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ABSTRACT 

Franchell, G. 2017. Blandat boende i Uppsala. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, 

Uppsala universitet.   

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den rådande socioekonomiska segregationen i Uppsala och hur 

blandat boende och byggnation av ekonomiskt åtkomliga bostäder planeras och om detta kan minska 

segregationen. Metoderna som använts för att genomföra denna uppsats är kvalitativa och innefattar 

dokumentanalys och intervjuer. Dokumentanalysen innefattar studerande av Uppsalas översiktsplan samt 

litteratur gällande socioekonomisk segregation men även andra sorter av segregation då de olika sorterna ofta 

överlappar varandra. Fyra respondenter varav två politiker, en forskare och en representant för en byggherre 

intervjuades för att möjliggöra besvarandet av syfte och frågeställningar. Resultatet visar att blandat boende 

planeras och används i Uppsala för att minska segregation men att det även kan bidra med en gentrifierande 

effekt då vissa hushåll kan stängas ute ur dessa områden på grund av prishöjning av bostäderna. Byggnation av 

ekonomiskt åtkomliga bostäder är inte aktuellt just nu på grund av att det inte finns tillräckligt med statliga 

subventioner avsatta för detta område. Bostadsbidraget som är för lågt och det statliga investeringsstödet som 

kan användas för bostadsbyggande bidrar inte tillräckligt för att göra bostäder mer ekonomiskt åtkomliga. 
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1. INLEDNING 

I Uppsala råder det bostadsbrist som även bidrar till socioekonomisk segregation när 

bostadspriser stiger och byggföretag satsar på bostadsrätter. Ofta byggs det bostadsrätter och 

hyresrätter i separata områden vilket ökar segregationen då det resulterar i koncentration av 

hög- eller låginkomsttagare i olika områden (Andersson, 2017; Pelling, 2017; Svendsen, 

2017). Pacione skriver om att människors förmåga att konkurrera på bostadsmarknaden avgör 

deras möjlighet till val av bostad. Välbärgade har möjlighet att välja mer attraktiva och dyra 

bostäder medan de med lägre inkomst inte alltid har möjlighet att konkurrera på den privata 

bostadsmarknaden. De som inte har råd att köpa boende måste bo i privatägd eller icke 

privatägd hyresrätt (Pacione, 2009, s. 206). 

Uppsala kommun skriver i sin översiktsplan att investeringar är viktigt för att kunna 

balansera olika platsers socioekonomiska förutsättningar. Kommunen vill att den fysiska 

miljön ska främja inkluderandet av all olika grupper (ÖP, 2016). Enligt Scarpa (2016) 

debatteras det mycket om i Sverige att bostadssegregation leder till ojämlika inkomster medan 

författaren menar att segregationen ökar i och med ökande skillnader i inkomst. 

Denna uppsats kommer ta upp Uppsala kommuns syn på lösning av den socioekonomiska 

segregationen i kommunen och vad forskare anser påverkar detta. Fokus kommer ligga på vad 

bostadsmarknadens har för verkan på segregationen. Jag själv är student just nu och bor i en 

studentlägenhet. När min studietid är över måste jag flytta från min lägenhet. Utan möjlighet 

att köpa en bostadsrätt och min korta kötid i både Stockholms och Uppsalas bostadskö 

kommer det bli en utmaning för mig att hitta en bostad. Min personliga bostadssituation har 

därför inspirerat mig till att skriva denna uppsats. 

    

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har som syfte att utvärdera möjligheterna och planerna för byggnation av 

ekonomiskt åtkomliga hyresrätter samt byggande av blandat boende, för att undersöka om 

dessa åtgärder kan bidra till en minskning av den socioekonomiska segregationen i Uppsala 

kommun.  

 

• På vilket sätt arbetar Uppsala kommun med ekonomiskt åtkomliga bostäder för 

de som inte har möjlighet att ta del av bostadsrättsmarknaden? 

 

• Hur försöker Uppsala kommun lösa den socioekonomiska boendesegregationen?  

 

• Kan byggnation av billigare hyresrätter och blandning av upplåtelseformer 

motverka den socioekonomiska segregationen i Uppsala?  
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1.2 Centrala begrepp 

Hyresrätt - En hyresrätt är antingen ett hus eller en lägenhet som någon äger och denne 

personen låter en annan person använda bostaden i utbyte mot betalning av hyra 

(NE.se/hyresrätt, u.å.). 

 

Blandat boende – Heterogenitet inom bostadsområden eller varierande 

befolkningssammansättning. Blandat boende benämns med olika namn så som social 

blandning och social balans (Holmqvist, 2009, s. 21). I denna uppsats kommer termen blandat 

boende att användas och jag kommer då avgränsa mig till blandning av befolkningens 

socioekonomiska bakgrund inom samma områden.  

 

Ekonomiskt åtkomliga bostäder – Hans Lind (2016, s. 11) definierar åtkomliga bostäder som: 

 

…en rimlig bostad har alla moderna bekvämligheter och är förvaltad på att sådant sätt att olika 

tekniska system fungerar. Vidare ska den ligga så att det är möjligt att nå arbetsplatsen inom en 

timmes restid. Hyran ska ligga på maximalt 4 000 kronor per månad för en enrummare och 6 000 

kronor per månad för en liten trea. Och sist men inte minst, man ska kunna hitta en sådan bostad 

snabbt, på ungefär en månad. 

 

Denna uppsats har inte utgått från en mer specifik definiering av ekonomiskt åtkomliga 

bostäder som citatet ovan då jag inte funnit en definiering som kommunen har. På grund av 

detta har jag valt att definiera ekonomiskt åtkomliga bostäder som bostäder där personer som 

inte har möjlighet att köpa bostad eller betala den höga hyran som nybyggda hyresrätter ofta 

har kan bo. 

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa uppsatsen till att enbart undersöka den socioekonomiska 

segregationen och planer på byggnation av hyresrätter i Uppsala kommun, på grund av 

tidsbrist och för att kunna gå in djupare i analysen. Om undersökning skulle inkludera andra 

kommuner hade det blivit väldigt tidskrävande då det skulle öka antalet intervjuer och restider 

skulle tillkomma till dessa respondenter. Det skulle även utöka dokumentanalysen till en 

omfattande mängd data. Jag har även avgränsat uppsatsen till nutid. Jag ska alltså inte 

undersöka socioekonomisk segregation i Uppsala kommun ur ett historiskt perspektiv. 

I min dokumentanalys kommer jag undersöka forskning som gjorts på olika håll i världen 

eftersom socioekonomisk bostadssegregation är ett utbrett problem som lättast löses 

kollektivt. Uppsatsen går att applicera på många av de svenska kommuner med bostadsbrist 

där situationen liknar den i Uppsala. Den sorts segregation uppsatsen avser undersöka är 

socioekonomisk segregation. Andersson (2007) menar att etnisk, demografisk och 

socioekonomisk segregation ofta överlappar varandra och sällan är dessa kategorier av 

segregation total i områden. Detta gör att jag i min uppsats kommer nämna alla 

segregationsformer men fokus kommer ligga på socioekonomisk segregation. 
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1.4 Disposition 

Nedan börjar denna uppsats med en del som förklarar de metoder som använts för att 

genomföra forskningen inom detta område. Under avsnitt 3 börjar dokumentanalysen som går 

igenom litteratur gällande segregation och blandat boende för att delvis kunna besvara syfte 

och frågeställningar. Avsnitt 4 behandlar Uppsala och översiktsplanen som kommunen har då 

denna uppsats har avgränsats till Uppsala som undersökningsområde. Avsnitt 5 behandlar det 

empiriska material som samlats in från fyra intervjuer som gjorts. Avsnitt 6 och 7 är den 

avslutande delen av uppsatsen som kopplar ihop empiri med teori och besvarar syfte och 

frågeställningar. 

 

2. METOD 

Min uppsats är en kvalitativ undersökning. Vid kvalitativa undersökningar menar Bryman 

(2011, s. 347–348) att sambandet mellan empiri och teori såväl som sambandet mellan empiri 

och begrepp är centrala. Bryman förklarar att teorin ska ses som att den utvecklas ur empirin. 

Bryman (2011, s. 368) skriver om hur kvalitativ forskning ibland kritiseras för att den är 

subjektiv. Kvantitativa forskare anser att den kvalitativa forskningen baseras på tolkningar 

gällande vad som forskaren anser är viktigt. Bryman förklarar även att kvalitativ forskning 

kritiseras på grund av att den är svår att replikera delvis för att den är ostrukturerad. En annan 

kritik av kvalitativ forskning enligt Bryman är att den är svår att generalisera. Forskningens 

resultat är oftast bara gällande i just det arbetet och går inte att generalisera till andra 

situationer.  

Studier av plandokument från Uppsala kommun har genomförts. Litteraturstudier 

gällande segregation, boendeformer och blandat boende har gjorts. Denna textbehandling 

kommer vara en stor del av uppsatsen. Bryman (2011, s. 97–98) skriver att genomgång av 

redan existerande litteratur är viktigt för att kunna ta reda på vad det finns för forskning, för 

att slippa göra all forskning själv. Bryman menar att den litterära genomgången, om den är 

bra, stärker tillförlitligheten på ens kunnande inom ämnet. Tolkning och kritisk granskning av 

de texter som forskare skrivit ska genomföras för att kunna stödja de argument och åsikter en 

har. Bryman (2011, s. 118–119) förklarar att hanteringen av referenser är viktig för att kunna 

visa att en är vetandes om att ens studie är baserat på andra människors undersökningar och 

det visar att en förstår ämnet som behandlas. Bryman påpekar också att refereringen bör ske 

kontinuerligt under skrivandets gång för att minimera tidspressen.  

 

2.1 Etik 

I denna uppsats tas hänsyn till etik då det är viktigt att undersökningen görs på ett acceptabelt 

sätt. Vetenskapsrådet (2017) förklarar att den forskande har skyldighet att ansvarsfullt 

genomföra forskningen för de medverkandes skull och andra människor som möjligtvis kan 

påverkas av resultaten. Forskarens undersökningar ska ske på bästa möjliga sätt för att 

kvaliteten på undersökningarna ska vara hög utan att påverkas av externa omständigheter. 

Forskningen ska inte utföras med vinning som mål för forskaren eller annan aktör enligt 
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Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet (2017) har allmänna regler gällande etik som jag följer i 

Uppsatsen:  

• Forskningen ska vara sanningsenlig. 

• Medveten granskning och redogörning av utgångspunkten för arbetet. 

• Öppen redogörning av resultat och metoder.  

• Öppen redovisning av kommersiella intressen eller andra intressen. 

• Forskningsresultat får inte stjälas från andra personer. 

• Forskningen ska dokumenteras och arkiveras för att det ska hållas god ordning. 

• Forskningen ska inte göra så att människor, miljö eller djur kommer till någon 

skada. 

• Bedömningen av annan forskning ska vara objektiv och korrekt. 

 

Jag har inte haft några problem med att följa dessa regler under uppsatsens gång. Detta 

undersökningsområde och frågorna till respondenterna har inte varit kontroversiella. De jag 

har intervjuat har fått se det material som används i denna uppsats för att kunna komma med 

synpunkter. Inga synpunkter på innehållet förekom. I dokumentanalysen publiceras inget 

hemligstämplat eller annat känsligt material. Därför kommer inte någon komma till skada av 

denna uppsats. Påverkan på andra på grund av denna uppsatsens resultat kommer förmodligen 

inte ske.  

 

2.2 Intervjuer  

Jag har anordnat intervjuer med Erik Pelling (S) som är ordförande i plan- och 

byggnadsnämnden och Trond Svendsen (MP) som är 1:e vice ordförande i plan- och 

byggnadsnämnden. Dessa två är utvalda för denna uppsats då de representerar kommunen och 

då vet vad kommunen försöker åstadkomma för att minska segregation. Roger Andersson 

som är professor i kulturgeografi och verksam vid Institutet för bostads- och urbanforskning 

(IBF) medverkade även på en intervju och han forskar om segregation och valdes därför ut för 

hans breda kunskap inom ämnet. Roger Pohjanen från Riksbyggen som är kooperativt ägt var 

den sista som intervjuades och kunde förklara hur en byggherre ser på den socioekonomiska 

segregationen. Alla intervjuer förutom den med Erik Pelling genomfördes via fysiskt möte. 

Intervjun med Erik Pelling genomfördes via telefon. Enligt Bryman (2011, s. 208–209) är 

telefonintervju fördelaktig på det sättet att tiden för att möta upp respondenten försvinner och 

att respondenten inte påverkas av intervjuarens exempelvis klass, ålder eller närvaro. Bryman 

menar däremot att svagheter med telefonintervjuer är att intervjuaren inte har möjlighet att se 

respondenten vilket resulterar i att observation av ansiktsuttryck uteblir (Bryman, 2011, s. 

210). 

Anledningen till att intervjuer används för att utföra denna undersökning är att jag ska få 

reda på hur de olika parterna tänker och handlar gällande de frågor jag undersöker. Jag får 

tillgång till respondentens erfarenheter i ämnet. Den part min respondent representerar har 

ståndpunkter och planer i ämnet som även fås tillgång till (Alvehus, 1973, s. 80–81). 

Intervjuerna är även viktiga för att komma åt de svar som dokumentanalysen inte lyckas 
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komma fram med. I denna uppsats har intervjuerna valts att hållas semistrukturerade vilket 

enligt Alvehus betyder att de frågor som används sätter temat för vad respondenterna ska 

diskutera. En strukturerad intervju låter inte respondenter ge djupare svar utan kortar ner 

intervjun och en ostrukturerad intervju där ämnet för uppsatsen diskuteras blir som ett öppet 

samtal (Alvehus, 1973, s. 83). En semistrukturerad intervju kan leda till att respondenten 

berättar om oväntade ämnen som är relevanta för uppsatsen eftersom intervjuformen ger 

utrymme för att ta upp andra ämnen än de från början tänkta (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 

46–47). Ett semistrukturerat intervjuschema passar denna uppsats bäst då en strukturerad form 

möjligtvis bara skulle ge uppsatsen information som jag har möjlighet att få tillgång till i 

dokument och en ostrukturerad form skulle möjligtvis få intervjun att sväva iväg och ge 

irrelevant information för denna undersökning. 

Kvale skriver om intervjuetik och menar att de finns tre etiska riktlinjer som ska följas i 

samband med intervjuer. Den första riktlinjen gäller informerat samtycke vilket menas med 

att respondenten ska få inledande och avslutande information om syftet med intervjun och hur 

den ska genomföras. Den andra riktlinjen enligt Kvale är konfidentialitet då respondenternas 

konfidentialitet ska tas hänsyn till. Kvale menar att en forskningsintervju har andra etiska 

svårigheter som exempelvis en enkätundersökning inte har. Kvale förklarar att repondenternas 

namn och egenskaper kan ändras för att skydda deras identiteter (Kvale, 1997, s. 142). I 

denna uppsats är respondenterna inte hemliga då de gått med på att deras namn publiceras i 

texten då konsekvenserna för respondenterna inte är negativa genom publiceringen i 

uppsatsen. Konsekvenser för respondenterna är den tredje etiska riktlinjen Kvale tar upp och 

han menar att konsekvenser för respondenterna måste tas i aktning då respondenterna i vissa 

fall kan ta skada av intervjumaterialet när det publiceras (Kvale, 1997, s. 142, s. 235). Inget 

känsligt eller kontroversiellt material har framkommit under intervjuerna vilket betyder att 

respondenterna inte kommer ta skada av denna publicering. 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en telefon för att underlätta bearbetningen av 

intervjuerna. Anteckningar utfördes även av alla intervjuer som säkerhetsåtgärd om 

inspelningsutrustningen skulle sluta fungera och för att kunna registrera annat som inte 

ljudinspelningen kan registrera. Kvale (1997, s. 147) menar att intervjuaren vid inspelning av 

intervju kan fokusera mer på ämnet. Vid inspelning av intervjuer går det att lyssna om på dem 

för att analysera exempelvis orden och tonfallet hos respondenten. Kvale (1997, s. 148) 

skriver också om att registreringen av intervjuer kan göras genom att försöka komma ihåg 

dem med hjälp av minnet och anteckningar. Kvale menar däremot att detta sätt att registrera 

intervjuer på har vissa begränsningar då minnet kan svika intervjuaren. Den visuella aspekten 

av intervjun kan intervjuaren däremot registrera vilket en ljudinspelning inte kan göra menar 

Kvale. Han (1997, s. 149) menar att det vanligaste vid analys av intervjuer är att orden skrivs 

ned istället för att analyseras direkt från ljudinspelningarna det vill säga transkribering. Alla 

intervjuer transkriberades för att underlätta sammanställningen och analyseringen av dem. 
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3. SEGREGATION OCH BLANDAT BOENDE 

Nedan kommer segregation och blandat boende presenteras. En förklaring av segregation och 

genomgång av bakomliggande orsaker till segregation i allmänhet och inte specifikt för 

Uppsala. Under uppsatsens skrivande har det inte upptäckts att Uppsala skiljer sig från andra 

kommuner i hur segregationen har uppstått utan orsakerna till segregation verkar vara 

universella. I den segregationslitteratur som lästs tas det inte upp att segregation skiljer sig åt 

mellan olika städer. Även blandat boende som förklarats tidigare under rubriken ”1.2 Centrala 

begrepp” undersöks mer. Hur blandat boende kan minska den socioekonomiska segregationen 

men även vid vissa tillfällen skapa en tvångsförflyttande effekt beskrivs nedan. 

 

3.1 Segregation  

Med boendesegregation menas enligt Andersson (2007, s. 67) rumslig separation av olika 

grupper av människor. Inom litteratur som behandlar segregation brukar ämnet delas in i tre 

kategorier: etnisk, socioekonomisk och demografisk (som innefattar åldersgrupper, kön och 

boendeform).  

Susanne Urban universitetslektor i bostads- och urbansociologi menar att det behöver 

finnas flera grupper av människor och områden för att det ska gå att tala om segregation. För 

att problematiken med segregation ska kunna förstås och att segregation ska kunna 

motverkas, är politisk handling på den nationella nivån viktig. Utmaningen med social 

interaktion går inte att lösa på kommunal nivå menar Urban. Ofta riktas åtgärdsprogram mot 

de områden som är socioekonomiskt utsatta och ofta har hög befolkningsandel av invandrare. 

Urban menar att detta också är bra men att segregationen ökar på grund av att resursstarka 

människor blir rikare och då bosätter sig i vissa områden. Det är för komplicerat för att kunna 

lösas på lokal nivå (Urban, 2016, s. 195–196). 

Hon förklarar att arbetet för att motverka segregationen har fler syften som exempelvis att 

minska inkomst-, utbildnings- och hälsoskillnader. Urban menar även att ett av målen med 

minskningen av segregationen är att öka den sociala sammanhållningen och detta ska främjas 

framförallt på platser där arbetslösheten är hög (Urban, 2016, s. 183).   

Andersson et al. menar att segregation för många inte är problematiskt och att det ofta 

förekommer att välbärgade människor väljer att segregera sig från resterande befolkning till 

sin fördel. För de människor som innehar en liten mängd resurser och dessutom är bosatta på 

utsatta platser är segregationen inte till deras fördel (Andersson et al., 2017). 

Andersson et al. förklarar att inkomstskillnader är den viktigaste anledningen till att 

segregation uppstår men att de andra formerna av segregation, etnisk och demografisk, även 

är betydelsefulla i segregationsfrågan och kan kopplas till varandra. Andersson et al. menar 

att ensamstående föräldrar och unga oftare har låga inkomster. De menar också att invandrare 

som är nya i Sverige ofta har svårare att komma in på arbetsmarknaden och har en låg 

medelålder vilket gör att de i högre utsträckning blir utsatta. Fokus inom segregationsstudier 

har varit på de etniska och socioekonomiska delarna och därför är de demografiska 

segregationsaspekterna inte lika undersökta (Andersson et al., 2017). 
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Urban menar att det som driver segregationen är hur inkomstskillnader förändras och 

även flyttmönster. Hon förklarar att segregationen skulle öka i händelse av att de ojämlika 

inkomstskillnaderna växer. Denna segregationsökning skulle då ske oberoende av hur 

flyttmönstrena ter sig (Urban, 2016, s. 195). 

 

3.2 Blandat boende 

Skifter Andersen et al. (2016, s.3) förklarar att bostadsmarknader är uppdelade i olika 

upplåtelseformer som i sin tur har olika sorters krav för att människor ska kunna få tillgång 

till de olika upplåtelseformerna. De menar att i en etniskt eller socialt uppdelad 

bostadsmarknad har de olika grupperna inte samma möjligheter att få tillgång till olika sorters 

upplåtelseformer. Detta resulterar i att de olika grupperna av människor med olika 

förutsättningar inte blir jämt fördelade bland de olika upplåtelseformerna. Segregationen 

påverkas av bostadsmarknadens uppdelning och bostadspolitiken menar Skifter Andersen et 

al. och är beroende av hur de olika upplåtelseformerna är geografiskt placerade. Med detta 

menas alltså om de olika upplåtelseformerna är separerade från varandra i olika områden eller 

blandade inom samma områden. Med denna uppdelning av bostadsmarknaden i tanke menar 

Skifter Andersen et al. att markägarfrågan är viktig och hur stor andel av marken som ägs av 

kommuner spelar också roll. Även hur den fysiska planeringen utformas och annan politik 

som reglerar markanvändning är viktigt. De byggaktörer som har en stor andel av 

byggmarknaden påverkar även hur utbudet på bostadsmarknaden ser ut då de stora 

byggaktörerna enligt Skifter Andersen et al. har en tendens att planera stora områden med 

enformighet bland upplåtelseformerna. (Skifter Andersen et al. 2016, s. 3) 

Bergsten använder Wilson för att lyfta fram att resurssvaga hushåll som ligger i områden 

där det råder socioekonomisk mix bland hushållen har bättre förutsättningar än resurssvaga 

hushåll som är belägna i områden med en hög koncentration av resurssvaga hushåll. Wilson 

menar enligt Bergström att stor andel resurssvaga hushåll i ett område bidrar till en ökande 

fattigdom (Wilson, 1987 i Bergsten, 2010 s. 52). 

Enligt Bergsten och Holmqvist, som båda är forskare i kulturgeografi vid IBF, har 

beslutsfattare i Sverige utformat en annan metod för att nå blandat boende än vad som 

används i andra stater. Det generella målet för Sverige historiskt sett har varit att utjämna 

skillnader i livskvaliteten och boendekvaliteten för befolkningen. Detta har påverkat 

bostadspolitiken mycket i Sverige. Sveriges bostadspolitik har varit mer allmän än annan 

politik vars mål är blandat boende. Denna politik har enligt Bergsten och Holmqvist riktats 

mot alla olika sorters hushåll och områden, inte bara resurssvaga områden med hög andel 

kommunala hyresrätter utan även resursstarka områden med hög andel bostadsrätter (Bergsten 

och Holmqvist, 2013).  

Loretta Lees, professor i kulturgeografi, anser att blandat boende inte ska påtvingas utan 

snarare att möjligheten till blandat boende ska finnas. Författaren menar att metoder för att 

uppnå blandat boende ofta i själva verket har varit sätt att möjliggöra gentrifiering av 

resurssvaga områden (Lees, 2008). Gentrifiering enligt NE är när det i ett område dominerat 

av resurssvaga hushåll flyttar in resursstarka hushåll, vilket leder till en statushöjning av 
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området och högre bostadspriser. Detta kan då leda till att de resurssvaga hushållen blir 

tvungna att flytta från området (NE.se/gentrifiering, u.å.). Enligt professor Rowland Atkinson, 

som delvis forskar om gentrifiering, kan gentrifiering av ett område leda till ökade hyror och 

bostadspriser samt även ge andra politiska effekter i närliggande områden (Atkinson, 2004). 

Exempelvis menar Shaw att en sådan annan effekt kan vara att ett utsatt område i anslutning 

till det gentrifierade området får ett sämre rykte (Shaw, 2000). Atkinson skriver att 

förändringen av dessa områden ses som framgångsrik och att områdena är starka på 

bostadsmarknaden fast det finns boende som tvångsförflyttas på grund av att prisbilden 

förändras. Atkinson menar att denna gentrifiering till stor del drivits av ekonomisk tillväxt 

som fått negativa konsekvenser genom de resurssvaga områdenas splittring (Atkinson, 2004). 

Bergsten och Holmqvist menar att gentrifieringen och tvångsförflyttningen kan genom den 

svenska politiken undvikas då det i resurssvaga områden möjliggörs för resursstarka hushåll 

att flytta in och vice versa i resursstarka områden. Detta menar dem gör att olika hushållstyper 

blir mer jämnt blandade i områdena. En sådan allmän bostadspolitik som förs i Sverige menar 

då Bergsten och Holmqvist skulle kunna användas i större utsträckning för att motverka den 

socioekonomiska boendesegregationen (Bergsten och Holmqvist, 2013).   

Hur ser kommunens roll ut i samhällsplaneringen? Professor i samhällsbyggnad vid KTH 

Göran Cars och arkitekt Reigun Thune Hedström (2006, s. 165–166) förklarar att litteratur 

som behandlar förhandlingar och samverkan framhäver att den part som tar initiativet 

gällande samhällsplaneringsprojekt vanligtvis har ett övertag gentemot andra inblandade 

parter. Initiativtagandet har två fördelar enligt författarna. Den första: initiativtagaren är 

förberedd genom att ha tänkt på exempelvis vad andra parter kan ha för intressen, vilka parter 

som möjligtvis kan opponera sig mot förslaget och om projektet är viktigt att utföra. Den 

andra: Initiativtagaren kan handla strategiskt genom att undersöka tänkbara scenarion om hur 

de andra parterna kan komma att agera i förhandlingarna. Cars och Hedström tar upp att detta, 

enligt politiker och tjänstemän arbetandes med samhällsplanering, är problematiskt när de 

förhandlar med privata aktörer. De blir överraskade och känner att de inte får tillräckligt med 

betänketid för att gå igenom förslagen. Författarna menar att kommunerna ofta inte tar 

initiativet till samhällsplaneringsprojekt utan det görs av privata aktörer. Kommunen har i och 

med detta inte möjlighet att se till att samhället byggs på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Kommunens viktiga funktion att skapa långsiktig planering och samordning förloras i och 

med detta. Cars och Hedström anser att initiativet över samhällsplaneringen måste tillbaka på 

kommunal nivå (Cars & Hedström, 2006 s. 165–166).  

Enligt Musterd och Andersson anses blandat boende och blandade boendeformer påverka 

människors liv på ett positivt sätt. De menar att blandade boendeformer inom ett område ökar 

valmöjligheten av boende som i sin tur resulterar i att de som fått en förbättrad ekonomi och 

vill flytta till annat boende kan flytta inom detta område. Detta kan därmed minska 

segregationen (Musterd och Andersson, 2005, s. 764). Musterd och Andersson skriver också 

att kommunalt ägda bostäder ses som en bidragande faktor till ökande segregation då 

målgruppen för boendena är smal och att dessa bostäder koncentreras till vissa områden 

(Musterd och Andersson, 2005, s. 765).  
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4. UPPSALA KOMMUN OCH BOSTADSFRÅGAN 

Denna uppsats fokuserar på Uppsala kommun som tidigare sagt. Under denna rubrik kommer 

Uppsala kommun presenteras och hur de ska satsa på bostadsbyggande och blandning av 

upplåtelseformer enligt Uppsala kommuns översiktsplan från år 2016. I översiktsplanen 

(2016) står däremot inget om segregation överhuvudtaget eller ordet segregation nämns inte 

en enda gång. Detta gjorde att jag inte kunde få ut något om hur segregation motarbetas 

förutom hur olika hushållstyper ska blandas som återkommer senare i uppsatsen. Detta 

betydde att intervjuerna med Erik Pelling och Trond Svendsen fick stå för informationen om 

hur Uppsala försöker motverka segregation. 

Uppsala kommun är beläget i Uppland mellan Stockholm och Gävle. Enligt NE är 

Uppsala kommun, sett till befolkningsmängd, den fjärde största kommunen i Sverige. Sedan 

60-talet har befolkningen i kommunen oavbrutet vuxit (NE.se/uppsala, u.å.). 

Befolkningsantalet var 214 559 personer år 2016 enligt SCB (2016). Enligt NE är 

anledningen till denna befolkningsökning de många statliga verken som ligger i kommunen, 

det växande näringslivet och även Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Att 

Uppsala är beläget nära Stockholm är också en bidragande orsak till ökningen av 

befolkningen (NE.se/uppsala, u.å.). Uppsala universitet har över 40 000 studenter (uu.se, u.å.) 

och Sveriges lantbruksuniversitet har ungefär 4 000 studenter (slu.se, u.å.). Antalet studenter 

vid universiteten i Uppsala kommun är stort jämfört med kommunens befolkning. Detta 

betyder dock inte att alla studenter som är verksamma vid universiteten i Uppsala är bosatta i 

Uppsala. 

Enligt Uppsalas översiktsplan är befolkningsökningen stor och på grund av detta måste 

byggtakten vara hög. Planen är att det ska byggas 3 000 bostäder per år i Uppsala. Det 

bostadsbyggande som ska ske i Uppsala kommun ska vara tätt, bestå av olika bostadstyper 

och upplåtelseformer och nära beläget hållbara transportmedel. Detta för att tillgodose de 

behov olika hushåll har. Detta görs genom att exempelvis bygga boenden riktade till äldre 

personer och bostäder avsedda för att bo i grupp. Fram till år 2050 har Uppsala för avsikt att 

bygga upp till 70 000 bostäder som då ska kunna bemöta den höga befolkningsökningen som 

kan uppgå till 130 000 personer. Översiktsplanen beskriver att boendet ska vara blandat och 

blanda in exempelvis arbetsplatser och natur för att få en bra miljö att leva i och tillgänglighet 

till nödvändigheter. Planen framhäver att blandade upplåtelseformer och olika sorters 

bostäder ökar blandningen av olika människor och passar de olika behoven människor har. 

Det finns planer för att kunna mätta bostadsbehov om det uppstår plötsligt, genom tillfällig 

användning av mark på platser som är under utveckling (ÖP, 2016). Den föregående 

meningen kan tyckas vara märklig att ha i översiktsplanen då det redan finns ett stort behov 

av bostäder. Samtidigt när denna del av planen är fungerande behöver inte bostadsbehovet 

vara lika stort som det är idag.  
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5. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 

Nedan följer material som framkommit under de intervjutillfällen jag haft. Jag intervjuade 4 

personer. Nedan är en kort beskrivning av varje respondent: 

 

Roger Andersson - Professor i kulturgeografi. Andersson medför en forskares syn på 

boendesegregationen. 

Trond Svendsen - Miljöpartist och 1:e vice ordförande i plan- och byggnämnden. 

Erik Pelling - Socialdemokrat och är bland annat ordförande i både plan- och byggnämnden 

och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Pelling precis som Svendsen 

representerar kommunen och förklarar hur den ser på den socioekonomiska segregationen. 

Roger Pohjanen - Senior rådgivare på Riksbyggen. Pohjanen representerar Riksbyggen som 

är ett privat företag, alltså en byggherre som bidrar med tankar från den privata sektorn.  

  

Intervjuerna presenteras under olika teman för att göra dem mer överskådliga. Detta val av 

presentation gör det enklare att jämföra de olika respondenternas svar på frågorna jag ställt 

dem jämfört med om intervjuerna hade presenterats separat från varandra. De teman jag valde 

att undersöka under intervjuerna är: 

 

• Blandning av upplåtelseformer och vad det har för effekt på socioekonomisk 

segregation. 

• Prisbilden av bostäder och hur detta påverka åtkomligheten av dem. 

• Vad subvention av bostäder har för vikt för att öka åtkomligheten av dem och om 

det planeras för subventionerade bostäder. 

• Hur markägande påverkar bostadsbyggande och prisnivån på bostäderna. 

• Hur det arbetas med att förenkla för de som inte har möjlighet att köpa bostad att 

få tillgång till en bostad. 

• Hur initiativtagandet till byggprojekt påverkar utgången av projekten. Hur 

påverkas byggprojekten om kommunen tar initiativet gentemot om privata 

företag tar initiativet? 

 

5.1 Blandade upplåtelseformer 

Under de genomförda intervjuerna ställde jag frågan om hur respondenterna ställer sig inför 

blandade upplåtelseformer. Andersson (Intervju, 2017) menar att blandade upplåtelseformer 

förr sågs som lösningen för att få en bättre blandning av befolkningen och därmed minska 

segregationen. Detta gjordes just för att det på bostadsmarknaden är olika slags hushållstyper 

som efterfråga olika upplåtelseformer. De personer som inte har råd eller möjlighet att ta lån 

har bara hyresrätten att välja säger Andersson. Han menar att segregationen byggs in om det 

bara byggs en slags upplåtelseform i ett område och en annan slags upplåtelseform i ett annat 

område. Andersson förklarar att det kan hävdas att det i det långa loppet är bättre att bygga 

blandat då detta förenklar möjligheten att påverka de sociala sammansättningarna.  
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Pelling (Intervju, 2017) menar att kommunen till viss del har möjlighet att reglera 

segregationen men att marknaden har möjligheten att komma med många lösningar. Enligt 

Andersson (Intervju, 2017) har kommuner få instrument för att påverka bostadsmarknaden 

och blandning av upplåtelseformer är ett sådant instrument. Andersson menar att skalan av 

blandningen av bostäder är viktigt. Han tar upp som exempel att bostäderna i 

miljonprogramsområden är blandade på en stor geografisk nivå. Med detta menas att 

hyresrätter är placerade i vissa områden och bostadsrätter i andra områden. Andersson menar 

att blandningen av upplåtelseformer är bra men att den måste ske på en låg geografisk nivå för 

att minska den socioekonomiska segregationen. Pelling (Intervju, 2017) menar också att 

blandningen av upplåtelseformerna måste vara så finmaskig som möjligt. Pelling förklarar att 

blandningen borde ske inom samma kvarter eller ännu bättre är det om blandningen sker i 

samma trappuppgång för att få en bra socioekonomisk blandning. Han menar också att en 

storleksblandning av bostäderna är viktigt. Denna finmaskiga blandning garanterar inte social 

interaktion menar Andersson (Intervju, 2017) även om chansen för detta ökar. Däremot är 

resultatet av blandning bra på många sätt. Ekeby är det område som har längst driven 

blandning av upplåtelseformer i Uppsala där grannar kan bo i olika upplåtelseformer. 

Andersson förklarar ännu en gång vikten av skalfrågorna vid blandning (Intervju, Andersson, 

2017). 

Svendsen (Intervju, 2017) menar att kommunen har som mål i nya byggprojekt att blanda 

upplåtelseformer för att möjliggöra att många olika typer av hushåll ska kunna bo i samma 

områden. Pelling (Intervju, 2017) tar också upp att kommunen aktivt arbetar med att blanda 

upplåtelseformerna delvis för att öka andelen hyresrätter. Detta görs för att Uppsala har en 

hög andel bostadsrätter och att många inte har möjlighet att betala för dessa. Svendsen 

(Intervju, 2017) tar upp Gottsunda som exempel där kommunen anser att det ska byggas 

bostadsrätter för att få in en mer socioekonomisk blandning. Nu är det nästan enbart 

hyresrätter i Gottsunda. Svendsen menar att det i vissa områden är svårare att bygga blandat. 

Ett exempel på ett sådant område är Kåbo där många resursstarka bor i villor och nästan ingen 

mark som går att bebygga finns där. Svendsen tar upp att det i det antagna planprogrammet 

för Ulleråker planeras för blandade upplåtelseformer. Pohjanen (Intervju, 2017) förklarar att 

Riksbyggen både planerar för och genomför byggnation av blandade upplåtelseformer. 

Riksbyggen har enligt Pohjanen områden där de blandar äldreboende i bostadsrättsform med 

vanliga bostadsrätter. Det byggs även områden just nu som blandar in hyresrätter berättar 

Pohjanen. Pohjanen menar att detta skapar möjligheter för människor att göra bostadskarriärer 

inom dessa områden. Exempelvis att ett hushåll flyttar in i en hyresrätt i ett av Riksbyggens 

områden och sparar pengar tills hushållet har råd att köpa en bostadsrätt i samma område 

förklarar Pohjanen. Boendemiljöerna är väldigt viktiga för Riksbyggen och de har jämfört 

med många andra aktörer målet att förvalta dessa bostäder under en lång tid (Pohjanen, 

Intervju, 2017). 
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5.2 Pris 

Socialdemokraten Erik Pelling menar att grunden till problemet med boendekostnader är 

bostadsbristen. Detta leder till högre kostnader för köp av bostad och möjliggör för 

hyresvärdar att ställa högre krav på hyresgästerna. Priserna sänks om utbudet ökar. Pelling 

menar att en vanlig rektion av bostadsbubblan är att sluta bygga men att detta är fel då 

bostadsbristen är grunden till problemet (Intervju, Pelling, 2017).  Professor i kulturgeografi, 

Roger Andersson (Intervju, 2017) menar att priset är den faktorn som i högst grad står för 

sorteringen av människor. Detta menar även Pelling (Intervju, 2017) som säger att dyra 

bostadsrätter och hyresrätter segregerar. Andersson (Intervju, 2017) menar att två av de delar 

som påverkar boendesegregationen är priset och även tillgången till olika upplåtelseformer. 

Då nyproducerade hyresrätter som inte är subventionerade är dyra stängs många ute och har 

inte tillgång till dessa boenden förklarar Andersson. Andersson menar att den dyraste 

upplåtelseformen är hyresrätten och en stor del av hushållets inkomst läggs på hyran. 

Andersson menar att hyresrätten ändå är den upplåtelseform som är mest tillgänglig för 

resurssvaga hushåll. Senior rådgivare på Riksbyggen Roger Pohjanen (Intervju, 2017) menar 

att hyresrätter kan användas för att motverka segregationen men att nyproducerade hyresrätter 

är relativt dyra och bidrar därför till en viss segregation. Pohjanen tillägger att gamla 

hyresrätters hyresnivå är mycket lägre men på grund av ombildning av dessa hyresrätter har 

andelen av dem minskat. Han förklarar att kommunala bolag runtom i Sverige har sålt sina 

hyresrätter till privata aktörer som ofta har renoverat bostäderna och i och med det höjt 

hyresnivån. I andra fall har privata aktörer sålt bostäderna efter renovering och ombildning 

vilket innebär att dessa bara blir tillgängliga för de med möjlighet att köpa bostadsrätter. 

Pohjanen säger att hyresrätter ger människor möjlighet att vara mer rörliga på 

bostadsmarknaden då det inte kräver att hushållet gör dyra privata investeringar som det 

däremot krävs vid köp av en bostadsrätt. 

 I vissa kommuner menar Andersson (Intervju, 2017) att hyrorna behövts sänkas för att 

kunna locka nya kunder till dessa bostäder. Utbudet och efterfrågan påverkar hyresnivån och 

den rådande bostadsbristen i många kommuner gör att hyresnivåerna höjs, menar Andersson. 

Han förklarar att det finns ett stort behov av bostäder för hushåll med lägre inkomster men att 

det är svårt att få avsättning vid byggnation av dessa bostäder. För att sänka boendekostnader 

skulle exempelvis balkonger och parkeringsplatser kunna undvikas i byggprojekten. 

Andersson menar dock att bostäderna måste ha en viss kvalitet och säkerhet vilket gör att 

kostnaderna inte kan skäras ned för mycket (Intervju, Andersson, 2017). Miljöpartisten Trond 

Svendsen (Intervju, 2017) ger som exempel att Uppsalahems mål att bygga så billigt som 

möjligt men att det är högre krav nu än förr på bostäder. Förr var det exempelvis möjligt att 

bygga ett tvåvåningshus utan hiss men nu är kraven på tillgänglighet mycket högre förklarar 

Svendsen. I Eriksberg erbjuder Uppsalahem hyresgästerna att välja vilken nivå underhållet 

ska vara på. Vid renovering säger Svendsen att det mest väsentliga skulle kunna renoveras för 

att få ned kostnader. Andersson (Intervju, 2017) ser däremot inga problem med att bygga 

bostäder avsedda för temporärt boende som exempelvis studentbostäder där studenterna inte 

bor länge.   
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Svendsen (Intervju, 2017) menar att bostadsmarknaden har varit entreprenörernas 

marknad vilket resulterat i att andelen byggda bostadsrätter är för stor. I och med det stora 

trycket på bostadsmarknaden har byggherrarna möjlighet att bygga det som ger högst vinst 

vilket också höjer byggkostnaderna. Pelling (Intervju, 2017) säger att kommunen främjar 

något de kallar för ”Byggemenskapen” där en förening eller en annan grupp människor kan gå 

ihop och utföra byggprojekt åt sig själva. Detta kan skapa incitament för byggprojektet att 

fokusera på kvalitet istället för höga vinster. Pohjanen (Intervju, 2017) menar att 

kostnadsökningen av bostäder har berott på två saker. Den ena orsaken är marken som 

kommunen säljer ut. Marken säljs till högst betalande aktör vilket höjer priserna på 

bostäderna. Den andra orsaken enligt Pohjanen är att entreprenörerna inte genomgått en större 

rationalisering gällande byggkostnader. Pohjanen anser att byggandet i större utsträckning 

måste bli mer rationellt, alltså mer industrialiserat. Pohjanen pratar om att det finns en del 

tekniker som sänker byggkostnaderna men att kostnaderna styrs mycket av konjunkturerna. 

Pohjanen nämner ett exempel där en kommun erbjöd att sälja mark till den aktören som angav 

den lägsta fasta årsavgiften eller hyresnivån på de tänkta byggda bostäderna. På detta sätt kan 

bostadskostnaderna sänkas menar han. 

Pelling (Intervju, 2017) förklarar att det debatteras mycket i Sverige om hur kraven på 

byggnation kan sänkas för att kunna bygga mer ekonomiskt åtkomliga bostäder. Pelling 

menar att dessa debatter missar att stora delar av kostnaden för byggnation går till höga 

vinstutdelningar. Pelling menar att konkurrensen på byggmarknaden är låg och att de aktörer 

som bygger tjänar mycket pengar på det. I Uppsala vill den sittande majoriteten främja ökad 

konkurrens genom att stötta mindre aktörer på byggmarknaden. Det är viktigt enligt Pelling 

att flera olika sorters aktörer kommer in på byggmarknaden som till exempel icke 

vinstdrivande aktörer eller stiftelser för att säkerställa långsiktigt byggande och inte 

vinstdrivet byggande. Pelling tror att detta kan leda till högre kvalitet på bostäder, ökad social 

sammanhållning och lägre boendekostnader. Allt detta arbete kommer ta lång tid och enbart 

blandning av upplåtelseformer är inte tillräckligt som det ansågs förr. Mer finmaskig 

blandning och andra lösningar är viktiga att undersöka enligt Pelling. 

Allt som kan få ner byggkostnaderna är en viktig del för att kunna få in mer 

socioekonomiskt blandad befolkning i Riksbyggens bostäder Menar Pohjanen (Intervju, 

2017). Pohjanen tror inte att marknadshyror skulle kunna minska segregationen eller öka 

rörligheten på bostadsmarknadens. Pohjanen menar att den forskning som utförts på Sveriges 

grannländer gällande marknadshyror visar på att det inte löser dessa frågor. Pohjanen anser att 

hyran i fall av marknadshyra ska motsvara efterfrågan på marknaden vilket då medför en 

högre hyra i högt eftertraktade områden. Han menar att det då kopplas till de 

socioekonomiska förutsättningarna som människorna har och att det inte motverkar 

segregationen. 
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5.3 Subvention 

Andersson förklarar att mindre hyresrätter redan är subventionerade till viss del. Det finns två 

grundmodeller som kan påverka sammansättningen av befolkningen i områden enligt 

Andersson. Den ena är subventioner på utbudets sida, alltså byggnationer av bostäder. Den 

andra är subvention på konsumenternas sida i form av bostadsbidrag. Andersson säger att 

båda dessa subventioner fanns i Sverige fram till 90-talet. Alla upplåtelseformer som byggdes 

var subventionerade fram till finanskrisen på 90-talet, menar Andersson. I och med krisen 

togs subventionen på utbudets sida bort och bostadsbidraget sänktes. Detta ledde till dyrare 

boenden, förklarar Andersson. Andersson menar att det är svårare att garantera att 

subventionen gynnar konsumenten och inte producenten vid subvention av bostadsbyggande. 

Han har svårt att se hur byggnationen av ekonomiskt åtkomliga bostäder ska ske utan 

subventioner. Ingen stor förändring kan ske utan subventioner. Det är standardsänkningar av 

bostäder som kan sänka bostadskostnaderna om inte subventioner används menar Andersson. 

(Intervju, Andersson, 2017). 

Pohjanen (Intervju, 2017) menar att det på grund av hur marknaden ser ut har det i många 

kommuner blivit dyra insatser och årsavgifter på bostadsrätter. Hyresrätterna har på samma 

sätt blivit dyrare.  Pohjanen menar att det måste införas subventioner för att kunna sänka 

boendekostnader och om subventionerna ska vara riktad till produktionen eller konsumenten 

är en politisk fråga. Subventioner är viktigt för att fler människor ska kunna efterfråga 

bostäder anser Pohjanen. 

Svendsen (Intervju, 2017) menar att den sittande majoriteten i Uppsala egentligen tycker 

att de subventionerna som fanns förr var bra. Däremot menar han att subventionsfrågan inte 

kommer få en majoritet i riksdagen och därför kommer det inte bli något av det. Om 

bostadssubventioner ska komma tillbaka måste antingen skatter höjas eller pengar tas från 

annat håll vilket Svendsen påpekar inte är populärt. 

Pelling (Intervju, 2017) förklarar sin utgångspunkt som är att en social bostadspolitik 

kostar och han menar att den svenska modellen bygger på att alla oavsett socioekonomisk 

bakgrund ska ha en bra bostad. Hög kvalitet på alla byggda bostäder är enligt Pelling ett av de 

mest effektiva verktygen för att kunna motarbeta segregationen. Klasskillnader ska inte 

märkas av på bostäderna menar Pelling och detta kostar i form av investeringsstöd, höjda 

bostadsbidrag eller båda delarna. Pelling menar att det ägda boendet redan är subventionerad 

då rut- och rotadrag i högre utsträckning går till ägare av bostäder och att fastighetsskatten är 

förändrad. I Västvärlden påstår Pelling att Sverige är onormalt då det exempelvis i andra 

länder används social housing men detta genererar stora kostnader. Sverige har förr haft stora 

statliga subventioner som minskats till enbart det statliga investeringsstödet. 

 

5.4 Markfrågan 

Andersson (Intervju, 2017) menar att markfrågan påverkar i stor utsträckning hur höga 

kostnader boendena får. När markpriserna är höga blir slutpriset för konsumenterna höga 

säger han. De kommuner som äger mindre mark blir mer beroende av privata aktörer och har 

då svårare att kunna bestämma över vad som ska byggas. Andersson förklarar att 
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bostadspriserna normalt brukar sjunka ju längre ut från centrum bostäderna ligger men att 

många grupper som är i behov av ekonomiskt åtkomliga bostäder ofta föredrar att bo centralt. 

Detta just för att de i lägre utsträckning innehar bil. När dessa resurssvaga hushåll inte kan bo 

centralt är det viktigt att de har bra kollektivtrafik tillgänglig nära bostaden. 

Svendsen (Intervju, 2017) förklarar att det är genom markanvisningar som kommunen 

har möjlighet att fördela mark till olika byggherrar. Det fördelas även mark till kommunägda 

Uppsalahem. Svendsen förklarar att det i kommunens markanvisningar finns möjlighet att 

kräva en viss hyresnivå men det är under förutsättningen att kommunen äger marken. 

Uppsala kommun har enligt Pelling (Intervju, 2017) nyttjat en aktiv markpolitik för att 

förbättra den ekologiska hållbarheten i byggprojekt och även gjort mycket annat som 

fokuserar på ekologisk hållbarhet arbetas med. Däremot har Uppsala när det gäller social 

hållbarhet, där segregation är en stor utmaning, inte kommit lika långt. 

Vid en lyckad finmaskig blandning av upplåtelseformer kan det stängas ute många då 

prisnivån på bostäderna kan bli höga menar Pelling (Intervju, 2017). En åtgärd som Pelling 

anser kan förhindra denna utestängning är en mer aktiv användning av Uppsalas markpolitik. 

Det anordnas markanvisningstävlingar där mark fördelas till det byggföretag som är beredd 

att betala mest men också vilka typer av kvalitetsaspekter det satsas på som exempelvis social 

hållbarhet. Pelling berättar att detta område behöver utvecklas och då kommer markpolitiken 

bli ett effektivt verktyg. Dessa tävlingar är enligt Pelling viktiga för att kommunen ska kunna 

inspirera byggföretagen till att få fram lösningar för segregationen eftersom kommunen inte är 

de som bygger. Ett exempel på en sådan tävling är att kommunen sätter ett visst tak för 

hyresnivån och att företaget som kommer med bästa förslag gällande projekt och kvalitet för 

den hyresnivån vinner. 

Pelling menar att kommunen haft en föråldrad syn på markinnehavet. Att de inte har 

möjlighet att påverka segregationen speciellt mycket på grund av att Uppsala äger för lite 

mark. Han förklarar att Uppsala i flera år har väntat på att marknaden ska lösa situationen och 

detta på grund av ideologiska skäl och känslan av att inte kunna påverka. Nu menar Pelling att 

kommunen har granskat sitt markinnehav och prioriterat annorlunda än tidigare. Exempel på 

denna omprioritering är Stabbyfältet där en golfbana planerats länge som nu istället kan 

komma att bli en ny stadsdel med cirka 6 000 bostäder. Enligt Pelling har kommunen insett 

att de äger en stor del mark men kommer gradvis behöva köpa upp mer mark. Den marken 

kommunen köper upp nu kommer i framtiden vara billigare att bygga på och vara viktigt för 

att kunna påverka framtida byggprojekt (Intervju, Pelling, 2017).  

 

5.5 De som inte kan ta del av bostadsrättsmarknaden 

Enligt miljöpartisten Trond Svendsen är Uppsala kommuns plan att de ska bygga en tredjedel 

hyresrätter (Intervju, Svendsen, 2017). Socialdemokraten Erik Pelling förklarar att 

Kommunfullmäktige har gett Uppsalahem i uppgift att bygga minst ett projekt om året med 

hjälp av det statliga investeringsstödet som ska sänka hyrorna på dessa bostäder. Pelling tar 

även upp att de hjälper de som står utanför bostadsmarknaden som exempelvis nyanlända och 

missbrukare med boende. Kommunen har avtalat med både privata hyresvärdar och 
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Uppsalahem och målet är att de ska inneha 2 000 bostäder stående för att kunna hjälpa dessa 

människor. Dessa kontrakt är tillfälliga och de boende ska sedan kunna lämna dessa boenden 

med nytt kontrakt på bostadsmarknaden (Intervju, Pelling, 2017). 

Senior rådgivare på Riksbyggen Roger Pohjanen säger att Riksbyggen bygger ordinära 

hyresrätter, mellan 400–500 per år. Detta innebär att dessa hyresrätter får den höga hyresnivå 

som nybyggnation har. Däremot är planen att de ska bygga kooperativa hyresrätter som ska 

fungera som ungdomsboenden. Pohjanen berättar att Riksbyggen ska utföra ett projekt i 

Göteborg där de ska testa att bygga bostäder riktat framförallt till ungdomar som då kommer 

ha en lägre hyresnivå vilket möjliggör för fler människor att efterfråga dessa bostäder. 

Kooperativa hyresrätter hyrs enbart ut till medlemmar i föreningen och Pohjanen förklarar att 

de som bor i kooperativa hyresrätter inte kan sälja sin bostad utan enbart kan få tillbaka 

insatsen de betalat för lägenheten. Detta gör att boendekostnaden sjunker på grund av 

utebliven spekulation på bostadsmarknaden. Denna upplåtelseform har Riksbyggen tidigare 

enbart byggt som äldreboende. I dessa fall har kommuner köpt alla andelar och sedan via sin 

omsorgsprövning tilldelat lägenheterna. Pohjanen berättar om Riksbyggens StegEtt-boenden 

som är ettor och tvåor som är nerskalade för att kunna minska kostnaden att köpa 

lägenheterna. Denna satsning är tänkt vara riktad mot en yngre målgrupp även om det har 

visat sig att en del äldre också har köpt lägenheterna (Intervju, Pohjanen, 2017).  

För att hjälpa fler att kunna skaffa bostad berättar Pohjanen (Intervju, 2017) att 

Riksbyggen har sänkt tröskeln för att kunna få en bostad. Ofta kräver aktörer att hyresgästen 

måste ha tillgångar som minst motsvarar några månaders hyra och har en fast anställning. 

Riksbyggen godtar andra sorters anställningsformer säger Pohjanen. 

 

5.6 Initiativtagande 

Andersson menar att planeringen blev mer reaktiv efter 90-talskrisen och att de få 

byggprojekten som startades var av privat initiativ. Färdiga detaljplaner lades ofta fram av 

privata aktörer och kommunen kan finjustera sådana lite men skillnaden är stor när 

kommunen äger marken då de kan påverka mycket mer förklarar Andersson (Intervju 2017). 

Svendsen anser att kommunen kunde gjort mer för att påverka boendesituationen. Han 

förklarar att trycket på bostadsbyggandet har varit högt medan de privata aktörerna bygger det 

som genererar störst vinst. Svendsen tillägger att kommunen ändå fått fram en del nya 

byggprojekt som exempelvis på Rackarberget där det antagits en ny detaljplan gällande 

byggnation av studentbostäder (Svendsen, Intervju, 2017). Riksbyggen som är en privat 

byggherre har enligt Pohjanen haft som mål genom åren att bygga bostadsrätter men de har 

gett sig in på att bygga hyresrätter på senare år då de sett det befintliga behovet av den 

upplåtelseformen (Pohjanen, Intervju, 2017). Att riksbyggen väljer att börja bygga hyresrätter 

kan även bero på att de ser en möjlighet att få tillgång till mer mark då kommunen ofta 

anvisar mark för hyresrätter. Hyresrätter ger även en mer stabil inkomst än bostadsrätter när 

bostadsmarknaden förändras och presumtionshyror vid nybyggnation av hyresrätter gör även 

att inkomsten blir högre än vid vanlig hyresnivå. Presumtionshyra betyder enligt 

Hyresgästföreningen (hyresgastforeningen.se/presumtionshyror, u.å.) att hyresvärdar och 
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hyresgästorganisationer får sätta en hyresnivå på bostäderna som är högre än 

bruksvärdeshyran (lag om att hyran inte ska sättas högre än vad som normalt är skäligt) för 

jämbördiga hyresrätter. Detta är enligt Hyresgästföreningen för att hyresvärdens 

produktionskostnad av hyresrätter ska täckas. 

Svendsen (Intervju, 2017) förklarar att planprogrammet för Eriksberg har mött motstånd 

då de boende i området inte vill ha en förtätning av bebyggelsen. Däremot fick 

planprogrammet en bred majoritet i plan- och byggnadsnämnden vilket underlättar för 

genomförandet av planen. Svendsen tillägger att de planprogram som inte får en bred politisk 

majoritet bakom sig kan vid händelse av majoritetsskifte åsidosättas eftersom dessa inte är 

juridiskt bindande. 

Enligt Svendsen (Intervju, 2017) hade Uppsala kommun kunnat ta mer initiativ om 

markinnehavet hade varit större. Uppsala äger lite mark jämfört med många andra kommuner 

påpekar han. Med större markägande tillkommer mer makt över planeringen och kommunen 

har som strategi att köpa upp lite mer mark men det är inget som görs i en handvändning 

menar Svendsen.  

Pelling förklarar att det i Uppsala ofta har varit privata aktörer som tagit initiativet och 

varit drivande. Dessa projekt har även prioriterats. De senaste åren har kommunen fört sin 

markpolitik mer aktivt och på det sättet upptäckt att markinnehavet är ett effektivt verktyg för 

ökad byggtakt och höjd kvalitet menar Pelling. Han menar att det har byggts för lite och att de 

privata byggprojekten inte har varit tillräckliga. Han förklarar att det tidigare enbart var 

Uppsalahem som byggt hyresrätter men på grund av att kommunen sålt sin mark på ett 

genomtänkt sätt och ställt krav på byggaktören har fler aktörer börjat bygga hyresrätter och 

höjt kvaliteten på den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Pohjanen (Intervju, 

2017) förklarar att Riksbyggen har regionkontor som har som uppdrag att söka och köpa upp 

mark som är till salu. Riksbyggen samarbetar även med kommuner och privata 

fastighetsägare. Pohjanen säger att de ibland får förfrågningar från aktörer som äger mark som 

de anser är för stor volymmässigt för att de ska kunna bebygga själva. 

 

5.7 Den socioekonomiska segregationens lösning 

Professor i kulturgeografi Roger Andersson (Intervju, 2017) förklarar att den 

socioekonomiska segregationens lösning har två politiska sidor. Den ena sidan är ett 

tillvägagångssätt som på lång sikt förutom bostadsbyggen handlar om lönesättningar, 

arbetsmarknadspolitik och annat som också påverkar hushållens resurser. Den andra sidan 

enligt Andersson är att arbeta kompensatoriskt som exempelvis redan sker i kommuner där 

skolor i utsatta områden får mer pengar per elev än skolor i icke utsatta områden. Viktigt är 

också att den grundläggande samhällsservicen i alla områden är fungerande för att inte stora 

skillnader ska uppstå i exempelvis skolan och vården. Detta påverkar hur folk beter sig på 

bostadsmarknaden när de är ute efter en bostad förklarar Andersson. Andersson säger att det 

därför är viktigt att det planeras långsiktigt för att undvika att bygga in segregation och 

dessutom ta hand om de områden som redan finns. Andersson menar att det hänt mycket inom 

segregationsforskningen de 20 senaste åren men att inom politiken har åtgärderna och 
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förståelsen av segregation inte förändrats. Andersson anser att politiken sitter fast i en 

mediabild som ser segregationen kopplad till vissa specifika geografiska platser.  

Socialdemokraten Erik Pelling (Intervju, 2017) menar att det finns en vilja att lösa den 

socioekonomiska segregationen. Den sittande majoriteten tror att det är möjligt att få bort 

segregationen på olika sätt även om det är en svår uppgift säger Pelling. Det finns många 

utmaningar med segregationen och kommunen har inte alla verktyg och de befintliga 

verktygen används inte tillräckligt effektivt menar Pelling. Han understryker att kommunen 

måste ha fler verktyg och att de befintliga verktygen måste användas mer effektivt för att 

bättre kunna arbeta med social hållbarhet.  

Pelling förklarar att hyresrätten har stigmatiserats i Sverige, att det anses mindre fint att 

bo i en hyresrätt och att detta synsätt måste ändras. Den sittande majoriteten vill att alla 

socioekonomiska grupper ska se hyresrätten som ett alternativ på bostadsmarknaden. En 

blandning av åldrar, olika inkomst och olika bakgrund är målet. Det är vanligt enligt Pelling 

att segregering av dessa grupper finns i Sverige. I Uppsala har flera områden dominerats av 

äldre och andra områden har dominerats av yngre personer med utländsk bakgrund. 

Kommunen undersöker enligt Pelling möjligheten att kräva att företag använder sig av statens 

investeringsstöd i byggprojekt. I detta stöd är det satt ett tak för hyresnivån förklarar Pelling.  

Pelling säger att det i samhället finns ett socialt problem med ensamhet hos äldre och yngre 

personer som kan leda till depressioner och självmord exempelvis. En lösning på detta enligt 

Pelling är att möjliggöra för personer att dela bostäder i högre grad. Detta kan minska 

ensamheten och även sänka boendekostnaden. Boenden i kollektiv är ett förslag på en lösning 

vilket många pensionärer efterfrågar. Pelling berättar att kommunen tittar på möjlig 

byggnation av lägenheter där de boende bor i mindre lägenheter och delar på de gemensamma 

utrymmena som exempelvis kök och vardagsrum (Pelling, intervju, 2017). 

Enligt Pelling (Intervju, 2017) vet kommunen vilka utmaningar som finns och dessa 

kartläggs även. Kommunen har gjort en vad de kallar social kompass där socioekonomiska 

omständigheter undersökts. Kartläggningen visar exempelvis var det finns en större del av 

ekonomiskt utsatta eller en större del äldre. Pelling förklarar att kommunen är medveten om 

att de inte har alla lösningar och de utgår från att segregationen inte är statisk utan det är som 

en vara som säljs och köps på en marknad. 

Enligt Pelling (Intervju, 2017) är segregationen näst kommande stora utmaning men att 

Uppsala har ett bra arbetssätt och bra erfarenheter. Däremot har kommunen mycket som 

ligger framför sig. Pelling säger att Uppsala har en bra utgångspunkt för att kunna åtgärda 

problemet med segregation men att en statlig bostadspolitik är viktigt för att hjälpa till med 

lösningar. Det är viktigt att staten tillhandahåller statistik och definitioner för att hela Sverige 

utgår från samma fakta påpekar Pelling. Han menar att det har funnits många enstaka projekt 

genom åren men att projekten behövs struktureras över en längre tid för att få bättre resultat. 

Pelling förklarar att den sittande majoriteten arbetar med segregationsfrågan aktivt och att 

det finns en tämligen bred enighet med partierna över blockgränsen. Pelling anser att de 

denna mandatperiod inte hunnit komma så långt med denna fråga som de hade kunnat göra 

men tillägger att detta gäller för hela Sverige. Pelling menar att Uppsala är en av de 
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kommuner som har det lättast att kunna lösa segregationen på grund av det goda geografiska 

läget och den låga arbetslösheten som råder i kommunen. 

Senior rådgivare på Riksbyggen Roger Pohjanen (Intervju, 2017) förklarar att han inte 

tror att privata aktörer kan bygga utifrån det behov som finns utan att det byggs utifrån vilken 

efterfrågan det finns på marknaden. Byggaktörer bygger för de som kan efterfråga bostäder. 

Pohjanen nämner bankernas roll i bostadsköp och att de har höga krav på låntagarna vilket 

försvårar möjligheten att ta lån. Bankerna kräver fast anställning hos båda parter i par som vill 

ta lån med mera. Pohjanen tar upp ett exempel där sju av tio unga spekulanter för StegEtt-

boende hade fått nej till lånelöfte. De unga som inte har föräldrar som kan bistå med köpet av 

bostad får svårt att klara de höga kostnaderna. 

 

6. ANALYS OCH DISKUSSION 

Under denna rubrik diskuteras och analyseras resultaten av empirin och teorin för att besvara 

mina tre frågeställningar: 

 

• På vilket sätt arbetar Uppsala kommun med ekonomiskt åtkomliga bostäder för 

de som inte har möjlighet att ta del av bostadsrättsmarknaden? 

 

• Hur försöker Uppsala kommun lösa den socioekonomiska boendesegregationen?  

 

• Kan byggnation av billigare hyresrätter och blandning av upplåtelseformer 

motverka den socioekonomiska segregationen i Uppsala?  

 

 

I Uppsala kommuns översiktsplan (2016) framgår det inte om planer för ekonomiskt 

åtkomliga bostäder. Det står även inget om segregation i dokumentet. Lösningen på 

segregationen är inte en enkel uppgift. Som Urban (2016, s. 195–196) säger, går det inte att 

lösa på en lokal nivå utan det är en fråga som behöver arbetas med på ett nationellt plan. 

Pelling förklarar att Uppsala har bra förutsättningar för att kunna lösa segregationen men 

menar precis som Urban att mycket hjälp behövs från statlig nivå (Pelling, intervju, 2017).  

En del av lösningen på socioekonomisk segregation är blandning av olika 

upplåtelseformer inom samma områden (Andersson, 2017; Pelling, 2017; Svendsen, 2017). 

Skifter Andersen et al. menar att det på en etniskt eller socialt uppdelad bostadsmarknad blir 

en ojämn fördelning av de olika grupperna för att alla inte har samma möjlighet att få tillgång 

till olika upplåtelseformer (Skifter Andersen et el., 2016, s. 3). Detta visar att en blandning av 

upplåtelseformer kan minska segregationen då olika socioekonomiska och etniska grupper 

blandas när fler upplåtelseformer byggs inom samma områden. Adersson och Pelling menar 

att en viktig del av denna blandning är i vilken skala det sker. Är skalan geografiskt för stor 

delas olika socioekonomiska grupper upp i de olika områdena (Andersson, 2017; Pelling, 

2017). Stora byggherrar bygger ofta enbart in en slags upplåtelseform vid planering av stora 
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områden (Skifter Andersen et al., 2016, s. 3). Därför menar Andersson och Pelling att 

blandningen ska ske på en låg geografisk nivå, det vill säga, olika upplåtelseformer ska 

blandas in på små geografiska områden som exempelvis i samma trappuppgång (Andersson, 

2017; Pelling, 2017). Skifter Andersen et al. (2016, s. 3) styrker den geografiska separationen 

av upplåtelseformer som segregeringsfaktor. Musterd och Andersson påstår att blandade 

upplåtelseformer i områden gör att de boende har fler valmöjligheter när de flyttar och vid en 

förbättrad ekonomi kan de flytta inom samma område vilket kan minska segregationen 

(Musterd och Andersson, 2005, s. 764). Pohjanen menar också att områden med blandade 

upplåtelseformer kan möjliggöra för hushåll att göra bostadskarriärer inom samma område. 

Exempelvis att investera i en bostadsrätt efter att ha bott i en hyresrätt (Pohjanen, intervju, 

2017). Att göra bostadskarriär kan däremot ta väldigt lång tid och vissa hushåll har inte 

möjlighet att göra bostadskarriär om de har en svag ekonomi och svårt att ta lån. Alla har 

alltså inte möjlighet att göra en bostadskarriär. Den finmaskiga blandningen av 

upplåtelseformer inom områden kan dock enligt Pelling resultera att vissa grupper stängs ute 

ur dessa områden då boendekostnaderna kan öka i dessa områden (Pelling, 2017). Detta 

menar även Lees (2008) som skriver att om blandningen sker i resurssvaga områden kan en 

gentrifierande effekt uppstå och de resurssvaga hushållen blir tvungna att flytta där ifrån. 

Samtidigt förklarar Bergsten genom att använda Wilson att socioekonomiskt blandade 

områden förbättrar förutsättningarna för de resurssvaga hushållen i dessa områden jämfört 

med områden där det finns en hög koncentration av resurssvaga hushåll (Wilson, 1987 i 

Bergsten, 2010 s. 52). Pelling och Svendsen förklarar att Uppsala kommun arbetar med att 

blanda upplåtelseformer för att öka den andel bostäder som är hyresrätter men även planera in 

bostadsrätter i områden med stor andel hyresrätter (Pelling, 2017; Svendsen, 2017). Däremot 

då det planeras in nya bostadsrätter i resurssvaga områden med stor andel hyresrätter riskerar 

en gentrifiering att ske. 

Alla mina respondenter har samma uppfattning om att det måste införas subventioner 

igen för att kunna sänka kostnaden för bostäder (Andersson, 2017; Pelling, 2017; Pohjanen, 

2017; Svendsen, 2017). Subventionerna skulle antingen kunna vara i form höjda 

bostadsbidrag eller investeringsbidrag riktat till byggföretagen eller både och (Pelling, 

intervju, 2017). Frågan är om subventioner kommer tillbaka som det var innan de togs bort då 

Svendsen (Intervju, 2017) menar att frågan inte får majoritet i riksdagen. Detta beror på 

skattehöjningar eller minskade anslag till andra områden menar Svendsen. Utan subventioner 

blir nyproducerade bostäder dyra på grund av höga markkostnader (Andersson, 2017; 

Pohjanen, 2017) och irrationella byggmetoder (Pohjanen, intervju, 2017). Pohjanen menar 

också att bankerna försvårar för hushåll att köpa bostad då kraven för att få ta lån är väldigt 

höga som exempelvis krav på fast anställning.  Pelling menar däremot att kommunens 

markpolitik kan uppmuntra byggföretag till lösningar för boendesegregationen genom de 

markanvisningstävlingar kommunen har (Pelling, intervju, 2017). Dessa 

markanvisningstävlingar skulle dock kunna höja bostadspriserna om kommunen inte sätter ett 

tak för hyran eftersom det företaget som vinner tävlingen ska vara beredd att betala mer än de 

andra tävlande. En byggherre vill gå med vinst och så snabbt som möjligt och för att göra 
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detta måste bostadspriserna höjas om det nu är på hyresrätterna eller bostadsrätterna, om det 

är ett blandat område. 

De som inte på egen hand har möjlighet att skaffa boende som exempelvis nyanlända och 

missbrukare får hjälp av kommunen genom tillfälliga kontrakt tills att dessa människor lyckas 

komma ut på bostadsmarknaden (Pelling, intervju, 2017). 

 Svendsen (Intervju, 2017) menar att privata byggaktörer bygger det som ger högst vinst. 

Cars och Hedström menar att den part som tar initiativet har övertaget vid byggprojekt. 

Privata aktörer tar oftast initiativet till byggprojekt (Cars & Hedström, 2006 s. 165–166). 

Enligt Pelling har detta ofta varit fallet i Uppsala och de privata byggprojekten har även 

prioriterats. Pelling menar att debatten om hur kraven på byggandet på boende kan bli lägre 

för att sänka byggkostnader inte tar de höga vinstutdelningarna i beräkningen som bidrar till 

höga boendekostnader (Pelling, interju, 2017). Detta leder till att de privata byggföretagen 

kan välja vad de vill bygga i sina projekt och det blir då oftast bostadsrätter då detta ger 

snabbast vinst. De privata byggprojekten om de inte innefattar blandat boende kan alltså leda 

till ökad socioekonomisk segregering då de som inte har råd med bostadsrätter stängs ute. 

 

7. SLUTSATS 

Det verkar inte som att kommunen eller privata företag har fullt möjlighet att sänka priserna 

på bostäder utan det är en fråga som hela Sverige måste samarbeta för att kunna lösa. Då det 

förmodligen inte kommer genomgå stora förändringar på subventioneringsfronten måste 

lösningen på den socioekonomiska segregationen komma från andra håll. Blandning av 

upplåtelseformer kan vara en del av lösningen på segregationen men risken finns att 

gentrifieringen av områden stänger ute vissa grupper. Enbart blandning av upplåtelseformer är 

inte tillräckligt för att lösa segregationen utan det är många olika åtgärder som måste göras för 

att kunna påverka detta. Exempel på dessa åtgärder kan vara minskning av skillnader inom 

hälsa, utbildning och inkomster. 

Vidare intressant forskning skulle kunna göras om flera andra aspekter som påverkar 

segregation. Hur segregation motverkas på det nationella planet? I denna uppsats har det 

framkommit att staten spelar en viktig roll i lösandet av segregationsfrågan. 
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BILAGA 
 

Intervjufrågor 

Intervju med Roger Andersson 

 

1. Skulle du kunna berätta vad du jobbar med? 

 

2. Hur tror du att ökad implementering av blandade boendeformer påverkar segregation? 

 

3. Vad anser du om subventionerat byggande av hyresrätter? Social housing? 

 

4. Varför är det många politiker som inte vill ha social housing? (jag var på ett seminarium 

om social housing där politiker från båda blocken ville undvika att använda sig av social 

housing och såg att problemet är att det inte byggs tillräckligt och att allmännyttan borde 

utnyttjas bättre).  

 

5. Hur hade hyrorna sett annorlunda ut om det hade byggts tillräckligt? 

 

6. Andra sätt att sänka hyror? 

 

7. Hur kan byggandet av åtkomliga hyresrätter öka? 

 

8. Hur skulle Uppsala kunna lösa boendesegregationen tror du? 

 

9. Görs det tillräckligt i Uppsala för att minska boendesegregationen? 

 

10. Andra bra boendeformer som kan lösa segregation? 

 

11. Vad efterfrågas på bostadsmarknaden i Uppsala? 

 

12. Hur kommer det sig att kommunen säljer av mark när de kan utnyttja den för 

bostadsbyggande? 

 

Intervju med Trond 

 

1. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter och dina politiska uppgifter. 

 

2. Hur ser den rödgröna majoriteten på lösning av socioekonomisk segregation i Uppsala? 

 

3. Skiljer sig åsikterna mellan er och S och V? 

 



30 

 

4. På vilket sätt arbetar kommunen med åtkomliga bostäder för de som inte kan eller vill ta 

del av bostadsrättsmarknaden?   

 

5. Hur ser ni på subventionerat byggande av hyresrätter?  

 

6. Hur kan hyrorna på andra sätt (än subventionerat byggande) sänkas? 

 

7. Hur ser initiativtagandet till byggnadsprojekt ut? är det kommunen eller någon annan aktör 

som oftast tar initiativet? 

 

8. Hur påverkar detta initiativ byggnadsprojekten?  

 

9. Hur ser ni på blandade boendeformer i områden? 

 

10. Anser ni att det görs tillräckligt mycket för att lösa boendesegregationen? 

 

11. Vad efterfrågas på bostadsmarknaden i Uppsala? 

 

12. Markköp? Hur kommer det sig att det är så vanligt att kommunen säljer av mak och inte 

utnyttjar den istället? 

 

Intervju med Erik Pelling 

 

1. Skulle du kunna berätta om dina arbetsuppgifter? 

 

2. Hur ser den rödgröna majoriteten på lösning av socioekonomisk segregation i Uppsala? 

 

3. På vilket sätt arbetar kommunen med ekonomiskt åtkomliga bostäder för de som inte kan 

eller vill ta del av bostadsrättsmarknaden?   

 

4. Hur ser du på subventionerat byggande av hyresrätter?  

 

5. Hur kan hyrorna på andra sätt (än subventionerat byggande) sänkas och finns det planer 

på detta? 

 

6. Hur ser initiativtagandet till byggnadsprojekt ut? är det kommunen eller någon annan 

aktör som oftast tar initiativet? 

 

7. Hur påverkar detta initiativ byggprojekten? 

 

8. Hur ser du på blandade boendeformer i områden? 
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9. Anser ni att det görs tillräckligt mycket för att lösa boendesegregationen? 

 

10. Hur kommer det sig att det är så vanligt att kommunen säljer av mak och inte utnyttjar den 

istället? Kan köp av mark vara ett sätt för Uppsala att öka andelen hyresrätter? 

 

Intervju med Roger Pohjanen 

 

1. Hur ser ni på hyresrättens roll i motverkandet av segregationen? 

 

2. hur ser era planer ut för byggnation av åtkomliga (billigare) hyresrätter? 

 

3. Hur ser ni på subventionerat byggande av hyresrätter? 

 

4. Finns det bättre/andra sätt att möjliggöra sänkning av hyreskostnader som ni gärna skulle 

se? 

 

5. Vem tar initiativet till byggnadsprojekt? 

  

6. Hur ser ni på blandade boendeformer i områden? Planerar ni in blandade boendeformer i 

era byggnadsprojekt? 

  

7. Hur arbetar ni för att minska segregation och få in fler på bostadsmarknaden? 

  

8. På vilka andra sätt ser ni att boendesegregation kan lösas? 

 


