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Abstract 

The aim of this study is to examine segregation in the three Swedish 

municipalities of Uppsala, Gävle and Värmdö. The study attempts to 

describe the current situation in regards to segregation in the chosen 

municipalities, the reasons for this and what the municipalities can do to 

prevent further segregation.  

In an attempt to find answer to these questions, a literature study has been 

done and three semi structured interviews with planners working for the 

municipalities in question. 

The study shows that different socio economic groups are indeed spatially 

clustered and a big reason for this is historic decisions in regard to large 

scale planning and Sweden’s historic housing policies. 

The interviews show that there are many possible tools for a planner to use 

when trying to decrease segregation. A large focus is put on creating mixed 

types of housing in each part of the city and municipality. Creating places 

for social interaction and good communications are also an important part 

according to all interviewees.  

The challenges faced by the planners are lack of economic incentive, the 

limitations of the planning system and preferences of the population. 
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REFERAT 

Syftet med denna studie är att undersöka boendesegregationen de tre 

svenska kommunerna Uppsala, Gävle och Värmdö. Studien syftar till att 

beskriva kommunernas nuvarande boendesegregation, orsakerna till 

detta samt arbetet som görs för att motverka ytterligare segregering. 

För att besvara dessa frågor så har en litteraturstudie genomförts samt tre 

semistrukturerade intervjuer med planerare som arbetar för de utvalda 

kommunerna. 

Studien visar att olika socioekonomiska grupper bor och verkar åtskilda 

från varandra i dessa kommuner och en stor anledning för detta är de 

historiska satsningarna på miljonprogrammen men även den svenska 

bostadspolitiken.  

Intervjuerna visar att det finns flera redskap en planerare kan använda för 

att motverka boendesegregering, bland annat genom att skapa blandade 

bostadsområden. Fokus läggs också på att främja social interaktion och att 

skapa sociala ytor. 

Utmaningarna planerarna möter är bristande ekonomiska 

förutsättningar, planprocessens begränsningar och befolkningens egna 

preferenser. 
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1. Introduktion 

I januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Det är 

en ökning på en miljon från 2014. Enligt SCB (2019) kommer befolkningen 

år 2029 ligga på 11 miljoner. För att dessa människor ska kunna leva och 

verka i samhället kommer det behövas byggas en stor mängd bostäder i 

svenska kommuner.  

Att bygga dessa bostäder kommer inte ske problemfritt. Det kommer kräva 

stora investeringar och ett gediget planarbete för att skapa hållbara och 

attraktiva bostadsområden. Redan idag är boendesegregationen ett hett 

ämne i den offentliga debatten. Det är en stor utmaning för Sveriges 

kommuner att skapa nya bostäder utan att förstärka boendesegregationen 

och samtidigt bekämpa den segregering som redan finns i samhället.  

Bostäder byggs, men för vem? Nybyggnationer har ofta en hög prislapp 

som exkluderar socioekonomiskt svaga grupper, detta kan bidra till ökat 

boendesegregation. De som inte kan flytta in i de fina och attraktiva 

stadsdelarna fastnar ofta i områden med lägre status. 

Vad gör egentligen kommuner och dess planerare för att motarbeta 

segregering och utanförskap?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva boendesegregationen i tre svenska 

kommuner. Studien syftar utöver detta till att undersöka 

boendesegregeringens orsaker samt kommunernas verktyg för att 

motverka detta. Utifrån detta ämnar studien besvara följande 

frågeställningar: 

Hur ser boendesegregationen ut i Uppsala kommun, Gävle kommun och 

Värmdö kommun? 

Vilka faktorer bidrar till ökat boendesegregation i de valda kommunerna? 
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Hur arbetar de kommunala planerarna för att motverka 

boendesegregation? 

 

1.2 Disposition 

Kapitel ett introducerar studien och dess syfte samt frågeställning. 

Det andra kapitlet beskriver litteraturen som studerats och därefter 

jämförts med resultatet. 

Kapitel tre förklarar hur studien genomfördes, val av metod, insamlingen 

av empiri och hur den använts, litteraturstudie samt avgränsningar. 

I det fjärde kapitlet går de kommuner som avhandlas i studien igenom. 

Kapitel fem är en redovisning av studiens resultat. Här redogörs 

respondenternas svar och åsikter kring intervjufrågorna samt studiens 

frågeställning. 

Kapitel sex är en sammanställning av diskussion och analys kring 

resultatet och dess förhållande till de utvalda teorierna. 
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2. Litteratur 

2.1 Svensk bostadspolitik 

Bostadspolitiken i Sverige har förändrats kraftigt över tid. Enligt Boverket 

(2007) så har den svenska bostadspolitiken gått igenom fyra olika skeden. 

Det första skedet är från mitten på 1940-talet till mitten på 70-talet då en 

nationell bostadsbrist råder i Sverige samt de existerande bostäderna har 

väldigt låg standard. Detta beror till stor del på att urbaniseringen tagit 

fart vilket resulterar i en stor befolkningsökning i städerna. Även sociala 

strukturer förändras och hushållen krymper och många väljer att bo 

ensamma. Under denna tid ökade kraven på god standard gällande vatten, 

avlopp och isolering vilket marknaden hade svårt att anpassa sig till. 

Glappet mellan vad befolkningen ville ha och vad de kunde betala för var 

för stort, så investeringar i bostäder var sällsynta och kortsiktiga. Den 

explosionsartade befolkningstillväxten i städerna under 50- och 60-talet 

resulterade ett kontant underskott i bostäder.  

Det andra skedet i svensk bostadspolitik sker mellan 1975 och 1986 enligt 

Boverket (2007). Dessa år karakteriseras av ett bostadsöverskott skapat av 

ett väldigt aktivt byggande i och med miljonprogrammet. Detta i 

kombination med den gröna vågen, då människor flyttade ut på 

landsbygden, påverkade bostadssektorn mycket negativt. Under dessa år 

noteras en tydlig social segregation i många av de nybyggda förorterna. Då 

staten har stått för majoriteten av kostnaderna för miljöprogrammen, som 

har svårt att dra in ekonomiskt vinst, uppstår en ovilja att satsa på nya 

byggnadsprojekt.  

Det tredje skedet karakteriseras av kraftigt byggande av privata aktörer 

med statlig backning enligt Boverket (2007). Under åren 1987 till 1996 

startas flera projekt som kommer att gå med stor ekonomisk förlust där 

staten och kommunala bolag i slutändan återigen får stå för notan. Genom 

att delvis avreglera bostadsmarknaden och sänka subventionerna till 

bostadsbolag deklarerar staten att bostadskrisen är löst i början av 1990-

talet. Under denna börjar även etnisk segregation uppmärksammas.  

Det fjärde och sista skedet, som inleddes 1997 och pågick fram till 

Boverkets rapport 2007, handlar till störst del om bostadsbrist enligt 

Boverket (2007). Storstadsregionerna expanderar kraftigt och priserna på 

bostäder i attraktiva delar av staden skjuter i höjden. I många mindre 

städer står befolkningstillväxten stilla eller backar, med bostadsöverskott 
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som resultat lokalt. På nationell nivå skapas dock ett bostadsunderskott. 

Vissa stadsdelar och förorter i utkanten av storstadsregionerna kommer 

att ha ett bostadsöverskott in på 2000-talet. Bristen på en viss sorts 

bostäder, mestadels för studenter, unga och små familjer, är dock spritt 

över hela landet. Boverket (2007) belyser flera faktorer som kan ha 

bromsat utvecklingen av nya bostäder, bland annat markpriser, bristande 

konkurrensmöjligheter och för långsam och komplicerad planprocess. 

 

2.2 Boendesegregation i Sverige 

Segregation är en term som syftar på att människor och grupper i ett 

samhälle bor och uppehåller sig på olika ytor och platser i en och samma 

stad. I ett segregerat samhälle så umgås och verkar människor för det 

mesta inom sin egen grupptillhörighet. Dessa grupper kan bland annat 

baseras på socioekonomisk klass, religion, etnicitet eller sexualitet. Denna 

isolering av grupper kan uppstå avsiktligt eller på grund av mekanismer 

som individen inte kan kontrollera. En isolerad grupp som inte umgås och 

möter människor med andra kunskaper och erfarenheter går miste om 

möjligheter att lära och integreras i samhället. (Nationalencyklopedin, 

2019d) 

Segregation är motsatsen till integration, där integration ses som positivt 

och gynnande för samhället. Segregation syftar på invånarnas splittring, 

fragmentering och avstånd mellan grupper och individer i en stad eller 

samhälle. Integration syftar på den oftast positiva förenande mekanism 

som många städer och politiker eftersträvar, skapandet av något 

gemensamt och sammanhållande (Socialstyrelsen, 2010). 

Den geografiska segregationen uppstår när befolkningen inte har en jämn 

fördelning i det allmänna rummet, eller på arbetsplatsers eller skolor. 

Graden av segregering kan variera från plats till plats, från den integrerade 

platsen, till den slumpmässigt och utspridda segregationen, till en total 

eller fullständig separation mellan grupper. I den typiska storstaden är 

den sociala och ekonomiska rörligheten påtagande och det finns en stor 

variation av kulturer och grupper just på grund av det stora 

befolkningsunderlaget. Men ofta finns det även avgörande skillnader i 

boendemönster och geografisk spridning bland stadens olika grupper 

(Socialstyrelsen, 2010). 
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Diskursen kring Boendesegregation i Sverige handlar idag ofta om 

miljonprogrammet. Miljonprogrammet var en politisk satsning för att 

bekämpa bostadsbristen samt höja bostandarden för svenska familjer 

under slutet av 60-talet och början på 70-talet. Sverige hade under 50- och 

60-talet haft stora problem med trångboddhet och bostadsbrist.  Under 

dessa år byggdes närmare en miljon bostäder, främst i och som förorter, 

med modernismen i åtanke. Storskaliga projekt genomfördes, för att 

maximera mängden bostäder och minimera kostnader. Den ursprungliga 

idén var att dessa bostadsområden skulle formas runt ett centrum eller 

torg, vilket skulle fungera som stadsdelens hjärta med blandad bebyggelse. 

(Lilja, 2005). 

Förändringen av miljonprogrammet, från en framtidsvision till bilden för 

svensk boendesegregation, startade tidigt och har fortsatt in i modern tid. 

Redan vid färdigställandet av majoriteten av bostäderna så visade det sig 

att bostadsbehovet inte var lika högt som beräknat. Många av 

lägenheterna kom att stå tomma, trots att de var helt nybyggda 

(SOU,1997). 

Dessa lägenheter kom sedan att fyllas av europeisk arbetskraft som under 

70-talet var ungefär 250 000 personer. Detta i kombination med att 

bostäderna i miljonprogrammen var billiga och användes som 

stödboenden för social utsatta skapade tidigt en bild av dessa förorter som 

utsatta och ekonomiskt svaga (SOU, 1997). 

Enligt Rapport Integration 2003 som publicerades av det dåvarande 

Integrationsverket (2004) så flyttar nyanlända i stor utsträckning till 

områden där det redan finns enklaver av landsmän. Då dessa grupper 

historiskt sett redan bor i de områden som ofta pekas ut som segregerade 

områden så cementeras segregationen. Integrationsverket (2004) pekar 

på att migrationsvågen efter och under kriget i det forna Jugoslavien 

tydligt visar denna tendens, då majoriteten av de migranter som kom till 

Sverige under denna period bosatte sig i redan utsatta områden. 

Rapporten menar också att segregeringen i Sverige har ökat stadigt fram 

till dess publicering, inte bara i storstadsregionerna utan även i 

mellanstora städer som till exempel Jönköping och Umeå. 

1998 beslöt Sveriges riksdag att alla framtida regeringar aktivt ska driva 

en politik som i storstadsregionerna ska leda till att den etniska, sociala 

och diskriminerande segregationen bryts. Arbetet skall även resultera i ett 
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jämlikt och jämställt samhälle och levnadsstandard för invånarna i 

storstäderna (Socialstyrelsen, 2010). 

 

 

2.3 Grannskapseffekter 

Grannskapet, ett rumsligt mått som är större än ett kvarter och mindre än 

en kommun, används ofta inom forskningen kring integration och 

segregation. Detta mått anses vara ett bättre val än till exempel en hel 

kommun, då den interna segregeringsgraden inom en kommuns gränser 

kan vara betydande. Om forskningen istället fokuserar på kommunen som 

helhet, minskar automatiskt graden av segregering samtidigt som 

segregeringsgraden ökar om man tittar på enbart kvarter, då 

befolkningsmängd påverkar utfallet. Grannskapet, området där 

befolkningen verkar och bor, fungerar också som en naturlig avgränsning 

för individen  (Socialstyrelsen, 2010). 

Grannskapseffekter syftar på att boende på en plats påverkar sin 

omgivning, men även att omgivningen påverkar individen. Teorin är att 

socioekonomiskt starka grannskap ger bättre förutsättningar för individen 

att själv bli socioekonomiskt stark, samt att socioekonomiskt svaga 

områden ger sämre förutsättningar. Grannskapseffekter skulle alltså 

kunna vara både positiva och negativa. Genom att undersöka och studera 

grannskapseffekters påverkan på individen så skulle problemområden 

kunna identifieras och politiska insatser genomföras för att skapa jämlika 

chanser för individen (Sundlöf, 2008). 

Socialstyrelsens rapport från 2010 slår fast att ungdomar som växer upp i 

socioekonomiskt utsatta områden i storstadsregionerna har sämre 

förutsättningar att klara sig i skolan och därefter ta sig in på 

arbetsmarknaden. Samtidigt ökar risken för att bli dömd för brott samt gå 

på ekonomiska bidrag. Ungdomar som växer upp i socioekonomiskt starka 

grannskap får generellt bättre betyg, högre anställningsgrad och ”större 

samhällskompetens samt bättre möjligheter att se till sina behov, vilket 

ger dessa människor större makt över tillvaron”.(s. 183) 

Lilja (2011) menar dock att grannskapseffekter är långt ifrån bevisade. 

Snarare handlar majoriteten av så kallade granskapseffekter om naturliga 

variationer i befolkningsstrukturer och områdens karaktär. Teorierna 
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kring grannskapseffekter har dock fått stor genomslagskraft inom den 

politiska debatten, vilket Lilja (2011) menar begränsar kunskapen om 

utanförskapets effekter på samhället. 

2.4 Nyurbanism 

I ”The death and Life of Great American Cities” attackerar Jacobs (1961) 

den traditionella synen på samhälls- och stadsplanering. Författaren 

menar att tidigare idéer som kretsade kring funktionalism och rationalism 

ledde till stadsdelars död eller omvandling till oönskade slumområden. 

Boken var baserad på nordamerikanska storstäder, som enligt Jacobs 

(1961) hade förvandlat stadsdelarna till isolerade öar eller enheter. De 

stora satsningarna på förorter med billiga blockhus som skapades som 

bostäder för under och medelklassen var ett stort misstag, som ledde till 

utanförskap och segregation.  

Jacobs (1961) menade att genom investeringar och renoveringar så skulle 

man kunna skapa attraktiva och sociala städer som främmade 

befolkningens hälsa och livssituation. Genom att satsa på levande gator, 

med blandade upplåtelseformer så skulle gatan, eller trottoaren, skapa 

social sammanhållning och trygghet. Genom att renovera och rusta upp 

gator, bostäder och parker, skulle negativa trender kunna vändas och 

skapa välmående ytor och platser. Det sociala livet och utbytet människor 

i mellan, menade Jacobs (1961) var den viktigaste kraften för att skapa en 

integrerad stad.  

Denna publicering kom senare att bli grunden för en ny trend inom 

samhällsplaneringen och planerarens roll i att utforma staden. New 

urbanism (Nyurbanismen) vänder sig mot Howard och Le Corbusiers 

läror som tidigare var dominerande inom planeringsteorin och samhällets 

utformning. Istället lägger nyurbanismen fokus på kommunikation, 

demokrati samt socialt och ekologiskt hållbara städer. Istället för att riva 

och bygga om, ofta efter ett förutbestämt ideal eller mål, så skulle 

planeringen ske genom dialog med invånare och näringsidkare i 

närområdet. Istället för att följa det klassiska tänket kring förorter och 

sattelitområden, skulle utvecklingen i staden i större grad handla om 

förtätning med fokus på blandade boenden och funktioner.  (Fainstein & 

Campbell, 2012) 

Den fysiska strukturen i staden skulle fokusera på att bygga ett aktivt 

stadsliv över hela staden, inte som tidigare där stadskärnan varit livfull 
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och förorterna bestått av sovande stadsdelar utifrån en amerikansk 

sprawl-modell. Grundprincipen skulle komma att handla om gångavstånd 

till service och handel från individens bostad, vilka skulle variera från små 

studiolägenheter till stora familjehus, allt på samma plats i en integrerad 

stad. Vägarna skulle smalas av, för att begränsa trafik och istället främja 

de boendes sociala ytor samt gång och cykel-trafik. Utöver den sociala 

aspekten finns även ett fokus på hållbarhet inom nyurbanismen, där 

byggnationer och omvandling bör göras på ett så ekologiskt och 

miljövänligt sätt som möjligt. (Parker, 2004) 

 

2.5 Privata aktörer inom stadsutvecklingen 

Redan 1816 publicerade dem tyska nationalekonomen Johann Heinrich 

von Thünen sin lokaliseringsteori, som behandlade marknadens kraft och 

hur marknaden och dess aktörer är avgörande för hur stad och land nyttjas 

och utvecklas. Lokaliseringsteorin skulle komma att utvecklas och 

omarbetas av flera historiska teoretiker, bland annat Weber (1909) och 

Christaller (1933). Huvuddragen i teorin är att den fria människans jakt 

på ekonomisk vinning kommer avgöra hur och var olika näringar kommer 

att lokaliseras i relation till marknadens centrum. Detta kan även 

appliceras på bostäder, där de dyra och fina bostäderna ofta hamnar nära 

stadens centrum och de med mindre kapital handlar i stadens utkanter, 

där hyror och bostäder är billigare (Nationalencyklopedin, 2019e). 

Harvey (2011) beskriver i boken ”Ojämlikhetens nya geografi” hur 

nordamerikanska planerare och beslutsfattare i slutet av 80-talet var 

tvungna att byta kurs kring hur statsutvecklingen finansierades. För att 

minimera kostnaderna för staten och det offentliga, så uppmuntrades 

privata aktörer och entreprenörer ge sig in i statsutvecklingen och driva 

storskaliga byggprojekt. Detta synsätt kom att spridas globalt, så att 

byggherrar och kapitalstarka investerare kom att bli motorerna i 

samhällsutvecklingen, medan politiker och tjänstemän kom att förskjutas 

till sidlinjerna. Dessa privat-offentliga samarbeten dominerar 

nybyggnationer och bostadsutvecklingen i väst menar Harvey (2011). Det 

positiva med detta är att den offentliga sektorn inte behöver investera lika 

mycket kapital som tidigare, men det finns även flera negativa aspekter. 

Vinsten från projekten tenderar i att gå till den privata aktören, samtidigt 

som en stor del av risken ofta faller på det offentliga. Detta kapitalistiskt 
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drivna synsätt är i ständig jakt på att få ut maximal ekonomisk vinning, 

vilket resulterar i att attraktiva och dyra bostäder prioriteras av det 

privata, medan billiga och mindre bostäder ignoreras eller inte byggs alls 

(Harvey, 2011). 

Florida (2006) menar att en stad måste byggas attraktiv, för att attrahera 

socioekonomiskt starka människor vilka i sin tur kommer driva 

ekonomisk tillväxt och främja staden kulturellt och socialt. Detta sker 

genom att staden producerar ”the three T’s” – Talent (begåvad 

befolkning), Tolerance (öppen och mångkulturell miljö) och Technologies 

(infrastruktur). Genom att investera i ett utbud av service som främjar 

social integration, såsom teatrar och restauranger, så utvecklas staden och 

dess befolkning tillsammans. Därför bör politiker och planerare fokusera 

på en viss sorts infrastruktur, som till exempel parker och cykelvägar, 

vilket skapar sociala utbyten och inkludering i staden. 

Despotovic & Thörn (2015) beskriver i sin granskning av Göteborgs 

planeringsarbete hur ekonomiska intressen har tagit över och kraftigt 

begränsat planeringsprocessen i staden. Genom att en stad växer så växer 

även den del av staden som kallas stadskärna eller ”central business 

district”. Denna del av staden karaktäriseras av höga bostadspriser, 

attraktivt läge och snabb omvandling av stadsbilden. När stadskärnan 

växer så puttas ekonomiskt svagare personer och näringar ut i periferin, 

då de inte kan tävla med kapitalstarka individer och organisationer. Denna 

utträngning av utsatta grupper sker enligt Despotovic & Thörn (2015) med 

politiker och planerares godkännande, under skenet av förnyelse och 

upprustning. Detta beteende skapar enligt författarna inte enbart en 

ständigt pågående gentrifiering av centrala stadsdelar, men cementerar 

även en ekonomisk segregation i landets städer. Författarna kallar 

fenomenet ”den urbana fronten” – frontlinjen på en ständigt pågående 

konflikt mellan ekonomiska intressen som expanderar från stadens 

mittpunkt och kolliderar med ekonomiskt svagare grupper i stadens 

utkanter.  
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2.6 Den sociala staden 

Alla forskare håller dock inte med om att stadens fysiska struktur och 

planering kring denna är den avgörande orsaken för boendesegregering. 

Lilja (2013) argumenterar för att det är sociala strukturer och faktorer som 

inte bara skapar utan även bibehåller segregationen mellan grupper i 

samhällen och städer. Ett stort hinder för att lösa problematiken med 

segregering är att politiker och planerare sällan sätter sig in i de 

segregerade gruppernas situation. Istället ses utanförskapsområden och 

platser med ett utifrånperspektiv. De positiva sociala mekanismerna på en 

plats ignoreras och istället läggs allt fokus på ”den problemfyllda förorten” 

som privata och statliga aktörer måste städa upp.  

Lilja (2013) argumenterar för att denna syn leder till marginaliserade 

områden och marginaliserade invånare som bor på dessa platser. Genom 

att enbart fokusera på den fysiska miljön och dess problem, ignoreras det 

sociala vilket skapar nya problem. Den klassiska synen på svensk 

planering har alltså ignorerat platsers sociala värden för den lokala 

befolkningen och dess nätverk, till fördel för politikers och arkitekters 

visioner.  

Med detta i åtanke menar Lilja (2013) att sociala normer och fördomar kan 

vara minst lika drivande, eller möjligen mer drivande, som fysisk 

planering. Genom människans beteende och handlande skapas en naturlig 

segregering, där vissa grupper väljer bort vissa platser utifrån personliga 

preferenser, samtidigt som vissa grupper tvingas bosätta sig på en viss 

plats på grund av begränsad ekonomisk eller social möjlighet. Detta 

skapar i sin tur ett ”vi mot dem” synsätt som stigmatiserar grupper och 

platser. Lilja (2013) menar att de som står utanför och beskriver en plats i 

negativa ordalag även bidrar och skapar segregation. Vissa grupper har 

makten och inflytandet att stämpla en plats som attraktiv eller oattraktiv, 

oavsett vad de som bor på platsen tycker och tänker i frågan.  

Massey (1994) anser också att en plats identitet bygger på sociala 

interaktioner mellan människor på platsen, och inte dess fysiska attribut. 

Hon för fram argumentet att en plats formas av dess syfte och dess 

invånare, och relationen till andra platser runt omkring. En stadsdel eller 

område har även flera olika identiteter beroende på vem som vistas eller 

använder sig av platsen. En och samma plats kan vara allt från en 

arbetsplats, till lekplats eller en bostad – beroende på vem man frågar. 
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Man kan alltså inte peka på en plats och konstatera att den enbart är utsatt 

eller exkluderad, då den inte är det för alla individer menar Massey (1994). 

Utöver att ha flera identiteter så är en plats också en process som ständigt 

förändras. Ett kvarter eller stadsdel är i ständig förändring, både socialt 

och fysiskt. Därför måste man förstå platsen på ett djupare plan för att 

kunna förändra den till det bättre. Synen på platsens utsida och insida är 

även den förlegad enligt Massey (1994) då det inte går att peka på vart en 

plats börjar och en annan slutar, då gränser är flexibla och inte absoluta.  

Neuman (2015) har studerat flyttmönster i Sverige och skriver i rapporten 

”Ethnic Segregation, Tipping Behaviour, and Native Residential 

Mobility” om en tendens att majoritetsbefolkningen lämnar ett 

bostadsområde eller kvarter om det flyttar in för många minoriteter. I 

rapporten beskrivs en återkommande trend där gruppen ”svenskar” 

överger ett område ifall gruppen ”utomeuropeiska invandrare” når en viss 

procent av de boende. Detta är något som det skrivits mycket om i 

Nordamerika, där det kallas ”white flight”, men Neuman (2015) fastslår 

att så även sker i Sverige. Denna ovilja från majoritetsbefolkningen att bo 

tillsammans med minoritetsgrupper skapar inte bara nya segregerade 

områden, men även befäster de redan segregerade, då trenden visar att 

majoritetsbefolkningen tenderar att inte flytta till bostadsområden där 

minoritetsgrupper utgör en majoritet av de boende. (Neuman, 2015) 

Harris (1999) som har forskat om samma sak som Neuman, fast med 

amerikansk data, menar dock att ”white flight” inte handlar om etnicitet 

utan istället handlar om socioekonomisk klass. Det handlar alltså om att 

personer från övre- och medelklassen, som enligt Harris (1999) oftast är 

majoritetsbefolkningen, flyttar ifrån människor som tillhör den 

ekonomiska underklassen som ofta består av minoriteter.  Detta speglar 

dock ett djupt problem i samhället, när etnicitet och klass går hand i hand. 

Harris (1999) drar också slutsatsen att majoritetsbefolkningen undviker 

platser som domineras av minoriteter för att dessa områden blivit socio-

ekonomiskt svaga, med mer brott och sämre skolor, vilket sänker platsens 

attraktivitet. 

Det är tydligt att stadens sociala liv är en viktig byggsten för att staden och 

människan ska fungera på produktivt och positivt sätt. Putnam (2000) 

menar att ju mindre sociala interaktioner individer och grupper har med 

varandra, desto mindre personlig utveckling får individen. Även 
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möjligheter, ekonomiskt och socialt, begränsas när befolkningen inte 

integreras med varandra och får uppleva nya perspektiv och åsikter. En 

delad, eller segregerad, befolkning är enligt Putnam (2000) en 

missgynnad befolkning, där fördomar och misstro för samhället och dess 

medborgare frodas. 
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3. Metod  

3.1 Forskningsmetod 

Starrin & Svensson (1994) menar att diskursen kring kvalitativ och 

kvantitativ metod och hur man ska definiera dessa varierar stort. Men de 

anser att den tydligaste förklaringen är att data som är generell ofta är 

kvalitativ och att data som är precis är kvantitativ. Även begreppen 

objektiv/subjektiv används vid avgörande för kvalitativ eller kvantitativ 

data, där de subjektiva åsikterna kategoriseras som kvalitativa samtidigt 

som objektiv data är kvantitativ. Starrin & Svensson (1994) ger ett exempel 

där en persons åsikt om vad som är vackert är kvalitativ data, men hur 

många grader varmt det är utomhus är kvantitativ data. 

Starrin & Svensson (1994) beskriver den kvalitativa metoden som effektiv 

när det kommer till att beskriva eller undersöka strukturer och processer. 

Denna uppsats är av kvalitativ typ, då målet är att undersöka planerares 

åsikter och upplevelser kring ett specifikt ämne, bostadssegregation. 

Då denna uppsats fokuserar på några få svenska kommuner och hur de 

arbetar kring en social process, segregation, så är det även en fallstudie. 

Enligt Denscombe (2009) så passar fallstudien när forskaren väljer att 

fokusera på en specifik relation eller process och hur den relaterar till en 

eller några få platser eller enheter. Med hjälp av en fallstudie kan forskaren 

dyka djupare i ett ämne och förstå dess komplexitet menar Denscombe 

(2009) samtidigt som fokus läggs på hela processer snarare än att 

begränsa studien till resultat av processen eller handlingen i fråga.  

Intervjuer är enligt Kvale (2009) ett lämpligt verktyg forskaren kan 

använda för att få fram djupare kunskap kring sociala strukturer och 

händelser. Utifrån detta så har intervjuer, i kombination med 

kommunernas egna plandokument, använts för att besvara 

frågeställningen i denna uppsats.  
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3.2 Litteraturstudie 

För att sammanställa kunskap kring bostadssegregering och social 

hållbarhet, dess drivkrafter och potentiella lösningar, så har en 

litteraturstudie genomförts. Bryman (2018) menar att litteraturstudien är 

en viktig byggsten i varje forskningsprocess, den ska ske kontinuerligt 

genom hela arbetet med en rapport, från början till slut. Att söka relevant 

litteratur och hitta tidigare kunskap kring rapportens ämne, som därefter 

kan kopplas till forskarens insamlade empiri, är en mycket viktig del av 

slutprodukten.  

En litteraturstudie bör inte enbart bestå av ett referat från tidigare 

forskare, utan undersökas med ett kritiskt öga och utifrån ett relevant 

perspektiv. De teorier och idéer som redovisas i en forskares 

litteraturstudie bör kunna ställas i relation till forskarens empiri eller 

forskningsområde. Forskaren ska även redovisa metoden och urvalet som 

använts under inhämtningen av litteraturen i fråga (Bryman, 2018). 

Teorierna som ingår i litteraturstudien i denna rapport fokuserar till 

största del på orsakerna bakom segregering i stad och samhällen. Men 

även teorier kring verktyg och strategier för att motverka segregering och 

skapa en öppen och tolerant stadsbild. Detta för att få en djupare förståelse 

kring ämnet och därefter kunna ställa det mot den insamlade empirin.  

De olika texterna i litteraturstudien presenterar olika åsikter kring 

segregering och utanförskap, vilket redovisas med hjälp av olika teman 

baserade på huvuddragen i författarnas teorier.  

I denna litteraturstudie har digitala hjälpmedel till stor del använts. 

Google schoolar, Diva, Nationalencyklopedin och Umeå Universitets 

bibliotekdatabas har använts flitigt. De fraser och sökord som har används 

är olika variationer av Segregering, Social hållbarhet, Utanförskap, 

Samhällsplanering, Bostadspolitik och fysisk planering, på svenska och 

engelska.  

 

3.3 Urval 

Ett viktigt kriterium för urvalet av kommuner för denna fallstudie var 

befolkningstillväxt. Om kommunen står stilla i befolkningsmängd, eller 

minskar, så kommer det påverka tillväxt och möjlighet för nya planer och 

satsningar. Kommunerna önskades också ha relativt nya översiktsplaner, 
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då arbetet kring segregering och social hållbarhet inte alltid har haft så 

stort fokus enligt Boverket (2007) 

Kommunernas storlek var också av intresse. Detta för att ha möjlighet att 

studera kommuner med stor skillnad i befolkningsmängd arbetar med ett 

riksomfattande problem.  

Utifrån dessa kriterier kontaktades flertalet kommuner och de som 

svarade var Uppsala, Gävle och Värmdö kommun. Då Uppsala har 

Sveriges fjärde största befolkning, Gävle kommun är mer av en mellanstor 

kommun och Värmdö kommun får representera de mindre kommunerna 

i Sverige. 

 

3.4 Insamling av empiri 

Denscombe (2009) menar att en av fallstudiens styrkor är att den 

möjliggör för forskaren att använda sig av flera källor och metoder för att 

samla in empiri. Varierande källor ses inte som något negativt, snarare 

som en styrka för studiens utfall. Denna studie bygger till största del på 

intervjuer men även kommuners översiktsplaner och plandokument som 

rör segregering och social hållbarhet har använts.  

Intervjuerna var semistrukturerade och berörde ämnet 

bostadssegregering, hur det ser ut i respektive kommun, vad det beror på 

samt hur planerare kan motverka segregation. Både arbetet kring den 

fysiska utformningen av kommunen men även det sociala arbetet kring 

utanförskap diskuterades. De medverkande respondenterna är även 

anonyma då de som tjänstemän i viss mån representerar sina kommuner.  

 

3.4.1 Intervjuer 

Ekholm & Fransson (2002) beskriver intervjun som ett redskap som kan 

användas med olika hård styrning. Det finns en skala där den extremt 

styrda intervjun, surveyintervju eller enkät, ställs mot den fria, öppna 

intervjun. Där den förstnämnda följer ett strikt schema och frågeställning 

men den fria intervjun har en lös struktur och endast ett svagt fokus på 

ämnet.  

Intervjuerna i denna uppsats har följt en semistrukturerad mall som 

förberetts sen tidigare utifrån Denscombes (2009) instruktioner. En lista 
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med ämnen och frågor (bilaga 1) hade förberetts inför intervjuerna men 

därefter skedde ett naturligt och flexibelt samtal, med följdfrågor och 

förtydliganden. Detta ger respondenten möjlighet att ge mer utförliga svar 

vilket ökar möjligheten för förmedling av fördjupad kunskap.  

En av intervjuerna skedde i person, på en plats som respondenten valde, 

en skedde via telefon och den tredje via mail. Initialt var planen att alla 

kommuners respondenter skulle intervjuas i person. Men på grund av 

tidsbrist, både hos forskare och respondent, så fick individuella lösningar 

hittas. Intervjuerna spelades in digitalt, med de medverkandes tillstånd, 

för att därefter bearbetas och analyseras. Intervjuerna tog mellan 25 och 

35 minuter, beroende på utförligheten i respondentens svar. Dessa skedde 

under kontorstid relativt tidigt i studiens utförande. Garantin att 

respondenten skulle få vara anonym underlättade delvis att det blev lättare 

att hitta respondenter, men kan även bidra till att respondenten ger ett 

ärligare och öppnare svar än om de hade representerat en namngiven 

organisation. 

Den digitala intervjun resulterade i mindre arbete på forskarens sida, då 

den i mailform redan är transkriberad. Att den inte sker i person kan ha 

både negativa och positiva effekter. Det positiva kan vara att respondenten 

känner sig tryggare då hen kan ta sin tid och själv välja plats för utförandet 

av svaren. En negativ effekt är att möjligheten för förtydliganden och 

följdfrågor är mindre. I detta fall är det tydligt att slutprodukten av 

intervjun som skedde via mail blev betydligt kortare och mindre utförlig 

än de andra två intervjuerna. 

Före, under och efter intervjuernas genomförande följdes Denscombes 

(2009) checklista som behandlar vikten av korrekt utförande och 

betänkande av intervjuareffekten, vilket betyder hur den utfrågades svar 

kan förändras utifrån intervjuarens person och beteende. Även vikten av 

tydlig information om samtycke och konfidentiell hantering av data och 

respondentens identitet betonades. Alla tre kommunerna har externa 

planer som berör byggande av bostäder på ett hållbart och inkluderande 

sätt vilket även har använts i arbetet.  
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3.4.2 Plandokument 

Plandokument och handlingar har även använts som underlag för 

resultatet. Urvalet av dessa berodde på relevans utifrån för arbetets syfte, 

utgångspunkter och frågeställningar. De utvalda handlingarna är 

översiktsplanerna för Uppsala kommun (2016), Gävle kommun (2017) och 

Värmdö kommun (2012). Uppsala och Gävle kommun har även 

fördjupade översiktsplaner som handlar om bostadsutbudet och hur det 

ska komma att utformas i framtida projekt, vilket även bidrar till 

resultatet. 

Denscombe (2009) menar att studier av dokument är ett bra komplement 

till andra forskningsmetoder, som till exempel observationer och 

intervjuer. Forskaren bör dock betänka dokumentets validitet och inte 

acceptera allt som publiceras av statliga eller kommunala tjänstemän som 

allmän sanning. Denscombe (2009) argumenterar för att dokument måste 

utvärderas utifrån fyra olika krav: 

Autencitet – dokumentets äkthet och ursprung.  

Trovärdighet – innehållets objektivitet och sanningshalt. 

Representativitet – dokumentets vikt utifrån innehållets kontext. Om det 

representerar en verklighet eller process på ett relevant sätt. 

Innebörd – innehållets tydlighet och mening.  

I denna studie har dokument som är publicerade av svenska kommuner 

använts. De har studerats för att hitta relevant information kring 

frågeställningen men även teman som berör boendesegregering. 

Dokumenten är alltså utgivna av kommuner vilket bör ge dem en god 

autencitet. Tjänstemännen som skrivit dokumenten kan enligt 

Denscombe (2009) har god trovärdighet då de ska vara objektiva, men det 

är också möjligt att de påverkas av att representera sin kommun och 

arbetsgivare. Detta skulle kunna resultera i att dokumenten har en 

dragning åt en positiv eller skönmålande bild, då de även representerar 

kommunen. 

Då det är tre olika kommuners dokument som har använts, från 

kommuner av olika storlek, kan man argumentera för att 

representativiteten är god. Även innebörden är god, många teman kring 

boendesegregation är tydliga och relevanta. Viss information saknas dock 

i dokumenten, som en tydlig bild av de historiska orsakerna som skapat 
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segregationen i kommunerna, ett stort fokus läggs på framtiden och 

potentiella lösningar.  

 

 

3.5 Analys av empiri 

Den tematiska analysen är enligt Bryman (2018) en av de vanligaste 

strategierna för att bearbeta kvalitativ data. Den är dock något diffus, då 

den inte utgår från en tydlig, tidigare bestämd, bakgrund eller åsikt. Jakten 

eller sökandet efter teman är något som används i de flesta kvalitativa 

metoderna, såsom grundad teori, narrativ analys och diskursanalys. 

Tematiska analyser kan ofta gå hand i hand, eller vara samma sak, som 

kodning. 

Denscombe (2009) menar att identifieringen av teman har en central roll 

i analysen av just intervjuer. Teman är ämnen eller fenomen som 

respondenten i en intervju återkommer till eller som forskaren anser är 

viktigt. Om forskaren förankrar sina teman i mer än en intervju, så får 

temat mer värde och blir mer relevant.  

Under bearbetningen av insamlad empiri så transkriberades de inspelade 

intervjuerna och lästes igenom flertalet gånger. Med hjälp av 

markeringspenna så kunde viktiga ord eller fraser överstrykas och sparas 

som ett potentiellt tema eller citat. Dessa delades därefter in i koder som 

användes kontinuerligt allt eftersom texterna bearbetades. När all 

transkriberad text från intervjuerna var kodad och analyserad så valdes 

teman ut, som presenteras i resultatet. Även de kapitel i kommunala 

översiktsplaner som berör segregering och social hållbarhet gicks igenom 

och markerades med hjälp av tematisk analys. 

Denscombe (2009) menar att även tolkning och analys, likt en intervju i 

sig själv, är något subjektivt. Därför måste forskaren betänka sin egen 

bakgrund och person, när text analyseras. Så även om en utomstående 

forskare ofta kan göra en mer objektiv analys på en respondents svar, så 

bör forskaren ha i åtanke sin egen roll i hur analysens slutgiltiga form ser 

ut. 
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3.6 Avgränsningar 

Segregation existerar och tar sig uttryck på väldigt många olika sätt. Denna 

studie lägger fokus på boendesegregationen och dess utfall i de tre 

kommunerna Uppsala, Gävle och Värmdö kommun. Denna begränsning 

av studieområde, tre av Sveriges 290 kommuner, betyder att resultatet 

inte kan appliceras på andra kommuner rakt av, men kan trots det bidra 

till en helhetsbild av boendesegregationen i landet. Studien berör enbart 

kvalitativ data från officiella planprogram och genomförda intervjuer. 

Respondenterna är utvalda utifrån arbetsuppgifter som anses vara 

relevanta för studien. I detta fall översiktsplanerarna och detaljplanerare. 

Data över befolkning, inkomst eller etnicitet behandlas ej inom ramarna 

för studien.  

 

3.7 Metoddiskusion 

Denna studie baseras till största del på tre intervjuer med kommunalt 

anställda planerare. Målet var från början att tala med fler planerare från 

fler kommuner, men det visade sig tidigt under studiens arbete att det var 

svårt att komma i kontakt med personer som var öppna för att ställa upp 

på intervju. Måhända var val av kontaktmedium, i detta fall email, inte det 

mest optimala. En mer direkt kontakt via telefon eller besök i person hade 

kanske resulterat i att fler deltagit i studien. De som ställde upp var dock 

mycket öppna om sina kommuners arbeten och gav en djupare förståelse 

om det valda ämnet än till exempel de kommunala översiktsplanerna. 

Planerarna som deltog i studien hade alla arbetat mer än 20 år inom yrket, 

vilket bidrog till mycket kunskap och utförliga svar, även om 

respondenterna var få till antal. 

För att få en fler perspektiv hade även andra grupper kunnat inkluderats i 

studien, till exempel politiker och representanter från den privata sektorn 

som står för en stor del av det som byggs i kommunerna. Just den politiska 

aspekten hade kunnat vara av intresse, då många avgörande beslut inom 

samhällsplaneringen tas av just politiker. 
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4. Områdesbeskrivning 

4.1 Uppsala kommun 

Uppsala kommun har 225 000 invånare och är därmed Sveriges fjärde 

folkrikaste kommun. Kommunens centralort är Uppsala, där 150 000 av 

kommunens invånare bor. I Uppsala ligger nordens äldsta universitet, 

Sveriges största domkyrka och ett av landets största sjukhus. Av de boende 

i kommunen så jobbar en stor del inom offentlig sektor i och med 

universitetet och sjukhuset, men även inom medicin och bioteknik, samt i 

tillverkningsindustrin (Nationalencyklopedin, 2019a). 

Kommunen har haft en stadig befolkningsökning i flera decennier. Det 

som driver på befolkningsutvecklingen är attraktionskraften av 

universitetet, statlig verksamhet och en stor privat sektor som erbjuder 

många jobbmöjligheter. Närheten till Stockholm har också bidragit till 

Uppsalas tillväxt, då många boende i kommunen pendlar till arbeten i 

storstaden. Kommunen förutspår en fortsatt stark befolkningsökning som 

2030 borde uppgå till cirka 270 000 invånare (Uppsala kommun, 2016). 

Uppsala kommun har än lägre medelålder än Sveriges genomsnitt. 

Kommunen har en arbetslöshet på 5,2 % vilket är lägre än snittet för 

Sverige som låg på 6,3 %. Snittinkomsten och mängden högutbildade i 

Uppsala kommun är också högre än det nationella genomsnittet. Det 

genomsnittliga huspriset i Uppsala kommun ligger på 4 miljoner vilket är 

nästan 25 % högre än rikets snitt. 2018 byggdes det 2249 nya lägenheter i 

Uppsala kommun (SCB, 2019). 

 

 

4.2 Gävle kommun 

Gävle kommun ligger i södra Norrland och har en befolkning på 101 500 

invånare. Den största tätorten i kommunen är Gävle, där 75 000 av 

kommunens invånare bor. Staden Gävle har historiskt sett varit ett 

handelscentrum för sjöfart samt en industristad. Varvsindustri, 

tobaksindustri och textilindustri har historiskt dominerat 

arbetsmarknaden. Idag så arbetar majoriteten av kommunens invånare 

inom tjänstesektorn, men även viss industri finns kvar, bland annat 

skogsindustri, verkstadsindustri och pappersindustri 

(Nationalencyklopedin, 2019b). 
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Kommunen har haft en stadig befolkningsökning men som trappades av 

under 70-talet och framåt. I modern tid så har befolkningsökningen svängt 

i takt med låg och högkonjunkturer, under senare år har 

befolkningsökningen i stor del berott på nyanlända flyktingar. Genom 

byggande av bostäder i attraktiva lägen och ett stort fokus på hållbarhet 

och småföretagande planerar kommunen att ha 130 000 invånare år 2030 

(Gävle kommun, 2017). 

Gävle kommuns befolkning har en medelålder som är något högre än 

Sveriges genomsnitt. Arbetslösheten ligger på 6,8 % och snittinkomsten är 

lägre än i övriga landet, även utbildningsnivån är lägre än det nationella 

genomsnittet. Det genomsnittliga huspriset i Gävle kommun ligger på 2,7 

miljoner. 2018 byggdes det 621 nya lägenheter i kommunen (SCB, 2019). 

 

4.3 Värmdö Kommun 

Värmdö kommun ligger i Södermanland och uppland samt innehåller en 

stor del av öarna som brukar benämnas Stockholms skärgård. I 

kommunen bor det 44 000 invånare och ungefär hälften bor i tätorten 

Gustavsberg. Värmdö kommun var länge en skärgårdskommun som 

livnärde sig på jordbruk och fiske. Men på 1800-talet växte Gustavsbergs 

porslinfabrik fram och blev kommunens största källa för arbete. Fabriken 

genererade tillväxt och befolkningsökningen tog fart. Idag så kretsar en 

mycket stor del av arbetsmarknaden kring Stockholms arbetsmarknad. 

Nästan 60 % av befolkningen pendlar från Värmdö till arbeten utanför 

kommunen, samtidigt som mycket få pendlar till kommunen. Av de 

arbetsplatser som finns inom kommunen så står offentlig sektor för 

ungefär hälften, ungefär 10 % arbetar i industrin och resten med 

småföretagande och inom den privata sektorn. (Nationalencyklopedin, 

2019c) 

Värmdö kommun har sedan 60-talet haft en av de starkaste 

befolkningsökningarna i Sverige procentuellt. De bidragande orsakerna är 

närheten till Stockholm, attraktivt läge med vatten och natur samt det 

relativt låga priset på bostäder. Bostadsbristen i Stockholmsregionen har 

också bidragit mycket till den stora befolkningsökningen i kommunen. 

Kommunen siktar på att 2030 ha en befolkning på cirka 50 000, vilket gör 

att en stor mängder bostäder måste byggas. (Värmdö kommun, 2012) 
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Medelåldern i Värmdö kommun är något lägre än genomsnittet. 

Arbetslösheten ligger på 5,6 % vilket är lägre än övriga landet. 

Utbildningsgraden på befolkningen är hög och den genomsnittliga 

inkomsten är mycket hög jämfört med både landet i stort och de 

kommuner som undersöks i denna uppsats. Genomsnittet på huspriset i 

Värmdö kommun är 5,3 miljoner, vilket bör ses som mycket högt, och 433 

lägenheter byggdes 2018. 
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5. Resultat 

5.1 Boendesegregation i de utvalda kommunerna 

5.1.1 Boendesegregation i Uppsala Kommun 

Översiktsplanen för Uppsala kommun (2016) beskriver en kommun med 

stor tillväxt. De närmaste 30 åren kan befolkningen öka med så mycket 

som 135 000 vilket kräver stora investeringar i nya bostäder. Det ska 

komma att produceras 3000 nya bostäder per år och stora investeringar i 

kommunikation och arbetstillfällen ska genomföras. Översiktsplanen 

understryker vikten av att alla inkluderas i staden och lika förutsättningar 

för alla i kommunen. Ledorden för kommunens framtida utveckling är 

”Plats för de goda liven” samt ”Föregångare i ansvarsfull 

samhällsutveckling”.  

2016 kom två av kommunens bostadsområden med på polisens lista för 

särskilt utsatta områden, Gottsunda och Valsätra. Orsaken var den mycket 

låga socioekonomiska statusen i området och den kriminella 

verksamheten har särskilt stor påverkan på området. Uppsala kommun 

tog därefter fram en särskild handlingsplan för de socioekonomiskt utsatta 

områdena i kommunen vilken fick laga kraft 2018.  Figur 1 visar hur 

stadens olika delar placerar sig på en social kompass utifrån utbildning, 

inkomst, migration och ålder. Figuren visar ett relativt tydligt samband 

mellan socioekonomisk status och boendemönster. I kommunen är 

arbetslösa, nyanlända och lågutbildade i stor del centrerade på samma 

rumsliga plats. 
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Figur 1. Social Kompass över Uppsala. Källa: Uppsala kommun, 2018 

 

Respondenten från Uppsala kommun menar att segregation är ett 

problem i kommunen, likt landet i stort.  

”Det har alltid funnits lite av en A- och en B-sida i Uppsala.” – 

Respondent A 

Hen lyfter fram att staden alltid har haft en mer attraktiv del där slottet, 

kyrkan och universitetet ligger och skapar attraktion. Samtidigt finns det 

en tydlig barriär i järnvägen och på andra sidan är den fysiska 

utformningen mer funktionalistisk, tät och i mångas ögon mindre 
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attraktiv. Detta har resulterat i en stad där höginkomsttagare bor i 

bostadsrätter och villor samtidigt som grupper med lägre disponibel 

inkomst bor i enklaver av hyresrätter i miljonprogrammen. 

 

5.1.2 Boendesegregation i Gävle kommun 

Gävle kommun har en översiktsplan från 2017 som beskriver kommunens 

framtida mål och utmaningar. Målet är att bygga 1000 nya bostäder varje 

år fram till 2030 för att möta befolkningsökningen. Översiktsplanen lägger 

stort fokus på att en hållbar, trygg och levande stad ska skapas. Men även 

kommunen i stort ska få bättre tillgång till kommunikation och service, 

vilket ska integrera och länka samman kommunens mindre orter med 

staden Gävle. Kommunens ledord för framtida tillväxt är ”Det goda livet 

för alla” vilket ska uppnås med nya bostäder, arbetstillfällen och 

kommunikation.  

Gävle kommun har ett planeringsprogram om riktlinjer för den fysiska 

planeringen som antogs 2018. Detta program understryker kommunens 

utmaningar och möjligheter. De problem som belyses är bostadsbrist, 

segregation en funktionsblandning i staden som är för låg. Bostadsbristen 

har cementerats över åren och för att skapa en hälsosam bostadsmarknad 

så skulle 1500 bostäder behövas byggas omgående, utöver de bostäder 

som planeras för att bemöta befolkningstillväxten. 

Gävle kommun har publicerat en analys av segregationen i Gävle, där 

områdena Andersberg, Sätra, Nordost, Brynäs och Bomhus utmärker sig 

som socioekonomiskt svaga samtidigt som Villastaden och Hemlingby 

sticker ut som mycket resursstarka, stadsdelarnas geografiska lägen 

beskrivs i figur 2. (Gävle Kommun, 2018). 
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Figur 2. Ojämlika områden i Gävle Källa: Gävle Kommun, 2018 

De områden som analysen pekar ut som extra resurssvaga består i stor del 

av hyresrätter, ofta i miljonprogram, och med undantag för Brynäs så 

ligger de även i stadens periferi. I de socioekonomiskt starka stadsdelarna 

domineras bebyggelsen av villor. 

Respondenten från Gävle kommun hänvisar till översiktsplanen och 

befintliga planer, men understryker att det för tillfället inte byggs några 

bostäder i varken Andersberg, Sätra och Brynäs men en handfull i 

Bomhus. I Villastaden och Hemlingby pågår bostadsprojekt och 

resterande bostäder byggs i mer centrala delar av staden. Det pågår dock 

planering för att få in mer bostadsrätter i Andersberg och Sätras 

miljonprogram. Detta är dock svårlöst då intresset för bostadsrätter i 

Gävle är lågt på bostadsmarknaden. Även i Brynäs finns det planer på 

relativt storskaliga bostadsprojekt, vilket gör det svårt att skapa blandad 

bebyggelse i de delar av staden där hyresrätter dominerar. Enligt 

respondenten så läggs ett stort fokus på att motverka segregering i 

kommunens planarbete, men det måste också vara genomförbart utifrån 

bostadsmarknaden.  
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5.1.3 Boendesegregation i Värmdö kommun 

I Värmdö kommuns översiktsplan från 2012 beskrivs det tydligt för hur 

kommunen ska skapa en socialt hållbar och inkluderande kommun. 

Genom satsningar på grönstruktur, kommunikation och service så ska alla 

boende i kommunen uppnå ett socialt hållbart liv med samma möjligheter 

för alla. Översiktsplanen (2012) beskriver en kommun i harmoni med 

tolerans och mångfald, både mellan ekonomiska grupper och nyanlända 

och infödda svenskar.  

Figur 3 visar den rumsliga spridningen av den övre och under kvartilen 

när det kommer till medelinkomst enligt SCB. För att göra statistiken 

tydligare så redovisas endast den lägsta och den högsta kvartilen när det 

kommer till medelinkomst i kommunen. En viss överrepresentation 

av höginkomsttagare kan noteras på de större öarna Möja, Runmarö och 

Nämdö samt de norra delarna av kommunen. När det gäller de hushåll 

som hör till den lägre kvartilen så kan några kluster urskönjas i 

kommunens centrala och södra delar, kring tätorten Gustavsberg.  

 

Figur 3. Hög och låginkomsttagare baserat på invånarnas inkomst. (SCB, 2019) 
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”Vi har inga miljonprogram här i Värmdö.” – Respondent C 

Respondenten från Värmdö Kommun menar också att Kommunen inte 

har samma tydliga segregering mellan fattiga och rika som många andra 

kommuner tampas med. Hen förklarar historia av industriort har gjort att 

det finns en stor grupp kapitalstarka pensionärer från den tidigare 

industrin som bor i kommunens hyresrätter, vilket har gjort att det inte 

funnits några tomma bostäder där socioekonomiskt svaga grupper kan 

koncentreras.  

Däremot så finns det ganska tydliga skillnader mellan var den så kallade 

medelklassen och den grupp av väldigt kapitalstarka bor i kommunen 

enligt respondent C. Så även om Värmdö saknar områden med en tydlig 

fattigdom, så finns det segregering mellan de väldigt socioekonomiskt 

starka och de mer i mitten på skalan. Däremot så ska inte den gömda 

fattigdomen, som finns i alla samhällen, ignoreras inflikar C. 

 

5.2 Boendesegregationens drivkrafter 

Vid frågan om orsakerna till boendesegregationen pekar alla respondenter 

på att det ekonomiska systemet och bostadsmarknaden till stor del skapar 

den nutida segregationen.  

”Det är marknaden, 100%, som driver på segregeringen idag.” – 

Respondent A 

Respondent A menar att alla strävar efter bästa möjliga bostad och de 

grupper som har en högre disponibel inkomst kommer flytta till de finaste 

bostäderna och attraktiva områden. Detta då alla strävar efter boenden 

som är fridsamma och trygga, men även som är säkra investeringar. Om 

köparen vill kunna få tillbaka sin investering vid en senare 

bostadsförsäljning så ska läget vara stabilt och attraktivt. Alltså skapas en 

situation där höginkomsttagare isolerar sig själva, vilket även det bidrar 

till segregation. Även det motsatta sker, att ekonomiskt svaga grupper 

bosätter sig i billiga, mindre attraktiva områden. Vidare menar hen att de 

mest utsatta bostadsområdena inte renoveras och investeras i på samma 

sätt som mer attraktiva bostäder. Även detta skapar en ond spiral där 

bostäder med låg attraktionskraft fortsätter att nyttjas av de svagaste i 

samhället.  
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Respondent B menar att en viss segregering är naturlig och kan 

cementeras om en kommun inte har tillräckligt stark 

befolkningstillökning. Om investeringsviljan inte finns så kan inte 

kommunen ta itu med segregeringen på ett tillräckligt kraftigt sätt, då i 

stort sätt all utveckling bygger på marknadskrafter. 

Respondent C förklarar att marknaden, vilket i Värmdös fall är Stockholm 

stad, påverkar bostadsmarknaden i förlängningen segregationen oerhört 

mycket.  

”Den urbana fronten har växt från Stockholm och flyttat vidare utåt. 

Den har passerat Nacka och Täby och börjar nu nå periferin där 

Gustavsberg och Värmdö har ledig mark.” – Respondent C 

Närheten till huvudstaden och Värmdös geografiska läge skapar alltså en 

oerhört stark tillväxt. Denna närhet till Stockholm driver också upp 

priserna, vilket trycker bort svagare grupper från deras tidigare ganska 

billiga boenden menar C. 

En annan orsak som respondenterna lyfter fram är tidigare politiska 

beslut. Miljonprogrammen har skapat en låsning i bostadsutbudet som är 

svårt att bryta för kommunerna som har många hyresrätter centrerade 

runt dessa områden. Att förändra segregationen i dessa områden kräver 

stora ekonomiska satsningar och politisk vilja, som historiskt sett inte har 

funnits. Respondent A menar att detta har förändrats på senare tid, 

speciellt i och med polisens listor över speciellt utsatta områden, vilket har 

skapat ett stort politiskt intresse för att förbättra situationen i många av 

landets miljonprogram.  

Respondent C säger å andra sidan att det fortfarande drivs en väldigt 

tillväxtorienterad politik i majoriteten av svenska kommuner.  

”Kommunen driver väl en ganska dominant tillväxtpolitik där 

integration och det sociala kanske får sitta i baksätet” – Respondent C 

Detta tillväxtfokus väger ofta tyngre än viljan att bryta utanförskapet i 

samhället, vilket gör att sociala frågor inte prioriteras. Andra politiska 

beslut som lyfts fram är en tendens av kommuner att placera människor 

med speciella behov i just dessa utsatta områden då bostäderna där är 

billiga. Människor och familjer som redan har det svårt placeras alltså av 

kommunen eller socialtjänst i områden där fattigdom och utanförskap 

råder. 
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5.3 Delaktighet i kommunens utveckling 

Av de tre kommunerna i denna studie så strävar alla efter att ha ett högt 

deltagande i medborgardialogen och planprocessen enligt 

översiktsplanerna. I dagsläget fungerar det inte riktigt så enligt 

respondenterna. 

”Vi har svårt att nå yngre, både ungdomar och barnfamiljer, samt 

nysvenskar” – Respondent B 

Vid frågan om alla socioekonomiska grupper i kommunerna har samma 

nivå av delaktighet och inflytande så är svaret nej från samtliga. 

Respondent B belyser ett återkommande problem som antagligen finns i 

väldigt många kommuner vilket är att engagera nyanlända och unga 

människor i planprocessen. Respondent C menar att det märks en tydlig 

skillnad på deltagandenivå ibland annat samråd beroende på om de 

berörda äger sin egen bostad eller om de hyr. Hen menar alltså att om nya 

projekt planeras nära hyresrätter så engagerar det väldigt få, men om 

ägare till bostadsrätter som radhus eller villor påverkats så är 

uppslutningen mycket större.  Utöver det privata intresset för 

medborgarinflytande så menar C att det också finns starka organisationer 

som engagerar sig i vissa specifika frågor. Bland annat när det kommer till 

förändringar av kulturvärden, som gamla byggnader och natur, så finns 

det intresseorganisationer som snabbt engagerar sig. Detta kan vara allt 

från konstnärskollektiv eller naturföreningar till vägföreningar. 

Respondent C inflikar dock att medlemmarna i dessa föreningar oftast hör 

till en ”medveten medelklass”.  

”Vår analys är helt enkelt att socioekonomiskt svaga grupper har 

åsikter och vill bidra, men kommer inte fram hela vägen i 

planprocessen” – Respondent A 

Respondent A säger likt de andra två att intresset och i förlängningen 

inflytandet skiljer sig stort mellan olika grupper i samhället. Hen berättar 

att när kommunen valde att ha ett veckolångt samråd i ett av deras 

utanförskapsområden så var engagemanget enormt. Kommunen hade 

byggt upp ett tält fullt med kartor och stod där med tjänstemän, fika och 

tolkar vilket engagerade i stort sett alla i området. Men när planen i sitt 

slutskede skulle behandlas i samråd i en av kommunens lokaler, dök 

enbart villaägare upp förklarar A. Slutsatsen respondent A drar är att det 

som tidigare har tolkats som ointresse egentligen handlar om ett glapp i 
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systemet. Intresset finns men kunskaper för alla grupper i samhället att 

föra in skriftliga yttranden, vilket är en viktig grund i planeringen, saknas. 

Om det beror på språkkunskaper, tillit till systemet eller bristande tid eller 

kommunikation bör utredas förklarar A. 

Av intervjuerna framgår det att det inte bara är svårt att avgränsa och peka 

ut vilka grupper och individer som ska klassas som socioekonomiskt 

starka eller socioekonomiskt svaga, men det är även svårt att klassificera 

områden. Ett utsatt område behöver inte vara utsatt för alla eller hela 

tiden. Inte heller måste utsatthet eller socioekonomisk svaghet 

karaktärisera ett helt bostadsområde, det kan röra sig om vissa byggnader 

eller vissa gator. 

”Man kan ju nämna till exempel Gottsunda som ett problemområde. 

Men om man tittar på helheten så är det kanske bara en sjättedel som 

är miljonprogram, segregerat och har stora problem. Resten är 

fantastiskt fina områden.” – Respondent A 

Det framgår att bilden av utsatta områden inte alltid stämmer med 

verkligheten. Detta kan bero på media eller människors uppfattningar och 

fördomar om ett område men även de kommunala omvandlingsprojekten. 

Om ett område pekas ut som en oattraktiv plats tillräckligt många gånger 

så börjar de som kan lämna platsen. De som blir kvar är de som inte kan 

flytta på grund av ekonomi eller dylikt vilket i många människors 

uppfattning leder till att attraktiviteten i området sjunker än mer. Plötsligt 

har det skapats ännu sämre förutsättningar i ett område, bara genom att 

bilden av platsen förändrats. 

Även respondent C nämner detta, inte bara utifrån ett bostadsperspektiv 

men även utifrån ett serviceperspektiv. Exemplet som ges är det fria 

skolvalet och hur det resulterar i en segregation där höginkomsttagare 

flyttar sina barn från skolor som anses ha lägre kvalité på utbildningen 

eller andra problem. De som har möjlighet kommer att välja bort de 

mindre attraktiva alternativen och ständigt sträva efter bättre boende, 

bättre skolor och bättre serviceutbud. Samtidigt blir de som inte kan välja 

kvar i områden med sämre bostäder, sämre skolor och sämre 

serviceutbud. 
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5.4 Kommunens verktyg för att bryta segregering 

I kommunernas översiktsplaner läggs stort fokus på social hållbarhet och 

en levande stad. Exakt hur det ska gå till är inte helt tydligt. Men 

återkommande teman är bättre kommunikation, bättre service och 

blandade typer av bostäder.  

Respondenterna ger inledningsvis liknande svar men därefter målar de 

upp en problemfylld bild men många hinder. De förklarar att 

kommunerna har planmonopol på hur det byggs och var det byggs men de 

kan inte påverka om bostäderna därefter blir hyresrätter eller 

bostadsrätter. Det är alltså byggherrarna och byggföretagen som avgör 

upplåtelseformen på nya projekt.  

”Ingen bygger bostäder av filantropi, det ska man ju inte tro.” – 

Respondent A 

Då hyresrätter ofta drar in mindre vinst än bostadsrätter så finns det på 

många platser ett stort motstånd från privata aktörer att investera i 

hyresrätter. Om de nya bostäderna planeras på kommunal mark så kan 

kommunen ställa en del krav, men oftast så blir det ändå byggföretagen 

som får avgöra. Enligt respondenterna så har kommunerna olika mål när 

det gäller mängd av hyresrätter. Uppsala skulle som studentstad kanske 

behöva 50 % hyresrätter i sitt bostadsutbud medan respondenten från 

Värmdö menar att 20 % är ett rimligt mål. I Gävle arbetar man mer efter 

konjunkturer och efterfrågan på bostadsmarknaden, som för tillfälligt är 

mättad när det kommer till bostadsrätter enligt respondent B vilket 

resulterar i att det är lättare för tillfället att bygga hyresrätter. 

Tidigare har fördelningen av upplåtelseformer lösts med kommunala 

bostadsbolag men på senare tid har politiken och investeringarna kring 

dessa minskat. I Värmdö kommun så har det kommunala bolaget inte 

byggt någonting på flera år. Respondenten i Uppsala menar att det 

kommunala bostadsbolaget Uppsalahem står för knappa 10 % av de nya 

bostäderna som byggs i kommunen. Även i Gävle så producerar det 

kommunala bolaget ungefär 10 % enligt översiktsplanen. Idag fungerar 

kommunen och dess tjänstemän som ett stödsystem för de privata 

byggföretagen menar respondent C och förklarar att planeraren lotsar 

byggherrarnas projekt genom planprocessen, vilket begränsar 

kommunens inflytande över stadsbilden. Respondent B menar å andra 

sidan att relationen till det privata är mycket viktigt, då de sitter på ett 
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kapital som kommunen saknar, och tillväxt hade varit mycket svårt utan 

privata investeringar. Respondenterna menar att generellt sett, så står det 

privata för byggandet av bostadsrätter samtidigt som allmännyttan ofta 

producerar hyresrätter. Ett skäl till att allmännyttan bygger så pass lite är 

att byggkostnaderna under en lång tid har varit mycket höga vilket gör att 

lägenheterna skulle bli för dyra att hyra för medel och låginkomsttagare. 

Många bostadsprojekt i allmännyttan skjuts därför upp i väntan på lägre 

byggkostnader som kan inträffa i nästa lågkonjunktur, menar respondent 

B. 

Utöver bostäder så menar respondenterna att fysisk planering kan 

motverka segregering genom att ”bygga stad” och attraktiv fysisk miljö. 

Detta kan skapa mångfald och göra så att grupper beblandas och 

interagerar med varandra. Attraktivitet kan skapas genom förtätning och 

läkande av den befintliga stadsbilden menar respondent C. Investeringar 

i attraktioner som badhus och kulturhus ska göras i ett av de utsatta 

områdena i Uppsala förklarar respondent A. Att skapa en anledning att 

besöka en stadsdel för alla människor, inte bara de som bor där, kan bidrar 

till en mer inkluderande stad. Attraktivitet attraherar inte bara boenden 

utan även privata företag och aktörer, vilket behövs för att skapa en 

levande stadsdel. 

Ytterligare en faktor som spelar in är kommunikation och barriärer. Om 

man kan bryta isoleringen mellan stadsdelar samtidigt som man tar bort 

gränser kan man minska mycket av de sociala problemen menar 

respondenterna. Detta kan ske genom investeringar i kollektivtrafiken, 

utveckling av nya cykelbanor eller promenadstråk samt att bebygga 

tomma ytor mellan stadsdelarna. Dessa ytor kan antingen bli nya bostäder 

som fungerar som en brygga mellan befintliga områden eller parker vilka 

fungerar som naturliga mötesplatser. 

Det framkom av intervjuerna att det är viktigt som planerare att se platsen 

på djupet och inte dra förhastade slutsatser kring platsens nackdelar eller 

fördelar. Planerarna måste arbeta med ett fokus på just den valda platsen 

men även se den i ett helhetsperspektiv, oavsett om man arbetar med 

segregering eller miljö. Så respondenterna menar att man måste sätta sig 

in i platsen och de som bor där, för att sedan komma göra satsningar 

utifrån platsens attribut som leder till positiv förändring. 
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Blandning och social interaktion mellan grupper återkommer regelbundet 

i intervjuerna som något mycket viktigt för att bryta segregation. Speciella 

sociala projekt som fokuserar på specifika grupper kan ge stor avkastning. 

Som exempel under intervjuerna lyfts arbetet kring att få in nyanlända i 

samråd och diskussioner kring det offentliga rummet och dess 

utformning. Även grupper som ibland känner sig mindre trygga, som till 

exempel yngre kvinnor, bjuds in för att delge sina synpunkter och åsikter 

kring en plan.  

Satsningar på aktiviteter och sport genom att skapa gynnsamma 

förutsättningar för föreningar och organisationer ses även det som något 

positivt för att skapa social inkludering. Respondenterna berättar att stora 

satsningar har gjorts på ganska omfattande sportprojekt, bland annat 

inom ridsport och fotboll som kräver stora ytor och investeringar. Det 

framgår även av översiktsplanerna att ett stort fokus läggs på just sport 

och föreningar.  

Men det finns även en annan röd tråd i intervjuerna vilket är hur svår 

bostadssegregationen är att lösa. Det kräver oerhörda satsningar för att 

vända trenden i ett utsatt område. Ekonomiska, politiska och sociala. 

Dessa krafter finns inte i alla kommuner menar de intervjuade planerarna. 

Uppsala och Värmdö kommun har en mycket kraftig befolkningstillväxt 

vilket gör att de kan genomföra storskaliga projekt medan Gävle med sin 

blygsammare tillväxt får arbeta med mindre resurser. Respondenterna 

understryker att detta skulle vara mycket svårt i de många kommunerna 

som står still i befolkningstillväxten eller har en minskande befolkning. 

Möjligheten att motverka segregationen beror alltså mycket på hur stora 

ekonomiska muskler en kommun har.  
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6. Diskussion 

I resultatet framgår det hur komplex och svårlöst segregationsfrågan är 

inom svenska kommuner. Likt de tidiga lokaliseringsteorierna så tycks 

närhet till centrum och efterstävbara attribut som service eller natur till 

stor del avgöra ett områdes attraktion. Intresset för att bo och verka i dessa 

områden gör att de kapitalstarka har möjlighet att köpa bostad centralt 

samtidigt som de med mindre köpkraft fastnar i mindre attraktiva 

områden. Detta tycks vara kärnan i de granskade kommunernas 

boendessegregation.  

De marknadskrafter som beskrivs av planerarna går hand i hand med 

Despotovic & Thörns (2015) teorier om den urbana fronten. Utifrån 

marknadens center i form av en stadskärna i fallet Uppsala och Gävle eller 

i form av Stockholm stad i Värmdös fall, expanderar en omvandlande kraft 

som i stort sett styr vad och var omvandling och nybyggnationer sker. 

Detta tycks sker, precis som Despotovic & Thörn poängterar ut, med 

politiker och tjänstemäns tysta välsignelse. Marknadens drivkrafter verkar 

helt enkelt vara allt för starka för en kommun att påverka.  

Detta blir extra tydligt i en tid när staten och kommunerna har tagit ett 

steg tillbaka från bostadsmarknaden och låter privata aktörer driva 

utvecklingen framåt. Harveys (2011) teorier kring den offentliga sektorns 

roll i en entreprenördriven ekonomi tycks stämma bra in på de studerade 

kommunerna. Idag tycks planerarens roll i mångt och mycket handla om 

att ledsaga privata projekt genom planprocessen, snarare än att driva dem 

själva. Detta kan resultera i en förskjutning av makten över stadens och 

kommunens framtida utveckling när det kommer till bostäder. Vilket i sin 

tur kan leda till en förskjutning av fokus från ett hållbarhetsperspektiv till 

ett vinstdrivande perspektiv. Harvey (2011) menar att detta är något 

negativt och borde motarbetas. Även vissa av respondenterna tycktes dela 

den uppfattningen, men menar att det inte finns något reellt alternativ till 

privatfinansierad bostadsutveckling.  

En sorts naturlig segregation, eller en aktivt vald segregation, noteras även 

i resultatet. Kapitalstarka människor tycks söka sig till likasinnade och om 

möjlighet finns så lämnar de som kan de utsatta områdena i staden. 

Neuman (2015) menar att majoritetsbefolkningen drar sig undan från 

nyanlända, vilket säkert kan stämma men det är inget som kom fram 

under intervjuerna. Däremot så menade flera av respondenterna att 
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socioekonomiskt starka grupper lämnar socioekonomiskt svaga områden 

(och grupper) vilket är vad Harris (1999) argumenterar för. Denna tendens 

att isolera sig skapar en stor segregation, som ofta inte debatteras, då 

fokuset ofta ligger på de absolut mest utsatta platserna i samhället. Men 

gränsen mellan den övre klassen och medelklassen är lika närvarande i 

stadsbilden som den mellan medelklassen och den så kallade 

underklassen. 

Det är tydligt utifrån resultatet att det finns ett stort glapp mellan 

invånarnas behov och bostadsmarknadens utbud när man tittar på 

miljonprogramområden. Dessa storskaliga projekt med stora mängder 

ofta billiga hyresrätter på en relativt liten yta skapar ett svårlöst problem 

för kommunerna ifall målet är blandade upplåtelseformer. 

Miljonprogrammen kan ses som ett tydligt exempel på hur beslut tagna i 

planeringsprocessen får långvariga effekter och i detta fall problem.  

Respondenternas tankar kring verktyg för att motverka segregationen i 

stad och kommun har en tydlig koppling till tidigare redovisad teori. 

Kommunernas mål att bygga stad som inkluderar alla med blandade 

bostäder syns igen i Jane Jacobs (1961) idéer kring förorter, 

sammanhållning och trygghet. Att nästan 60 år gamla upplägg och mål 

fortfarande ses som eftersträvansvärt är intressant, med tanke på dagens 

åsikter om funktionalismen och miljonprogrammen som på 70-talet var 

ansiktet utåt för svensk välfärd. 

Upprustandet av gator, städer och parker känns även igen i Floridas 

(2006) och Jacobs teorier. Florida förespråkar att genom investeringar i 

stadens service och attraktivitet så skapas ett gynnsamt förhållande för 

social och ekonomisk tillväxt. Även detta ser man tydliga spår av i 

resultatet. Planerarna och kommunerna nämner själva investering i 

cykelvägar, badhus och parker. Frågan är om det är planerarna som 

inspirerats av Florida, eller om Florida har inspirerats av nordisk 

planering. 

Kommunerna arbetar också mot socialt engagemang i utformandet av 

staden men även inom föreningslivet. Likt Putnam (2000) så betonas 

vikten av inkludering och social interaktion mellan grupper. Av resultatet 

framgår det att det finns klyftor, både när det gäller ekonomi och 

inflytande över staden, mellan socioekonomiska grupper i kommunerna 

och att detta bör motverkas. Genom att satsa på utökad medborgardialog 
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och engagera alla grupper i samråd så försöker kommunerna, likt Putnam, 

att skapa ett engagemang och socialt välmående hos befolkningen.  

Lilja (2013) betonar vikten av att sätta sig in i platsen och dess boende, för 

att få en djupare förståelse för strukturer och problem. Detta tycks 

respondenterna vara medvetna om och i de utvalda kommunerna verkar 

planerna arbeta utifrån varje plats unika attribut. Ett fokus på sociala 

satsningar sker i många av de marginaliserade områdena och 

kommunerna strävar efter att arbeta tillsammans med de boende. Lilja 

(2013) menar också att bilden av förorten stärker segregation. Likt Massey 

(1994) menar hon att identiteten av en plats skapas inte bara utifrån 

fysiska attribut, men även sociala. Detta gör också att den offentliga bilden 

av platsen påverkar hur människor upplever den. Detta framkommer 

också i resultatet, där planerarna argumenterar för att utpekandet av en 

plats som utsatt, förstärker utsattheten på den platsen.  

Vikten, men även komplexiteten, av grannskap belyses också i resultatet. 

Var du bor kan påverka kvalitén på din utbildning eller närhet till 

kommunikation och socialt umgänge utanför ditt grannskap. Så utifrån 

respondenternas svar så tycks Sundlöf (2008) ha rätt när hon beskriver 

att invånarna i utsatta områden har sämre förutsättningar än de i 

socioekonomiskt starka områden. Men likt Liljas tankar om svårigheter att 

definiera ett grannskap så menar även de tillfrågade planerarna att man 

inte kan dra generella slutsatser om ett grannskap, då det kan innehålla 

olika grupper och olika upplåtelseformer.  

Även om segregationen i staden är ett mycket svårlöst problem, så blir det 

tydligt utifrån resultatet att kommunerna lägger ner mycket arbete på att 

i alla fall försöka minska segregationens negativa utfall. Frågan är om det 

går att lösa långsiktigt. När grupper frivilligt segregerar sig, när utbudet av 

befintliga bostäder redan är segregerat och när byggföretagen bygger med 

fokus på vinst över social hållbarhet så är det svårt att se en lösning. 

Måhända är det ett utfall av det ekonomiska och politiska system vi har i 

Sverige och istället för att arbeta mot en lösning så får kommunerna 

istället fokusera på att bromsa upp det så gott det går. 

Men även om en viss segregation kanske måste accepteras så framgår det 

av resultatet att satsningar sker, i samråd med befolkningen, på förtätning 

och renovering av utsatta platser i staden. Utifrån Fainstein & Champbells 

(2012) beskrivning av New Urbanism så satsar kommunerna på blandade 
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boenden och en stadsbild med korta avstånd. Sociala ytor premieras och 

gång och cykel-vägar prioriteras i alla tre av de utvalda kommunerna.  

7. Slutsatser 

Det är tydligt att boendesegregationen och arbetet för att motverka den är 

ett mycket komplext ämne. Det är många olika faktorer som avgör om ett 

område kommer att bli segregerat eller inte. Men utifrån plandokument 

och semistrukturerade intervjuer med de tre kommunerna har 

frågeställningarna kunnat besvarats.  

Boendesegregation är något kommunerna jobbar med kontinuerligt. I de 

utfrågade kommunerna så arbetar de aktivt för att bromsa den pågående 

segregationen samt att bryta segregationen i de allra värst utsatta 

områdena. Detta sker genom en aktiv satsning på blandade boenden, 

attraktiva ytor, kommunikation och medborgardialog som försöker nå 

alla.  

 En viktig aspekt i att kunna motverka segregation är befolkningstillväxt. 

Om kommunen inte växer så görs väldigt få satsningar på nya bostäder 

vilket gör det svårt för kommunerna att förändra bostadsutbudet. Å andra 

sidan kan kommunerna utan tillväxt då använda sig av satsningar på 

sociala aktiviteter såsom sport eller kultur. Att ha tillväxt och kapital att 

röra sig med, privat eller offentligt, är dock en stor hjälp vid  kommunernas 

arbete mot segregation.  

 

7.1 Fortsatt forskning 

Som beskrivet i metoden så har det under arbetets gång gjorts en 

litteraturstudie kring ämnet boendesegregation. Då har det framkommit 

en tydlig trend att tidigare forskning fokuserar i stor utsträckning på 

storstäder. Ofta städer i miljonklass internationellt. Den svenska 

forskningen fokuserar även den ofta på Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Detta skulle kunna förklaras i att segregationen är grövre och djupare i 

dessa städer men det förändrar inte faktumet att segregation antagligen 

finns i alla svenska kommuner, i varierande grad. 

Denna studie har fokuserat på jämförelsevis välmående kommuner. Men 

även i dessa kommuner visar planerarna en viss uppgivenhet kring 

segregationen och svårigheten i att lösa problemen. Det skulle vara mycket 



41 
 

intressant om liknande studier gjordes på medelstora kommuner som har 

dokumenterat större problem kring segregation. Flertalet av Stockholms 

kranskommuner kontaktades inför genomförandet av denna studie, men 

ingen av dessa kommuner svarade. 

I denna studie har det som tidigare nämnts bara använts kvalitativa och 

subjektiva källor. Att studera segregationen i dessa kommuner eller 

liknande kommuner med kvantitativa data skulle även det vara mycket 

intressant och givande. 
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Figurförteckning 

 

Figur 1. Social kompass, Uppsala kommun 2016. Översiktsplan 2016 för 

Uppsala kommun.  

 

Figur 2. Gävle Kommun, 2018. Planeringsriktlinjer för Gävle växer. 

 

Figur 3. Medianianinkomst för hushåll, SCB 2019.  
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9. Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Vilken är din arbetstitel? 

Vilka arbetsuppgifter innefattar detta? 

Hur ser segregeringen ut i er kommun? 

Vad är huvudorsaken till detta? 

Bär någon ansvar för segregeringen i just denna kommun? 

- Varför? 

Arbetar kommunen för att motverka segregation? 

- Fysisk planering? 

- Sociala insatser? 

Gör kommunen det som krävs för att bryta segregerade områden? 

Har alla socioekonomiska grupper i kommunen samma inflytande i 

planprocessen? 

Hur bör man i framtiden arbeta för att minska segregering i svenska 

kommuner? 

Är det något i er kommun som påverkar segregering annorlunda än i 

många andra kommuner? 


