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Sammanfattning 
 

Boendesegregationsfrågan har under de senaste åren fått en allt större 

uppmärksamhet. Den negativa samhällsutvecklingen i samband med 

koncentrationen av fattiga invånare och minoritetsgrupper i vissa 

bostadsområden väckte även intresset för grannskapseffekter. När effekterna blir 

negativa för de boende blir det genast befogat att finna lösningar för att åtgärda 

problemen. Det har under årens gång därför riktats satsningar mot de utsatta 

områdena för att motverka boendesegregationen och dess effekter, en typ av 

satsning som senare fått motstå mycket kritik. Idag råder det en allmän samsyn 

bland politiker, beslutsfattare och planerare om att 

boendesegregationsproblematiken kan åtgärdas om de socialt utsatta områdena 

blir mer socialt blandade. För att uppnå blandningen förespråkas därför ett 

allsidigt bostadsbyggande, dvs. en blandning av boende- och upplåtelseformer, i 

stadens alla delar. Detta eftersom politiska partier och kommuner tenderar att se 

boendesegregationen som en effekt av den fysiska strukturen och det homogena 

bostadsbeståndet som karaktäriserar vissa områden.  

 

Syftet med examensarbetet är därmed att undersöka och redogöra för 

interaktionen mellan politiska ambitioner, planeringsprocess och forskning 

genom att analysera den vetenskapliga förankringen av föreställningen om 

boendeformer som medel för att motverka boendesegregationen i samhället. 

Undersökningen görs eftersom föreställningen kan liknas vid den s.k. rumsliga 

determinismen som bygger på en tilltro till att fysiska förändringar på ett 

avgörande sätt kan förändra och påverka det sociala livet. Flertalet forskare 

vänder sig mot denna föreställning och hävdar att problemen inte ligger i 

grannskapen, utan är strukturella och påträffas i bl.a. arbets- och bostadsmarknad, 

utbildning och näringsliv. Andra hävdar dessutom att den sociala blandningen kan 

få kontraproduktiva följder eftersom det ligger i människans natur att söka sig till 

relativt små sociala avstånd i omgivningen. 

 

Ambitionen med denna rapport är att bidra till en ökad förståelse av relationen 

mellan politiska intentioner, planeringsprocess och forskning samt bidra till en 

omvärdering av den allmänt förespråkade föreställningen om att boende- och 

upplåtelseformer motverkar boendesegregationen i samhället.  
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Förord 

 
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och utgör det avslutande 
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1. Inledning 

 

I samband med städernas anpassningsförsök till den urbana och globala 

konkurrensen uppmärksammades den geografiska och socioekonomiska 

segregationen. Städernas omvandlingar och fokus på marknadsföring hade givit 

upphov till att sociala och rumsliga barriärer skapades, som i sin tur separerade 

stadens befolkningsgrupper utifrån deras ekonomiska förutsättningar och 

kulturella identiteter. Konsekvenser av denna förändring som uppmärksammats 

var i form av främlingskap mellan stadens invånare och, som några forskare 

uttrycker det, i form av ”rasifiering” av det offentliga rummet. Idag anses den 

geografiska åtskillnaden mellan olika befolkningsgrupper utgöra ett 

samhällsproblem som i långa loppet kan leda till brister i sammanhållning, 

gemenskap och inte minst demokrati. Den geografiska och socioekonomiska 

segregationen ledde till en diskussion om grannskapseffekter med frågor som; blir 

en individ fattigare av att bo bland fattiga? Är risken att en individ blir arbetslös 

större om den bor bland arbetslösa?  

 

Denna problematik kan idag främst påträffas i storstadsregionernas s.k. utsatta 

områden som domineras av en enformig och storskalig bebyggelse från 

miljonprogramsåren. Till dessa områden hör exempelvis Tensta i Stockholm, 

Bergsjön i Göteborg och Rosengård i Malmö. Den höga koncentrationen av 

invandrare och resurssvaga individer har lett till att en negativ bild av områdena 

har skapats i både media och i samhället, vilket har resulterat i bl.a. ett undvikande 

av dessa områden från landets majoritetsbefolkning. Flera diskussioner har därför 

förts kring varför det ser ut som det gör i de utsatta områdena. Flertalet har landat 

i att det finns starka kopplingar mellan den fysiska strukturen och de sociala 

förhållandena.  

 

En fråga som därmed blir angelägen är om det genom den fysiska planeringen går 

att motverka boendesegregationen eller inte. Åtgärder som har diskuterats och 

tillämpats av både politiker och planerare är allt från områdesbaserade åtgärder i 

form av tillskott av nya bostäder, blandning av bostads- och upplåtelseformer, 

upprustning av stadsmiljöer samt förändringar i den fysiska strukturen, till 

generella åtgärder som avser arbetsmarknad, utbildning och invandringspolitik. 

Fokus tenderar främst att ligga på föreställningen om boendeformens betydelse 
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för att motverka segregationen. Detta leder oss vidare till frågan om vem det är 

som förespråkar dessa åtgärder? I många fall är det politiska och kommunala 

intentioner, men frågan är om dessa intentioner enbart är politiska eller om de har 

en förankring i forskningen och vetenskapen.  

 

1.1. Bakgrund 

Segregationsforskningen började utvecklas under 1970 och 1980-talet genom 

studier om boendesegregationen med syftet att ge kunskap om segregationens 

tillstånd i Sverige. På 1990-talet uppmärksammades boendesegregationen igen 

genom den politiskt initierade storstadssatsningen för att bryta segregationen, då 

både den etniska dimensionen och segregationens konsekvenser lyftes fram och 

där en rad olika forskningsprojekt genomfördes för att undersöka omgivningens 

betydelse för människors utveckling, den s.k. grannskapseffekten. På 2000-talet 

kom forskningsdiskussionen att handla om den byggda miljöns betydelse och 

förorternas livsmiljö, och fokuserade på segregationens mekanismer med frågor 

om det offentliga rummets betydelse för identitet, social förankring och olika 

livsstilar (Lilja & Pemer 2010:5-6). 

 

Grunden till segregationsforskningen utgick från de tre grundläggande 

huvudmålen för invandrarpolitiken på 1970-talet, vilka var jämlikhet, valfrihet och 

samverkan, som senare kom att prägla segregationsdebatten och forskningen fram 

till idag. Den svenska integrationspolitiken kom därmed att syfta till 

systemintegration, som bygger på att invandrare ska tillerkännas jämlika villkor och 

representation i arbetsliv, politik etc. istället för att syfta till social integration som bygger 

på mellanmänskliga relationer och umgängesmönster. Det är dock viktigt att påpeka att 

systemintegrationen i dagens samhälle är starkt relaterad till den sociala 

integrationen. Dvs. om den sociala relationen inte fungerar lär 

systemintegrationen inte göra det heller. Därför har det uppstått skilda meningar, 

mellan forskare och politiker, gällande synen på segregations- och 

integrationsbegreppen. Forskare tenderar att se hela staden som segregerad, med 

fattiga och rika bostadsområden, medan politiker tenderar att endast fokusera på 

”utsatta”, segregerade områden (Andersson, Hedman, Hogdal, & Johansson 

2006:9). 
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1.2. Problemformulering 

Under de senaste åren har frågan om boendesegregationens konsekvenser fått en 

allt större uppmärksamhet i Sverige, inte minst i storstadsregionerna. Människans 

relation till hennes sociala omgivning spelar en viktig roll i hennes utveckling, inte 

minst om grannskapet är segregerat. När grannskapseffekten blir negativ för de 

boende blir det genast legitimt att finna lösningar som inte bara riktar sig till 

individen utan även till hela grannskapet. För att åstadkomma positiva 

grannskapseffekter prioriteras och diskuteras boendeformen genomgående av 

både kommuner och riksdagspartier. Detta genom en föreställning om att 

blandade upplåtelseformer skapar en varierad social sammansättning i 

grannskapet som därmed häver boendesegregationen. Vad som därmed blir 

intressant är om denna föreställning har en vetenskaplig förankring eller om den 

endast bygger på politiska intentioner. Detta eftersom planeringen och 

planerarens profession sägs vila på en vetenskaplig grund vilket innebär att 

planeringen bör grunda sig i både forskning och vetenskap. Samtidigt anställs 

planerare och arkitekter på kommuner och länsstyrelser med politiker som arbets- 

och uppdragsgivare. Dvs. att det är politikerna som styr, utifrån politiska 

ambitioner, medan planerarna verkställer utvecklingen i kommunerna. Detta leder 

oss vidare till ett planeringsproblem som handlar om planeringsprocessens 

relation till forskningen.  

 

1.3. Syfte 

I föreliggande examensarbete undersöks relationen mellan forskning och politiska 

ambitioner för att förstå förhållandet mellan dessa samt hur de påverkar 

planeringen. Det är ett stort och övergripande ämne som avgränsas till att 

undersöka föreställningen om boendeformer och segregations vetenskapliga 

förankring för att lyckas uppnå en relevant slutsats inom perioden för 

examensarbetet. De viktigaste materialen för denna undersökning är därför planer 

och program från Sveriges tre storstadskommuner samt politiska partiers 

ambitioner, men även arkitekternas och planerarnas intresseförbunds (Sveriges 

Arkitekter) inställning. Föreställningen rör därmed ett generellt planeringsproblem 

som handlar om planeringsprocessens relation till de erfarenheter som kan 

hämtas från forskningen, vilket leder oss vidare till syftet. Syftet med följande 

examensarbete är att undersöka och redogöra för interaktionen mellan politiska intentioner, 
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planering och forskning inom planeringsprofessionen. Detta genom att undersöka föreställningen 

om boendeformer som medel för att motverka boendesegregationen samt undersöka 

föreställningens vetenskapliga förankring. 

 

1.4. Frågeställningar 

Följande frågeställningar är centrala i föreliggande examensarbete: 

 

Hur behandlas frågan om boendesegregation i planeringen samt 

vilka förslag och åtgärder föreslås? 

 

Hur behandlar de politiska partierna frågan om 

boendesegregation och vilka förslag och åtgärder lyfts fram? 

 

Hur förhåller sig planerarnas och politikernas förslag och 

åtgärder till forskningen inom detta område? 

 

1.5. Metod  

En innehållsanalys av källmaterialet görs för att utläsa vilka föreställningar, förslag 

och åtgärder som lyfts fram och föreslås genomgående i materialet. 

Innehållsanalysen som metod används för att analysera innehållet i en text eller ett 

dokument som sedan ofta kvantifieras. Detta genom att välja ut ett dokument, 

bryta ner texten i mindre enheter och analysera innehållet utifrån klara frågor 

och/eller föreställningar. I föreliggande arbete tillämpas dock en kvalitativ 

innehållsanalys som möjliggör för undersökaren att agera som ”detektiv” för att 

förstå den ”bakomliggande tanken” med dokumenten till skillnad från den 

kvantitativa metoden som bygger på att räkna fram hur många gånger 

nyckelorden eller företeelserna använts.  Frågorna som har legat till grund för 

läsningen och analysen är (förutom uppsatsens frågeställningarna ovan) hur 

boendesegregationen beskrivs och hur den ska motverkas/lösas. Nyckelorden som tagits 

fram och använts för att styra läsningen och analysen av materialet är segregation, 

integration, boendesegregation, allsidigt bostadsbyggande och blandade upplåtelseformer. 
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Innehållsanalysen avslöjar därmed (1) vad texten framställer som relevant, (2) de 

prioriteringar som skildras i texten, (3) de värderingar som framförs i texten och (4) hur idéer 

hänger samman (Denscombe 2011:308). Därefter ställs det empiriska materialet mot 

hur forskningen ser på denna problematik. 

 

Fördelen med innehållsanalysen är att det är en transparent forskningsmetod 

eftersom de sökta nyckelorden tydligt framträder vilket enkelt möjliggör för 

läsaren att kontrollera innehållet. Metoden är även väldigt flexibel eftersom den 

kan tillämpas på i princip all textmaterial som tidningsartiklar, dokument, policys, 

dikter, brev och internettexter. Dessutom möjliggör metoden för det 

utkommande resultatet att analyseras vidare. Nackdelen med metoden däremot är 

den vida friheten att välja vilken text som helst för analysering. Kriterier brukar 

därför rikta in sig på problemen med att säkerställa textens äkthet, trovärdighet 

och representativitet. Dessutom finns det en större risk för forskaren att dra fel 

slutsatser, på grund av friheten metoden för med sig, än genom andra metoder. 

Innehållsanalysen anklagas även för att inte vara teoretisk eftersom forskaren kan 

fastna i att räkna antal förekommande nyckelord istället för att lägga märke till 

vad som verkligen är viktigt och betydelsefullt (Bryman 2008:288-289,291). Något 

som förhoppningsvis undviks genom valet av den kvalitativa metoden. 

 

1.6. Källmaterial 

Källmaterialet består av bostadsförsörjningsprogram, markanvisningspolicys, 

översiktsplaner, statliga sammanställningar av bostadsförsörjningsprogram, 

politiska partiers ambitioner, mm. De tre storstadsregionerna, Stockholms, 

Göteborgs och Malmös planer, program och strategier har undersökts och 

analyserats. Samtliga riksdagspartiers förslag från 2012 som berör ämnet 

boendesegregation samt Sveriges Arkitekters intentioner har även undersökts och 

analyserats. 

 

Valet av Stockholm, Göteborg och Malmö gjordes eftersom frågan om 

boendesegregation främst påträffas i och koncentreras till dessa städer. De 

politiska partiernas ambitioner och förslag är av vikt eftersom dessa senare 

omvandlas till mål och lagar som styr planeringsprocessen och landets utveckling. 

Sveriges Arkitekters inställning är dessutom av vikt eftersom de idag driver frågan 
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om en arkitekturpolitik i Sverige och utgör en stark aktörsgrupp som bl.a. driver 

på hur planering mot segregation bör gå till.  

 

1.7. Definitioner 

Boendesegregation - Segregation betyder åtskillnad. Boendesegregation kan i 

sin tur definieras som rumslig åtskillnad i bosättningsmönster av olika kategorier 

av människor (Hugosson & Maandi 2008:3). 

 

Demografisk segregation - Skillnader i rumsliga fördelningar efter ålder, kön 

och hushållstyper (Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006:10). 

 

Socioekonomisk segregation - Klass- och resursskillnader som strukturerar 

befolkningens fördelning i det urbana rummet (Andersson, Hedman, Hogdal & 

Johansson 2006:10). 

 

Etnisk/rasmässig segregation - Personer som delar vissa etniska, religiösa eller 

kroppsliga kännetecken tenderar att samlas och segregeras från personer som har 

andra attribut (Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006:10). 

 

Grannskapseffekt - En effekt på individers utveckling och sociala positioner 

som kan relateras till den nära omgivningens inflytande (Andersson, Hedman, 

Hogdal & Johansson 2006:6). 

 

Resurssvaga bostadsområden - Områden med hög arbetslöshet, många fattiga, 

stor in- och utflyttning, hög andel invandrare och ensamstående föräldrar – antas 

minska möjligheterna till en framgångsrik socialisering och karriär (Brännström, 

Estrada, Fritzell, Nilsson & Kölegård Stjärne 2007:156).  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 

Boendesegregationsfrågan är ett komplicerat forskningsfällt med olika tolkningar 

och utgångspunkter. Den dominerande uppfattningen om detta fenomen, vilket 

framgår av redogörelsen nedan, behandlar segregation som ett fenomen som är 

kopplat till etnisk härkomst och klasstillhörighet (eftersom de oftast betingar 

varandra) vilka tydligt påverkar fördelningen av hushållen på bostadsmarknaden. 

Vid åtgärder är det då viktigt att inte lägga ett allt för stort fokus på den etniska 

segregationen utan istället på den klassmässiga segregationen. Utgångspunkten i 

arbetet betraktas därför, förutom beskrivningen ovan, utifrån kulturgeografen 

Roger Anderssons (1998,2001 & 2007) beskrivning och förklaring av 

boendesegregation. Hans ståndpunkt kan förklaras genom kulturella, etniska och 

strukturella förklaringar där kulturella förklaringar framhävs genom det kulturella 

avståndet mellan infödda invånare och inflyttade minoritetsgrupper. Den etniska 

segregationen påstås ha orsakats av variationer i beteenden och preferenser. 

Ursprungsrelaterade egenskaper tros därmed ha ett stort inflytande i hur 

integrerad en invandrare blir i sitt nya land. Etniska förklaringar uppstår däremot 

genom diskriminering på bostadsmarknaden. De återges och förstärks av 

föreställningar när stadsrummen stigmatiseras, eller med Irene Molinas starkare 

begrepp ”rasifieras” (Molina 2001). Andersson hävdar att diskrimineringen stöds 

av centrala och lokala, offentliga som privata, institutioner samt av bostadsbolag 

och kommuner. De strukturella förklaringarna tenderar istället att betona bristen 

på valmöjligheter som många invandrare står inför. Etnisk boendesegregation bör 

i detta läge förklaras genom en underordning eller en utestängning från 

arbetsmarknaden som i sin tur orsakas av diskriminering (Andersson 1998:398). 

 

Utifrån ovannämnda utgångspunkter beskriver följande avsnitt den fysiska 

miljöns betydelse för stadens invånare med fokus på boendesegregationen och 

dess konsekvenser, möjlighet till boendekarriär, social sammanhållning och 

gentrifiering. Detta genom att redovisa forskningens syn på fenomenet. 

 

2.1. Segregationens historiska kontext 

Arkitekten Anders Törnqvist (2009) framhåller i sin artikel Stadens planering för 

inkludering av sina utsatta områden – finns den? att segregerade områden med fattig 
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befolkning och sociala problem alltid har förekommit i våra svenska städer. 

Exempel på dessa har varit områden som beboddes av de allra fattigaste, de sjuka, 

de som saknade arbete och de som var nyanlända från landsbygden under 1900-

talet. En del lyckades flytta från dessa områden när de fann arbete eller skapade 

kontakter medan andra som inte lyckades bodde kvar. Törnqvist menar att det är 

viktigt att peka på likheterna mellan hur det var under 1900-talets första hälft och 

hur det ser ut idag. Då anlände ”invandrarna” till städerna från landsbygden eller 

Norrland medan invandrarna idag anländer från andra kontinenter. Skillnaden 

idag från hur det såg ut förr är att invandrarna bosätter sig i storskaliga förorter 

byggda under miljonprogramsåren. (Törnqvist 2009:224). Forskaren Lina Olsson 

menar därmed att städernas innerstäder under årens gång har fått en resursstark 

befolkning medan i städernas perifera delar har de ekonomiska skillnaderna 

fördelats mellan resursstarka villaområden och resurssvaga förorter där 

boendeformen i förorterna domineras av hyresrätter i flerfamiljshus med en hög 

befolkningstäthet (Olsson 2009:243).  

 

2.2. Boendesegregation 

Diskussionerna om segregation kretsar ofta kring boendesegregationen, men den 

klassmässiga och etniska segregationen förekommer i många andra avseenden, 

exempelvis inom skola och handel (Andersson 2001 och Hugosson & Maandi 

2008). Skolor i utsatta områden domineras av elever med etnisk bakgrund och 

handeln lokaliseras utanför dessa områden vilket skapar ett bilbehov som många 

inte har tillgång till (Olsson 2009:245). 

 

Boendesegregationen associeras idag av många med ”utsatta” och invandrartäta 

miljonprogramsområden som karaktäriseras av hög arbetslöshet och låga 

inkomstnivåer. Det är dock viktigt att poängtera att dessa områden är heterogena 

sett till de boendes demografi, etnicitet eller socioekonomi. Däremot kan 

homogena bostadsområden, som domineras av ägandeformer samt en homogen 

etnisk och socioekonomisk grupp, anses vara segregerade på samma sätt som 

exempelvis Djursholm utanför Stockholm eller Vellinge utanför Malmö. 

Eftersom de resursstarka invånarna har en valmöjlighet gällande bostad och 

bostadsområde anses de bidra till självsegregation. Ändå anses inte 

segregationsproblemet ligga hos dem utan endast hos de resurssvaga hushållen 
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som oftast finns i utsatta områden (Hugosson & Maandi 2008:4, Lilja & Pemer 

2010:37, Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006:33, Andersson, Bråmå 

& Hogdal 2007:70). Enligt Molina kan detta beskrivas som en rasifiering där ”de 

processer som leder individer, grupper och institutioner på en bestämd 

bostadsmarknad, att tänka, handla och diskriminera utifrån en idé om ras, på så 

sätt att denna bostadsmarknad differentieras rumsligt efter föreställda 

rasskillnader och tillskrivna rastillhörigheter”. (Molina 2001:55-56). Något som 

även Boverket betonar i sin skrift Integration och segregation i boendet – begrepp och 

indikatorer (Boverket 2004:13). 

 

2.2.1. Utflyttningar 

Rörelserna på bostadsmarknaden har en del kännetecken som förenar ett 

europeiskt mönster med det svenska: (1) en koncentration av minoriteter i mindre 

attraktiva delar av staden (storskaliga förorter), (2) en allmän överrepresentation 

av etniska minoriteter i hyresbostäder samt (3) stadsdelar som präglas av 

multietniska karaktärer. Flera forskare hävdar dessutom att etniska svenskar 

bidrar till denna segregation genom att "fly" invandrartäta områden vilket även 

kan leda till undvikande och diskriminering. Något som de hävdar förekommer i 

alla europeiska länder (Andersson 2007b:76, Andersson, Hedman, Hogdal & 

Johansson 2006:5, Bråmå 2006:1143). Andra menar att det är svårt att förstå 

varför områden väljs eller väljs bort. De menar att ytligt kan det se ut som om 

svenskar flyr invandrartäta områden, men det vi inte vet är vad som väljs bort, det 

multietniska eller något annat som kännetecknar dessa områden. Frågan förefaller 

viktig eftersom det är svårt att påstå att resursstarka svenskar flyr invandrartäta 

områden p.g.a. invånarna eftersom miljonprogramsområdena valdes bort långt 

innan de blev invandrartäta vilket även var fallet med 1950-talets 

grannskapsstadsdelar (Lilja & Pemer 2010:9,43-44). Anledning till utflyttningarna 

kunde vara behovet av en större bostad i form av småhus för den växande 

familjen med förhoppningar om en familjevänlig omgivning samt andra 

livsstilsgrundande preferenser. Till dem hör exempelvis utflyttningarna som 

sammanföll med den gröna vågen samt återinflyttningarna till innerstäderna som 

sammanföll med urbana livsstilar som en del av gentrifieringstrenden som av 

sociologen Sharon Zukin (1987) beskrivs som ”café-latte-kulturen” (Lilja & 

Pemer 2010:10). 
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2.2.2. Segregationsprocessen 

Segregationsprocessen beskrivs oftast i forskningen som en konsekvens av 

globaliseringen som de stora regionerna är en viktig del av. Lilja och Pemer menar 

att segregationsprocessen har förändrat städernas grunddrag på tre olika sätt 

genom; ökad lokal homogenitet, ökad polarisering och gentrifiering av innerstäder. Den 

ökade lokala homogeniteten i bostadsområdena har bidragit till att de sociala 

skillnaderna mellan olika områden ökat och att den sociala blandningen blivit 

mindre. Homogeniteten har därmed lett till en ökad polarisering mellan de olika 

bostadsområdena, där vissa områden blir ”utsatta” och socialt utestängda vilket 

leder till minskad social integration. Dessa områden bebos i de allra flesta fall av 

etniska grupper med hög arbetslöshet och låga eller mycket låga inkomster. 

Författarna menar därför att fattigdom, arbetslöshet och segregation i Sverige och 

i Europa hänger ihop. Andra områden som innerstaden har istället uppgraderats 

socialt från att ha haft en låginkomstskaraktär till att kännetecknas av 

höginkomststagare, dvs. gentrifiering av innerstäderna (Lilja & Pemer 2010:3-4).  

 

Andra forskare menar att segregationens bestämningsfaktor bygger på den byggda 

miljön, dess egenskaper och det mänskliga beteendet. Detta förklarar de genom 

(1) materiell struktur, (2) bostadsmarknadens segment och (3) handlingsbegrepp. 

Med materiell struktur menas den byggda miljön med dess innehåll såsom bostäder, 

verksamhetsområden, offentliga rum och infrastruktur. Bostäderna inom denna 

kategori kan exempelvis betraktas som fysiska/fixerade (ex. plats- och 

bostadsegenskaper), relationella (ex. tillgänglighet) och sociala/organisatoriska (ex. 

upplåtelseformer). Förutom den fysiska/fixerade är de andra faktorerna 

lättföränderliga samt påverkbara av politiska beslut. Bostadsmarknadens segment 

bestäms främst av upplåtelseform och byggnadstyp. Ägandeformen ger olika 

rättigheter och inflytande att disponera bostaden. Även den geografiska 

disponeringen av upplåtelseformen ger olika följder såsom naturkontakt, socialt 

umgänge, tillgänglighet och service. Med handlingsbegrepp, som enligt Andersson, 

Hedman, Hogdal och Johansson alltid förutsätter ett aktörsperspektiv, görs en 

åtskillnad mellan institutionella aktörer och hushållen. De institutionella aktörerna 

inverkar på både utvecklingen av den materiella strukturen och dess egenskaper 

samt påverkar hushållens resurser och restriktioner. Hushållens bosättnings- och 

flyttningsmönster präglas i sin tur av behov, preferenser och restriktioner som 
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kan påverkas och förändras över tiden (Andersson, Hedman, Hogdal & 

Johansson 2006:11-12). 

 

Den holländska forskaren Sako Musterd menar att segregationsnivåerna, både 

etnisk och social, kan förstås om de kulturella, ekonomiska och politiska 

skillnaderna klargörs. Den etniska segregationen verkar vara lägre där de kulturella 

skillnaderna är mindre medan den sociala segregationen tenderar att vara högre 

inom industristäder och städer som genomgår ekonomiska omstruktureringar. I 

allmänhet hävdar Musterd att segregationen är lägre inom länder som 

kännetecknas av välfärdssystemet som exempelvis Nederländerna och Sverige 

(Musterd 2005:342). 

 

2.2.3. Boendesegregation i Europa och USA 

I USA bygger debatten om boendesegregation på andra grunder än vad den gör i 

Europa. När det talas om segregerade områden i USA är det oftast förknippat 

med fattiga och etniska grupper, koncentrerade i områden med mycket dåliga 

bostadsförhållanden. Detta bygger på det amerikanska neo-liberala systemet där 

starka samband återfinns mellan att ha ett jobb och sociala indikatorer såsom 

inkomst, utbildning och bostadskvalitet. Med andra ord, arbetslösheten resulterar 

i låga inkomster och dåliga bostadsförhållanden. Detta leder i sin tur till att dessa 

grupper hamnar inom segregerade, lågkvalitativa områden. I Europa ser 

förhållandena annorlunda ut eftersom välfärdssystemet varit mycket starkare 

vilket resulterat i att sambanden mellan boendesegregation, utbildning, arbete och 

inkomst blivit allt svagare. Därför menar författarna att det är mycket svårare att 

jämföra boendesegregationen i USA med boendesegregationen i Europa eftersom 

de bygger på olika grunder. I allmänhet är den etniska segregationen i Europa 

mycket lägre än i USA. Dessutom är de etniskt segregerade områdena i Europa 

väldigt blandade när det gäller ursprungsland till skillnad från USA där det 

återfinns kluster, områden med en homogen ursprungsbefolkning som China Town 

(Musterd, Ostendorf & De Vos 2001:372, Musterd 2005:332). 

 

2.2.4. Profilering och segregation 

Boendesegregationen ses som ett samhällsproblem. Men det finns dock de som 

hävdar att det kan vara positivt där exempelvis etnisk entreprenörskap lyckas bäst 
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inom segregerade områden etc., men i allmänhet ses boendesegregationen primärt 

som ett problem i de europeiska länderna (Musterd & De Winter 1998:666). 

Musterd (2006) hänvisar till Douglass Massey och Nancy Denton (1993) som 

menar att en stad med hög boendesegregation och låg integration inte riktigt 

överensstämmer med de nya stadsprofilerna och kan därmed leda till att kreativa 

människor undviker att flytta till segregerade städer. Richard Florida (2002) är 

även en av de som hävdar att segregationen stöter bort kreativa människor och 

kan därmed bli hämmande för utvecklingen. De kreativa personerna och 

branscherna anses föredra ”integrerade städer med livligt utbud av kultur och 

restauranger” (Lilja  & Pemer 2010:33). Musterd hävdar att det inte finns en stark 

relation mellan den socio-spatiala segregationen och stadens attraktivitet för 

exempelvis företag. Snarare tvärtom, indikatorer visar enligt honom att starkt 

segregerade städer drar till sig företag, speciellt nya företag eftersom billiga tomter 

lätt kan hittas. Med andra ord menar Musterd att socialt integrerade städer inte är 

mer attraktiva för de kreativa företagen än socialt segregerade städer. Detta 

eftersom många företag är rotlösa och söker efter billiga tomter (Musterd 

2006:1329,1331,1338, Lilja & Pemer 2010:33). 

 

2.3. Boendesegregationens konsekvenser 

Trots att boendesegregationens konsekvenser uppmärksammats redan på 1970-

talet, hävdar en del forskare att vi ännu har för lite kunskap om hur 

segregationens konsekvenser påverkar människors livschanser och 

levnadsförhållanden samt om boendesegregationens förändringar och trender 

(Brännström, Estrada, Fritzell, Nilsson & Kölegård Stjärne 2007:154).  

 

Den fysiska omgivningens betydelse har idag aktualiserats och fått en allt större 

uppmärksamhet av forskare och politiker i både Europa och USA med tanke på 

den ökande segregationen. Kritik har alltid riktats mot de storskaliga förorterna 

som baseras på att den byggda miljön i förorterna leder till känslor av utanförskap 

hos de boende och att förorterna utarmat det sociala livet. Städernas omvandling 

för att anpassa sig till den globala konkurrensen tenderar att skapa sociala och 

rumsliga barriärer som separerar stadens befolkningsgrupper från varandra där 

risken blir att olika befolkningsgrupper sällan möts, vilket kan leda till ett 

främlingskap mellan stadens invånare. En annan konsekvens kan vara att 
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närvaron i stadsrummet uppfattas som något hotfullt vilket kan resultera i, enligt 

Molina (2001) starka begrepp, att det offentliga rummet ”rasifieras”. Därför har 

det enligt forskarna skapats en negativ bild av förorterna som lever kvar än idag 

där det mentala och känslomässiga avståndet mellan stadens invånare blir allt 

tydligare, både i boendet och stadsrummet (Lilja & Pemer 2010:6, 23-24, Olsson 

2009:245-246 och Musterd 2005:331). Dessutom finns det en rad metodproblem 

som forskningen kring grannskapseffekter måste kunna hantera. Det första 

problemet är skalfrågan, dvs. hur ska ett relevant grannskap avgränsas? Det andra 

problemet är tiden eftersom forskningen är intresserad av dynamiska aspekter för 

att mäta konsekvenser över tid. Det tredje och sista problemet är den s.k. 

självselektionsfrågan, dvs. hur vet vi att effekterna som mäts orsakats av 

omgivningen och inte av människorna i sig? (Andersson 2009:51). 

 

2.3.1. Grannskapseffekter 

Frågan om grannskapseffekter är inte bara av akademiskt intresse, utan även en 

politisk och socialpolitisk fråga. En av de viktigaste argumenten för 

områdesbaserade insatser är den potentiella förekomsten av negativa 

grannskapseffekter som kan uppstå vid rumsliga koncentrationer av en viss 

befolkningsgrupp (Andersson 2007b:76). Frågan blir därmed vilken betydelse vi 

ska tillmäta grannskapseffekter. Det råder fortfarande delade meningar om 

segregationens kärnproblematik och vilken betydelse grannskapet har trots att det 

pågår mycket forskning kring grannskapseffekter (Lilja & Pemer 2010:13).  

 

Den negativa samhällsutvecklingen i samband med koncentrationen av fattiga och 

minoritetsgrupper i vissa bostadsområden väckte intresset för grannskapseffekter. 

Forskarna Jonas Hugosson och Camilla Maandi menar att det finns en rad olika 

teorier för hur grannskapet påverkar människorna som bor i den. Den 

övergripande förklaringen är faktumet att vi människor är sociala varelser som 

låter oss påverkas av människor omkring oss, en mekanism som kallas för social 

inlärning. En rad forskare refererar till sociologen C. F. Manski (1995) som skiljer 

mellan tre olika typer av grannskapseffekter; endogena, exogena och korrelerade 

effekter. Den endogena effekten uppstår när en individ påverkas av en grannes 

beteende och attityder. Den exogena effekten bygger istället på individer som 

försöker anpassa sig efter karaktäristiska drag hos grannar som inte går att 
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påverka, såsom hudfärg eller kulturell bakgrund. Den korrelerade effekten bygger 

däremot på de strukturella lokala förhållandena såsom brist på service eller 

arbetsplatser som påverkar alla som bor i området (Hugosson & Maandi 2008:16 

och Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006:31-32).  

 

Grannskapet binder ihop människor, både socialt och rumsligt vilket, enligt 

Andersson och Musterd (2010), gör att bosatta i ”utsatta” områden är mer 

benägna att påverkas av grannskapet än andra. Men det finns forskare som M. 

Janowitz (1952) och G.D. Suttles (1973) som menar att denna koppling inte 

riktigt finns, utan hävdar att ”medelklass”-grannar möts, arbetar tillsammans, 

påverkar varandra och aktiveras när de själv anser att det är nödvändigt, annars 

lever de ett tyst och fridfullt liv. Däremot finns det forskare som A. Buonfino och P. 

Hilder (2006) som menar att vissa grupper är och kommer att vara mer känsliga 

för potentiella grannskapseffekter än andra. Sedan finns det forskare som W.J. 

Wilson (1987) som starkt tror på grannskapseffekter. Han hänvisar till en rad 

sammanhängande mekanismer vilka grannskapsegenskaperna påverkar sociala 

möjligheter genom, som yrkesmässiga och institutionella förhållanden (Andersson 

& Musterd 2010:25,38). 

 
Andersson, Bråmå och Hogdal (2007) har utifrån svensk data dragit slutsatsen att: 
 

o det är svårare för en arbetslös att komma tillbaka i sysselsättning om många i 
grannskapet är arbetslösa, och 
 

o att denna effekt märks tydligare i det lilla grannskapssammanhanget; hur 
befolkningssammansättningen ser ut alldeles i närheten av en individ betyder mer än 
hur det ser ut i exempelvis den stadsdel man bor, samt 

 
o att personer som invandrat har sämre inkomstutveckling om de under längre tid bor i 

koncentrationer med många från den egna minoritetsgruppen i förhållande till dem som 
inte bor geografiskt koncentrerat (Andersson, Bråmå & Hogdal 2007:9). 

 

2.3.2. Teorier bakom grannskapseffekter 

Det brukar även talas om två olika teorier som idéerna i samband med 

förekomsten av grannskapseffekter baseras på. Den första teorin betonar 

stigmatiseringseffekten som kan uppstå vid stora koncentrationer av missgynnade 
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människor som kan leda till negativa effekter på bl.a. sysselsättning. Den andra 

teorin avser socialiseringsprocesserna som uppstår i dessa områden och som i 

många fall är negativa. Här lyfts exempel om förebilder fram, där exempelvis en 

stor koncentration av arbetslösa inom ett geografiskt område agerar som negativa 

förebilder för ungdomar som ska in på arbetsmarknaden. Något som även 

forskaren W.J. Wilson (1987) hävdar (Andersson & Musterd 2005:379, Musterd 

& Andersson 2005:763, Biterman & Franzén 2007:160-161, Lilja & Pemer 2010:7 

och Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006:6).   

 

2.3.3. Stigmatiseringseffekt 

Stigmatiseringseffekten är ett underliggande antagande vid negativa effekter och 

ses enligt Manskis uppdelning som en korrelerad effekt. Till skillnad från andra 

korrelerade effekter är stigmatisering ett fenomen som kan påverka människor 

som bor i vissa stadsdelar eller på särskilda adresser. Det är svårt att exakt peka ut 

vilka områden som är påverkade av stigmatisering. Däremot kan områden och 

stadsdelar som valts ut för statliga och kommunala områdesbaserade program 

antas vara mer påverkade än andra. Dessa områden definieras som ”utsatta 

områden” och kännetecknas av att de har höga andelar av icke västerländska 

invandrare, en hög andel hushåll med låga inkomster samt en hög arbetslöshet 

(Andersson & Musterd 2010:37-38, Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 

2006:6 och Andersson 2009:42-43). En viktig slutsats som även förekommer hos 

andra forskare är att stigmatiseringen av fattiga områden utgör en viktig förklaring 

till ökad segregation samt kan vara en förklaring till skillnader i trygghet mellan 

olika områden (Brännström, Estrada, Fritzell, Nilsson & Kölegård Stjärne 

2007:167, Lilja & Pemer 2010:42 och Boverket 2004:43). 

 

2.3.4. Effekt på hälsan 

En del forskare tror även att fysiska och sociala egenskaper i ett grannskap kan ge 
effekt på hälsan genom materiella och infrastrukturella resurser samt den 
kollektiva sociala funktionen. Inom de materiella och infrastrukturella resurserna 
talas det om bl.a. kvaliteten och omfattningen av offentlig/privat service, 
luftföroreningar och hälsomiljöaspekter medan inom den kollektiva sociala 
funktionen talas det bl.a. om socialt kapital, deltagande och integration. Dessa kan 
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dock verka samtidigt i ett och samma område (Brännström, Estrada, Fritzell, 
Nilsson & Kölegård Stjärne 2007:167). 
 

2.4. Bostadskarriär 

En faktor som bidrar till att segregation uppstår eller ökar är bl.a. att möjligheten 

att göra boendekarriär i det utsatta grannskapsområdet inte finns och ett behov av 

ett mer varierat boende i form av lägenhetsstorlekar, bebyggelsetyper och 

upplåtelseformer ökar. Behovet uppstår eftersom bostadsmarknaden i hög grad är 

segmenterad utifrån upplåtelseformer. Detta leder till att personer som lyckas 

jobba sig uppåt inte finner en lämplig bostad att flytta till i området och flyttar 

därför till ett annat område. De lämnar därmed plats för andra som har det sämre 

ställt att flytta in osv. Forskare menar att det inte räcker med enbart fysiska 

åtgärder eftersom problemen endast kommer att förflytta sig till andra områden 

istället för att lösas (Andersson 2006a:796 och Boverket 2004:29,41). 

 

En av de viktigaste variablerna för invandrarna är boendet och boendesituationen 

vilket är en del av integrationsprocessen. I de flesta fallen tenderar invandrarna att 

starta sin boendekarriär i den lägsta änden av bostadsmarknaden för att med åren 

förflytta sig uppåt. Detta eftersom de i många fall anländer med sämre resurser 

och har dålig inblick i både bostads- och arbetsmarknaden och hänvisas därför 

oftast till områden som de resursstarka valt bort. Samtidigt är det viktigt att ta 

hänsyn till den lokala bostadsmarknaden samt storleken på staden. Bostadsrätter i 

större kommuner kostar mycket mer än vad de gör i mindre kommuner vilket 

leder till att invandrare och yngre inte i lika stor utsträckning har råd att köpa en 

bostadsrätt i en stor kommun som i en liten kommun (Abrahamsson, Borgegård 

& Fransson 2002:442, 445-446 och Lilja & Pemer 2010:43).  

 

Även de institutionella och strukturella faktorerna måste beaktas utöver de 

individuella preferenserna för att förstå möjligheten till att göra boendekarriär. 

Här inkluderas exempelvis bostadsmarknadsstrukturen, förhållandet mellan utbud 

och efterfrågan, bostadspolitik, regler, normer etc. Bostadsbeståndet är alltså en 

effekt av tidigare genomdrivna bostadspolitiska åtgärder, dvs. att val av bostad 

begränsas till stor del av vilka bostäder som finns att tillgå på bostadsmarknaden, 
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inte endast utifrån enskilda individers preferenser och resurskrafter 

(Abrahamsson, Borgegård & Fransson 2002:447-448). 

 

2.5. Social sammanhållning och sociala nätverk 

Begreppet social sammanhållning (social cohesion) har fått en central roll i EU, inte 

minst när begreppet angavs som ett av grundmålen i Lissabonstrategin år 2000. 

Målet var att till 2010 bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 

kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre 

arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”. Motsatsen till social 

sammanhållning, vilket ska bekämpas enligt de grundläggande målen i EU:s 

konstitution, är social utestängning (social exclusion) (Boverket 2004:18). 

 

De holländska forskarna Ellen Van Beckhoven och Ronald Van Kempen menar 

att den sociala sammanhållningen i allmänhet ses som något positivt där 

förekomsten av social sammanhållning ökar livskvaliteten i ett visst område. 

Därmed blir frånvaron av social sammanhållning en negativ faktor. Denna 

uppfattning gäller särskilt områden som behöver uppmärksamhet, bl.a. de stora 

efterkrigsförorterna (Van Beckhoven & Van Kempen 2006:494). Forskarna 

menar att aspekterna av social sammanhållning bara spelar en mindre roll som 

orsak till att flytta till områden som det satsas på. Människor flyttar till dessa 

områden främst på grund av tillgången av lämpliga och överkomliga bostäder. I 

detta avseende verkar inte den sociala sammanhållningen vara viktig. Samtidigt 

finns det invånare som vill komma bort från dessa områden på grund av 

störningar från buller eller känslor av bristande säkerhet, känslor som enligt 

författarna kan bero på bristande social sammanhållning, gemensamma 

värderingar och normer. Det betyder inte att den starka rollen som den sociala 

sammanhållningen har i dagens forskning och nuvarande politik är obefogad, 

men det tyder på att vi inte ska glömma andra faktorer som behovet av olika typer 

av bostadsformer (i form av storlek, pris, typ och upplåtelseform) i förhållande till 

hushållens behov och utveckling (Van Beckhoven & Van Kempen 2006:496). 

Bostadspolitiken kan därför enligt forskarna inte bygga på att människor är 

stationära och vill bo i utsatta förorter men att områdena fortfarande kan 

upprustas och omvandlas utifrån de boendes behov.  
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En annan viktig aspekt är sociala nätverk som kan ge sämre utgångspunkt för 

boende i områden med hög arbetslöshet. Sådana områden blir resurssvaga vilket 

antas minska möjligheterna till en framgångsrik socialisering och karriär. Detta 

eftersom det sociala nätverket är svagare än i resurstarka områden (Brännström, 

Estrada, Fritzell, Nilsson & Kölegård Stjärne 2007:157). 

 

2.6. Gentrifiering 

Gentrifiering definieras som omvandling av socialt marginaliserade och 

arbetarklassdominerade områden i de centrala stadskärnorna till medelklassområden. 

Begreppet introducerades av den brittiska sociologen Ruth Glass (1964) i en 

studie om London. En annan sociolog som ägnat mycket tid åt gentrifiering är 

Zukin som menar att gentrifiering är en rörelse som började under 60-talet med privata 

investeringar i hus i innerstadsområden i storstadskärnorna. Zukins forskning är främst 

riktad mot förhållandena i USA och Storbritannien, men det går även att hitta 

fenomenet i Sverige. Gentrifieringsprocessen kan härledas till den politik som 

riktades mot sanering av innerstadskärnorna efter miljonprogrammet, en politik 

som var riktad mot ombyggnad istället för rivning och nybyggnad. Detta orsakade 

att den ursprungliga befolkningen i innerstäderna tvingades att flytta ut, oftast till 

de nybyggda förorterna, eftersom hyrorna och priserna blev mycket högre (Lilja 

& Pemer 2010:37,41).  
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3. Forskningsöversikt 

 

Fokus i detta avsnitt ligger på hur boendesegregationsproblematiken hanteras och 

vilka åtgärder som har diskuterats inom forskningen. Efter en översikt av hur 

problematiken hanterats genom grannskapsidealen följer en redogörelse för vilka 

åtgärder som varit förekommande, rekommenderade åtgärder av forskare samt en 

mindre redogörelse kring forskning och politik. 

 

3.1. Grannskapsidealen – en översikt 

Grannskapsidealen kan delas in i fyra idealtyper med en gemensam inställning – 

att det är möjligt att planera samhället samt kontrollera stadslivet och stadens 

tillväxt. Inställningen kan liknas vid den s.k. rumsliga determinismen som bygger på 

en tilltro till att fysiska förändringar på ett avgörande sätt kan förändra och 

påverka det sociala livet. Detta vänder sig sociologen Herbert J. Gans (2002) mot 

och menar att det är individer och grupper som formar samhället genom hur de 

använder rummen samt att effekterna kommer från de sociala relationerna, inte 

från den fysiska strukturen. Vidare menar han att planeringen ofta handlar om att 

manipulera människors rörelsemönster, vilket inte är samma sak som att förändra 

de sociala relationerna (Gans 2002:329-330,339). 

 

3.1.1. Det traditionella grannskapet 

De bristande och grundläggande kontakterna i de första grannskapsidéerna skulle 

kompenseras genom att skapa nära sociala relationer i grannskapet. Ett sådant 

exempel är idealet om Trädgårdsstaden där den effektiva staden och det goda från 

landsbygden kombineras. Detta skulle åstadkommas genom att bygga mindre, 

avskilda städer, sammanbundna med järnvägar, i direkt närhet till naturen. Sociala 

relationer skulle därmed uppnås genom konkreta planeringsideal såsom 

trafikseparering och gemensamhetsanläggningar där människor får möjlighet att 

lära känna varandra, skapa en gemensam solidaritet och en gemensam anda för 

grannskapet (Urban 2009:68-69). 
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3.1.2. Teknisk rationalitet och det offentliga rummet 

De sociala visionerna i grannskapsidealen kritiserades på 1940-talet och 1950-talet 

och ersattes mot teknisk rationalitet på 1960-talet då planeringen blev inriktad på 

att lösa tekniska problem. De nya förorterna som byggdes under 

miljonprogrammet hade grannskapstanken men inte som ett primärt ideal utan 

som en praktisk byggnadslösning som exempelvis gårdsformationen som tillkom 

som en bonus i mellanrummet mellan lyftkranarna. Sättet att bygga förorterna 

avskilda från staden kritiserades eftersom uppdelningen mellan innerstad och 

förort enligt kritikerna resulterade i sovstäder samt bidrog till en stärkt 

boendesegregation. Grannskapsplaneringen kritiserades även för att byta ut 

offentliga mötesplatser på gatan mot halvprivata innergårdar. Kritikerna 

refererade till Habermas teori om den offentliga sfärens omvandling och 

privatisering av offentligheten, där grannskapsbyggandet ledde till en försvagning 

av demokratin. Grannskapsplaneringens förespråkare menade istället att 

demokratiproblemet beror på att stadslivet saknar djupa och sociala relationer, 

något som grannskapsplaneringen kunde läka (Urban 2009:72-73,74).   

 

Jane Jacobs (1961) förespråkar och representerar istället, i boken The Death and 

Life of Great American Cities, det offentliga stadslivet, med dess rika flöde av 

människor och mängden möten som gatan erbjuder. Jacobs kritiserar därmed 

grannskapsplaneringen eftersom den bl.a. ersätter det offentliga rummet med 

privata och isolerade innegårdar. Detta skulle i sin tur leda till utglesning och 

tomhet på gator och torg om isoleringen utvecklas till ett allmänt beteende. 

Jacobs är dock inte ensam om att förespråka det offentliga stadslivet över 

grannskapsidealen. Argumenten för att skapa och bevara det offentliga rummet 

återkommer även hos sociologen Richard Sennett (1990), som menar att 

planerarnas uppgift är att planera för det offentliga livet med möjlighet för 

opersonliga relationer mellan okända människor, inte att avskärma människorna 

från stadslivet. De allmänna platserna skall enligt Sennett utvecklas till offentliga 

miljöer med möjlighet till kontakt mellan människor. Sennett kritiserar enligt 

Urban stadsplaneringen för att ha åtskiljt mellan det inre och det yttre rummet, 

inte minst mellan människor med olika inkomster och etniska tillhörigheter. För 

att lyckas motverka segregationen menar Sennett att den fysiska utformningen av 

det offentliga rummet har en stor betydelse för identitetsskapande, möten och 

integration (Urban 2009:73). 
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3.1.3. Flyktvågen 

Den stora flyktingvågen till Sverige i mitten av 1980-talet ledde till att förorterna 

blev alltmer invandrartäta. För att lösa segregationsproblemet och utanförskapet 

skulle den fysiska integrationen av invandrare påverkas dvs. flyktingarnas 

bosättning skulle spridas runt om i landet. Individens valfrihet kom ändå att väga 

tyngre, inte minst när det gäller flyktingars boendeval. Detta ledde i sin tur till att 

flyktingar sökte sig till varandra och flyttade därmed ut till förorterna. Förorterna 

blev segregerade med resurssvaga och identitetslösa invånare som saknade språk 

och kultur. Under 1990-talet påbörjades stora satsningar i Sverige och runt om i 

Europa som skulle skapa gemenskap, trygghet och identitet bland 

förortsinvånarna. Den gemensamma uppfattningen för satsningarna var att 

grannkontakter nu bör ses som positiva och kan upplivas genom deltagande i 

planering för att bygga mer avgränsade gårdar, offentliga rum och mötesplatser. 

Den fysiska utformningen skulle nu bli mer urban genom bl.a. förtätning (Urban 

2009:74,75-76).  

 

3.1.4. Postmodernismen 

De postmoderna tänkarna ifrågasatte vem som ska ha makt att formulera 

förortsproblemet och hur det ska gå till. Samtidigt kritiserades den ”moderna” 

samhällsplaneringen som bygger på positivistisk kunskap som endast baseras på 

vetenskap och inte på verkliga erfarenheter. Nu skulle den moderna 

samhällsplaneringens ensidiga syn på staden upplösas och istället visa upp bilder 

från etniska minoriteters synvinkel. Detta skulle uppnås genom dialog, erfarenhet 

och lokal kunskap. Det talas nu om den mångdimensionella staden, multilayer city, 

där etniskt segregerade områden ses som exotiska platser som lyfter stadens 

attraktivitet. Sociologen Loïc Waquant (1998) kritiserade dock den återkommande 

”exotismen” i beskrivningen av förorten eftersom utsatthet eller social 

exkludering måste ses i relation till övriga grupper i samhället. Waquant menar, 

enlig Urban, att förutsättningen för de positiva bilderna av den 

multidimensionella staden är att alla grupper har tillgång till stadens gemensamma resurser 

och att de har relationer med resten av samhället, eftersom etnisk segregation i grunden 

är problematisk (Urban 2009:76-77,78). 
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3.2. Förekommande åtgärder 

Flertalet forskare har redovisat en rad politiska åtgärder som har bedrivits och 

som genomförs med syftet att minska boendesegregationen, främst i 

storstadsregionerna. Åtgärder som nämns frekvent är spridningspolitik, 

områdesbaserad politik och diverse åtgärder riktade för att skapa en social 

blandning inom bostadsområdena. Tyngden har skiftat mellan de olika åtgärderna 

men den mest omfattande forskningen har behandlat de områdesbaserade 

åtgärderna. Vidare redogörs det för vilka åtgärder som forskningen förespråkar 

för att motverka boendesegregationen. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste åtgärderna för att sedan mer 

djupgående beskriva den svenska storstadssatsningen och ambitionerna med 

social blandning.  

 

3.2.1. Spridningspolitik 

Spridningspolitiken initierades 1985 och kom senare att benämnas ”Hela Sverige-

strategin”. Syftet med denna politik var att fler kommuner skulle ta ansvar för 

flyktingarna som kom till landet istället för att vara koncentrerade till storstäderna 

och därmed sprida ut de geografiskt över landet. Denna åtgärd lyckades inte fullt 

ut eftersom individens frihet låg före vilket medförde att flyktingarna återigen 

immigrerade, men denna gång från småorterna till storstäderna. Andersson 

hävdar att resultatet av strategin inte uppnådde det tänkta målet utan bidrog 

istället till negativa effekter på vad den egentligen skulle lösa (Hugosson & 

Maandi 2008:23-24 och Andersson 1998:399,406). 

 

3.2.2. Områdesbaserad politik 

Politiker, beslutsfattare och aktörer som jobbar med stadsutvecklings- och 

boendefrågor runt om i Europa tenderar att använda sig av områdesbaserade 

satsningar för att minska boendesegregationen i städerna. Andersson och Musterd 

menar att det finns två förklaringar till varför den områdesbaserade satsningen 

dominerar. Den första baseras på att det finns en allmän samsyn om att den 

politiska makten bör överföras från högre nivåer till nivåer närmare människorna 

för att öka och stärka den lokala ekonomin. Den andra förklaringen, i detta 
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sammanhang, bygger på att grannskapsnivån är en attraktiv nivå för politiker 

eftersom den möjliggör ett lokalt samspel med den lokala befolkningen samt 

möjliggör en ”integrerad politik” med medborgarna (Andersson & Musterd 

2005:377-378).  

 

3.2.3. Social blandning 

Social blandning genom planering är en föreställning som ursprungligen kommer 

från de anglosaxiska länderna och som på 1970-talet blev ett nationellt mål inom 

den svenska bostadspolitiken. Föreställningen bygger på att bostadsområdets 

fysiska struktur med blandning av bostadsstorlekar, hustyper och 

upplåtelseformer ska tilltala olika befolkningsgrupper och därmed skapa en social 

och etnisk variation. Detta kan skapas genom att bygga nya bostäder i de 

”utsatta” områdena, omvandla existerande bostäder till andra upplåtelseformer 

eller renovera befintliga bostäder för att göra de mer attraktiva. Den sociala 

blandningen, även kallad allsidig hushållssammansättning, anses föra med sig 

positiva effekter såsom ökad integration, minskad boendesegregation och 

möjlighet att bo kvar vilket kan leda till minskad stigmatisering. Syftet här blir att 

attrahera resursstarka hushåll och förhindra att hushåll som får förbättrad 

ekonomi flyttar ut (Hugosson & Maandi 2008:29-30).  

 

3.3. Storstadssatsningen 

I ljuset av globaliseringen ökade migrationsströmningarna till de svenska städerna. 

För att hantera dessa skapades bl.a. ett nytt politikområde, storstadspolitiken. 

Storstadspolitiken fick en dubbel målsättning, dels att ge storstadsregionerna goda 

förutsättningar för tillväxt och därmed kunna bidra till att nya jobb skapas såväl inom 

regionerna som i övriga delar av landet, dels att bryta den sociala och etniska segregationen i 

storstadsregionerna och att verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare (Prop. 

1997/98:165:30). Den borgerliga regeringen som tillträdde 2006 byggde vidare på 

målsättningarna i termer av urban utvecklingspolitik vars målsättning blev att uppnå 

färre individer i utanförskap i stadsdelar som präglas av utanförskap, färre antal stadsdelar 

som präglas av utanförskap och fler stadsdelar, samt storstäder och större städer i sin helhet 

som präglas av ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling för att öka konkurrenskraften 

(Mukhtar-Landgren 2009:152).  
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Storstadssatsningen utlystes 1999 med målet att uppnå en ekonomisk utveckling, 

och bryta den socioekonomiska, etniska och diskriminerande segregationen. 

Satsningen berörde 24 utsatta områden i sju kommuner (Stockholm, Botkyrka, 

Haninge, Huddinge, Södertälje, Göteborg och Malmö). Till skillnad från andra 

europeiska länder koncentrerades inte satsningarna på det fysiska utan på 

arbetsmarknads-, utbildnings-, kulturella samt hälsorelaterade frågor. Förklaringen 

enligt Andersson ligger i att den allmänna förståelsen var att problemen var 

sociala, inte fysiska (Andersson 2006:787,792-793). Politiker verkar inte vilja se 

det strukturella problemet utan ser att vissa bostadsområden är felbyggda istället 

för att se den geografiskt koncentrerade fattigdomen som en konsekvens av ökad 

fattigdom och ökad social polarisering (Andersson, Hedman, Hogdal & 

Johansson 2006:37). 

 

Storstadssatsningen har många liknande inslag som de områdesbaserade 

utvecklingsprogrammen som finns ute i Europa. Satsningen; a) är selektiv och 

bygger endast på ett antal grannskapsområden (fyra i Malmö, fyra i Göteborg och 

16 i Stockholmsregionen), b) är integrerad tillsammans med en rad 

”underprogram” och projekt som fokuserar på samma grannskapsområden, c) 

drivs under samfinansiering, där staten och lokala aktörer bidrar med samma 

resurser till initiativet, d) regleras av undertecknade kontrakt, en metod som används 

mycket i de nordiska länderna, e) tidsbegränsad, i detta fall till ungefär tre år, f) 

kräver aktiva medborgardeltaganden för att utforma och genomdriva initiativet samt 

g) syftar till att inrätta partnerskapsstrukturer med lokala aktörer (Andersson 

2006:792). 

 

Statsvetaren Dalia Mukhtar-Landgren poängterar att det finns en olycklig tendens 

i att skilja storstadspolitikens ”dubbla” målsättningar från varandra, där arbetet 

med tillväxt ofta sker i andra forum än arbetet med segregation och utanförskap, 

vilket kan leda till att invandrare bara förknippas med problem, inte som en resurs 

i arbetet med tillväxt. Storstadspolitikens målsättningar innebär dessutom en rad 

möjligheter och utmaningar för den kommunala planeringen. Möjligheten uppstår 

när styrningen av planeringen sker på flera olika politiska nivåer och i samarbete 

med privata aktörer. Utmaningen uppstår i att hantera olika grupper och 

målsättningar utan att storstadspolitikens ”dubbla” målsättningar skiljs åt 

(Mukhtar-Landgren 2009:166-167). 
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Mukhtar-Landgren menar även att dagens kommuner, sett med storstadspolitiska 

glasögon, planeras för två olika stadsbor. Stadsborna beskrivs som entreprenören 

och främlingen, där entreprenören kopplas till tillväxtsmålen och främlingen till 

utanförskapsmålen (Mukhtar-Landgren 2009:152). Referenser hämtas därför från 

Sennett (1992) för att identifiera olika slags främlingar i staden. Sennett 

identifierar två typer av främlingar, som utanför (outsiders) och som okända 

(unknown). Sennett menar att den första främlingen, the outsider, kan ringas in och 

identifieras. Exempel på detta är den mångkulturella staden med sina olika 

minoritetsgrupper. Dessa främlingar karaktäriseras sedan som annorlunda eller icke 

hemmahörande. Den andra främlingen, the unknown, kan inte ringas in eller 

identifieras. Dessa kan vara olika sociala grupper som inte är lika enkla att 

karaktärisera, exempelvis hippies (Mukhtar-Landgren 2009:159). 

 

3.3.1. Kritik mot områdesbaserade satsningar 

Den områdesbaserade politiken har bedrivits i olika former, som fysiska och som 

sociala åtgärder. Den senare formen kom dock att dominera den 

områdesbaserade politiken. Ett exempel på en sådan åtgärd är Storstadspolitiken. 

Det har varit svårt att avläsa effekterna på områdesbaserade satsningar men 

forskarna tycks vara överens om att områdesbaserad politik inte minskar 

boendesegregationen vilket bl.a. kan bero på diffust formulerade mål eller 

felaktiga metodval. En rad forskare har försökt förklara varför den 

områdesbaserade politiken inte lyckats. En del (Andersson m.fl.) menar att 

politiken pekar ut områden och dess invånare, som kan uppfattas utgöra hela 

problemet, vilket kan medföra stigmatisering. Andra (Musterd m.fl.) menar att 

politiken är för selektiv vilket medför att endast vissa av stadens geografiska 

enheter omfattas medan andra enheter utesluts. Detta leder till att arbetet inte 

angriper orsakerna till problematiken eftersom de oftast finns utanför själva 

bostadsområdet som i exempelvis näringslivet, arbetslösheten, diskrimineringen 

på arbets- och bostadsmarknaden samt migrationsflöden. Satsningarna måste 

enligt kritikerna vara generella och omfatta hela staden om inte hela regionen och 

riket. Ytterligare orsaker till varför den områdesbaserade politiken inte lyckas 

bygger på att satsningarna genomförs i projektform vilket är ett problem eftersom 

arbetet för att minska boendesegregationen måste vara långsiktigt, samt att 

boendesegregationsfrågan måste omfatta en hel region för att vara verkningsfull, 
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inte ett avgränsat område (Hugosson & Maandi 2008:26-28, Andersson 2006:791, 

Andersson, Bråmå & Hogdal 2007:10, Urban 2009:78, Törnqvist 2009:226-227, 

Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006:14 och Andersson & Musterd 

2005:378). 

 

Kritiken mot storstadssatsningen bygger dessutom på själva urvalet av område 

som det ska satsas på. Hur legitimerar politiker sina val av områden och 

uteslutande av andra områden? De områdesbaserade satsningarna hävdas rikta sig 

till områden med hög koncentration av fattiga, något Andersson och Musterd 

ställer sig kritiska mot. De menar att enligt en studie, gjord av Andersson (2004), 

är endast 4,7 procent av Sveriges fattiga1 invånare bosatta i s.k. ”utsatta” områden 

och att resten är bosatta i andra områden. Hur legitimerar politikerna valet av att 

endast rikta hjälp till en tjugondel av Sveriges befolkning? Andersson och 

Musterd menar dessutom att om områdesbaserade satsningar, vilka oftast brukar 

resultera i fysiska uppgraderingar i form av tillbyggnader samt blandning av 

bostads- och upplåtelseformer, kan ge negativa effekter på de boende i området 

om de tvingas flytta till andra områden för att de inte har råd att bo kvar. 

Områdesbaserade satsningar används oftast eftersom det är den enda satsningen 

som går att se ”resultat” av direkt, i form av tillbyggnader och liknande. För att 

politiker och beslutsfattare ska lyckas med satsningarna bör de i huvudsak vara 

riktade på de strukturella problemen, inte på den fysiska formen (Andersson & 

Musterd 2005:385-386,387, Andersson 2007b:84 och Mukhtar-Landgren 

2009:162). 

 

Trots att de lokala åtgärderna fått mycket kritik samt inte lyckats bryta 

boendesegregationen på 20 år har storstadspolitiken breddats till att omfatta 38 

stadsdelar i 21 kommuner under namnet den urbana utvecklingspolitiken. Skillnaden 

nu är att den urbana utvecklingspolitiken får klara sig utan ekonomiska bidrag 

från staten (Urban 2009:79).  

 

                                                
1
 Enligt standardindex i Sverige, är en person fattig om den tjänar 60% mindre en medelinkomsten. 
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3.4. Social blandning 

Det pågår en livlig politisk debatt i flera västerländska länder som behandlar 

föreställningen om att fattigare individer kan stödjas att öka sina livschanser om 

de skulle få möjlighet att leva och bo i en socialt blandad miljö. Föreställningen 

bygger på en tanke om att blandade bostads- och upplåtelseformer skapar en 

social blandning (eller en socioekonomisk blandning) som i sin tur skapar bättre 

sociala möjligheter för enskilda individer. Denna föreställning har både sina 

förespråkare och kritiker. Musterd och Andersson (2005) menar att det inte finns 

rättsliga möjligheter att kunna uppnå socialt blandade miljöer, om inte det talas 

om totalitära regimer som kan ingripa i individuella val. Därför använder sig 

politiker istället av bostadspolitiska medel för att uppnå sina mål (Musterd & 

Andersson 2005:761-762, Lilja & Pemer 2010:46). 

 

Olika typer av upplåtelseformer i Sverige finns oftast lokaliserade i olika områden 

med tydliga barriärer. Det finns dock försök på att blanda upplåtelseformer inom 

samma fastighet men idén har inte lyckats fullt ut eftersom, som flera forskare 

liknar det, fåglar av samma art flyger tillsammans. Blandade områden, i form av 

boende- och upplåtelseform, betraktas därför som positiva eftersom de får en 

säregen karaktär och betraktas som ostabila bostadsområden (Abrahamsson, 

Borgegård & Fransson 2002:448).  

 

Politiker och beslutsfattare i Nederländerna har arbetat fram områdesbaserade 

satsningar riktade mot bostadsmarknaden på grannskapsnivå i form av blandning 

av bostadskvalité, bostadsform och upplåtelseform för att motverka uppkomsten 

av höga koncentrationer av socioekonomiskt svaga grupper inom ett och samma 

område. Sådana satsningar går även att finna i flera västeuropeiska länder, inte 

minst i Sverige. Flera forskare som Muster, Ostendorf, De Vos och De Winter 

hävdar att den typen av insatser inte minskar fattigdomen i ett område och bör 

därför ses med skepsis om den används som en generell politik. Istället 

rekommenderar de politiker och beslutsfattare att koncentrera sig på generella 

satsningar mot fattigdom riktade mot individer än att satsa på en blandning av 

områden och vänta på positiva grannskapseffekter. Dessutom bygger många 

sociologiska teorier på att individer söker sig till relativt små sociala avstånd 

mellan sig själva och människor i sin omgivning. Om fallet blir så att de blandas i 

ett mindre område kan boendesegregationen öka samt driva olika sociala grupper 
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mentalt längre från varandra. De flesta människorna accepterar dock vissa nivåer 

av beblandning, men författarna hävdar ändå att om det blir stora skillnader i 

livsstilarna kan resultatet bli kontraproduktivt. Resursstarka hushåll kan därmed 

börja söka sig till mer homogena områden. Detta är en tendens som redan idag 

kan påträffas i Nederländerna, särskilt hos resursstarka barnfamiljer (Musterd, 

Ostendorf & De Vos 2001:371, Musterd & Ostendorf 2007:58 och Musterd & 

De Winter 1998:668).  

 

Andra som urbansociologen Rowland Atkinson (2005) hävdar att 

koncentrationen av problematiska förhållanden skulle kunna minskas om 

grannskapen var mer socialt blandade vilket även skulle förbättra områdets rykte 

och därmed sätta fler i arbete eftersom många storstäder runt om i Europa idag 

har som målsättning att vara attraktiva för kunskapsbaserade företag med kreativa 

anställda för att gynnas ekonomiskt. De kreativa individerna behöver i sin tur 

”attraktiva” bostadsområden och urbana miljöer (Andersson, Hedman, Hogdal & 

Johansson 2006:34, Lilja & Pemer 2010:32-33 och Musterd 2006:1325).  

 

3.5. Utblick 

Samhällsförhållandena i Västeuropa har stora likheter men också stora skillnader. 

Exempel på skillnader är de offentligt ägda bostädernas roll. I de flesta europeiska 

länderna är de offentliga bostäderna riktade mot de resurssvaga hushållen medan i 

Sverige är de kommunala bostäderna riktade mot alla hushåll. En annan väsentlig 

skillnad är det kommunala planmonopolet i Sverige samt det omfattande 

kommunala markinnehavet. Dessa bidrar till att kommunerna i Sverige, till 

skillnad från andra europeiska kommuner, har större möjligheter att ta initiativ och 

styra samhällsbyggnadsprocesserna (Lilja & Pemer 2010:45).  

 

De nederländska förhållandena är lämpliga som jämförelse med svenska 

förhållanden eftersom det finns många likheter mellan svensk och nederländsk 

stadsbyggnads- och bostadspolitik. Båda har en stor offentlig sektor inom 

bostadsbeståndet, samma planeringsprinciper har tillämpats under efterkrigstiden 

och båda länderna har storskaliga förortsområden som kännetecknas av 

segregationsproblem. Dessutom är forskningen kring segregationsproblematiken i 
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Nederländerna ganska omfattande, på både statlig och lokal nivå (Lilja & Pemer 

2010:26). 

 

I likhet med den svenska storstadssatsningen bedrivs ett program i Nederländerna 

som syftar till att lösa urbana sociala problem i 40 utpekade bostadsområden. 

Syftet med programmet är även att angripa det sociala utanförskapet och problem 

i boendekvaliteten. Detta eftersom att det antas finnas en koppling mellan socialt 

utanförskap, boendekvalitet samt social och rumslig åtskillnad. Det finns dock de 

som är kritiska till antagandet att socialt utanförskap och boendekvaliteter är 

relaterade till varandra och menar att angripa bostadsområden på felaktiga 

grunder inte kan lösa det sociala utanförskapet, eftersom det blir oklart om det är 

platsen eller människorna som är föremål för åtgärderna. Kritikerna menar dessutom att 

målen bör separeras och fokus bör ligga på en av dem för att öka effektiviteten. 

Politikerna bör även satsa mer på social teori och forskning vad gäller planeringsstrategier än 

på att försöka ändra sociala mekanismer (Lilja & Pemer 2010:25-27). 

 

3.6. Åtgärder utifrån forskningen 

Följande åtgärder har diskuterats och förespråkats av forskare insatta i 

problematiken kring boendesegregationen. 

 

3.6.1.  Ekonomiska satsningar 

Förekomsten av grannskapseffekter (i detta fall negativa effekter) är i sig ett 

tillräckligt argument för att motverka segregationen. Däremot är det viktigt att 

inte lägga vikten på att betrakta de ”utsatta” områdena som etniskt segregerade 

utan istället som klassmässigt segregerade eftersom fokus, enligt bl.a. Andersson, 

bör ligga på hushållens resurser, inte på hushållens etniska bakgrund. Den 

klassmässiga segregationen kan enligt Andersson åtgärdas genom insatser som 

ökar genomsnittsinkomsterna i fattiga områden och sänker dem i rika områden 

för att skapa en balans (Andersson 2009:46).  

 

3.6.2.  Generella satsningar 

Att endast fokusera på en politisk lösning eller på olika segregationsnivåer verkar 

inte vara lösningen på lokala segregationsproblem. Flertalet forskare menar att 
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även om en stadsdel eller ett område visat sig efter studier ha en negativ effekt på 

de boende bör politiska insatser fortfarande inte riktas direkt mot dessa områden 

eftersom effekterna inte behöver ha orsakats av grannskapet genom sin fysiska 

struktur eller sociala sammansättning. Istället kan effekterna ha kommit från 

samhället, staten, regionen, staden och/eller medborgarna då dessa är inbördes 

relaterade till varandra. Därför bör hela denna kedja beaktas samtidigt genom (1) 

välfärdsstaten på nationell nivå, (2) arbetsmarknaden och ekonomin på regional 

och global nivå, (3) sociala nätverk och stigmatiseringsprocesser på lokal nivå och 

(4) personliga karaktärsdrag på individnivå. Det är därför viktigare att satsa på 

generella satsningar som riktar sig mot arbetslöshet och utbildning. Då skulle 

satsningarna inte bara gynna de fattiga i de utsatta områdena utan gynna alla i 

samhället, istället för att satsa på en blandning av områden och vänta på positiva 

grannskapseffekter (Musterd 2005:345, Musterd & De Winter 1998:666, 

Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006:47 och Musterd, Ostendorf & 

De Vos 2001:371).  

 

3.6.3.  Regional övervakning 

Det har framhållits att en regional övervakning av segregationsprocessen är av 

stor vikt, inte minst eftersom den regionala utvecklingsplaneringen har som 

allmänt mål att beakta integration, jämställdhet och miljö för att säkerställa en 

hållbar regional utveckling. Detta kan göras genom att regionplanekontoren 

utvecklar system för uppföljning på översiktlig nivå, initierar riktade studier samt 

att i samarbete med andra aktörer verka opinionsbildande i planeringsdebatten 

(Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006:47-48). 

 

3.6.4.  Kommunalt ingripande 

Arbetet med att minska boendesegregationen bör enligt en del forskare vara 

mycket långsiktigt, speciellt med den fysiska planeringens instrument. Samtidigt är 

det viktigt att kommunen ingriper i fördelningen av nyproduktionen vilket kan ha 

ett stort symbolvärde – att kommunen visar på en vilja att minska 

boendesegregationens negativa effekter. Långsiktigt bör kommunerna använda sig 

av markanvisningsavtal vid fördelning av den kommunägda marken vid 

nyproduktion samt utveckla en dialog med bostadsföretagen. Därefter framhålls 

det som viktigt att bryta ”etablerade planeringsmodeller” såsom trafikseparering 
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och barriärer för att med hjälp av den fysiska planeringen öppna upp de låsta 

strukturerna som styr människors rörelse samt tillföra nya mötesplatser i 

bostadsområdena. Dessutom betonas det att kommunerna bör, främst genom 

sina fastighetsbolag, arbeta mot diskriminering av vissa grupper och individer för 

att sträva efter en bättre social (och etnisk) blandning. Kommunen bör enligt 

forskningen även arbeta för att fler bostadsområden i staden bereder plats för 

nyinvandring vilket på sikt motverkar den skarpa etniska segregationen som 

påträffas i vissa stadsdelar (Andersson, Bråmå & Hogdal 2007:11). 

 

3.6.5.  Områdesbaserade satsningar 

Brännström hävdar enligt sin studie att det är främst människor och deras hushåll 

som bör vara i fokus för politiska insatser för att minska gapet mellan sociala och 

ekonomiska möjligheter och därmed segregationen. Detta motsäger dock inte att 

satsningar bör göras på nationell nivå med syftet att bekämpa social och 

ekonomisk ojämlikhet. Han menar att även om tonvikten ligger på nationella och 

generella satsningar bör områdesbaserade satsningar inte överges. Stigmatiserade 

områden nämns, dit områdesbaserade satsningar bör riktas med syftet att stärka 

de boendes förtroende i grannskapet. Huruvida balansen mellan generella och 

områdesbaserade satsningar ska vara samt vilka konsekvenser de kan ge finns det 

fortfarande inga svar på enligt förespråkarna (Brännström 2005:190, Lilja & 

Pemer 2010:46). 

 

3.6.6.  Blandade upplåtelseformer och möjligheten att välja boende 

Två viktiga faktorer nämns återkommande vilka anses vara särskilt viktiga 

gällande boendesegregationen. Den första faktorn bygger på materiell struktur, som 

är den byggda miljön i form av bostäder, arbetsplatser, offentliga miljöer och 

infrastruktur vilken i sin tur utgör en viktig del när beslut om boende ska fattas. 

En viktig beståndsdel av den materiella strukturen är den segmenterade 

bostadsmarknaden, dvs. uppdelningen av de olika upplåtelseformerna; hyresrätt, 

bostadsrätt, äganderätt och egna hem. Denna segmentering har en viktig roll 

gentemot boendesegregationen eftersom de olika upplåtelseformerna vänder sig 

till olika grupper med varierade ekonomiska resurser. För att kunna skapa en 

social och socioekonomisk variation framhålls det att det måste återfinnas en 

variation i hustyper, lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och prisklasser i de 
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”utsatta” områdena. Varierande boendeformer kan i sin tur locka till sig en 

efterfrågan av olika hushållstyper och leder således till en varierad social 

sammansättning samt en ökad klassmässig variation i området. Andra menar att 

även om det är svårt att skapa integration med hjälp av blandade upplåtelseformer 

kan bättre förutsättningar för integration ändå skapas. Den andra faktorn bygger 

istället på handling, där ”betydelsen av hur olika aktörer agerar och hur de påverkar 

människors möjlighet att välja boende är viktigt. Här spelar flyttningar till och 

från de segregerade områdena en viktig roll liksom olika institutionella aktörers 

handlande (Hugosson & Maandi 2008:10-11, Lilja & Pemer 2010:46 och 

Andersson 2009:50, ). 

 

Det är viktigt att poängtera att förespråkarna till blandningen av upplåtelseformer 

är överens om att blandningen bör ske men med vissa villkor samt att det finns en 

problematik med denna diversifiering. Det första villkoret gäller 

bostadskostnaden som inte går att styra genom detaljplanering eller markvillkor 

vilket i många fall inte leder till blandade kostnadsnivåer. Det andra villkoret gäller 

den skala som hustyper och upplåtelseformer ska blandas i eftersom det finns 

exempel på segregation inom samma bostadsföretags hyresområde, mellan den 

nya och den äldre bebyggelsen. Därför bör tillskottet, enligt förespråkarna, 

övervägas noga, samsas med det äldre lägenhetsbeståndet samt säkerställas genom 

markanvisningar och exploateringsavtal. Problematiken bygger på att individer 

som inte har råd att köpa sin bostad, i synnerhet i storstäderna, får en trängre 

bostadsmarknad eftersom alltfler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. 

Dessutom framhåller forskarna att all nyproduktion av bostäder olyckligtvis 

koncentreras till ”exklusiva” bostäder i ”attraktiva” lägen (Andersson, Hedman, 

Hogdal & Johansson 2006:34,47 och Olsson 2009:243). Kritiker menar att 

blandningen ibland används för att legitimera byggandet av dyra lägenheter inom 

utsatta områden eller områden som är favoriserade hos invånarna. Om någon 

kritiserar byggandet kan de som ligger bakom projekten endast hänvisa till svaret; 

för att motverka segregation (Musterd & De Winter 1998:665). 
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3.6.7.  Mötesplatser och offentliga rum 

Andra forskare väljer istället att lyfta fram vikten av mötesplatser. Enligt Sennett 

(1990) fungerar det offentliga rummet som en plats där människor kan möta och 

lära känna varandra samt lära sig hantera osäkerheter och komplexitet. Det är i 

det offentliga rummet, på gator, parker och torg som människor har möjlighet att 

möta främlingar och det okända samt möjligheten att inte mötas vilket är en viktig 

källa till kunskap om sociala skillnader och ojämlikheter i samhället, och samtidigt ett medel 

för integration med andra. Filosofen och sociologen Henri Lefebvre (1991) menar att 

det offentliga rummet utgör en viktig faktor som både påverkar och strukturerar 

samhällets utveckling. Rummet möjliggör och fungerar även som medium för att 

reproducera samhällets sociala relationer och maktförhållanden. Enligt Lefebvre 

är verkligt medborgerligt inflytande, deltagandet i samhällets kontinuerliga 

produktion av rum. Därmed anser han att stadens invånare bör ha ”rätt till staden”, 

dvs. kunna använda rummen som sina egna (Lilja & Pemer 2010:15 och Olsson 

2009:255-256). 

 

En god planering av staden, enligt Törnqvist möjliggör för olika grupper att 

mötas genom skapandet av mötesplatser och placering av verksamheter. En sådan 

planering drar därmed in hela staden i ansträngningarna för att minska 

segregationen och lindra dess effekter. De isolerade och ensidiga förortsområdena 

bör därför kompletteras med mötesplatser, kultur, service och arbetsplatser för att 

bli fungerande urbana grannskap i en fungerande helhet. Detta eftersom 

efterkrigstidens stadsplanering endast fokuserade på konkreta och rationella 

fysiska funktioner istället för stadsrummet och dess betydelse för det sociala livet 

(Törnqvist 2009:236 och Lilja & Pemer 2010:46). 

 

3.7. Rekommendationer till politiken 

För att verkligen kunna bekämpa boendesegregationen med hjälp av 

vetenskapliga rekommendationer, gäller det enligt forskningen att sluta enbart 

satsa på fattiga och arbetslösa individer som bor i segregerade bostadsområden. 

Istället bör försök, enligt forskningen, riktas mot att utveckla strategier som kan 

ha en betydande effekt på hela grannskapets socioekonomiska förhållande. 

Exempel på dessa kan vara, förutom generella åtgärder, en förbättrad 

kommunikation överlag, rivning av fysiska hinder eller åtminstone en minskning, 
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uppgradering och modernisering av centrumanläggningar samt förändring av 

lägenhetsstrukturer. En del av lägenhetsbeståndet kan även ingå i samfälligheter 

och därmed bidra till att de boende bildar starkare sociala nätverk samt känner 

ökad tillhörighet till både bostadshuset och området i stort. Forskningen 

framhåller att denna lösning dock inte kan vara allmän eftersom dessa lägenheter 

inte kommer vara tillgängliga för många fattiga hushåll. Vidare bör beslutsfattare 

satsa seriöst på nybyggnation ur ett segregationsperspektiv där huvudmålet blir att 

erbjuda goda bostäder åt alla samt planera för socialt blandade bostadsområden. 

Detta eftersom vi har att göra med långvariga fysiska strukturer. Hur dessa 

fördelas geografiskt inom en stad eller en region är ett grundvillkor för 

segregationsprocessen (Andersson 2006a:797 och Andersson, Hedman, Hogdal & 

Johansson 2006:5 och Lilja & Pemer 2010:46).  

 

De senaste åren har blandning av bostäder och sociala ideologier blivit en trend i 

nuvarande socialpolitik runt om i Europa. Musterd och Andersson har däremot 

kommit fram till att sambandet mellan blandade bostäder och social blandning 

inte är särskilt starkt. De menar att de flesta homogena bostadsområdena, 

gällande bebyggelsestruktur, är långt ifrån de mest problematiska områdena och 

att problematiken även kan återfinnas på landsbygden eller i välbärgade 

villaförorter. Det har även visat sig att en ganska stor andel av de heterogena 

bostadsområdena (som även kan associeras med områden med många 

nationaliteter) kännetecknas av en homogen social profil. Musterd och Andersson 

hävdar att områden som är relativt homogena, gällande bostadstyper, tenderar att 

vara områden med lågt antal nationaliteter. Vidare poängterar de att resultatet från 

deras studier bör ses som en varning till de som tenderar att fokusera allt för 

mycket på grannskapet som källa till problematiken vilket i sin tur kan avleda 

uppmärksamheten från andra relevanta faktorer. Politiska insatser bör därmed ta 

hänsyn till hela interaktionen mellan samhället, städer och stadsdelar (grannskap) 

samtidigt för att förstå vad som händer på lokal nivå. Detta leder till en 

nyckelfråga gällande utbildningsnivån. Det bör därför ges extra uppmärksamhet 

till utbildning för att minska klyftorna i samhället. Andra frågor som bristande 

språkkunskaper och diskriminering bör även ges mer hänsyn (Musterd & 

Andersson 2005:786-787). 
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3.8. Orsaker, konsekvenser och åtgärder 

Andersson, Hedman, Hogdal och Johansson (2006) har tagit fram fjorton 

hypoteser kring segregationens orsaker, konsekvenser och åtgärder. Hypoteserna 

är framtagna efter diskussioner och samtal med planerare, politiker och forskare. 

Hypoteserna är följande: 

 

1. Social polarisering tenderar att förstärka boendesegregationen genom att valmöjligheten 
ökar för vissa och begränsas för andra. 

 
2.  Att utforma bostadsområden med variation avseende bostadstyper, upplåtelseformer 

och bostädernas kostnad ger en mer socialt och demografiskt blandad befolkning än 
områden som byggs utan sådan variation (segmenteffekter). 

 
3.  Socioekonomiskt heterogena områden löper mindre risk att bli svensktäta enklaver. 

 
4.  Direkta åtgärder mot etnisk segregation bör ta fasta på senare års forskning om 

diskriminering. 
 

5.  Det finns tydliga tendenser till att nyanlända invandrares bosättningsmönster i 
Stockholmsregionen skapar geografisk spårbundenhet. 

 
6.  Det är lättare och billigare att planera rätt i nybyggnation än att med kompletteringar 

rätta till brister. 
 

7.  Ju mindre skillnader i ”attraktivitet” bostadsområden emellan, desto svagare impulser 
till flykt och undvikandereaktioner. 

 
8.  Rörligheten på bostadsmarknaden är hög, men varierar över livscykeln och med 

upplåtelseformerna. 
 

9.  Skolfrågor har sannolikt stor betydelse för hushållens bosättningsbeslut. Ju jämnare 
kvalité, desto mindre impulser till skolrelaterade flykt och undvikande reaktioner. 

 
10.  Även om skolfrågor sannolikt är viktigast, spelar andra aspekter av den 

institutionella kvalitén och den kommersiella servicenivån stor roll för hur attraktiva 
olika områden bedöms vara. 

 
11.  Anti-segregationspolitik möter reaktioner hos mer resursstarka. De vill behålla 

friheten att välja bort ”problem”. 
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12.  Åtgärder kan fokusera på brister i både fixerade och relationella platsegenskaper. 

 
13.  Litteraturen kring grannskapseffekter ger argument för att koncentrationer av 

fattigdom leder till en rad negativa effekter för individ och samhälle. 
 

14.  Kommunerna har genom kontrollen över översikts- och detaljplanering i princip 
kraftfulla instrument att påverka vem som bygger vad, när och hur. 
(Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006:41-42). 

 

3.9. Forskning och politik 

Förståelsen av begreppet segregation skiljer sig åt mellan forskare och politiker. 

Forskarna tenderar att se begreppet på ett rationellt sätt, dvs. att en stad eller en 

ort är åtskild och att både rika och fattiga bostadsområden, eller områden med 

många eller få etniska minoriteter, är en del av segregationens mönster och 

processer. Politiska beslutsfattare tenderar istället att se begreppet ur särskilda 

urbana bostadsområden som fått uppleva fattigdomskoncentration eller sociala 

problem för att därefter satsa på att ”bryta segregationen” genom att försöka 

förbättra förhållandena i den ”nedre delen” av bostadsområdeshierarkin. Det 

bristande forskningsunderlaget kring grannskapseffekter i kombination med ”den 

politiska retorikens bristande korrespondens med praktiken” leder endast till att 

de lokala åtgärderna förstärker stigmatiseringen. Enligt flertalet forskare finns det 

inte något som tyder på att lokala insatser och upplyftande av ett område kan 

bryta segregationen. Lokala insatser och upplyftande av ett visst område skulle 

innebära att ett annat område hamnar längst ner i statisktiken och enskilda 

individer som får det bättre flyttar i sin tur till ett annat område. Den politiska 

synen tenderar därför att förfalla eftersom både människor och problem kan 

förflytta sig (Andersson 2006a:796-797, Andersson, Hedman, Hogdal & 

Johansson 2006:9, Musterd & De Winter 1998:666,672 och Urban 2009:78) 

 

Ett flertal forskare hävdar dessutom att många åtgärder för att bryta 

segregationen har gjorts men att det saknas en genomarbetad syn på 

segregationens orsaker och konsekvenser, främst hos de politiska partierna. Det 

kan bero på att det har bedrivits en relativt omfattande forskning om 

boendesegregation och dess effekter i Sverige fram till början av 1990-talet, som 
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finansierades genom statliga och kommunala medel. Resurserna har dock minskat 

avsevärt idag p.g.a. bl.a. förändringar i den statliga forskningspolitiken. Därför är 

det viktigt att länder och städer, som bedriver och utformar en 

antisegregationspolitik, utnyttjar och finansierar den befintliga forskningen bättre 

(Andersson 2000:224, Lilja & Pemer 2010:44 och Andersson & Musterd 

2010:24). 

 

3.10. Bostadspolitiska mål och marknaden 

Social blandning har varit ett allmänt bostadspolitiskt mål sedan 1974-1975 men 

aldrig praktiserats eftersom den individuella friheten, att bosätta sig var man vill, 

alltid vägt tyngre. Musterd och Andersson tror att anledningen till att det 

bostadspolitiska målet inte har praktiserats är det faktum att regeringen 

formulerar idéer och riktlinjer om vad som är önskvärt utan att försöka styra 

metoderna för att uppnå detta. Detta eftersom det finns en rad olika aktörer (i 

synnerhet marknaden) som påverkar vad som ska byggas, när och för vem. Även 

de befintliga hushållen är villkorade på en rad olika faktorer såsom lokal 

ekonomisk utveckling, inflyttning till och utflyttning från staden samt omfattning 

av antal tjänster i staden. Därför ses de politiska målen som retoriska instrument 

som endast används vid statliga sammanhang. Ute i Europa har sociala 

bostadspolitiska mål praktiserats i större utsträckning än i Sverige, exempelvis i 

Storbritannien och i Frankrike, genom att gå via de allmännyttiga bostäderna och 

”tvångs”-förflytta fattiga invånare (och invandrare) (Musterd & Andersson 

2005:764-765) 

 

Det finns dock kritiker till den politik som utvecklas i Europa. En rad kritiker, 

mot den brittiska blandningspolitiken, menar att det inte finns ett allmännyttigt 

intresse av att blanda samhällen, utan att det endast gynnar personer som bor i 

hyresrätter, inte personer som äger sina bostäder. Kritikerna hänvisar till studier 

som berör risken att förvärra lokala problem och skapa förbittring, konflikter, 

oordning samt ovilja att ta kontakt med olika sociala grupper. Andra har varit 

kritiska mot den holländska politiken, bland dem Musterd, där de efter en rad 

olika tester kom fram till att en hel del pengar har spenderats på att försöka 

beblanda olika sociala grupper, utan att lyckas (Musterd & Andersson 2005:766). 
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3.11. Utgångspunkt i politiska ambitioner 

Det finns en tydlig interaktion mellan teori (forskning), planering och politik i den 

mening att det är teoretiska idéer som ligger som utgångspunkt i många politiska 

ambitioner, såsom socialisering, stigmatisering och de blandade sociala nätverkens 

positiva effekter. Politiker och andra aktörer som är engagerade i urbansociala 

frågor föredrar oftast strategier som bygger på områdesbaserade satsningar med 

blandade bostads- och upplåtelseformer, för att uppnå ett socialt blandat 

grannskap. Detta eftersom politiker följer föreställningen om att blandade sociala 

grupper i en blandad bebyggelse- och bostadsmiljö leder till positiva effekter på 

de boendes liv som därmed främjar enskildas möjlighet att bl.a. skapa 

boendekarriär inom området. Enligt politikerna skulle blandningen även minska 

den sociala uppdelningen av befolkningen vilket i sin tur skapar en social 

mångfald och minskar både stigmatiseringen och risken för att enskilda (fattiga) 

invånare blir uteslutna från omgivningen (Musterd och Andersson 2005:764,766). 

 

3.12. Planering för det allmänna bästa 

I relationen mellan makt och planering ses den som planerar som innehavare av 

makt. Planeringen syftar till att analysera, ställa intressen mot varandra och göra 

olika avvägningar, baserat på att planeraren har kunskapen att göra detta. 

Christoferson och Öhman (1998) menar att planering är ett medvetet sätt att styra 

utvecklingen i en önskad riktning, vilket vilar på ett antagande om att planerarnas 

utbildning ger dem inte bara kunskapen att skapa planer, utan även kunskapen 

om att fatta beslut om vad det allmänna bästa skulle tänkas vara. Det finns dock 

kritiker som ifrågasätter det allmänna bästa och menar att visioner om staden 

varierar mellan olika individer och grupper. Här lyfts andra maktrelaterade frågor 

än vilka som har makt och fattar beslut, som vilka verklighetsbeskrivningar lyfts fram 

som önskvärda?, vilka grupper/individer lyfts fram som problem/avvikande? och vilka 

grupper exkluderas i bilden av den önskvärda staden? (Mukhtar-Landgren 2009:153-154). 
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4. Planeringsprocessen 

 

Det empiriska materialet består av kommunala planer och program såsom 

översiktsplaner, bostadsförsörjningsprogram samt markanvisningspolicys från de 

tre storstadsregionerna. Valet av dessa städer gjordes eftersom 

boendesegregationen främst uppmärksammas i de svenska storstadsregionerna. 

Efter en redogörelse för varje kommun kommer en sammanfattande analys kring 

kommunernas ambitioner och hur analys, förslag och åtgärder förhåller sig till 

forskarnas syn av problematiken. 

 

4.1.  Stockholm 

4.1.1. Översiktsplan 

I översiktsplanen för Stockholms stad poängteras det att det finns betydande 

sociala och ekonomiska skillnader i Stockholm- och Mälarregionen som i andra 

storstäder. Skillnaderna kan främst påträffas mellan Stockholms stadsdelar och 

mellan inner- och ytterstaden. Detta leder till att faktorer som utbildning, 

inkomstnivå och etnisk tillhörighet speglas i boendemönstret. Därför blir en av 

regionens största utmaningar att ge alla invånare likvärdiga livschanser, inte minst 

på arbetsmarknaden, för att bl.a. klara en långsiktig tillväxt och främja en social 

sammanhållning (Stockholms stad 2010a:8).   

 

För att uppnå en långsiktig tillväxt har flera kommunala och statliga 

integrationsprojekt riktats mot flera miljonprogramsområden som exempelvis 

upprustningar av boendemiljön. Dock har utvärderingarna av projekten enligt 

översiktsplanen inte lyckats visa på några stabila förbättringar. Därför kommer 

Stockholms stad fram till en slutsats som bygger på behovet av ett långsiktigt och 

samlat arbete där fokus inte enbart ligger på de utsatta områdena, utan på staden 

som helhet samt på arbetsmarknaden (Stockholms stad 2010a:8). 

 

Stockholms stad hävdar i översiktsplanen att människor med samma bakgrund 

och intressen tenderar att bo i samma områden, dvs. åtskilda från de som har en 

annan bakgrund. Dessa människor väljer dessutom i många fall att inte besöka 

förorter som präglas av människor med annan bakgrund. Därför vill staden 
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främja naturliga möten mellan människor med olika bakgrunder för att uppnå en 

social integration. Detta genom att utveckla fler gemensamma mötesplatser i 

folktäta förortsområden, än innerstadens gator, parker och torg (Stockholms stad 

2010a:17). Staden vill dessutom planera för ett variationsrikt utbud av bostäder i 

förorterna med en mångsidig stadsmiljö samt satsa på skolor och 

trygghetsskapande fysiska åtgärder för att attrahera invånare från andra områden i 

Stockholm samt möjliggöra för boendekarriär för invånarna (Stockholms stad 

2010a:38).  

 

Vidare vill Stockholms stad överbrygga de sociala och fysiska barriärerna genom 

att fysiskt koppla samman stadens olika delar. Detta genom en utbyggnad av 

kollektivtrafiken och en ny sammanhängande bebyggelse i strategiska lägen och 

längs viktiga stråk samt utveckling av grönområdena som skiljer stadsdelarna från 

varandra (Stockholms stad 2010a:41). Tyngdpunkt kommer att ligga, förutom 

infrastruktursatsningarna, i skapandet av sammanhängande stadsmiljöer med ny 

bebyggelse och stadsmässig trafik- och gatumiljö (Stockholms stad 2010a:42).  

 

4.1.2. Bostadsförsörjning 

Stockholms stad har inget separat bostadsförsörjningsprogram, utan har 

inkluderat programmet i stadens översiktsplan 2010, Promenadstaden. Det framhävs 

i översiktsplanen att det finns stora skillnader inom staden där vissa stadsdelar 

består av ett ensidigt bostadsbestånd. Stockholm stad menar att det kan uppstå 

problem för de som bor i områden som domineras av småhusbebyggelse, om de 

vill flytta till en lägenhet i samma område, samt problem för de som bor i ett 

område som domineras av hyresrätter om de vill göra en boendekarriär. Därför 

har staden en hög ambitionsnivå för att uppnå blandade områden i nya som i 

befintliga bostadsområden. Detta genom att verka för ett varierat utbud av 

upplåtelseformer i stadens alla delar och även försöka intressera byggherrar att 

satsa på blandade boende- och upplåtelseformer i områden som domineras av ett 

ensidigt bostadsbestånd (Stockholms stad 2010a:22-23).  

 

4.1.3. Markanvisningspolicy  

Stockholms stad poängterar i markanvisningspolicyn för staden 2010 att det är 

viktigt att arbeta för ett långsiktigt bostadsbyggande samt erbjuda blandade 
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bostadstyper och upplåtelseformer. Detta för att skapa en mångfald i utbudet av 

bostäder i staden (Stockholms stad 2010b:2). För att säkerställa att byggherrarna 

bygger enligt stadens ambitioner har Stockholm stad tagit fram en rad villkor för 

markanvisning. Exempel på dessa är att staden kan begära att byggherren upplåter 

specialbostäder och lokaler för barn- och äldreomsorg samt andra 

kategorigrupper. Byggherren ska även följa beslutande krav som exempelvis 

integrering av olika former av socialt boende eller blandning av boendetyper och 

upplåtelseformer (Stockholms stad 2010b:5).  Detta innebär att kommunen måste 

kräva vissa åtgärder av byggherren för att säkerställa att integrationsfrämjande 

åtgärder verkställs genom markanvisningar.  

 

4.1.4. Statskontorets undersökning av Stockholm 

Statskontoret har i en undersökning redogjort för hur bl.a. Stockholms stad 

behandlar frågan om boendesegregation i kommunala program och kommunal 

ärendehantering av mark- och planfrågor fram till 2006. I den då gällande 

översiktsplanen från 1999 saknas relevanta uppgifter för hur kommunen ska 

jobba för minskad segregation i boendet. Däremot vill kommunen i den 

kommunala markanvisningspolicyn från 2003 och i riktlinjerna för 

bostadsförsörjning från 2003 motverka segregationen i boendet genom att ge alla 

människor möjlighet att bo i alla stadsdelar av staden med hjälp av olika 

bostadstyper och upplåtelseformer. I undersökningen av den kommunala 

ärandehanteringen av mark- och planfrågor eftersträvades en blandning av 

upplåtelseformer i närmare hälften av fallen (50 av 114) (Statskontoret 2006:55).  

 

4.1.5. Analys  

Stockholms stad poängterar i sin översiktsplan från 2010 att en av regionens 

största utmaningar är att ge alla invånare likvärdiga livschanser, främst på 

arbetsmarknaden, för att främja den ekonomiska tillväxten och den sociala 

sammanhållningen. Tidigare försök har gjorts genom att rikta direkta åtgärder 

mot de utsatta områdena vilket visade sig inte leda till några stabila förbättringar. 

Detta har fått staden att inse att det krävs ett långsiktigt och samlat arbete där 

fokus ligger på hela regionen och på arbetsmarknaden. Detta nämns dock utan att 

närmare gå in på vilka åtgärder som krävs. Det är ett förhållningssätt som 
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överensstämmer med vad flera forskare hävdat (Musterd 2005, Musterd & De 

Winter 1998, Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006 och Musterd, 

Ostendorf & De Vos 2001). En förklaring till att staden numera har denna 

ambition kan vara det goda samarbetet med professor Roger Andersson som 

dessutom är ledamot i Regionplane- och trafikkontorets vetenskapliga råd. 

Andersson hade tillsammans med en rad andra forskarna år 2007 fått i uppdrag 

att ta fram en studie som ger en översikt över den vetenskapliga kunskapen om 

segregationens orsaker och konsekvenser inom bostadssektorn som i sin tur 

skulle fungera som stöd för den regionala utvecklingsplaneringen (Andersson, 

Hedman, Hogdal & Johansson 2006:3). Trots den generella ambitionen har 

staden en ambition att rikta specifika satsningar på skolor och trygghetsskapande 

fysiska åtgärder i utsatta områden för att locka dit invånare från andra delar av 

staden. Den typen av områdesbaserade satsningar har dock fått mycket kritik av 

forskningen, inte minst av ovannämnda forskare. Andersson, Bråmå och Hogdal 

(2007) menar exempelvis att områdesbaserade satsningar kan leda till 

stigmatisering eftersom kommunen pekar ut områden och deras invånare, vilka 

kan uppfattas utgöra hela problematiken. Istället bör satsningarna enligt dem ske 

på en statlig nivå där det bl.a. satsas på utbildning.  

 

Staden vill dessutom genom utveckling och upprustning av gemensamma 

mötesplatser i folktäta förortsområden främja naturliga möten mellan människor 

med olika bakgrunder för att uppnå en social integration. En sådan åtgärd kan 

enligt forskningen dra in hela staden i ansträngningarna för att minska 

segregationen och hindra dess effekter om den utförs på rätt sätt (Törnqvist 2009 

och Lilja och Pemer 2010). Med ”rätt sätt” menas komplettering av mötesplatser, 

kultur, service och arbetsplatser för att få de folktäta förortsområdena att bli 

urbana grannskap i en fungerande helhet där stadsrummet får en betydelse för det 

sociala livet. 

 

Vidare har staden som ambition att överbrygga de sociala och fysiska barriärerna 

genom att fysiskt koppla samman stadens olika delar med hjälp av utbyggnad av 

kollektivtrafiken, sammanhängande bebyggelse i strategiska lägen samt utveckling 

av grönområden som skiljer stadsdelarna från varandra. Här satsar kommunen 

istället på kommunal nivå genom att utveckla strategier som kan ha en betydande 

effekt på hela stadens socioekonomiska förhållande. Hur dessa strategier fördelas 
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geografiskt inom staden blir därmed ett grundvillkor. En åtgärd som bl.a. 

Andersson, Lilja och Pemer eftersöker (Andersson 2006, Lilja & Pemer 2010 

samt Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson 2006). Men även här går 

översiktsplanen inte djupare in på vilka de strategiska lägena är utan uttrycker de 

endast i en generell bemärkelse.  

 

Stockholms stad framhåller i översiktsplanen under bostadsförsörjningskapitlet 

att det finns stora skillnader inom staden där vissa stadsdelar består av ett ensidigt 

bostadsbestånd vilket leder till en geografisk och social segregation i staden. För 

att motverka boendesegregationen har staden en hög ambitionsnivå för att uppnå 

blandade boende- och upplåtelseformer i både nya och befintliga områden. Detta 

genom att verka för ett varierat utbud av upplåtelseformer i stadens alla delar. 

Åtgärden ses som det viktigaste integrationsreceptet och återkommer 

genomgående i översiktsplanen och i markanvisningspolicyn. Blandningen av 

upplåtelseformer ska uppnås genom att komplettera områden som domineras av 

småhusbebyggelse och bostadsrätter med hyresrätter samt komplettera områden 

som domineras av hyresrätter med bostadsrätter och om möjligt småhus. För att 

säkerställa blandningen har kommunen tagit fram en rad villkor som ligger till 

grund vid markanvisningar. Det förefaller vara en självklar utgångspunkt att 

blandade upplåtelseformer motverkar boendesegregationen eftersom kommunen 

varken analyserar eller problematiserar åtgärden i sina program, vilket inte är fallet 

i forskningen. Det finns forskare (Andersson 2009, Hugosson & Maandi 2008 

och Lilja & Pemer 2010) som förespråkar en blandning av upplåtelseformer för 

att skapa en variation i bostadsbeståndet, som vänder sig till olika grupper med 

varierade ekonomiska resurser, vilket i sin tur kan leda till en varierad social och 

klassmässig sammansättning. Däremot är de överens om att det finns en 

problematik med blandningen samt att den bör ske med vissa förbehåll som 

exempelvis variation i bostadskostnader vilket inte går att styra genom 

detaljplaneinstrumentet. Problematiken som uttrycks bygger på att individer som 

inte har råd att köpa sin bostad får en trängre bostadsmarknad och tvingas i värsta 

fall att flytta ut från området. Sedan finns det kritiker (Musterd 2005, Musterd & 

De Winter 1998 och Musterd, Ostendorf & De Vos 2001) som menar att istället 

för att satsa på en blandning av upplåtelseformer i utsatta områden och sedan 

vänta på att positiva grannskapseffekter skapas bör satsningarna ske på en mer 

generell nivå som därmed gynnar hela samhället. Dessutom hävdar de att 
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blandningen ibland används för att legitimera byggandet av dyra lägenheter inom 

utsatta områden eller inom områden som är favoriserade hos invånarna vilket inte 

bidrar till att motverka boendesegregationen utan endast ger ekonomiska intäkter.  

 

4.2. Göteborg 

4.2.1. Översiktsplan 

Göteborg framhåller i sin översiktsplan från 2009 att staden ska vara trygg där alla 

kan känna tillhörighet i det offentliga rummet. Detta vill de uppnå genom att 

sträva efter en blandad stad där barriärer överbyggs och stadsdelar binds samman 

(Göteborgs kommun 2009a:37). Balansen mellan olika typer av bostäder inom 

stadsdelarna varierar mycket i Göteborg. Generellt har staden en variation av 

bostäder gällande bostadstyper och upplåtelseformer med ungefär lika stor andel 

inom de allmännyttiga bostadsbolagen, bostadsrättsföreningar och privata 

fastighetsägare. Däremot märks en tydlig ensidighet i stadens ytterområden som 

kan bidra till en ensidig befolkningssammansättning och därmed till segregation 

och ökad polarisering. Göteborgs kommun vill kompletteringsbygga med olika 

hustyper, upplåtelseformer och prisbilder i ytterområdena för att uppnå en ökad 

integration (Göteborgs kommun 2009a:62,64,86). Göteborg har därför som 

huvudmål att vända segregationen till integration där alla har möjlighet att påverka 

sin egen och stadens framtid (Göteborgs kommun 2009a:48). 

 

I översiktsplanen redogörs det för boendesegregationens effekter i form av 

stigmatisering, utanförskap och påverkan på sociala nätverk som först och främst 

drabbar de resurssvaga som inte själva kan välja sitt boende. Däremot hävdar 

staden att det finns en frivillig boendesegregation som kan upplevas som positiv. 

Exempel på det kan vara seniorboende, studentboende och exklusiva 

bostadsområden (Göteborgs kommun 2009a:84). Enligt översiktsplanen kan 

boendesegregationens negativa effekter dock motverkas genom det offentliga 

stadsrummet. Arenor för möte kan bidra till att sociala nätverk skapas, fördomar 

och stigmatisering motverkas samt marginaliserade gruppers exkludering minskas. 

Därför bör stadens offentliga rum planeras för att vara öppna, trygga och 

tillgängliga för alla grupper i samhället. Dessutom behövs lokaler för kultur, 

föreningsliv, idrott, badplatser, kollektivtrafik och handel lokaliseras på platser 
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som möjliggör naturliga möten mellan stadens olika delar (Göteborgs kommun 

2009a:85-86,87). 

 

4.2.2. Bostadsförsörjningsprogram 

Göteborg har inget separat bostadsförsörjningsprogram, utan följer upp 

bostadsförsörjningen i lägesrapporter varje år. I lägesrapporten från 2011 

poängterar staden genom fastighetskontoret att det ska finnas olika typer av 

boende i form av hyresrätter, bostadsrätter och småhus i alla bostadsområden. 

Inriktningen som Göteborg bl.a. vill uppnå är en stad med blandade 

upplåtelseformer i alla stadsdelar, vilket enligt rapporten, ger en mer blandad och 

integrerad befolkningssammansättning. Dessutom bidrar det till att invånarna kan 

göra boendekarriär inom stadsdelen. Detta ska uppnås genom att i första hand 

komplettera med de boendeformer som saknas i områdena. Kommunen har 

dessutom ett uttalat mål om att en stor variation avseende upplåtelseformer, 

hustyper, lägenhetsstorlekar och prisbilder skall eftersträvas inom hela staden 

(Göteborgs kommun 2011:6,22).  

 

4.2.3. Markanvisningspolicy  

Vid anvisning av mark har fastighetskontoret i Göteborg tagit fram en rad 

grundliggande kriterier, som mångfald i boendet. Detta kriterium innebär att det 

ska finnas en stor variation när det gäller boende- och upplåtelseformer samt 

prisbilder i hela staden, men även inom stadsdelar, för att olika människor och 

grupper ska kunna bo blandat i hela staden (Göteborgs kommun 2009b:4). 

 

4.2.4. Statskontorets undersökning av Göteborg 

Statskontoret har i en undersökning redogjort för hur bl.a. Göteborgs stad 

behandlar frågan om boendesegregation i kommunala program och kommunal 

ärendehantering av mark- och planfrågor fram till 2006. I den då gällande 

översiktsplanen från 1999 vill Göteborgs kommun motverka segregationen 

genom att omvandla hyresrätter till bostadsrätter i vissa områden samt 

komplettera befintlig storskalig bebyggelse med nya småhusområden. Kommunen 

hade inget bostadsförsörjningsprogram men i markanvisningspolicyn från 2002 

ville kommunen motverka segregationen genom en blandning av 
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upplåtelseformer. I den kommunala ärandehanteringen av mark- och planfrågor 

kunde Statskontoret inte finna relevanta uppgifter för hur segregationen i boendet 

skulle motverkas (Statskontoret 2006:56). 

 

4.2.5. Analys 

Göteborg vill sträva efter en blandad stad där barriärer överbyggs och stadsdelar 

binds samman. Dessutom verkar det vanligaste integrationsreceptet för 

kommunen vara kompletteringsbebyggelse med olika hustyper, upplåtelseformer 

och prisbilder i ytterområdena där en tydlig ensidighet i bostadsbeståndet tydligt 

kan märkas. I likhet med Stockholm problematiseras inte blandningen utan även 

här tas blandade upplåtelseformer som en självklar utgångspunkt för att motverka 

segregationen. Staden framhåller dock att det är viktigt att skapa en variation i 

prisbilder. Som tidigare nämnt under Stockholmsanalysen, betonar forskarna att 

det är av vikt att skapa en variation i prisbildningar för att inte tränga ut de 

resurssvaga hushållen från områdena. Problematiken ligger dock i att det genom 

detaljplaneinstrumentet inte går att styra prisbildningar men ambitionen finns hos 

Göteborg. Den allmänna föreställningen om att blandade upplåtelseformer leder 

till boendeintegration får en stark kritik av en del forskare eftersom den sociala 

variationen inte självklart kan betraktas som positiv. Musterd, Ostendorf och De 

Vos (2001) menar att många sociologiska teorier bygger på att individer söker sig 

till relativt små sociala avstånd mellan sig själva och människor i sin omgivning. 

De hävdar därför att om blandningen tillämpas som en allmän åtgärd kan 

boendesegregationen öka samt driva olika sociala grupper mentalt från varandra, 

om det blir för stora skillnader i livsstilarna. Resursstarka hushåll söker sig då till 

andra mer homogena områden vilket det visat sig vara fallet bland många 

holländska, resursstarka barnfamiljer.  

 

I lägesrapporten av bostadsförsörjningen från 2011 poängterar staden att olika 

typer av boende- och upplåtelseformer ska eftersträvas i alla bostadsområden för 

att bl.a. bidra till att invånarna får möjlighet att göra en boendekarriär inom 

stadsdelen. Forskare som Andersson (2006) menar att en faktor som bidrar till att 

segregation uppstår eller ökar är bl.a. att möjligheten att göra boendekarriär inom 

stadsdelen inte finns eftersom staden oftast är segmenterad utifrån boende- och 

upplåtelseformer. Detta leder i sin tur till att hushåll som får det bättre 
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ekonomiskt flyttar ut och lämnar plats till ett resurssvagt hushåll att flytta in och 

vice versa. En åtgärd som bl.a. Andersson förespråkar är därför en diversifiering 

av bostadsbeståndet inom den enskilda stadsdelen, dock med vissa förbehåll.  

 

Förutom åtgärder riktade mot bostadsbeståndet hävdar staden att 

boendesegregationens negativa effekter kan motverkas genom det offentliga 

stadsrummet. För att skapa sociala nätverk och motverka fördomar och 

stigmatisering samt exkludering av marginaliserade grupper strävar kommunen 

efter att stadens offentliga rum ska planeras för att vara tillgängliga för alla 

grupper i samhället. Till skillnad från Stockholm redogör Göteborg för att det ska 

uppnås genom lokaler för kultur, föreningsliv, idrott, badplatser, handel etc. för 

att möjliggöra naturliga möten mellan stadens invånare vilket kan finna stöd hos 

bl.a. Sennett (1990). Han menar att det är i det offentliga rummet som människor 

har möjlighet att möta och inte möta främlingar och det okända vilket är en viktig 

källa till kunskap om sociala skillnader samt medel för integration med andra. 

Dock inte genom skarpt avgränsade rum, som planerare och arkitekter ofta 

förespråkar, utan genom obestämda övergångszoner, dvs. svaga gränser som bl.a. 

funktioner och innehåll i bebyggelsen. Även Lefebvre (1991) menar att det 

offentliga rummet fungerar som medium för att reproducera samhällets sociala 

relationer och maktförhållanden.  

 

4.3. Malmö 

4.3.1. Översiktsplan 

Malmö stad understryker i sin nya översiktsplan att staden haft en god och positiv 

ekonomisk utveckling samtidigt som den sociala utvecklingen i staden varit 

negativ. De gynnsamma effekterna som staden har haft har tyvärr inte omfattat 

stora delar av befolkningen. Skillnaderna i levnadsstandard och utanförskapet har 

bara ökat. Utmaningen för Malmö blir därför att skapa en stad som inkluderar alla 

sina grupper för att kunna behålla sin dragningskraft. Staden är dock uppmärksam 

på att den sociala situationen inte enbart går att lösa genom den fysiska 

planeringen, utan att det behövs generella åtgärder inom arbete, försörjning, 

utbildning och integration för att minska segregationen. Ett helhetsperspektiv är 

därför av stor vikt för att lösa den sociala obalansen (Malmö kommun 2011a:11-
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12). Staden är dessutom mån om att satsningar inte enbart ska vara riktade mot de 

”utsatta” områdena utan på staden som helhet (Malmö kommun 2011a:21). 

Genom den fysiska planeringen kan dock åtgärder göras för att minska de sociala 

skillnaderna såsom sammanlänkningar av stadens olika delar, upphävande av 

barriärer samt upprustning av boendemiljöer (Malmö kommun 2011a:16).  

 

Boendesegregationen och de socioekonomiska skillnaderna vill Malmö motverka 

genom ett allsidigt bostadsbyggande i alla stadsdelar med avseende på 

upplåtelseformer, bostadstyper och storlekar men även genom andra funktioner 

som arbetsplatser och service vid ny- och ombyggnation. Befintliga 

bostadsområden som domineras av ett ensidigt bostadsbestånd ska om möjligt 

kompletteras med nya bostäder med varierade boende- och upplåtelseformer. 

Även storskaliga miljonprogramsområden utreds idag för möjligheten att 

komplettera med markbostäder. Detta för att främja stabiliteten, bidra till en 

social blandning och möjliggöra för boendekarriär inom bostadsområdet (Malmö 

kommun 2011a:40-41). Vidare bör upprustningar av den offentliga miljön i form 

av gator, torg och parker göras, inte minst inom storskaliga bostadsområden, för 

att uppnå en mer ”attraktiv”, trivsam och socialt blandad boendemiljö (Malmö 

kommun 2011a:61). 

 

4.3.2. Bostadsförsörjningsprogram 

Malmö kommun gör inget traditionellt bostadsförsörjningsprogram utan antar 

bostadspolitiska mål en gång varje mandatperiod som följs upp årligen i en 

lägesrapport. I lägesrapporten från 2011 redovisar kommunen bl.a. sina 

bostadspolitiska mål för en social hållbar bostadsförsörjning i Malmö. Det första 

målet är att kommunen aktivt ska motverka boendesegregationen i Malmö genom att 

stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar 

och hustyper. Detta vill kommunen uppnå via fastighetskontoret som ska påverka 

bostadsbyggandet genom bl.a. markanvisnings- och exploateringsavtal för att 

stimulera ett allsidigt bostadsbyggande. Vidare ska stadsbyggnadskontoret ansvara 

för att blandningen tas med vid detaljplaneringen (Malmö kommun 2011b:26). 

Malmö stad har även satt upp en rad andra mål för att bl.a. kunna erbjuda alla en 

bostad som motsvarar behoven. Dessa bygger på att variera utbudet av bostäder, 

underlätta förmedling av hyresbostäder, höja boendekvaliteten i bostadsområdena 
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samt planera och bygga med ”demokratiska ambitioner” (Malmö kommun 

2011b:27-28). 

 

4.3.3. Markanvisningspolicy  

Malmö stad framhåller i sin markanvisningspolicy att fördelningen av 

kommunens mark ska syfta till att åstadkomma variation i bostadsbyggandet. Den 

övergripande målsättningen för att motverka boendesegregationen bygger på att 

uppnå en blandning av upplåtelseformer i varje stadsdel samt komplettera med 

upplåtelseformer som saknas. Vidare vill kommunen genom markanvisning få till 

ett byggande med hög kvalitet och stimulera konkurrens för att få varierande 

bostäder. Dessa mål ligger även till grund i valet av byggherre (Malmö kommun 

2007:14).  

 

4.3.4. Statskontorets granskning av Malmö 

Statskontoret har i en undersökning redogjort för hur bl.a. Malmö stad behandlar 

frågan om boendesegregation i kommunala program och kommunal 

ärendehantering av mark- och planfrågor fram till 2006. I den då gällande 

översiktsplanen från 2001 vill staden planera för en blandning av flera typer av 

boende och verksamheter, i både gamla och nya stadsdelar, för att motverka 

koncentrationer av resurssvaga hushåll. Med de kommunala riktlinjerna för 

bostadsförsörjningen från 2005 vill kommunen undvika stora ensartade 

bostadsområden och istället sträva efter att varje stadsdel ska ha ett varierat utbud 

av bostäder. Dessutom vill kommunen verka för upprustning av bostäder och 

boendemiljöer i ”utsatta” områden. I markanvisningspolicyn från 2000 var målet 

att uppnå en blandning av upplåtelseformer i alla stadsdelar. I den kommunala 

mark- och ärandehanteringen kommer Statskontoret fram till att det uttrycks att 

kommunen ville uppnå en variation och mångfald i boendet i endast 16 av 69 

äranden (Statskontoret 2006:57). 

 

4.3.5. Analys 

Malmö kommun poängterar att de har en utmaning i att skapa en stad som 

inkluderar alla sina grupper för att behålla sin dragningskraft. Till skillnad från 

föregående exempel är staden uppmärksam på att den sociala situationen inte 
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enbart går att lösa genom den fysiska planeringen utan framhåller att ett 

helhetsperspektiv är av stor vikt vilket kräver generella åtgärder inom bl.a. 

arbetsmarknad, utbildning och integration. Denna generella satsning har, som 

tidigare nämnt, ett väldigt stark stöd hos flertalet forskare. Kritikerna mot 

områdesbaserade satsningar hävdar att satsningarna inte angriper orsakerna till 

problematiken på grannskapsnivå eftersom den oftast ligger utanför själva 

grannskapet, i näringslivet, arbetslösheten, diskrimineringen på arbets- och 

bostadsmarknaden samt i migrationspolitiken. De mest effektiva satsningarna 

enligt dem är generella satsningar som omfattar hela staden och regionen om inte 

hela riket för att därmed inte bara gynna det ”utsatta” området (om det gynnas) 

utan hela samhället. Uppmärksamheten kan dessutom bero på att Stadskontoret i 

Malmö givit bl.a. Andersson i uppdrag att presentera en översikt av den 

vetenskapliga kunskapen om segregationens orsaker och konsekvenser samt 

diskutera hur de negativa konsekvenserna kan minskas genom planering 

(Andersson, Bråmå & Hogdal 2007:3).  

 

Förutom förespråkandet av generella åtgärder vill kommunen genom den fysiska 

planeringen på kommunal nivå minska de sociala skillnaderna genom 

sammanlänkningar av stadens olika delar, upphävande av barriärer samt 

upprustningar av boendemiljöer. Den typen av åtgärder på kommunal nivå kan ha 

ett stort symbolvärde för stadens invånare eftersom kommunen visar på en vilja 

att motverka boendesegregationen. Åtgärderna behöver dock enligt forskningen 

(Andersson, Bråmå & Hogdal 2007, Andersson 2006 och Lilja & Pemer 2010) 

vara mycket långsiktiga, speciellt med den fysiska planeringens instrument. 

Etablerade planeringsmodeller som trafikseparering och barriärer behöver 

exempelvis brytas för att öppna upp de låsta strukturerna som styr människors 

rörelse i staden.  

 

I likhet med Stockholm och Göteborg vill Malmö bryta boendesegregationen och 

de socioekonomiska skillnaderna genom att verka för ett allsidigt 

bostadsbyggande avseende bostadstyper och upplåtelseformer men även genom 

tillägg av andra funktioner som arbetsplatser och service. Detta vill kommunen 

göra för att främja stabiliteten, bidra till en social blandning och möjliggöra för 

boendekarriär. Även här analyseras eller problematiseras inte lösningen utan tas 

som en självklar utgångspunkt för att motverka boendesegregationen i staden. 
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Som i de redovisade fallen ovan riktas det kritik mot föreställningen om åtgärden 

tas för givet och tillämpas utan förbehåll. Det finns ändå forskare (Atkinson 

2005) som hävdar att koncentrationer av problematiska förhållanden minskas om 

grannskapen är mer socialt blandade men frågan är om en blandning av bostads- 

och upplåtelseformer verkligen leder till en social blandning eftersom människan 

söker sig till områden med relativt små sociala skillnader. 

 

4.4. Statskontorets undersökning 

Statskontoret har i en rapport undersökt hur bostadsförsörjningen fungerar i 

landet genom att studera bostadsförsörjningen i sex tillväxtsregioner (Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Västerås). De betonar att det i 

dagsläget saknas statlig styrning som kan garantera att målen följs vilket leder till 

att bostadsförsörjningen ibland kan missa viktiga mål som kan vara avgörande för 

samhället (Statskontoret 2006:11). Ett av de viktiga målen för 

bostadsförsörjningen är exempelvis att verka för minskad segregation i boendet. 

Däremot framhåller Statskontoret att de kommunala målen från de undersökta 

kommunerna stämmer relativt bra överens med de statliga målen (Statskontoret 

2006:19,50). 

 

Enligt Statskontoret är bygg- och bostadsfrågorna av stor vikt för 

segregationsproblematiken. Ansvaret för dessa frågor ligger hos både stat och 

kommun, där staten formulerar övergripande mål för bostadspolitikens inriktning 

och kommunen ansvarar för att förverkliga målen genom den fysiska planeringen, 

den kommunala markpolitiken och de allmännyttiga bostadsbolagen 

(Statskontoret 2006:7). Det statliga övergripande målet för samhällsplanering, 

bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla 

delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktig god hushållning med 

naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 

underlättas (Prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 18:18). Det finns inget uttalat om 

huruvida boendesegregationsfrågan bör lösas mer än att ge alla människor i alla 

delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö. Det kan därmed diskuteras 

om ett specifikt mål gällande boendesegregationen bör tilläggas för att ålägga 

kommunerna att jobba för minskad segregation. Däremot, som nämnts ovan, 
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finns ett viktigt mål för bostadsförsörjningen vilket är att verka för minskad 

segregation i boendet. 

 

4.5. Riksdagspartier  

Flera riksdagspartier hävdar att en blandning av upplåtelseformer leder till en 

blandning av befolkning, både socioekonomiskt och etniskt. Därmed är 

blandningen det vanligaste integrationsreceptet och hamnar före generella 

åtgärder som många forskare förespråkar. Det skrivs olika mycket om 

riksdagspartierna nedan beroende på hur mycket de själva skrivit och yttrat sig om 

boendesegregationsfrågan. 

 

4.5.1. Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet vill motverka boendesegregationen genom att satsa på den 

generella välfärden och bekämpa arbetslösheten, diskriminering samt rasism. 

Detta ska i sin tur uppnås genom satsningar på fler jobb, bättre skolor samt 

byggande av fler bra och billiga bostäder. För att motverka boendesegregationen 

på områdesnivå hävdar Vänsterpartiet att det är viktigt att blanda olika typer av 

bostäder och upplåtelseformer för att inte dela upp människor socioekonomiskt 

(Vänsterpartiet 2012). Kommuner som idag har få hyresrätter bör därför 

kompletteras med fler hyresrätter. De menar att en stark och bra allmännytta 

bidrar till en minskad boendesegregation (Bofast 2012). 

 

4.5.2. Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna framhåller att bostaden är en social rättighet där alla ska ha 

möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga priser. De allmännyttiga 

bostadsbolagen ses som det viktigaste verktyget för att klara dessa krav och bör 

därför stärkas tillsammans med kooperativa företag (Socialdemokraterna 2001). 

Bostadspolitiken anses vara viktig för att bekämpa klyftor och segregation vilka 

kan motverkas genom att stärka människors möjlighet att själva välja hur de vill 

leva och bo. Detta kan därmed uppnås genom fler bostadsområden med blandade 

boende- och upplåtelseformer, i synnerhet i miljonprogramsområden. 

Socialdemokraterna vill därför att lagstiftningen ändras så att kommunerna 

tvingas att planera för blandade bostadsområden (Socialdemokraterna 2012a). 
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Möjligheter att utnyttja finns då i kompletteringsbyggande, hyr- och köpmodeller 

samt tredimensionell fastighetsbildning (Socialdemokraterna 2012b). 

 

Socialdemokraterna vill förutom satsningen på blandade boende- och 

upplåtelseformer satsa på boendemiljöerna. Partiet hävdar att grönområden och 

närhet till rekreationsområden är en viktig förutsättning för att öka livs- och 

boendekvaliteten (Socialdemokraterna 2012a). Även underhåll och renovering ses 

som en viktig faktor för en god boendemiljö. Därför vill Socialdemokraterna se 

över möjligheten att vitesförelägga fastighetsbolagen som inte uppfyller 

underhållskraven (Socialdemokraterna 2012c). 

 

4.5.3. Miljöpartiet 

Miljöpartiet vill motverka boendesegregationen och utanförskapet genom att 

sträva efter färre ensidigt byggda boendemiljöer. Detta ska i sin tur uppnås genom 

att bygga fler bostäder, framförallt hyresrätter i storstäderna, samt sträva efter fler 

varierade bostadsområden med blandade boende- och upplåtelseformer 

(Miljöpartiet 2012a). Partiet vill dessutom att det ska ställas tydliga krav på 

blandade upplåtelseformer i plan- och bygglagen. Genom en statlig lagstiftning 

hävdar Miljöpartiet att konkurrenssituationen där kommunerna endast bygger för 

de rika undviks (Miljöpartiet 2012b). 

 

För att motverka diskrimineringen på bostadsmarknaden vill Miljöpartiet att alla 

offentliga bostäder ska förmedlas via bostadsförmedlingar genom offentliga 

kriterier. Vidare vill Miljöpartiet uppnå bättre boendemiljöer genom bl.a. 

förbättrade kommunikationsmöjligheter till och från förorterna, upprustning av 

centrumområden, bättre tillgång till parker och kolonilotter samt förbättrad 

säkerhet genom utomhusbelysning och grannsamverkan (Miljöpartiet 2012c). 

Men för att hantera frågan om segregation krävs stora åtgärder inom andra 

politikområden, hävdar partiet, utan att närmare beskriva vilka (Bofast 2012).  

 

4.5.4. Centerpartiet 

Centerpartiet ser boendesegregationen som ett problem eftersom de resurssvaga 

hänvisas till dåliga boendemiljöer som gör att deras livschanser försämras. 
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Centerpartiet vill bryta boendesegregationen i utsatta områden genom att göra det 

”attraktivare” att bo i segregerade förorter genom billigare hyror. Dessutom har 

Centerpartiet tillsammans med Alliansen infört ägarlägenheter som ny 

boendeform för att skapa en mångfald på bostadsmarknaden samt upphävt 

förbudet mot ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter. Detta leder, enligt 

Centerpartiet, till att fler kan välja hur och var de vill bo. Receptet för att lösa 

boendesegregationen enligt partiet är att tillåta samt skapa fler boende- och 

upplåtelseformer, inte minst i de ”utsatta” områdena (Centerpartiet 2012a). Det 

varierande bostadsbyggandet anses därmed öka potentialen för människor med 

olika bakgrunder att träffas (Centerpartiet 2012b). 

 

Centerpartiet hävdar dessutom att många med utländsk bakgrund får svårt att få 

en hyresrätt p.g.a. diskriminering på bostadsmarknaden samt svårt att köpa en 

bostadsrätt p.g.a. svårigheten att få banklån. Därför vill partiet införa statliga 

hyresgarantier samt statliga lånegarantier på 100 000 kr (Centerpartiet 2012c). 

 

4.5.5. Folkpartiet 

Folkpartiet vill satsa i utsatta områden genom att rusta upp de offentliga miljöerna 

samt satsa på ett mer varierat boende i form av bostadsrätter, ägarlägenheter samt 

småhus i områden som endast består av hyresrätter. Lagar som hindrat 

ombildning till bostadsrätter har därför tagits bort av partiet och Alliansen. Den 

allmänna politiken för jobb och skola betyder allra mest i utsatta områden enligt 

Folkpartiet, men särskilda satsningar kommer ändå att göras, såsom garantier till 

upprustningslån för att rusta upp slitna miljonprogramsområden. För att lösa 

trygghetsproblemen vill Folkpartiet starta fler lokala poliskontor i 

bostadsområdena (Folkpartiet 2012). Vidare vill folkpartiet bygga ihop och förtäta 

förorterna, riva delar av stadsdelar samt tvångsförvalta hyresfastigheter i 

oacceptabla boendemiljöer (Bofast 2012). 

 

4.5.6. Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna vill uppnå en ”solidarisk” bostadspolitik där även de 

resurssvaga har rätt till ett gott och tryggt boende, dels genom ett ökat byggande 

och dels genom ett billigare boende. Inom miljonprogramsområden vill 

Kristdemokraterna skapa garantiprogram för upprustningslån, öka blandningen 
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av boendeformerna för att minska det sociala utanförskapet samt införa 

ägarlägenheter i den befintliga bebyggelsen (Kristdemokraterna 2012a). 

Kristdemokraterna hävdar att en kraftfull åtgärd för att motverka 

boendesegregationen är att se till att alla bostadsområden har en blandad 

bebyggelse samt se över skatter, regler och bestämmelser som hindrar 

byggföretagen att bygga nya bostäder. Gällande trygghetsfaktorn vill partiet satsa 

på fler närpoliser, en närpolis per 1000 invånare. Dessutom vill 

Kristdemokraterna satsa mer generellt på svenskundervisning, jobbguider och 

företagande för att motverka segregationen (Kristdemokraterna 2012b). De 

viktigaste insatserna enligt Kristdemokraterna är att få till jobb och bättre 

utbildning, inte minst inom utsatta områden (Bofast 2012). 

 

4.5.7. Moderaterna 

Moderaterna vill, tillsammans med övriga allianspartier, uppnå integration genom 

att sänka tröskeln in på arbetsmarknaden och förenkla företagandet för 

invandrare, förbättra introduktionen för nyanlända samt rikta satsningar mot 

utsatta områden för att förbättra skolorna, företagandet och sysselsättningen 

(Moderaterna 2012). Moderaterna vill att människorna på bostadsmarknaden ska 

kunna välja boendet efter behov vilket leder till bostadspolitikens syfte; att skapa 

förutsättningar för olika former av bostäder som kan tillgodose behoven. I utsatta 

bostadsområden måste boendesegregationen brytas genom ett ökat inslag av 

bostadsrätter och ägarlägenheter. Partiet menar att denna diversifiering ger större 

trygghet och egenmakt (Moderaterna 2007). Däremot hävdar Moderaterna att 

frågan om boendesegregationen bör utredas för hur staten tillsammans med andra 

aktörer, inte minst de boende i utsatta områden, kan lösa problemet (Bofast 

2012). 

 

4.5.8. Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna menar att den fysiska miljön är av stor betydelse för 

medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Därför bör stadsplaneringen, enligt 

partiet, vara anpassad efter människors behov för att uppnå en social samvaro. 

Boendesegregationen nämns inte direkt av partiet men en brottsförebyggande 

planering anses vara av vikt för att motverka brottslig verksamhet i otrygga 

miljöer. 
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4.5.9. Analys 

De politiska partierna i riksdagen har olika åsikter om vilka åtgärder som ska 

tillämpas för att motverka boendesegregationen och dess negativa effekter. Men 

en åtgärd som återkommer tydligt hos samtliga riksdagspartier (förutom 

Sverigedemokraterna) är strävan efter ett allsidigt bostadsbyggande. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill dessutom ändra lagstiftningen genom 

tydliga krav för att tvinga kommunerna att planera för blandade bostadsområden 

för att motarbeta konkurrenssituationen där kommunerna endast planerar för de 

”rika”. Allianspartierna poängterar även att de infört ägandeformen som ny 

upplåtelseform samt tagit bort lagar som hindrat omvandlingar av hyresrätter till 

bostadsrätter för att främja en blandning av upplåtelseformer. Som fallet med 

kommunerna analyseras eller problematiseras inte åtgärden av partierna, utan tas 

som en självklar utgångspunkt, att blandningen motverkar segregationen i 

samhället. Det kan förefalla problematiskt att de politiska partierna inte 

problematiserar åtgärden eller stödjer den med hjälp av forskningen eftersom 

blandningen kan få oönskade konsekvenser om den används som en generell 

politik enligt flertalet forskare. Dessutom finns det inga garantier på att områden 

med ett allsidigt bostadsbestånd får en blandad social sammansättning eftersom 

individerna har ett fritt val att välja var de vill bo. Forskarna (Musterd 2005, 

Musterd & De Winter 1998 och Musterd, Ostendorf och De Vos 2001) 

rekommenderar därför politiker och beslutsfattare att istället koncentrera sig på 

generella satsningar. En mer utförlig diskussion kring forskningens syn på 

blandade upplåtelseformer finns i analysen av Stockholm, Göteborg och Malmö 

ovan. 

 

En del generella åtgärder förespråkas dock av flera partier. Vänsterpartiet vill satsa 

på den generella välfärden och bekämpa arbetslöshet, diskriminering och rasism 

genom satsningar på jobb, utbildning och byggande av billiga bostäder. 

Moderaterna och Kristdemokraterna vill sänka tröskeln in på arbetsmarknaden 

och satsa på svenskundervisning, jobbguider och företagande samt se över 

skatter, regler och bestämmelser som hindrar bostadsbyggandet för att motverka 

segregationen. Centerpartiet vill dessutom bekämpa diskriminering på 

bostadsmarknaden genom att införa statliga hyres- samt lånegarantier om 

100 000kr. Dessa åtgärder förespråkas av flertalet forskare som menar att 

generella satsningar gynnar både de utsatta områdena och samhället i stort. 
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Betraktas i sin tur de segregerade områdena som klassmässigt segregerade kan 

Centerpartiets förslag till hyres- och lånegarantier stödjas av Anderssons (2009) 

tes om att den klassmässiga segregationen kan motverkas genom ekonomiska 

satsningar som ger de resurssvaga hushållen möjlighet att kunna välja sitt eget 

boende. 

 

Utöver de generella satsningarna förespråkas åtgärder på kommunal nivå av både 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, riktade mot de allmännyttiga 

bostadsbolagen. Diskussionen förs eftersom de allmännyttiga bostadsbolagen ses 

som det viktigaste verktyget för att motverka diskrimineringen på 

bostadsmarknaden. Därför vill partierna att alla offentliga bostäder förmedlas via 

bostadsförmedlingar med möjlighet till insyn i förmedlingsprocessen. Andersson, 

Bråmå och Hogdal (2007) för samma diskussion kring de kommunala 

fastighetsbolagen för att sträva efter en bättre social blandning men de kommer 

inte fram till några specifika åtgärder. Miljöpartiet vill dessutom uppnå bättre 

boendemiljöer på kommunal nivå genom bl.a. förbättrade 

kommunikationsmöjligheter, upprustning av centrumområden samt förbättra 

tillgången till parker och rekreationsområden. Sådana åtgärder kan enligt 

forskningsöversikten bryta barriärerna i staden och främja en social blandning.  

 

Trots den starka kritiken mot områdesbaserade satsningar vill en rad politiska 

partier satsa på socialt utsatta områden. Centerpartiet vill exempelvis göra det 

”attraktivare” att bo i segregerade förorter genom billigare hyror. Folkpartiet 

poängterar att generella satsningar på exempelvis utbildning är av stor vikt men 

att det inte går att förbise särskilda satsningar för att lösa trygghetsproblemet. 

Detta vill de och Kristdemokraterna göra genom att satsa på fler lokala 

polisstationer, med en närpolis per 1000 invånare. Även Sverigedemokraterna 

uttrycker behovet av brottsförebyggande åtgärder i otrygga miljöer. Dessutom 

förespråkas andra typer av områdesbaserade åtgärder i form av upprustningar av 

boendemiljöer för att åstadkomma en god boende- och livsmiljö. 

Socialdemokraterna vill t.o.m. vitesförelägga fastighetsbolagen som inte uppfyller 

underhållskraven. En anledning till varför områdesbaserade satsningar ändå 

förespråkas av politiska partier kan bero på att det är den enda satsningen som går 

att se resultat av direkt samt att det ger partierna en möjlighet att komma närmare 

väljarna vilket kan möjliggöra ett lokalt samspel med invånarna.  
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4.6. Sveriges Arkitekter 

Sveriges Arkitekter är arkitekternas, landskapsarkitekternas, 

planeringsarkitekternas och inredningsarkitekternas intresse- och 

branschorganisation med ca 11500 medlemmar. Förbundet arbetar bl.a. med 

utveckling av den svenska arkitekturpolitiken, kvalitetsfrågor i planering och 

byggande samt med hållbar stadsutveckling (Sveriges Arkitekter 2011:3).  

 

I rapporten Bostad och politik framhåller förbundet att bostadsbyggandet idag sker 

på marknadens villkor och utifrån människors köpkraft, vilket ger få alternativ för 

resurssvaga människor. Sveriges Arkitekter menar därför att staten och 

kommunerna inte kan lämna över bostadsförsörjningen till marknaden fullt ut, 

utan måste fungera som garantier för att bygga varierat, för att möta invånarnas 

behov. Dessutom bör fokus inte enbart ligga på att bygga bostäder utan på att 

bygga stad med goda stadsmiljöer för att åstadkomma en god samvaro mellan 

stadens invånare (Sveriges Arkitekter 2011:7:11).  

 

Sveriges Arkitekter hävdar att många av våra städer är starkt segregerade vilket 

bidrar till ett utanförskap för de mest resurssvaga. Vidare hävdar förbundet att 

integration kan främjas via den fysiska planeringen genom bl.a. ny bebyggelse i 

och mellan isolerade stadsdelar, planering av offentliga rum samt förnyelse och 

kompletteringsbyggande inom ensidiga bostadsområden. Detta för att motverka 

att vissa grupper i staden utestängs eller marginaliseras. Därför är det viktigt enligt 

förbundet att hantera bostadssociala frågor samt planering och stadsutveckling i 

ett sammanhang (Sveriges Arkitekter 2011:19).  

 

Förbundet ger senare förslag till regeringen och riksdagen samt kommunerna på 

hur de ska främja ett ökat bostadsbyggande. Bland förslagen till regeringen och 

riksdagen framhåller Sveriges Arkitekter att det behövs ett starkt stöd av 

utvecklingen i stadsförnyelseprocesser genom en samordning och rationalisering 

samt satsning på forskning för att vända den negativa utvecklingen. Förslagen till 

kommunerna bygger däremot på andra faktorer som att återta 

planeringsinitiativet, använda markanvisningar mer offensivt, utveckla 

miljonprogramsområdena och medborgarinflytandet samt blanda 

upplåtelseformer och bostadstyper vid all bostadsbyggande. Detta kan verkställas 
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genom krav vid markanvisningar och i exploateringsavtal (Sveriges Arkitekter 

2011:33,35). 

 

4.6.1. Analys 

Sveriges Arkitekter framhåller i likhet med de politiska partierna att lösningen på 

boendesegregationen finns i ett allsidigt bostadsbyggande med blandade boende- 

och upplåtelseformer. Diskussionen kring forskningens syn på en generell 

blandning av boende- och upplåtelseformer finns redovisad ovan.  
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5. Diskussion och slutsats 

 

Utgångspunkten för examensarbetet har varit att undersöka och redogöra för 

interaktionen mellan politiska ambitioner, planeringsprocess och forskning inom 

planeringsprofessionen genom att analysera den vetenskapliga förankringen av 

föreställningen om boendeformer som medel för att motverka 

boendesegregationen i samhället.  

 

Forskningsöversikten visar en klar samsyn om att det krävs generella satsningar i 

första hand för att motverka den ständigt växande boendesegregationen i de 

svenska städerna. Satsningarna ska rikta sig mot strukturella problem som 

arbetslöshet, utbildning och diskriminering på bostadsmarknaden, även om ett 

särskilt bostadsområde visat sig ha en negativ effekt på invånarna, då effekten kan 

ha kommit från samhället, staten, regionen, staden och/eller medborgarna då 

dessa är inbördes relaterade till varandra. Denna kedja bör därför beaktas samtidig 

genom; välfärdsstaten på nationell nivå, arbetsmarknaden och ekonomin på 

regional nivå, sociala nätverk och stigmatiseringsprocesser på lokal nivå samt 

personliga karaktärsdrag på individnivå. Satsningarna skulle därmed inte enbart 

gynna de boende i utsatta områden utan gynna hela samhället. 

 

I andra hand är det enligt forskningen viktigt att satsningar sker på regional och 

kommunal nivå genom ett långsiktigt arbete för att bryta segregationsfrämjande 

planeringsmodeller såsom trafikseparering och barriärer. Detta för att öppna upp 

de låsta strukturerna som styr människors rörelser i staden. Dessutom förespråkas 

satsningar riktade mot de offentliga rummen eftersom det är i dessa människor 

får möjlighet att möta främlingar och lära sig hantera det okända vilket kan främja 

integrationen mellan stadens invånare. Även de isolerade och ensidiga 

förortsområdena bör kompletteras med mötesplatser, kultur, service och 

arbetsplatser för att bli fungerande urbana grannskap i en fungerande helhet. 

 

I forskningsöversikten har dessutom frågan gällande områdesbaserade satsningar 

redogjorts. Flertalet forskare ställer sig kritiska till denna typ av satsning eftersom 

den bl.a. pekar ut områden och dess invånare, vilka kan uppfattas utgöra hela 

problemet, vilket kan leda till stigmatisering. Dessutom anses satsningen vara för 

selektiv och medför att endast vissa av stadens geografiska enheter omfattas 
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medan andra enheter utesluts. Detta resulterar i att arbetet inte angriper orsakerna 

till problematiken eftersom de oftast ligger utanför själva bostadsområdet, i 

exempelvis näringslivet, arbetslösheten samt diskrimineringen på arbets- och 

bostadsmarknaden. En del forskare ifrågasätter även hur politiker och 

beslutsfattare legitimerar valet av att endast rikta hjälp till en tjugondel av Sveriges 

fattiga befolkning som bor i s.k. utsatta områden och utesluta alla andra. 

Forskarna menar att politiker och beslutsfattare måste inse att 

boendesegregationen beror på strukturella problem, inte på specifika segregerade 

områden. Däremot kan det vara legitimt att satsa på upprustningar, inom utsatta 

områden men även inom andra delar av staden, men då är det viktigt enligt 

forskningen att vara mån om att upprustningar inte löser 

segregationsproblematiken. Medel som är avsatta för att motverka 

segregationsproblemen bör därför inte gå till upprustningar.  

 

Kommuner och politiska partier tenderar istället att se boendesegregationsfrågan 

som en effekt av den fysiska strukturen och det homogena bebyggelsebeståndet. 

Därför förespråkas åtgärder som riktar sig mot en blandning av boende- och 

upplåtelseformer med fokus främst på utsatta områden eftersom det är i dessa 

områden som ett homogent bostadsbestånd dominerar. Det uttalas dock att 

blandningen eftersträvas i alla delar av staden. Kompletteringsbebyggelse i 

områden som domineras av hyresrätter nämns genomgående som en viktig 

åtgärd, men kompletteringsbebyggelse i områden som domineras av bostadsrätter 

och småhus diskuteras inte direkt. Frågan är om politikernas och kommunernas 

ambitioner om en social blandning verkligen omfattar hela staden (även de rika 

delarna) eller endast de utsatta delarna av den (dvs. de fattiga delarna)?  

 

Gemensamt för de politiska partierna och de undersökta kommunerna är att 

blandningen varken problematiseras eller analyseras utan tas som en självklar 

utgångspunkt av samtliga, som den främsta åtgärden för att bryta den rådande 

boendesegregationen. Forskningen framhåller att en blandning av 

upplåtelseformer teoretiskt kan leda till en social, etniskt och klassmässig 

sammansättning trots att en del menar att sambandet inte är särskilt starkt. Men 

flertalet forskare varnar för att åtgärden kan ge oönskade effekter om den 

tillämpas som en generell åtgärd. De refererar till nederländska fall där effekten 

blev kontraproduktiv eftersom individer söker sig till relativt små sociala 
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skillnader mellan sig själva och människor i sin omgivning vilket kan leda till att 

olika sociala grupper drivs mentalt från varandra om de blandas inom ett litet 

område. Detta resulterade i att resursstarka barnfamiljer valde att flytta ut till 

områden som är mer socialt homogena.  

 

Forskningen framhåller dessutom att blandningen kan ske men med vissa 

förbehåll. Ett av de allra viktigaste villkoren är blandning av prisbilder. Ett viktigt 

villkor som inte går att kontrollera med hjälp av den kommunala planeringen. 

Detta leder till att områden byggs i enlighet med denna ambition, med hjälp av 

markanvisningar och exploateringsavtal, men får mycket dyra hyreskostnader som 

endast resursstarka hushåll har råd att betala. Då kan man fråga sig om 

ambitionen verkligen leder till en social, etnisk och klassmässig variation eller inte. 

Exempel på områden som har byggts utifrån denna ambition och resulterat i dyra 

hyror är Västra hamnen i Malmö och Hammarby sjöstad i Stockholm. Denna 

fråga leder oss vidare till ett politiskt och ideologiskt dilemma – dvs. skall 

statsmakten, kommunerna och planerarna ha maktmedel att styra i namn av det 

”allmänna bästa” eller ska marknaden förutsättas lösa segregationsproblemet? 

Musterd är exempelvis en förespråkare av ett starkare statligt engagemang då han 

pekar på en rad fördelar som han menar välfärdsstaternas bostadspolitik lyckats 

skapa, däribland ett svagt samband mellan utbildning, arbete, inkomst och 

boendesegregation.  

 

Den sociala, etniska och klassmässiga segregationen har under de senaste åren 

bara ökat. Trots ökningen och den vida diskussionen ovan kring åtgärden som 

syftar till en blandning av boende- och upplåtelseformer för att minska 

boendesegregationen i samhället, förs policyn fortfarande genomgående av 

samtliga riksdagspartier (förutom Sverigedemokraterna) och undersökta 

kommuner. Verktygen som idag används för att uppnå en blandning är 

bostadspolitiska mål, markanvisningar vid ny- och ombyggnation samt 

exploateringsavtal, men även möjligheten att omvandla allmännyttiga hyresrätter 

till bostadsrätter. Politikers och kommuners ambition om en varierad social 

sammansättning i stadens alla delar i kombination med möjligheten att omvandla 

allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter kan i sin tur leda till ett misslyckande. 

Detta eftersom de resursstarka hushållen har möjlighet att omvandla sina 

hyresrätter vilka de resurssvaga hushållen inte har. I det långa loppet kommer 
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innerstaden att bestå av en homogen bostadssammansättning med bostadsrätter 

och resursstarka hushåll medan stadens förorter består av hyresrätter med 

resurssvaga hushåll, dvs. en ökad boendesegregation. Dessutom sätter denna typ 

av åtgärd igång en oönskad gentrifieringsprocess i innerstäderna. I och med det 

fallerar idén om en social blandning i stadens alla delar om det inte talas om en 

totalitär regim som kan gå in och bestämma över den enskilda individens 

boendepreferenser. Denna diskussion leder oss därför vidare till vikten av statliga, 

ekonomiska bidrag och lån för att stärka de allmännyttiga fastighetsbolagen som 

anses ha den enda makten att, med hjälp av det kommunala planmonopolet, styra 

utvecklingen i kommunen. Genom ett aktivt deltagande kan de allmännyttiga 

bostadsbolagen bli en konkurrerande kraft, gentemot de privata, vinstdrivna 

fastighetsbolagen, för att kunna genomdriva den önskade ambitionen. 

 

Sammantaget har studien visat att det, förutom ambitionerna om ett allsidigt 

bostadsbestånd, förespråkas en del andra åtgärder av de undersökta politiska 

partierna och kommunerna, men utan att det läggs någon större vikt vid dem. 

Tyngdpunkten ligger i en generell blandning av boende- och upplåtelseformer 

vilket enligt denna studie kan konstateras att åtgärden inte riktigt överensstämmer 

med vad flertalet forskare menar och har därmed ingen grundad vetenskaplig 

förankring – i den form som förespråkas idag. Studien har dessutom visat att det 

råder en diskrepans mellan forskning och praktik vilken leder till att forskningen 

inte slår igenom helt i planeringsprocessen. Studien avgränsades till att endast 

undersöka föreställningen om boendeformers förankring i vetenskapen för att 

lyckas få en relevant diskussion och slutsats. Det är därför viktigt att poängtera att 

slutsatsen om att planeringsprocessen inte riktigt har en grundad vetenskaplig 

förankring inte är en generell slutsats för hela relationen mellan forskning och 

praktik utan endast för avgränsningen av frågan om boendeformer och 

segregation.  Det är svårt att peka ut vad diskrepansen mellan forskning och 

praktik kan beror på, men det är viktigt att lyfta fram skillnaden i synen på 

boendesegregationsproblematiken mellan forskare och politiker. Forskare 

tenderar att se problematiken på ett rationellt sätt, dvs. att stadens alla invånare, 

oavsett klass eller etnicitet, är en del av segregationens mönster och processer, 

medan politiker ser problematiken ur särskilda utsatta områden. Skillnaden i 

synen leder i sin tur till olika utgångspunkter vid genomdrivandet av åtgärder för 

att motverka boendesegregationen. Många forskare menar att åtgärderna skall 
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rikta sig mot strukturella problem medan politiker vill satsa på specifika, utsatta 

områden. I och med att planerarna har politiker som arbets- och uppdragsgivare 

blir planeringsprocessen därför mer politiskt influerad än forskningsinfluerad. En 

viktig fråga blir därför om politiken grundar sina ambitioner på vetenskap eller 

endast på ideologier? 

 

Avslutningsvis bör några ord skrivas om den rumsliga determinismen som många 

planerare och arkitekter, men även politiker, tenderar att ha. Flera av de 

förespråkade åtgärderna behandlar det offentliga rummet och den fysiska 

strukturen, medan endast ett fåtal åtgärder riktade sig mot generella satsningar. 

Forskningsöversikten visade istället att problemen inte ligger på grannskapsnivå 

och på den fysiska strukturen, utan på en generell nivå och förespråkar därför 

generella, strukturella satsningar. Därmed anses sociologen Gans (2002), utifrån 

forskningsöversikten, ha fog för sin kritik mot den rumsliga determinismen med 

föreställningen om att fysiska förändringar påverkar sociala relationer.  
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