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Sammanfattning  

I denna uppsats redovisas en kvalitativ studie av Liberalerna, Vänsterpartiet och           

Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning, framtidsvision samt politiskt utförande i       

anknytning till den svenska bostadssegregationen. Studien vilar på en kvalitativ textanalys av            

partiernas dokument angående bostadssegregationen och genom materialet besvarar vi         

Hermanssons tre begrepp som utgör intentionen av studien. Forskningen har visat att            

partiernas verklighetsuppfattning av den svenska bostadssegregationen orsakas av en         

bostadsbrist likväl uppfattningarna av vad som orsakar bostadsbristen ser olika ut. Partiernas            

framtidsvisioner var att Sverige är i behov av fler bostäder men åsikter av flera bostadsformer               

och en lägre massinvandringen var förekommande. Liberalernas och Sverigedemokraternas         

politiska utföranden av ökad byggnation var bland annat genom regelförenklingar jämfört           

med Vänsterpartiet som påstod att investeringsstöd var ett hjälpmedel för en minskad            

bostadsbrist och segregation. Sammantaget av studien förevisar att partierna är överens om            

att bostadsbristen är en orsak av Sveriges bostadssegregation och framtidsvisionerna bland           

partierna visar att flera bostäder behövs för att minska segregationen. Liberalerna samt            

Vänsterpartiet värdesätter en integration och invandring för Sverige och att det ska få delta i               

det svenska samhället. Bostäder ska byggas för både befintlig befolkningen även för            

invandring. Sverigedemokraterna anser däremot att bromsad invandring är en effektiv lösning           

för att Sverige inte ska blir mer överetablerad och utsättas för en bostadssegregation. 
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1.0 Introduktion 
Denna studie fokuserar på bostadssegregation i Sverige, som definieras av de uppdelade            

bostads-klyftorna i bostadsområden. Genom en bostadssegregation skapas en social         1

exkludering av individer i samhället vilket utgör en minskning på den sociala            

sammanhållningen som bör finnas. Genom en minskad social sammanhållning kan individer           

mista valmöjligheter som samhället erbjuder, i form av utbildning, sociala nätverk och            

arbete. Individer som bor i ett segregerat område har vanligtvis inte möjligheten i jämförelse              2

med de personer som inte bor i ett segregerat område, vilket är ett problem. Det skapas ett                 

socialt avstånd till resterande delar av samhället och fördomar för området ökar och detta              

bidrar till stigmatisering. Ett flertal segregerade områden påverkas av svagheter som utgör att             

personer från andra områden kan relatera att platsen i sig har en dålig miljö. Camilla               3

Palander som är doktorand i kulturgeografi vid Uppsala Universitet beskriver att politikens            

resurser är en central utgångspunkt för att minska bostadssegregationen. Några av de            4

möjligheter Palander presenterar för en minskad bostadssegregation är att politiken kan           

förutse vilka faktorer som påverkar lokalsamhällen, bostadsområden och individerna. Viktiga          

aspekter som kan införas är olika slags nätverk som människor kan engagera sig i, att               

befolkningen kan delta och utveckla bostadsområden. Dessvärre finns det ett antal           5

begränsningar som framställs som svåra vid den politiska hanteringen av segregationen.           

Hanteringen av bostadssegregationen kan hamna på lokal basis och i samband med det kan              

samarbetet med stadsdelsförvaltningen bli sämre även samarbetet med övriga förvaltningar          

såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Politiken kan inte heller minska         6

socialbidragsberoende och inte erbjuda sysselsättningsåtgärder.   7

I samband med möjligheterna finns även en potential som kan förbättra bostadssegregationen.            

Potentialen som tas upp i Palanders avhandling är exempelvis en lokal utveckling på den              

miljön som finns i de olika bostadsområdena även andra förutsättningar som kan förbättra             

befolkningens levnadsstandard är trygghet, hälsa och utbildning. Deltagande i utvecklingen          

kan vara en potential för att förbättra segregationen i områden.  8

1  Boverket; Om boverket, Publikationer; integration och segregation i boendet;  2004, s.3 
2 Palander, C: Områdesbaserad politik för minskad segregation: s.77-78 
3  Palander, C: Områdesbaserad politik för minskad segregation: s.80 
4  Palander, C; Områdesbaserad politik för minskad segregation; s.15 
5  Palander, C; Områdesbaserad politik för minskad segregation; s. 272-273 
6  Palander, C; Områdesbaserad politik för minskad segregation; s.275-276 
7 Palander, C; Områdesbaserad politik för minskad segregation; s. 278 
8 Palander, C; Områdesbaserad politik för minskad segregation; s.279 

5 



 

 

 

Det har pågått ett flertal debatter gällande bostadssegregationen och att det inte blivit någon              

större reformering av samhällsproblemet är en gåta för oss, därför intresserar vi oss av hur               

dagens politik resonerar kring bostadssegregationen. Uppsatsen kommer därför att utgå från           

hur de svenska valda partierna Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna uttrycker          

sig angående bostadssegregationen i deras ideologi-program. Studien kommer därför grunda          

sig på en teori som förutsätter att vi kan analysera partiprogrammet såväl likheter som              

skillnader mellan partierna.  

 

Var fjärde år röstar de svenska medborgarna fram det politiska parti de vill ska representera               

Sverige. Enligt folkstyret har människor i viss utsträckning möjlighet att påverka           

valresultaten genom att rösta på det parti som de anser vara mest lämplig. Att rösta innebär                

att medborgarna har tillfälle att påverka samhällsutvecklingen genom att stödja det parti de             

anser har goda värderingar inom olika samhällsområden. Partiernas ideologi har därför stor            

roll i utformningen av det svenska samhället. Det är partiernas värderingar som påverkar             

samhällsutvecklingen och det parti som blir framröstad i regeringen har störst makt att             

påverka den problematiska bostadssegregationen i Sverige.  9

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka hur de valda partierna Liberalerna, Vänsterpartiet och              

Sverigedemokraterna förhåller sig till bostadssegregationen i Sverige. Studiens syfte kommer          

att besvaras utifrån Jörgen Hermansson begreppsteori som utgår från partiernas          

verklighetsuppfattning, framtidsvision och politiska utföranden.  

 

- Hur ser Liberalerna (L), Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraternas (SD)         

“verklighetsuppfattning” ut angående bostadssegregation i Sverige? 

- Vad har partierna för “framtidsvision” till den rådande bostadssegregationen? 

- Vilka “politiska utföranden” har respektive parti för att minska bostadssegregation i           

Sverige?  

 

9 Regeringskansliet, det demokratisk systemet i Sverige: Delta och påverka, 2015 
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1.2 Begreppsdefinition 
I nedanstående kapitel kommer vi förklara de begrepp som kommer användas i vår studie. Vi               

kommer förklara begreppet bostadssegregation samt integration för att tydliggöra vårt          

huvudområde.  

1.2.1 Bostadssegregation 

Begreppet bostadssegregation innebär att grupper i samhället är geografiskt och socialt           

åtskilda. Även faktorer som låg socioekonomisk status och etnicitet kan vara en beståndsdel             

för bostadssegregationen, som innefattar grupper i form av minoritet och majoritet.           10

Bostadssegregationen innebär att beroende på vilka förutsättningar befolkningen har som          

socioekonomisk status eller etnicitet har olika villkor angående vart de kan bosätta sig och              

vilket geografiskt område de kan leva i. Det är inte det geografiska området som är segregerat                

utan segregationen utmärks av den geografiska enheten i relationen till befolkningen.   11

1.2.2 Integration 

Begreppet integration uppkom vid idéen om att föra samman individerna i samhället. I ett              

tidigare skede har samhällsutvecklingen separerat individerna från varandra och idéen om en            

integration uppkom i samband med att lyckas föra samman individerna på ett effektivt sätt.              12

Genom en integrering är det viktigt att under utvecklingsprocessen skapa delaktighet för            

individerna i samhället för att utforma en helhet. En lyckad integrering är inte alltid              

uppnåeligt utan kan misslyckas och det bidrar till en segregation i samhället eftersom             

uteslutning av grupper uppstår.  13

1.3 Avgränsning 

I denna studie kommer fokus ligga på Liberalerna, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna           

uppfattning av bostadssegregation. Vi valde dessa partier på grund av dess olika positioner i              

riksdagen. En analys av partier från vänsterblocket samt högerblocket gör uppsatsen mer            

nyanserad och den visar resultat från båda sidor. För att uppfylla studiens syfte har vi valt att                 

avgränsa oss till den valda teorin som kopplas till partiernas, verklighetsuppfattning,           

10  Palander, C: Områdesbaserad politik för minskad segregation: s.85 
11  Ibid 
12  Rabe T, Hill A, Andersson B; Boken om integrering: idé, teori, praktik; s. 23 
13 Rabe T, Hill A, Andersson B; Boken om integrering: idé, teori, praktik; s.11 
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framtidsvisioner och politiska utföranden. Därigenom kommer en analys av partiernas          

dokument som berör bostadssegregationen att behandlas. Vi kommer ytterligare begränsa oss           

till ansatsen kvalitativ textanalys för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Ytterligare            

kommer vi analysera vilka likheter och skillnader som finns mellan partierna. Det finns flera              

företeelser som orsakar bostadssegregationen men vi kommer endast att presentera det           

politiska inflytandet som gett konsekvenser för samhällsutvecklingen.  

1.4 Disposition 

Resterande del av arbetet kommer att utförligt besvara vårt syfte med arbetet. I följande              

kapitel kommer tidigare forskning att behandlas, där bakgrunden till den valda teorin            

förklaras. Nedanför tidigare forskning kommer teorin att beskrivas för att besvara syftet i             

uppsatsen. I teorin beskrivs användbarheten av Jörgen Hermanssons teori som indelas i tre             

idékomplex. Därefter kommer metoden redogöras som är kvalitativ textanalys och redogöra           

vilka för- och nackdelar som finns med respektive metod. Genom den kvalitativa            

textanalys-metoden kommer materialet att beskrivas för att kunna genomföra analysen i           

uppsatsen. Inom samma kapitel kommer källorna kritiskt granskas för att kunna försäkra att             

det är ett användbart empiriskt material för uppsatsens resultat. Nästa kapitel är analysen där              

analysschemat kommer att redogöras och besvara partiernas resonemang av Hermansson tre           

begrepp i en utförligare text. När syftet och frågeställningarna är besvarade i analysen             

kommer diskussionen att belysa användbarheten av vår valda teori, metod samt material och             

avslutningsvis sammanställa de likheter och skillnader som fanns i partiernas resonemang           

kring bostadssegregation. 

2.0 Tidigare forskning och teori 
I detta kapitel kommer vi presentera tidigare forskning som gjorts inom området partianalys             

samt vår valda teori. Vi kommer presentera Hermanssons avhandling vilket var vår            

inspirationskälla vid val av teori i uppsatsen. Till sist kommer vi redogöra för den valda teori                

som är till hjälp för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningarna i arbetet.  

2.1 Partianalys av Jörgen Hermansson 

Tidigare forskning har gjorts genom samma analysmetod av statsvetaren Jörgen Hermansson.           

År 1984 lanserade han avhandlingen “Kommunism på svenska?” och i hans vetenskapliga            

forskning studerar han innehållet i det svenska kommunistpartiet. Liknande vår uppsats           
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analyserar Hermansson politiska partier för att undersöka innehållet i partiets ideologi. Det            

som Hermansson intresserar sig för i avhandlingen är det kommunistiska partiets komplexa            

utveckling.Partiet har under en långt händelseförlopp kämpat för en minskad kapitalism och            

för ett vidare kommunistiskt samhälle, därför har Hermansson intresserat sig för att studera             

kommunismens ideologi.  14

 

För att studera partiet och åstadkomma en omfattande illustration av partiets ideologi menar             

Hermansson, grundar sig i att avskilja partiernas aspekter. Det Hermansson påstår är att en              

studie av det politiska partiernas innehåll kan utforskas utifrån “tre olika idékomplex”, “varat,             

börat och görat”. Hermanssons användning av begreppsteorin förutsatte att han kunde           15

studera kommunismens uppfattning av det “kapitalistiska samhället”, hur det kommunistiska          

och socialistiska samhället är bestämt att utformas i framtiden samt hur det kommunistiska             

partiets skulle agera för att åstadkomma det socialistiska samhället.  

2.2 Val av teori - Hermanssons tre begrepp 

Vi kommer att använda oss av Hermanssons begreppsteori för att kunna analysera partiernas             

empiriska dokument för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Användning av teorin            

underlättar för att studera partiernas ideologi men även för att åstadkomma ett strukturellt             

resultat genom ett analysschema som kommer att användas i denna studien. Begreppens            

utformning utgör partiernas likheter, skillnader och åtgärder för problemet. I vårt fall utgår vi              

från hur partiernas ideologi resonerar kring bostadssegregation, som delas in i Hermanssons            

tre begrepp. Det första begreppet kallas för “varat” som studerar partiernas resonemang kring             

bostadssegregationen, vilken verklighetsbild partiet har på problemet och vad problemet          

beror på. Det andra begreppet kallas “börat” som studerar vad respektive parti har för rimliga               

mål av bostadssegregationen inför framtiden. Den sista studien kallas för “görat” vilket är             

beslut som måste tas för att “varat” ska övergå till “börat” och det är i “görat” som det ofta                   

brister eftersom de mål som respektive parti har kan vara svåruppnåelig. I den sista studien               

ska det beskrivas detaljerat hur målet ska uppnås för att problemet ska minskas eller              

försvinna.   16

 

14  Ibid 
15  Hermansson, J; Kommunism på svenska s.29 
16  Hermansson, J; Kommunism på svenska s.28-29 
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Vi valde Hermanssons teori för att det är en strukturell studie för att analysera politiska               

partier och deras politik. Teorin anses vara relevant för vår studie eftersom syftet är att               

granska partiernas resonemang kring bostadssegregation samt jämföra partiernas olika         

värderingar samt likheter och skillnader. Med hjälp av Hermansson teori kan vi analysera             

partiernas resonemang utifrån olika perspektiv och undersöka aspekterna kring hur partierna           

uppfattar segregationen även hur partierna vill lösa samhällsproblemet.  

 

I analysschemat kommer resultatet troligen se olika ut beroende på parti och ideologi             

eftersom partierna strävar efter olika ändamål och värdesätter somliga problem före andra            

därför kan det skilja mellan partiernas visioner angående bostadssegregation. Det är en fråga             

om prioriteringar hos partierna kring samhällsproblemet. Högre prioriteringar av dilemmat          

kan förutsätta att deras visioner ser annorlunda ut och även åtaganden av åtgärder. 

3.0 Metod och material 
I nedanstående kapitel redogör vi för val av metod och varför vi tillämpat den för att besvara                 

vårt syfte och frågeställningar. Vi kommer även beskriva materialet vi valt att använda och              

dess användbarhet för arbetet.  

3.1 Metod - Kvalitativ textanalys 

För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av metoden               

kvalitativ textanalys som betyder att vi använder oss av forskning som är kvalitativ eller              

“mjuk data”. Vi bedömde att den kvalitativa textanalys-metoden var relevant i förhållande            17

till den teori vi valt i vår studie, likaså det syfte och frågeställningar som vi ställt. Teorin                 18

som är Hermanssons tre begrepp likaså våra frågeställningar kräver utförliga och ingående            

svar angående bostadssegregationen i analysdelen. Premissen som krävs är att foga samman            

text och åstadkomma det utförliga svar som efterfrågas i teorin, syfte och frågeställningarna.             

Johannessen och Tufte menar att genom att tolka ett material genom den kvalitativa metoden              

finns det en möjlighet att kunna ge ut en bredare beskrivning av politikernas resonemang              

kring den svenska bostadssegregationen. Den kvalitativa studien utmärker en detaljerad och           

mer ingående beskrivning av ämnet. Att materialet som vi använder är brett och detaljerat              19

17  Johannessen, A & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.69 
18  Johannessen, A & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.71 
19  Johannessen, A & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.76  
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gör att arbetet kan skrivas på ett tydligt och kompetent sätt som gör att läsaren får kunskaper                 

om ämnet de skrivs om. Således var det en orsak till varför den kvantitativa metoden var                

irrelevant att använda för att besvara vårt syfte och frågeställningar, eftersom den            

kvantitativa metoden innebär en “hård data”. Den innebär att den teoretiska datainsamlingen            

formuleras om, för att bli mätbar och användas för statistik. Ett mätbart resultat är irrelevant               

vid användningen av kvalitativ textanalys. Det som skiljer den kvalitativa textanalys mot den             

kvantitativa ansatsen är att den möjliggörs genom en tolkning i jämförelse med det             

kvantitativa räkneoperationen.  20

 

Sortering av informationen har vi gjort genom en “selektiv bedömning”. Det innebär att 

forskaren utesluter information som hen medvetet inser inte är relevant för forskningen.  I 21

studiens fall är en selektiv bedömning användbar vid användningen av kvalitativ textanalys 

eftersom endast informationen som uppfyller syftet används i studien. I vår uppsats har vi till 

syfte att besvara våra frågeställningar vilket medför att vi väljer att tillämpa information som 

riktar in sig på partierna och bostadssegregation. Vi utesluter information som berör övrig 

segregation i ideologierna som inte utgör någon vidare bemärkelse för uppsatsens ändamål. 

 

I denna studie har vi valt att ändra Jörgen Hermanssons begrepp till förtydligande ord.              

Begreppet “varat” byts till “verklighetsuppfattning”. För begreppet “börat” ersätter vi ordet           

“framtidsvisioner” och “görat” ersätter vi till “politiskt utförande”. För att strukturera           

ytterligare ett steg ska vi använda oss av ett analysschema som vardera begrepp sätts in i                

vänsterspalten och respektive parti i översta rad i lodrätt riktning. I analysschemat kommer vi              

framföra partiernas olika värderingar angående ämnet. Analysschemat kommer att analyseras          

i resultatet av vår uppsats och framföra hur partierna behandlar dessa aspekter.  

 

Bostadssegregation Liberalerna (L) Vänsterpartiet (VP) Sverigedemokraterna (SD) 

Verklighetsuppfattnin
g 

   

Framtidsvisioner    

20  Johannessen, A & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.71-72 
21  Johannessen, A & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.27 

11 



 

 

 

Politiskt utförande    

 

3.2 Litteratur och övrigt material  

Det material som ligger till grund för att besvara vår studie är det empiriska materialet. Det                

kommer att utgöras av Liberalernas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas dokument på          

deras enskilda hemsidor. De dokument som kommer behandlas bland Liberalerna är deras            

Integrationsprogram. På Vänsterpartiets hemsida tar vi del av dokumenten Inkludering och           

antidiskriminering, flyktingmottagande, vår politik samt bostadspolitik för att granska deras          

resonemang av bostadssegregationen. Vid analys av Sverigedemokraterna kommer deras         

budgetproposition att granskas även deras kommunpolitik. Genom att studera det olika           

dokumenten kan materialet som finns tillgängligt hos partierna anknytas till uppsatsens teori            

som är grunden för att genomföra studiens intention. Det empiriska material som är             

nödvändigt att behandla är hur det politiska partierna resonerar kring bostadssegregationen i            

Sverige.  

 

En förmån att använda textanalys-metoden för det empiriska materialet är att det föreligger             

en “meningsdimension” i texten som används. Det Johannessen och Tufte menar är att det              

empiriska material som används ligger till grund av mänsklig uppfattning och tolkning av             

något. Partiernas olika dokument är grundade på en mänsklig uppfattning och tolkning och             22

har på så sätt grundat sin ideologi. Partierna uppfattar och tolkar företeelser olika och deras               

värderingar skiljer sig åt kring bostadssegregationen. Meningsdimensionen av olika texter har           

därför en betydelse vid användningen av den kvalitativa metoden i vårt arbete för att              

dessutom studera de likheter och skillnader som finns bland partierna. Att tillämpa den             

kvalitativa textanalysen i uppsatsen kan även innebära en risk för det slutgilitiga resultatet             

menar Johannessen och Tufte. Att använda kvalitativ textanalys kan ge oss en ytlig och              

oriktigt bild om ämnet och kan medföra att arbetet inte blir fullt vetenskapligt. Det kan vara                23

publicerat material som inte blivit tillräckligt studerat, där studien brister på djupet och på så               

sätt ger oss en sämre eller fel helhetsförståelse. Däremot grundas analysen utifrån partiernas             24

22  Johannessen, A & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.69 
23  Johannessen, A & Tufte, P-A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.76 
24  Ibid 
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enda och fristående ideologi, som inte omfattar flera studier. På så sätt minskas risken för att                

vårt empiriska material ska ge uppsatsen ett osant  eller otillräckligt resultat. 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Det material vi valt att grunda vårt arbete på är det empiriska material som finns tillgängligt                

på partiernas hemsidor. Den information som finns tillgänglig anses vara ett sanningsenligt            

material därför det grundas på den ideologi som samtliga partier har och det material som               

används som publicering för Sveriges befolkning. Det är endast det enskilda partiet som har              

möjlighet att ändra informationen på hemsidan och därför kan det bedömas som ett             

tillförlitligt material. Ett möjligt utfall för användningen av den primärkällan som partiernas            

dokument är att dokumenten är bristande och att informationen inte är tillräcklig. Det är              

endast partiernas hemsidor som besitter den information vi behöver för att svara på vårt syfte               

och frågeställningar och därför kan informationen om bostadssegregation vara svårt att finna i             

respektive partis dokument. 

4.0 Analys 

I nedanstående analys kapitel besvarar vi vårt syfte och frågeställningar genom att koppla det              

empiriska dokumenten till vår teori. Vi besvarar partiernas verklighetsuppfattning,         

framtidsvision samt politiska utföranden av den svenska bostadssegregationen.  

4.1 Liberalerna 

Verklighetsuppfattning 

Liberalerna anser att bostadssegregation ökar och har aldrig varit så stor som idag. Deras              25

politik beskriver bostadssegregationen som områden dominerade av hyresrätter och         

utanförskap. Partiet beskriver att hög arbetslöshet samt låga skolresultat är vanligt           

förekommande fenomen i segregerade områden.  26

 

Integration är något Liberalerna förklarar som en orsak till den rådande bostadssegregationen            

som uppträder i Sverige idag. Den stora folkökningen orsakar en bostadsbrist och ett             27

förekommande problem som uppstår vid dylika situationer är trångboddhet bland de           

25  Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s.22 
26 Ibid 
27  Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s.22 
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nyanlända. Vid trångboddhet kan sociala konsekvenser uppstå som exempelvis lidande sömn,           

förtryck mot kvinnor och sanitära problem. Att sömnen blir lidande har visat att             

skolresultaten blir lidande för framförallt skolungdomar. Det är i förhållande till den            

limiterade bostaden som ungdomar saknar en lugn och tyst omgivning och skolarbeten blir             

svåra att genomföra. Därutöver uttrycker partiet att förtryck mot kvinnor är vanligt i samband              

vid brist på bostäderna och de trångbodda ytorna. Flera familjer väljer att bo tillsammans och               

ett inträffande problem är att kvinnor i slöja bor i samma bostad med okända män och blir                 

utsatta för press. I flera fall använder mannen sin makt att begära att kvinnan ska ta av sig                  28

slöjan, som motsäger kvinnans religion.   29

 

Att de utsatta områdena även präglas av ett stort antal hyresrätter är en ytterligare faktor till                

att områdena blir segregerade. I brist på ägande- och bostadsrättslägenheter flyttar individer            

där ifrån när de fått ett jobb, för att bosätta sig i en annan boendeform. Till följd utformas                  

området av fortsatt utanförskap och hyres- och bostadsrätter blir tydligare i en del områden.              

En framväxt av parallellsamhällen beskriver Liberalerna är en företeelse som de aldrig            

kommer acceptera.  30

 

De asylsökande som integrerar i det svenska samhället väljer förekommande gånger att även             

välja EBO som ett boendealternativ, på grund av närheten till sin etniska folkgrupp som              

familj och släktingar. Att välja EBO innebär att den asylsökande ombesörjer eget boende             

istället för att utnyttja den plats som erbjuds på migrationsverkets förläggning. Parallellt med             

att de asylsökande väljer EBO som boendealternativ menar Liberalerna att trångboddhet           

också är ett återupprepande fenomen. Ett samhällsproblem Liberalerna framhäver är att det            31

sker en hög förtätning av EBO boenden i storstadskommunerna där det finns stort utbud på               

arbete och socialt nätverk. För kommunerna innebär det att somliga får ett överflöd på              

asylsökande medan andra inga alls, och det uppfattar det Liberala partiet som ett             

samhällsproblem. Sociala konsekvenser som trångboddhet och bostadssegregation       

uppkommer i samband med att asylsökande över etablerar sig i somliga kommuner.   32

28 Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s.21 
29 Ibid 
30 Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s.1 
31 Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s.22 
32 Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s.22 

14 



 

 

 

 

Liberalernas framtidsvision och politiskt utförande  

Liberalerna har framfört ett antal utopier som kan vara till hjälp för att minska bostadsbristen               

och trångboddheten i Sverige. Att införa flera hyresrätter och utöka utbudet av boendeformer             

anses vara en viktigt aspekt för att få individer att bo kvar och minska bostadssegregationen i                

utsatta områden. Liberalerna anser att bebyggelse av “hyresrätter, bostadsrätter och          

ägarlägenheter behövs i områdena”. Partiet anser att det är kommunens ansvar att vara en              33

medverkande kraft för att uppfylla att bostäderna byggs och att de utsatta områdena blir              

mindre segregerade. Kommunen ska främja bostadsbolagen till att uppträda som byggherrar           

för dessa byggnadsprojekt för att möjliggöra att en blandad bostadsform upprättas och en             

passande bostadsform finns för alla individer.  

 

Utöver att kommunerna ska inrätta i bostadsbyggandet med avsikt att uppfylla individens            

intressen, har Liberalerna ytterligare valt att inrätta en bostadspolitik. Den övergripande           34

bostadspolitiken har till syfte och är en lösning för att utöka tillväxten av bostäder och               

åstadkomma en större rörlighet på bostadsmarknaden. En ökad rörlighet innebär att           

hyressättningen ska avspeglas efter hur stor efterfrågan är på bostäder, vilket kan innebära             

boendekostnaden blir lägre vid större efterfrågan på bostadsmarknaden. Ett ytterligare          35

förslag är även “fri hyressättning” vid nybyggnation som innebär att avtalet av hyran sker              

mellan hyresvärd och hyrestagare, och bestäms inte av marknaden. Det förutsätter att            

individer med en lägre inkomst även har möjlighet att möjliggöra sina intressen samt en              

generell fördel till att bosätta sig på olika platser, som inte bara tillägnar sig till det låga                 

socioekonomiska klasserna.   36

En ytterligare lösning för en ökat bostadsproduktion är att det sker en regelförenkling i              

byggprocessen. Liberalerna anser att byggnationen går lättare men också snabbare om           

reglerna för kommunens godkännande är enklare. Att reglera plan-och bygglagen som är            

underlaget för att få tillstånd att bygga, bidrar till att kommuner kan anhålla och ta ett större                 

ansvar över sina nyanlända.  37

33 Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s.23 
34 Ibid 
35 Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s. 21 
36 Ibid 
37  Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s. 23 
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Tidigare uttryckte de EBO som en bidragande faktor till bostadssegregationen men           

Liberalerna uttrycker ändå att det är något de vill bevara i det svenska samhället. Det ska                

finnas en förutsättning för hela befolkningen att bosätta sig där de vill inklusive det              

asylsökande personer som väljer EBO. Men för att inte intensifiera att det blir en              

överetablering i storstadskommuner anser Liberalerna att det är viktigt att införa en            

begränsning, så kallad EBO-begränsning. Genom en EBO-begränsning kommer en         

bedömning givas för respektive sökande till kommunen och den kommer utgå från            

“befolkningen, arbetsmarknaden, mottagande och nyanlända generellt”, skriver Liberalerna.        38

På det vis undviker samhället en överetablering i kommunerna samt minskade risker för             

bostadssegregation. Liberalerna uttrycker att det bland annat är Migrationsverkets ansvar att           

det inte sker en överetablering i kommunerna. Migrationsverkets uppgift är att upplysa de             

asylsökande personerna om vilka kommuner som har en EBO-begränsning. Den kommun           

som de asylsökande väljer att bosätta sig i ska utge ett godkännande, som ett beslut att få                 

bosätta sig i kommunen. På det vis finns det en lägre risk att sker en överetablering i                 

kommunen som sedan medför bostadssegregation. Såvida de asylsökande inte följer de           39

regler angående EBO-begränsningen i kommunerna, kommer påföljden innebära en         

“indragen dagersättning.   40

4.2 Vänsterpartiet 

Verklighetsuppfattning 

Det kan finnas många anledningar till bostadssegregation, Vänsterpartiet anser att          

bostadsbristen är en orsak som har blivit stor i allmänhet i Sverige och har i uttryck visat en                  

obalans för bostadsmarknaden. Minska bostadsbristen är statens ansvar menar         41

Vänsterpartiet, men är något som staten ännu inte uppfyllt. Bristen är inte enbart på grund av                

invandrare utan bristen finns i allmänhet. Vänsterpartiet hävdar att det under en lång tid har               

byggts för få bostäder i Sverige, vanligtvis inom större städer där utbudet av arbete och               

utbildning finns, där är bostadsbristen oftast stor.   42

 

38  Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s. 22 
39  Liberalerna; Integrationsprogram - Stärk individen och motverka parallellsamhällen; s. 22 
40  Ibid 
41  Vänsterpartiet; Bostadspolitik - bra bostäder åt alla; 2017  
42 Vänsterpartiet; Politik - integration; Inkludering och antidiskriminering; 2013-10-03 
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Den pågående bostadsbristen är ett samhällsproblem som innebär konsekvenser för          

samhället. Vid mottagande av flyktingar kan det uppstå en obalans eftersom mottagandet kan             

variera och bostadsmarknaden kan vara oförberedda på hur stort mottagandet kan bli och i              

samband kan det uppstå en ojämn fördelning och obalans på bostadsmarknaden. Det            43

kommer att ta lång tid att återställa bostadsbristen eftersom det är stor skillnad på utbud och                

efterfrågan, vilket är ett problem för både svenska medborgare och asylsökande.  

 

Som ett alternativ kan flyktingar välja EBO, som innebär att invandrare kan bosätta sig i               

valfri bostad. EBO kan vara till både för- och nackdel beroende på vilka förutsättningar              44

personen i fråga har, såsom ekonomisk eller social tillgång men även risker för att det blir en                 

överbefolkning i kommunerna. Risker finns att det sker en överetablering när ett stort antal              

invandrare söker sig till redan överetablerade kommuner vilket kan bidra till att kommunen             

blir segregerad. Flyktingar med sämre förutsättningar kan dessutom bli inneboende hos           

bekanta eller familj, där trångboddhet kan uppstå i samband med EBO, vilket Vänsterpartiet             

anser vara ett problem.    45

 

Vänsterpartiet anser även att integrationspolitiken och segregation alltför ofta kombineras          

bland människor med utländsk bakgrund, vilket Vänsterpartiet är motsägelsefulla till. Det 

förklarar att bostadssegregation är vanligt förekommande i områden som domineras av           

exklusiva villor. Vänsterpartiet påvisar att områden som dessa bör integreras i samhället,            

genom att exempelvis bygga till andra boendeformer så att alla individer har möjlighet att              

bosätta sig i dessa områden. För att integrationen ska fungera på bostadsmarknaden bör en              46

välfärdspolitik med en aktiv insats mot diskriminering införas. Det behöver skapas fler            

arbetsmöjligheter för medborgarna som bidrar till en ekonomiskt tillgång för att kunna            

bosätta sig i bostäderna men ytterligare behövs de byggas fler och billigare bostäder för              

medborgarna.  

 
Vänsterpartiets framtidsvision och politiskt utförande  

43  Vänsterpartiet; Politik - Flykting- och integrationspolitik - fördjupning; 2017 
44  Vänsterpartiet; Politik - integration; Inkludering och antidiskriminering; 2013-10-03 
45  Vänsterpartiet; Politik - Flykting- och integrationspolitik - fördjupning; 2017 
46  Ibid 
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Vänsterpartiet hävdar att bostadsbristen är den största orsaken till bostadssegregationen och           

är ett samhällsproblem som är politikernas ansvar. Bostadsbristen är en svår uppgift att lösa              

hävdar Vänsterpartiet, men deras vision är att bygga 40 000 bostäder varje år inom en 10                

årsperiod. Framtidsvisionen är att de planerade bostäderna ska avsätta fler hyresrätter och på             

det sätt vara ett redskap för att minska bostadsbristen och förhoppningsvis försvinna. Genom             

att bygga bostäder årligen kommer bostadsbristen att reduceras ned då antalet bostäder blir             

högre och bostäderna förväntas motsvara den befolkningen Sverige erhåller. Vänsterpartiet          

hävdar att hyreslägenheterna behöver utökas på grund av de är ett billigare boendealternativ             

som befolkningen kan bosätta sig i. Majoriteten av de nybyggda bostäderna ska därför vara              

hyreslägenheter med en låg energiförbrukning och låga koldioxidutsläppet.  47

 

Vänsterpartiets framtidsvisioner är även att införa en smidig bostadsförmedling utan          

marknadshyror som ska finnas i alla kommuner, för att okomplicerat få en bostad. Genom              48

en bostadsförmedling kan medborgarna få en bostad utan olika sociala nätverk. Det kan vara              

en utmaning för flyktingar att skapa ett kontaktnät i Sverige när de anlänt, därför kan en                

bostadsförmedling vara en lösning. En bostadsförmedling med transparenta regler som          

innehar allmännyttiga samt privata lägenheter, även utan marknadshyror som Vänsterpartiet          

anser som en bidragande faktor till bostadssegregation. Att införa marknadshyror skulle          49

bidra till en ökning av lägenhetshyror vilket Vänsterpartiet hävdar är en splittring i samhället              

eftersom personer med hög inkomst endast kan bosätta sig i de nyproducerade bostäderna.  50

För att lyckas med att bygga 40 000 bostäder i Sverige varje år krävs det att staten stimulerar                  

en politik som kan ta ansvar över att projekten av byggnationen uppfylls. Vänsterpartiet ska              

bidra med en ekonomisk insats för att detta ska fullgöras och har därför infört en form av                 

investeringsstöd som är ett stöd till byggnationen. Ett ekonomiskt stöd som ska hjälpa staten              51

att bygga hyresrätter med en lägre hyra. Partiet ska även även införa ett upprustningsstöd              

som stöd för renovering av miljonprogramsområdena i Sverige. Genom investeringsstöd och           

upprustningsstöd, menar Vänsterpartiet att bostadssegregationen kan minska i Sverige. 

4.3 Sverigedemokraterna 

47  Vänsterpartiet; Politik - integration; Inkludering och antidiskriminering; 2013-10-03 
48 Vänsterpartiet; Bostadspolitik - bra bostäder åt alla; 2017  
49 Vänsterpartiet; Bostadspolitik - bra bostäder åt alla; 2017  
50 Ibid 
51 Ibid 
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Verklighetsuppfattning 

I Sverigedemokraternas budgetproposition speglar de massinvandringen som den största         

orsaken till bostadssegregationen i Sverige. En för stor befolkningsökning i form av för hög              

invandring har bidragit till att bostäderna inte räcker till. Bostäderna motsvarar inte den             

massinvandring som landet tillåter och bostadsmarknaden blir därmed överbefolkad.         

Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning av bostadsbristen är att den orsakar        

bostadssegregation och utanförskap.   52

 

I takt med en ökad invandring och bostadsbrist blir boendekostnaderna höga, hävdar            

Sverigedemokraterna. Den höga efterfrågan på bostäder i kombination med en hög           

efterfrågan på hyresrätter har bidragit till att individer inte har samma möjligheter att äga sin               

egen bostad. Massinvandringen har en tendens att komma i förstahand och därför prioriteras             

byggnationen av hyresrätter istället för bostadsrätter och andra boendeformer, menar          

Sverigedemokraterna. I budgetpropositionen tar de upp miljonprogramsområdena som en         53

konsekvens av förhastade politiska beslut i samband med befolkningsökningen. De menar att            

bostäder med låg standard är vanligt förekommande när det måste byggs bostäder snabbt             

under en kortare tid och det bidrar till att bostäderna misslyckas på grund av sin bristande                

hållbarhet.  54

 

Miljonprogramsområden kräver både renoveringsbehov i ett senare skede, och en ytterligare           

finansieringskostnad tillkommer i samband med att bostadsbyggandet blir dyrare i          

kombination med den höga efterfrågan. Miljonprogramsområden är idag ett stort problem i            

samhället där av att det präglas av segregation och utanförskap. Området erhåller en lägre              

standard samt bostadskostnad som förutsätter att endast personer med en lägre           

socioekonomiskt inkomst bosätter sig i området. Sverigedemokraterna påstår att det största           

problemet till att bostadssegregationen uppstår men också områden som miljonprogram är i            

relation till den okontrollerade massinvandringen.  55

 

Sverigedemokraternas framtidsvision och politiskt utförande 

52  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.82  
53  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.84 
54  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.86 
55  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.85-86 
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En tillgång till fler boenden och ett hem med känsla av trygghet och välmående är viktigt                

enligt Sverigedemokraterna och därför behövs ett hem för alla invånare oavsett ekonomi.            

Sverigedemokraternas framtidsvision är att medborgare ska ha tillgång till eget boende, känna            

trygghet och delaktighet i samhället och det anser dom inte vara möjligt på grund av               

massinvandringen och överbefolkningen.  56

 

Partiet uttrycker att asyl- och anhörighetsinvandring måste begränsas för att göra det möjligt             

för alla invånare att få tillträde till en bostad. Att stoppa invandringen i Sverige gör det                

möjligt att skapa en bättre integrering och deltagande för människorna i samhället. Det är              57

kommunernas ansvar att försörja och erbjuda bostäder för sina invånare och det främjas i              

samband med en minskad invandring. En minskad asyl- och anhöriginvandring skapar även            

en balanserad bostadsmarknad, menar Sverigedemokraterna. Bostadspolitiken ska föranleda        

bättre bostadsformer för att anpassa alla individer intresse, livssituation och ekonomi.  58

 

För att få bukt med bostadsbristen anser Sverigedemokraterna att det måste ske            

regelförenklingar för att kunna utföra fler bostäder på bostadsmarknaden. Det ska bli billigare             

för byggbolagen att producera bostäder för att åstadkomma fler och billigare bostäder på             

bostadsmarknaden. Finansiella förbättringar ska förutsätta en lägre kostnad för både          

byggherrar och bostadsköpare , och på så sätt möjliggöra att fler invånare får tillgång till en                

bostad och att den ekonomiska kapaciteten anpassas. Utförandet av fler bostäder måste vara             59

planerat och genomtänkt för att förhindra att det misslyckade miljonprogrammen inte ska            

återupprepas och att segregation ska uppstå. Ett mindre förhastat bostadsbyggande bidrar till            

en hållbar samhällsekonomi samt minskad risk för bostadssegregation.   60

 

De framtidsvisioner samt politiska utföranden som Sverigedemokraterna erhåller för en          

minskad bostadsbrist måste ske i kombination med en avgränsad invandring. En avgränsad            

migration bidrar till en assimilerad befolkningsökning som gör att samhället kan anpassa            

“infrastruktur, byggande och välfärd” efter integrationen.   61

56  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.82 
57  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.85 
58  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.83 
59  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.85 
60  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.84 
61  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Budget 2017; s.86 
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Sverigedemokraterna presenterar i deras kommunalpolitik att stimulerande återvandring är en          

nödvändig politiskt åtgärd för att minska invandring, bostadsbrist och segregation. Deras           62

framtidsvision är att kunna hjälpa invandrare på plats i deras hemländer för att skapa en               

minskad överbefolkning i Sverige. Genom ett aktivt bistånd i form av statligt bidrag vill              

Sverigedemokraterna stödja de invandrare som hade kunnat tänka sig att flytta tillbaka till sitt              

hemland. Utöver den statliga hjälpen ska även ett kommunalt återvandringsbidrag vara ett            

stöd för de personer som kunnat tänka sig att återvända till dess hemland. Genom det               

politiska utförandet som Sverigedemokraterna presenterar undviker Sverige en        

bostadssegregation för samma summa pengar jämfört med om det hade bosatt sig i Sverige. 

4.4 Analysschema av bostadssegregation 
 

Bostadssegregation Liberalerna (L) Vänsterpartiet (VP) Sverigedemokraterna (SD) 

Verklighetsuppfattnin
g 

För få bostadsformer. 
Asylsökande 
etablerar sig i fulla 
kommuner.  

Allmän bostadsbrist. 
För lite bostäder i 
Sverige.  

Massinvandring.  
Bostadsbrist 
Höga boendekostnader.  

Framtidsvisioner “Behåll men 
begränsa EBO, 
Utökade 
bostadsformer, 

Bygga 40 000 bostäder 
varje år, majoritet av 
hyresrätter. Smidig 
bostadsförmedling.  

Tillgång till bostäder.  
Bättre integrering.  
Minskad asyl- och 
anhörighetsinvandring.  
Lägre bostadskostnad.  

Politiskt utförande Begränsning, 
alternativt stoppa 
EBO.  
Mer byggande, 
Införa bostadspolitik, 

Investeringsstöd för 
ökat byggnation, 
kommunernas ansvar 
av asylsökande. 

Stoppa invandringen. 
Regelförenklingar för ökad 
byggnation.  
Ekonomiskt stöd i 
invandrarnas hemländer.  

 

 

I vår analysdel har vi kunnat besvara våra frågeställningar om partiernas           

verklighetsuppfattning, framtidsvisioner samt politiska utföranden med hjälp av den         

kvalitativa ansatsen. Vi valde att analysera partiernas dokument med hjälp av en kvalitativ             

textanalys som var ett gynnsamt tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte. Det            

materialet vi behövde för att besvara vår analys var endast de dokument som fanns              

62  Sverigedemokraterna; Åsiktsdokument; Inriktningsprogram för en sverigedemokratisk kommunpolitik; 6.3 
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tillgängligt på partiernas hemsidor och därför anser vi att vårt valda empiriska material inte              

gett några negativa effekter på vårt resultat. Det var endast partierna som besatt den              

värdefulla informationen vi var i behov av angående partiets syn på bostadssegregationen och             

därför finns det ingen övrig information som kan bidra till att vår valda källor blir felaktiga                

för resultatet av vår studie. Däremot var det tillgängliga materialet stort angående            

bostadssegregationen och det fanns ingen möjlighet för oss att hänvisa till allt material för vår               

analys, analysdelen blev därför något otillräcklig. Vid användning av allt tillgängligt material            

hade analysen blivit mer fullständig och hade åstadkommit en djupare studie av partiernas             

resonemang kring bostadssegregationen. Utifrån Hermanssons begreppsteori har vi även         

åstadkommit den partianalys som vi efterlyste för att utföra den analys som var behövlig för               

att besvara vårt syfte och frågeställningar i studien 

 

Syftet med denna studie har varit att besvara hur Liberalerna, Vänsterpartiet och            

Sverigedemokraterna resonerar kring den pågående bostadssegregationen i Sverige, även         

vilka likheter och skillnader som skiljer partierna emellan angående samhällsproblemet. I vår            

analys angående partiernas verklighetsuppfattning uttryckte respektive parti att bostadsbristen         

var den stora orsaken till bostadssegregationen, däremot skiljde sig partiernas värderingar           

kring vad som orsakade bostadsbristen och till följd bostadssegregationen. Vänsterpartiet          

ansåg att den utgjordes av en allmän befolkningsökning i Sverige, jämfört med Liberalerna             

och Sverigedemokraterna som ansåg att integrationen utgjorde en befolkningsökning.         

Liberalerna var dock själva om att bristen på bostadsformer ytterligare var ett fenomen som              

orsakat bostadssegregationen, något som de övriga partierna inte uppfattade var i relation till             

segregationen.  

 

Partiernas framtidsvisioner var gemensamma om att det behövdes byggas fler bostäder för att             

minska bostadsbristen samt bostadssegregationen. Deras värdering kring vilka bostäder som          

är i behov av att byggas uttryckes ändå olika bland partierna. Liberalerna hävdade att fler               

bostadsformer behöver tillsättas i de segregerade områden för att minska på bostadsklyftorna.            

Genom deras vision kan de bidra till att områdena inte endast utgörs av en viss folkgrupp                

med hög eller låg socioekonomisk tillgång. Vänsterpartiets vision var att fler bostäder            

dominerade av hyresrätter kunde skapa fler bostäder samt bidra till en lägre hyra för individer               

att bosätta sig i. En framställning av 40 000 bostäder om året i tio år var en tanke                  
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Vänsterpartiet hade för att reducera ned bostadsbristen. En liknande tanke om en tillökning av              

bostäder hade även Sverigedemokraterna. De påstod att alla invånare i Sverige ska ha             

någonstans att bo och därför behövs en ökad produktion av billigare bostäder.            

Sverigedemokraternas politiska utförande för att åstadkomma produktionen av fler bostäder          

var genom en regelförenkling, något som även Liberalerna hade delade åsikter om var en              

effektiv lösning. Vänsterpartiets utförande var avvikande och ansåg att ett investeringsstöd           

var en annan idé för att få bukt med bostadsbristen.  

 

Liberalerna och Vänsterpartiet hade även delade verklighetsuppfattningar om att EBO var en            

orsak till att överetablering uppstår i kommunerna samt att bostadssegregationen förekommer           

i samband med dessa bostadsval. Både Liberalerna och Vänsterpartiet var överens om att det              

orsakade trångboddhet och att det var i behov av att finna lösningar för de sociala               

konsekvenserna. De hade även gemensamma åsikter om att EBO var något de ville bevara i               

de svenska samhället för att individerna skulle få bosätta sig på platser som uppfyller deras               

intressen, i någon mån. Partiernas framtidsvision var således lika då de ansåg att EBO är               

något som de vill bevara i det svenska samhället för att inte begränsa invandrares bostadsval.  

Det politiska utförande var liknande eftersom partierna ansåg att den bästa lösningen var             

genom en bostadsförmedling. Vänsterpartiet och Liberalerna ansåg att en bostadsförmedling i           

varje kommun skulle vara en lösning för att undvika bostadssegregationen. Genom           

bostadsförmedlingen menade partierna att kommunerna skulle undvika en överetablering av          

EBO. Ytterligare uttryckte Liberalerna att en EBO-begränsning bör införas i samband med att             

invandrare bosätter sig i Sverige. Genom begränsningen undviker kommunerna trångboddhet,          

bostadsbrist samt den problematiserade bostadssegregationen. Sverigedemokraterna      

resonerade ingenting kring EBO utan de diskuterade endast att bromsning av invandring bör             

antas för att kommuner ska undvika bostadssegregationen.  

5.0 Slutsats 
Den sammanställning som går att tydliggöra av partiernas ställning till bostadssegregationen           

är att det delar en liknande verklighetsuppfattning om vad som orsakar bostadssegregationen.            

Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har alla beskrivit att Sverige har en           

bostadsbrist som orsakar den bostadssegregation som finns idag. Partiernas orsaker till varför            

bostadsbristen uppstått ser annorlunda ut, eftersom partierna anser att befolkningsökningen          
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utgörs av olika företeelser. Liberalerna och Sverigedemokraterna uttryckte integrationen av          

invandrare som en orsak medan Vänsterpartiet menade att Sverige har en allmän            

överbefolkning. Oavsett att Liberalerna och Sverigedemokraterna har liknande uppfattningar         

skiljer sig deras politiska utföranden för att få bukt med bostadsbristen samt segregationen.             

Medan Liberalerna fann lösningar för en mer lyckad integrering i Sverige ansåg            

Sverigedemokraterna istället att en stoppad invandring var den effektivaste lösningen för           

minskad bostadssegregation i Sverige. 

 

Den slutsats vi kan framställa är att Liberalerna och Vänsterpartiet värdesätter integrationen            

och förutsätter att alla asylsökande ska få delaktighet i det svenska samhället.            

Sverigedemokraterna vill istället bromsa att individer som tillhör annan kultur assimilerar sig            

i det svenska samhället, och bistår hellre med ett ekonomiskt stöd för utvandring.  

5.1 Vidare forskning 

Det resultat vi fått fram i denna studie kan vara användbart för att göra en vidare studie på                  

partiernas verklighetsuppfattning, framtidsvision samt politiska utföranden. I vår uppsats har          

vi samlat in material utifrån en kvalitativ textanalys för att besvara hur partierna allmänt              

diskuterar den svenska bostadssegregationen. En vidare forskning skulle kunna ge inspiration           

till att undersöka hur partiernas värderingar och idéer uttrycker sig på en lokal nivå och om                

det blivit en minskad bostadssegregation. Vid en sådan analys kan en kvalitativ intervjumetod             

vara ett verktyg för att möjligen undersöka hur några kommuner uttrycker sig om hur              

partiernas framtidsvisioner samt politiska utföranden tagit sig i uttryck i samhället. Det kan             

vara intressant att undersöka vilka framsteg av Liberalerna, Vänsterpartiet och          

Sverigedemokraternas framtidsvisioner och politiska utföranden som har åstadkommit och         

om det blivit en minskad bostadssegregation i Sverige. 
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