studenter och forskare vid 

universitetet (ibid). Olofsdal är ett för nuvarande oexploaterat område där 

kommunen planerar att bygga 500 nya bostadsrätter i första etappen och sedan 

komplettera med ytterligare 500 i syfte att beblanda upplåtelseformen i 

Universitetsområdet (ibid). 

 

6.2.3 Fördjupning för Ön 

 

Ön utpekas i fördjupningen som en stadsdel med en betydande roll för kommunen 

och är därför ett viktigt exploateringsområde (2008). Detta i och med närheten till 

universitet och sjukhusområdet vilket utgör det största arbetsplatsområdet i Umeå 

(ibid). Genom att utveckla Ön anser kommunen att det därigenom kan bli Norrlands 

mest eftertraktade bostadsmiljö (ibid). Exploateringen av Ön planeras att bestå av 

både bostäder, verksamheter, bevarade kulturmiljöer samt parker och andra 

offentliga rum. Bebyggelsen ska även här följa en kvartersstruktur och placeras i 

förmån för gemytliga gaturum, dock ska det finnas en tydlig avgränsning mellan gård 

och gata (ibid). Förhoppningen med denna utformning är att verksamheter och 

butiker ska etablera sig efter befintliga trafikstråk. I och med denna utveckling av Ön, 

vilket innebär mellan 2500 och 3000 nya lägenheter beskrivs att underlag för 

framtida servicemöjligheter i form av förskola, skola och varuhandel kommer att 

utarbetas under utvecklingsprocessen.  

 

6.2.4 Fördjupning Röbäck 

 

Röbäck beskrivs som ”staden på landet” och ett alternativ för de invånare som 

efterfrågar en bykänsla. Det framtagna planförslaget föreslår att utveckla stadsdelen 

genom ökad bebyggelse, fortfarande med fokus på täthet men inte i lika stor 

utsträckning som i övriga stadsdelar. Denna utveckling väntas resultera i cirka 700 

nya invånare nära kärnan och sedan ytterligare 2000 som i ett senare skede planeras 

i ett nytt småhusområde (Umeå kommun 2017a). Bebyggelsen ska även följa 

utformningen av de befintliga byggnaderna för att anknyta till Röbäcks lantliga 



27 
 

karaktär (ibid). Umeå kommun poängterar dock att utvecklingen av stadsdelen inte i 

någon större utsträckning påverkar jordbruksmöjligheterna i framtiden.  

 

6.3 Bostadsförsörjningsprogram  

 

I bostadsförsörjningsprogrammet framgår att exkluderingen från bostadsmarknaden 

är ett förekommande problem som kommunen aktivt måste arbeta mot att förebygga. 

Detta beror på att bostadspriser och köer har ökat som konsekvens av att efterfrågan 

på bostäder är större än utbudet (Umeå kommun 2017b). Det finns således redan ett 

behov att bygga fler bostäder vilket kommer att bestå med tanke på kommunens 

väntade tillväxt. Problematiken i att lösa bostadsförsörjningen ligger i att finna en 

balans mellan nyproduktion och befintlig bebyggelse. Genom kommunens stora 

markägande och det kommunala planmonopolet är möjligheterna till att påverka 

bostadsmarknaden främst anknuten till nyproduktioner. Detta blir då problematiskt 

genom att boendekostnaderna blir för höga för många invånare som istället 

exkluderas från bostadsmarknaden (ibid). Baserat på detta har Umeå kommun satt 

sina mål gällande bostadsbyggandet, dessa innebär att skapa ökad rörlighet på 

bostadsmarknaden, främja inflyttningen, bredda utbudet av bostäder samt motverka 

segregation (ibid). De bostadsprojekt som påbörjas ska även bidra till att främja den 

sociala hållbarheten inom kommunen (ibid). De som för närvarande exkluderas från 

bostadsmarknaden utgörs enligt kommunen av en stor grupp människor med 

exempelvis lägre betalningsförmåga. Umeå har dock ett stort bestånd av äldre 

hyresrätter vilket även innebär lägre boendekostnad som således kan tillgodose dessa 

invånares behov (ibid). I bostadsförsörjningsprogrammet redogör kommunen för att 

de på ett mer effektivt sätt bör nyttja befintlig bebyggelse för att skapa en bättre 

balans mellan stadsdelarna och således även ökad social hållbarhet.  

Umeå kommun slutförde 2018 en nulägesanalys av det bostadsförsörjningsprogram 

som presenterades ovan. Denna analys presenterar data för hur bostadsbeståndet 

utvecklats och ger en översikt av fördelningen av upplåtelseformer (se tabell 1). 

Tabell 1, Fördelning av upplåtelseformer 2016. Källa: Umeå kommun 

 
Hyresrätt Bostadsrätt äganderätt 

(småhus) 

Umeå kommun 47% 22% 31% 

Sverige 38% 23% 39% 

 

Nästan hälften av Umeå kommuns bostadsbestånd består av hyresrätter men 

fördelningen av dessa är dock inte jämn. Exempelvis består Universitetsområdet, 

ålidhemsområdet och centrala staden av betydligt fler hyresrätter än övriga 

stadsdelar och Västerslätt av betydligt fler småhus (Umeå kommun 2018a). 

Integration är en viktig aspekt för boendesegregationen vilket även berörs i 

utredningen. Enligt Umeå kommuns segregationsindex visas att Umeå är etniskt 
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segregerat vilket till viss del beror på socioekonomiska aspekter (ibid). För att lösa 

detta och lyckas med att skapa en integrerad stad bör inkomsterna förbättras och 

upplåtelseformerna vara olika inom området (ibid). 

”Kortfattat kan sägas att åtgärder krävs på både bostads- och arbetsmarknaden 

för att integrationen ska lyckas” (Umeå kommun 2018a, s20). 

 Nulägesanalysen presenterar en mängd statistik om bland annat 

bostadsfördelningen, vad och vilken mängd som byggts och lägenhetsstorlek. Denna 

data visar att Umeå under de senaste åren byggt en stor mängd nya bostäder i syfte 

att minska den nuvarande och en eventuell framtida bostadsbrist. Från 1999 till 2016 

är det främst hyresrätter som byggts, vilket även är anledningen till varför fler 

bostadsrätter och äganderätter producerats under de senaste åren (Umeå kommun 

2018a). En av anledningarna till varför hyresrätterna dominerat bostadsbyggandet är 

utvecklingen av Universitetsområdet där hyresrätterna är den populäraste 

upplåtelseformen, mycket på grund av studenter (ibid). 

 

6.4 Sammanfattning 

 

För att sammanfatta översiktsplanen och dess fördjupningar samt 

bostadsförsörjningsprogrammet framgår det tydligt att Umeå kommun är väl 

medvetna om hur bostadsmarknaden har utvecklats och ser ut i nuläget gällande 

upplåtelseformer och antal producerade bostäder i varje stadsdel. Den utveckling 

som eftersträvas redovisas tillsammans med kommunens argument för varför en 

kraftig befolkningstillväxt är eftersträvansvärd. Vidare redogör kommunen även för 

de målsättningar som finns angående en befolkningsökning i stadens och 

kommunens olika delar (se figur 1) samt hur dessa förväntas uppnå social hållbarhet 

och således även leda till ökad integration och minskad boendesegregation.  
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7 RESULTAT 
 

7.1 Resultat av innehållsanalys 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den genomförda analysen av studerade 

plandokument. Resultatet utgår ifrån tre aspekter, vad texterna framställer som 

relevant, vad som prioriteras och vad som värderas. Av detta har tre kategorier 

anknutna till kommunens framtida utveckling och boendesegregation skapats. Det 

som framställs som mest relevant är hållbar utveckling, det som prioriteras för att 

uppnå detta är förtätning och det som värderas är att skapa en attraktiv blandstad.  

 

7.1.1 Hållbar utveckling 

 

Hållbar utveckling är ett ständigt förekommande ämne inom de dokument som 

studerats och framställs vara av hög relevans för kommunens arbete mot det utsatta 

målet att nå 200 000 invånare till år 2050. I grund och botten är det vad hela 

kommunens utvecklingsstrategi cirkulerar kring då samtliga strategier för att 

utveckla staden även är strategier för att bidra till att utvecklingen är hållbar. Vad 

som dock framgår tydligt angående Umeå kommuns hållbarhetstänk är att alla 

aspekter av hållbar utveckling är integrerade i de strategier som presenteras i 

plandokumenten. Det finns således inte en enskild del för exempelvis integration 

eller jämställdhet då denna typ av frågor behandlas för varje strategi.  

”Hade ett sektoriellt sätt att visa strategierna valts, skulle var och ett tema ha en 

egen strategi men avvägningen är att utvecklingsstrategierna redovisas istället på 

stadsbyggnadsidéer med alla sektorsvisa frågor integrerade” (Umeå kommun 

2018b, s15) 

Återkopplingar till dessa strategier sker på ett flertal ställen i översiktsplanen samt att 

de benämns inom samtliga fördjupningar och bostadsförsörjningsprogrammen. 

Detta tillvägagångssätt innebär att läsaren får en större förståelse för relevansen av 

hållbar utveckling i det kommunala arbetet för att skapa en attraktiv stadsmiljö för 

alla invånare. Invånarnas förståelse för kommunens ambitioner och vad de fokuserar 

på är en viktig del av att uppnå en hållbar utveckling eftersom i slutändan är det de 

som ska leva i staden. En viktig faktor för hållbar utveckling som lyfts fram är att 

invånarna står i centrum och att det är centralt att uppmärksamma och arbeta kring 

det faktum att alla människor lever olika liv utifrån olika förutsättningar (Umeå 

kommun 2018b). En del av den hållbara utvecklingen blir således att minska 

boendesegregationen för att möjliggöra för en arena där människor kan mötas och 

integreras i samhället. Kommunen har även i en av sina strategier uttalat sig om att 

medborgarinflytande är en grundförutsättning om den framtida utvecklingen ska 

vara hållbar.  
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”En hållbar stad kan bara byggas med dem som ska leva i staden. All planering ska 

genomsyras av öppenhet, demokrati och jämställdhet. Vi ska utveckla det offentliga 

rummet så att alla, flickor och pojkar, kvinnor och män kan vistas där på lika 

villkor (Umeå kommun 2018b, s17).  

 

7.1.2 Förtätning 

 

För att Umeå ska utvecklas och nå befolkningsmålet som innebär en ökning på drygt 

75 000 invånare i kommunen fram till 2050 måste ett betydande antal bostäder 

byggas. När det kommer till den planerade bebyggelsen är förtätning det som 

prioriteras inom plandokumenten för att uppnå den hållbara tillväxt som 

eftersträvas. Detta genomsyrar samtliga bebyggelseaspekter inom plandokumenten 

och är tydligt anknutet till utvecklingsstrategin om femkilometersstaden. Även 

majoriteten av den information som presenteras angående andra aspekter av den 

kommunala utvecklingen anknyts till förtätning. Bland annat eftersträvas hög 

tillgänglighet vilket ska uppnås genom att utveckla områden längs befintliga 

trafikleder. Dessa områden är även utpekade och anses ha stor potential till att 

förtätas och således öka tillgängligheten och underlätta trafikplaneringen. Tätheten 

utpekas även som en förutsättning för integration, detta genom att befintlig 

bebyggelse kompletteras med nybyggnationer som utjämnar fördelningen av 

upplåtelseformer vilket anses minska boendesegregation och skapa nya möjligheter 

för möten.  

Förtätningen av centrala Umeå framställs inte endast som en prioritering gällande 

utveckling av den fysiska miljön. Det är även en central aspekt för kommunens 

möjligheter att tillgodose befolkningsökningen genom ett hållbart arbetssätt. Detta 

eftersom förtätningen av staden även är sammankopplat med kommunens ekonomi 

och resursanvändning. Genom att främst komplettera befintliga stadsdelar genom 

förtätning ökar inte stadens utbredning i samma utsträckning då färre oexploaterade 

områden behöver användas i förmån för nya stadsdelar. Det beskrivs även att en 

sådan komplettering även förbättrar stadsstrukturen vilket kommunen kan dra fördel 

av genom ett minskat behov av trafikarbete samt använda redan befintliga skolor, 

serviceutbud och vatten och avloppssystem till sin fördel.  

 

7.1.3 En attraktiv blandstad 

 

Att skapa en attraktiv blandstad är något som Umeå kommun i sina plandokument 

värdesätter högt. De delar av dokumenten som behandlar bostadsbebyggelse 

framställer förtätning som en prioriterad aspekt men det är tydligt att det är 

resultatet av förtätningen som värderas, vilket är att skapa en attraktiv blandstad för 

invånarna. Värdet i att skapa denna attraktiva blandstad grundar sig i de fördelar 

attraktivitet och blandad bebyggelse medför. Dessa fördelar utgörs dels av sociala 

aspekter och dels av ekonomiska aspekter. De sociala aspekterna utgörs av en 
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öppnare och mer jämställd bostadsmarknad i form av välfördelade upplåtelseformer 

och bostadsstorlekar som minskar boendesegregationen. En jämställd 

bostadsmarknad, mötesplatser, offentliga rum och tillgänglighet är något som Umeå 

kommun eftersträvar. De ekonomiska fördelarna med att skapa en attraktiv 

blandstad är att attraktivitet lockar människor och företag att etablera sig i staden 

vilket i sin tur påverkar näringslivet positivt (Umeå kommun 2018b). Dessa fördelar 

beskrivs dock ej som enskilda konsekvenser i plandokumenten utan i sin helhet i 

förhållande till den hållbara utveckling som översiktsplanen grundar sig i.  

7.1.4 Sammanfattning  

 

För att uppnå utvecklingsmålet har Umeå kommun en tydlig vision om vad de 

värderar och eftersträvar. Hållbar utveckling, förtätning och en attraktiv blandstad är 

alla relaterade till varandra och det ena uppnås inte utan det andra. För att skapa 

goda förutsättningar för den tillväxt som eftersträvas har målet om en hållbar tillväxt 

präglat kommunens planeringsarbete. Detta anses uppnås genom att skapa en 

attraktiv blandstad som i sin tur planeras uppnås via förtätning. Alla dessa aspekter 

framställs således utgöra en betydelsefull del i kommunens tillväxtarbete fram till 

2050. 

 

7.2 Resultat av statistisk undersökning 

 

Figur 2 ger en översikt av studieområdet och de stadsdelar som inkluderats i studiens 

beskrivning av Umeås socioekonomiska struktur. De variabler som används för att 

förstå den nuvarande utbredningen av boendesegregation är inkomst, 

förvärvsarbetande och utbildning då socioekonomiska aspekter bäst förklarar 

segregationsmönster i Sverige (Delmos 2018).  



32 
 

 

 

Figur 2, Stadsdelsområden i Umeå stad. Källa: Lantmäteriet, Umeå kommun 

 

 

 7.2.1 Utbildning och inkomst 

 

Universitetsområdet, Tomteboområdet, Ålidhemsområdet och Berghem har en större 

andel högutbildade än övriga stadsdelar. Två av dessa stadsdelar, 

Universitetsområdet och Ålidhemsområdet är stadsdelar som i stor grad präglas av 

studentbostäder och är lokaliserade i närhet till Umeå universitet. Inom samtliga av 

dessa fyra stadsdelar består befolkningen till 65% eller mer av invånare med 

eftergymnasial utbildning (se figur 3). På andra sidan spektrumet befinner sig Teg, 

Västerslätt Backen och Ersboda. Dessa stadsdelar har lägst andel invånare med 

eftergymnasial utbildning, samtliga under 50% (se figur 3). Genom att studera 

andelen invånare med eftergymnasial utbildning framgår således att det finns 

skillnader i utbildningsnivå mellan Umeås stadsdelar där lägsta nivån är 37% för 

Ersboda och 74% för Universitetsområdet. 

 Figur 3 visar även den disponibla medianinkomsten 2016 för Umeås 

stadsdelsområden. Det framgår att det finns tydliga skillnader i disponibel 

medianinkomst mellan Umeås stadsdelar, majoriteten inom ett spann på 220 000 till 

240 000 kronor per år. Universitetsområdet är den stadsdel som har den lägsta 

medianinkomsten med ca 136 000 kronor per år. Detta innebär att medianinkomsten 

för universitetsområdet nästan är hälften av den på Teg, som med sina 268 000 
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kronor har högst medianinkomst i Umeå. Även Ersboda är en stadsdel som har lägre 

medianinkomst än övriga stadsdelar och utgör tillsammans med universitetsområdet 

de två stadsdelar med lägst medianinkomst.  

 

 

Figur 3, Disponibel medianinkomst och andelen invånare 19 år och äldre med eftergymnasial utbildning år 

2016, exklusive Röbäck och Ön. Källa: SCB 

 

7.2.2 Förvärvsarbetande  

 

De största skillnaderna som finns mellan Umeås stadsdelar gällande andel 

förvärvsarbetande utgörs av Universitetsområdet och Ålidhemsområdet (se figur 4). 

Ålidhemsområdet utgörs av 50% förvärvsarbetande medan Universitetsområdet 

utgörs av 41%. Detta är de två stadsdelar med lägst andel förvärvsarbetande i Umeå 

och skiljer sig från övriga stadsdelar. Övriga skillnader är inte lika omfattande men 

ändå förekommande. Fem av de elva stadsdelarna består av över 60% 

förvärvsarbetande och de fyra stadsdelar med högst andel består av 70% eller mer (se 

figur 4). Detta innebär att majoriteten av de skillnader som finns gällande andel 

förvärvsarbetande mellan Umeås stadsdelar löper inom ett spann på 10%. Viktigt att 

poängtera är dock att skillnaden mellan den lägsta andelen och den högsta andelen 

förvärvsarbetande är 34%. 
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Figur 4, Andel förvärvsarbetande per stadsdel mellan åldrarna 16–64 år 2016, exklusive Röbäck och Ön. Källa: 

SCB 

 

7.2.4 Sammanfattning 

 

För att sammanfatta den statistik som presenterats kan slutsatsen dras att det finns 

socioekonomiska skillnader mellan Umeås stadsdelar gällande utbildning, 

förvärvsarbetande och medianinkomst. Universitetsområdet är den stadsdel som 

utifrån den presenterade statistiken är mest socioekonomiskt utsatt. Stadsdelen har 

den högsta andelen invånare med eftergymnasial utbildning med låg andel 

förvärvsarbetande och medianinkomst. Detsamma gäller för Ålidhemsområdet. 

Medianinkomsten är dock högre än den för Universitetsområdet men ändå låg i 

förhållande till andra stadsdelar. Även Ersboda har en låg medianinkomst, skillnaden 

i förhållande till Universitetsområdet och Ålidhemsområdet är dock att andelen 

förvärvsarbetande är hög och andelen högutbildade är låg. Dessa är bara de mest 

markanta skillnaderna i Umeås socioekonomiska struktur. Tydliga skillnader i 

utbildning, förvärvsarbetande och inkomst finns även mellan övriga stadsdelar vilket 

visar att boendesegregation är ett förekommande problem i Umeå. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



35 
 

8 DISKUSSION 
 

8.1 Socioekonomiska faktorer och boendesegregation 

 

Av den statistiska undersökningen framgick att boendesegregation utifrån 

socioekonomiska aspekter är förekommande i Umeå stad. Resultatet som påvisats 

skall dock studeras med kritiska ögon då det kan finnas goda förklaringar till varför 

vissa stadsdelar skiljer sig betydligt från mängden. Ett sådant område är 

Universitetsområdet som skiljer sig från övriga stadsdelar inom samtliga aspekter, 

men det innebär inte nödvändigtvis att området ska utpekas som socialt utsatt eller 

segregerat. Som namnet på stadsdelen antyder är Umeå universitet lokaliserat inom 

området och invånarna utgörs främst av studenter. Detta innebär även att den 

disponibla medianinkomsten och andelen förvärvsarbetande naturligt blir lidande. 

Med detta sagt finns det fortfarande betydande skillnader i den socioekonomiska 

strukturen mellan Umeås stadsdelar som kan påverka boendesegregationen negativt. 

I utredningen som 1997 gjordes av storstadskommittén (SOU 1997:188) påpekades 

att den socioekonomiska boendesegregationen kan bero på skillnader mellan 

invånare på arbetsmarknaden. Detta är något som Umeå kommun är medvetna om 

och har utpekat som en viktig åtgärd för att lyckas med integration och minskad 

boendesegregation. Ojämlikheter på arbetsmarknaden skapar inte endast problem 

för integrationen, det kan även innebära ökade inkomstskillnader. Skillnaderna 

mellan de socioekonomiska aspekter som är del av den boendesegregationen som 

förekommer i Umeå kan även leda till en potentiellt förvärrad situation. Detta genom 

att segregationsproblematiken kan gå omlott och således förstärka varandra 

(Gullberg 2002). Därav kan det anses viktigt att Umeå kommun identifierar och 

aktivt arbetar med att minska dessa problem och således motverka 

boendesegregationens förekomst.  

Även inkomst är en väldigt central del inom problematiken med boendesegregation 

genom att grupper med lägre inkomst kan exkluderas från bostadsmarknaden. Umeå 

kommun (2017b) planerar dock att lösa detta genom att använda det befintliga 

beståndet av äldre hyresrätter i staden för att öka tillgängligheten på 

bostadsmarknaden. Genom detta tillvägagångsätt undviker Umeå kommun de höga 

bostadskostnaderna som potentiellt medföljer exploatering av nya bostadsområden 

som Andersson och Fransson (2008) beskriver i marknadshypotesen. Trots att 

bostadsbeståndet av äldre hyresrätter är relativt stort i Umeå är det ändå begränsat 

och för att uppnå den eftersträvade befolkningstillväxten krävs betydligt fler bostäder 

än vad som idag finns tillgängligt. Detta betyder således att Umeå kommun behöver 

öka bostadsbeståndet, vilket de även planerat för men som återigen kan sätta 

marknadshypotesen i spel genom behovet av att köpa mark. Boendesegregationen 

kan genom detta kvarstå då bostadskostnaderna riskerar att bli höga (ibid). Umeå 

kommun (2018b) nämner dock att en av styrkorna inför den kommande 

befolkningstillväxten och bebyggelsen som väntar är att de äger en betydande andel 

mark då införskaffandet av detta är en del av det kommunala utvecklingsarbetet. Det 
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framgår dock inte i de studerade plandokumenten var eller hur stor denna mark är. I 

och med att kommunens utvecklingsarbete till stor del utgörs av förtätning kan detta 

vara en bidragande faktor till att hålla bostadspriserna på en rimlig nivå, förutsatt att 

denna markreserv innefattar mark i centrala Umeå.  

Ojämlikheter gällande inkomst och tillgång till arbetsmarknaden är således två 

socioekonomiska aspekter som kan resultera i ökad boendesegregation, något som 

Umeå kommun har uppmärksammat i sitt utvecklingsarbeteB och strävar mot att 

förebygga. Stadsplanering spelar en viktig roll för att motverka konsekvenserna av 

socioekonomiska skillnader som förekommer då en stor del av problematiken är att 

grupper exkluderas från bostadsmarknaden. Det är därav viktigt att kommuner 

strategiskt strukturerar sitt arbete när de planerar för att utveckla den fysiska miljön 

med bebyggelse och infrastruktur (Kulturdepartementet 2018). Detta är något som 

Umeå kommun anammat i sin planering då de har tydliga mål och strategier om hur 

staden ska utvecklas. 

 

8.2 Utvecklingsstrategier och bebyggelseutveckling 

 

Hur den socioekonomiska boendesegregationen i Umeå förändras i framtiden beror 

till stor del på de utvecklingsstrategier som ligger till grund för kommunens 

utveckling. Målet med att eftersträva en tillväxt syftar till stor del på att öka 

mångfalden och utveckla näringslivet i kommunen. Enligt Florida (2017) är städers 

framgång en faktor som orsakar segregation och ojämlikhet och att sträva efter 

tillväxt kan således öka boendesegregationen. Melander (2017) menar dock att även 

om tillväxten är den bakomliggande faktorn kring den boendesegregation som 

återfinns i städer så är lösningen inte att motverka tillväxt utan att vara medveten om 

potentiella konsekvenser och förebygga dessa. Enligt teorin om ”New urban crisis” är 

därför utformningen och innebörden av kommunens utvecklingsstrategi en 

avgörande faktor för hur en framtida befolkningstillväxt påverkar 

boendesegregationen i Umeå stad.  

Utvecklingsstrategierna behandlas mest utförligt i översiktsplanen för Umeå 

kommun och syftar till att möjliggöra en hållbar tillväxt genom förtätning och att 

uppnå en attraktiv blandstad. Att eftersträva och planera för social hållbarhet anses 

av Sveriges regering vara en väldigt viktig aspekt vid planering av stadsutveckling 

(Kulturdepartementet 2018). Det är således viktigt att hållbarhet integreras i 

kommunal planering för att boendesegregationen ska kunna förebyggas. I Umeå 

kommuns plandokument är social hållbarhet integrerat i det som benämns ”hållbar 

utveckling”, vilket ska ske genom satsningar för ökad tillgänglighet och tät 

bebyggelse. Den förtätning som planeras inom Umeå ska ske inom 

”femkilometersstaden” och efter de befintliga trafiklederna. Detta innebär inte endast 

ekonomiska fördelar utan ökar även tillgängligheten för invånarna i staden. Detta är 

enligt Florida (2017) en viktig faktor för att uppnå en stad för alla och skapa social 

hållbarhet genom att möjliggöra för invånare att utbyta information och kunskap. 

Även Legeby, Berghauser, Pont och Marcus (2015) anser att tillgängligheten är viktig 
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för att uppnå ett socialt hållbart samhälle. Detta eftersom god tillgänglighet ökar 

incitamenten och möjligheterna för invånarna att resa och kan därigenom minska 

åtskillnaden av stadsdelar och främja möten (ibid). En förtätning av Umeå med 

befintliga trafikstråk i åtanke kan således bidra till att uppnå social hållbarhet och 

minska boendesegregationen i staden. Umeå kommun (2018b) skriver dock i 

utvecklingsstrategin ”Alla ska vara med!” att ett stort medborgarinflytande är en 

central del i att uppnå ett socialt hållbart samhälle med ökad integration framför 

boendesegregation. Detta kan dock enligt Florida (2017) försvåra för kommunen att 

förebygga den befintliga boendesegregationen i Umeå. Detta genom att 

medborgarnas möjlighet att påverka planeringsbeslut ofta används till att sätta 

käppar i hjulet för sådant som inte berör dem men som äger rum i närområdet. 

Vidare menar Florida att boendesegregation är ett sådant komplext problem att 

beslutsfattare måste göra det som är bäst för staden och inte låta petitesser förhindra 

att utvecklingen går åt rätt håll. Detta går dock emot det demokratiska samhälle som 

eftersträvas samt utgör en viktig del i den svenska planprocessen och ett avsteg från 

detta skulle troligtvis ses som ett steg bakåt och uppröra väldigt många. 

Frågan om en blandad bebyggelse är något som forskningsfronten är enade om, det 

är en grundförutsättning för att minska boendesegregationen. Detsamma gäller för 

Umeå kommun. Genom att studera deras planprogram för stadsutveckling framgår 

att stor tonvikt läggs på att utvecklingen ska ske genom blandad bebyggelse. De har 

även i sitt bostadsförsörjningsprogram och nulägesanalysen av programmet grundligt 

undersökt hur bostadsbeståndet ser ut inom varje stadsdel, både över tid och i nutid. 

Detta har lagt grunden för den kommunala planeringen och målet att uppnå en 

attraktiv blandstad. Det framtida arbetet kommer främst utgöras av att komplettera 

stadsdelar som består av en hög andel hyresrätter med bostadsrätter. Ett exempel på 

detta är Universitetsområdet, som främst riktar sig till studenter och forskare. Även 

här har kommunen planerat att bygga bostadsrätter för att uppnå en mer beblandad 

befolkning, en blandning av prisnivåer och en jämnare fördelning av 

upplåtelseformer och således minska boendesegregationen. Även tillgång till service 

kan vara en orsak till att segregation mellan stadsdelar förekommer och är således en 

viktig aspekt av att minska boendesegregationen (Legeby, Berghauser, Pont och 

Marcus 2015). Det kan tänkas att en förtätning av Umeå stad bidrar till att minska 

avstånden mellan serviceutbuden och utjämna segregationen mellan stadsdelar. 

Umeå kommun (2018b) beskriver även möjligheterna att integrera service i 

bottenplan på ny bebyggelse vilket ytterligare ökar serviceutbudet. Detta är dock 

viktigast i områden som kan anses vara socialt utsatta (Kulturdepartementet 2018).  

Utöver att skapa en blandstad med blandade upplåtelseformer, storlekar och 

prisnivåer ska bebyggelseutvecklingen även vara attraktiv (Umeå kommun 2018b). 

Attraktivitet är en aspekt som både kan få positiva och negativa konsekvenser för 

boendesegregationen i Umeå. Andersson (1998) menar att det är viktigt att förstå 

intra urban migration för att förstå segregationsprocessen. Detta eftersom invånare 

som väljer att flytta ofta gör det för att undvika det negativa och oattraktiva med ett 

område (ibid). Miljonprogrammet används ofta som exempel för detta då bostäderna 
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inom sådana områden ofta är i behov av renoveringar (Boverket 2014). Även Umeå 

har bebyggelse från miljonprogrammet som främst återfinns inom Ålidhemsområdet. 

Att skapa attraktiva bostäder inom mindre attraktiva områden kan möjligtvis leda till 

att färre personer väljer att flytta och således uppnå en mer beblandad befolkning och 

minskad boendesegregation. Problematiken med dessa kan dock anknytas till 

statushypotesen som Andersson och Fransson (2008) beskriver. Som individ finns 

ofta en målsättning att tillhöra en hög social status och ses därav som 

eftersträvansvärt (ibid). Ett område som redan har låg status blir dock inte 

nödvändigtvis mer attraktivt bara för att fina bostäder byggs. Även om attraktiv 

bebyggelse återfinns kan fortfarande stigmatiseringen av ett område vara svårt att 

borste från och således inte leda till minskad boendesegregation. För att skapa 

attraktiv bebyggelse kan det även tänkas att det krävs att bebyggelsen anläggs på 

attraktiv mark eller i redan attraktiva områden. Detta kan återigen kopplas till de 

konsekvenser Andersson och Fransson (2008) beskriver i marknadshypotesen vilket 

innebär att prisnivåerna på bebyggelsen kan bli för hög och exkludera invånare från 

bostadsmarknaden och stärka boendesegregationens fäste i Umeå. 

 

8.3 Vidare forskning  

 

Denna studie har främst bestått av att studera tidigare forskning om 

boendesegregation och hur Umeå kommuns framtida utveckling kan påverka detta 

fenomen. Studien visar att boendesegregation förekommer i Umeå men med tanke på 

att utvecklingen är planerad fram till 2050 kan inget tydligt resultat utläsas. Vidare 

forskning skulle således kunna följa upp denna studie om boendesegregationens 

utveckling i Umeå och även potentiellt breddas till att undersöka hur 

boendesegregation utvecklats i städer som under senare år haft en kraftig tillväxt.  
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9 SAMMANFATTNING 

 
Denna studie syftade till att undersöka boendesegregation ur två olika aspekter, om 

socioekonomisk boendesegregationen förekommer i Umeå stad samt hur Umeå 

behandlar boendesegregation i sin planering och hur det kan påverka segregationen. 

Den första delen av studien utgjordes av en statistisk undersökning genom att 

jämföra socioekonomiska aspekter mellan stadsdelarna i Umeå med hjälp av statistik 

över disponibel medianinkomst, förvärvsarbetande och utbildning från SCB. För att 

undersöka den kommunala planeringen och dess potentiella konsekvenser för 

boendesegregationen i staden gjordes en innehållsanalys av kommunala 

plandokument. I innehållsanalysen studerades Umeå kommuns översiktsplan med 

fördjupningar och bostadsförsörjningsprogram med fokus på tillväxt och 

bebyggelseutveckling.  

Resultatet av den statistiska undersökningen visar att det inom Umeå stad finns 

tydliga skillnader mellan stadsdelarna gällande disponibel medianinkomst, andel 

förvärvsarbetande och andelen utbildade. Dessa skillnader antyder att invånare med 

olika socioekonomiska förutsättningar lever åtskilt från varandra och således visar att 

boendesegregation är ett förekommande fenomen i Umeå stad. Av innehållsanalysen 

framgick att Umeå kommun framställer hållbar utveckling, förtätning och att uppnå 

en attraktiv blandstad som de viktigaste verktygen för den framtida 

stadsutvecklingen. 

Vidare diskuterades hur kommunens strategier för en hållbar utveckling kan påverka 

den boendesegregation vars förekomst visades av den statistiska undersökningen. I 

diskussionen fastställs det att Umeå kommun har goda möjligheter till att motverka 

boendesegregation med de tilltänkta utvecklingsstrategierna. Forskningsfronten är 

enade om att en blandad bebyggelse är av största vikt för att förebygga 

boendesegregation, detta är något som är integrerat i Umeås utvecklingsarbete men 

är fortfarande något som behöver problematiseras. Denna problematisering 

behandlar aspekter av stadsutveckling anknutet till socioekonomiska faktorer då 

dessa är den främsta orsaken till boendesegregation.  
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10 SLUTSATS 

 
Slutsatsen av att studera den socioekonomiska strukturen i Umeås stadsdelar är att 

det förekommer skillnader i utbildningsnivå, förvärvsarbetande och disponibel 

medianinkomst och att boendesegregationen således är ett förekommande fenomen. 

I de kommunala plandokumenten som behandlar stadsutveckling framgår det att 

boendesegregation är en viktig pusselbit i Umeås utvecklingsstrategi och mål om en 

hållbar utveckling. Kommunens målsättning är att uppnå denna hållbara tillväxt och 

således skapa ett integrerat samhälle med minskad boendesegregation genom att 

förtäta staden och skapa en blandad bebyggelse. Dessa strategier följer till mångt och 

mycket de åtgärder som föreslås av tidigare studier och teorier angående 

boendesegregation. Umeå kommun anses således ha goda förutsättningar för att 

motverka boendesegregationen i sitt utvecklingsarbete och deras strävan efter att 

uppnå 200 000 invånare. Goda förutsättningar är dock ingen garanti på att en 

hållbar utveckling uppnås och boendesegregationen minskar, därför är det även 

viktigt att belysa tillväxtens baksida. Boendesegregation är ett komplext fenomen och 

de uttalade strategierna innebär inte med säkerhet att boendesegregationen minskar, 

den skulle även kunna öka. Denna utveckling är planerad fram till år 2050 och därav 

kan ej några slutsatser om den kommunala planeringens effekt på 

boendesegregationen fastställas, endast empiriskt baserade spekulationer.  
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