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Abstrakt 
 
Bostadsfrågor utgör en stor del i samhällsplanering, och boendesegregation har under de 
senaste åren uppmärksammats. Syftet med denna masteruppsats är att analysera 
befolkningssammansättningen i nyproducerade bostadsområden med särskilt fokus på 
blandade upplåtelseformer som metod för att uppnå social blandning. Uppsatsen är skriven på 
uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och grundas i en teori om att blandade 
upplåtelseformer bidrar till en ökad social blandning och därmed ett mindre boendesegregerat 
samhälle. Teorier angående social blandning och dess effekter, samt strategin att blanda 
upplåtelseformer diskuteras. Frågeställningarna lyder: Bidrar social blandning i 
nyproducerade bostadsområden till mindre boendesegregation? Hur ser en eventuell 
förändring av befolkningssammansättningen ut i upplåtelseformerna? Har upplåtelseformer i 
nyproduktion förändrats över tid? Vilken roll har hyresrätten? Metoden är kvantitativ och 
bygger på LOUISE-data inom projektet SPaDE, och behandlar SAMS-områden i utvalda 
kommuner och stadsdelar i Sverige. Resultatet visar bland annat en skillnad mellan 
befolkningen i befintliga bostadsområden med befolkningen i områden med nyproduktion, 
trots en ökad blandning av upplåtelseformer och en ökad andel hyresrätter. 
Befolkningsutvecklingen ser även olika ut över tid då färre är arbetslösa, har socialbidrag eller 
studiebidrag, och fler är födda i Sverige, inom områden med nyproduktion. Den sociala 
blandningen som eftersträvas kan kopplas till blandade upplåtelseformer, men detta sker på 
olika skalor och kontext och förutsättningar är avgörande.  
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SAMMANFATTNING 
 

 
 
 
 
Bostadsfrågan är högst aktuell i Sverige med visionen av ett integrerat och jämlikt samhälle. 
Då de bostadspolitiska målen strävar efter att motverka segregation, används strategier såsom 
blandade upplåtelseformer för att åstadkomma en så kallad social blandning. Men 
bostadspolitiken genomgår en förändring, från dåtidens välfärdssamhälle och en stark 
allmännytta, till en politik som uppmanar konkurrenskraft, avregleringar inom hyres- och 
fastighetssektorn samt ombildningar mellan upplåtelseformer. Integrationspolitiken prioriteras 
och social mångfald och social blandning nämns ofta för att utrycka visionerna. Trots nya 
regleringar inom bostadspolitiken så vilar strategierna på idén om social blandning för att 
motverka segregation, samt metoder såsom att blanda upplåtelseformer. Frågan är om social 
blandning och blandade upplåtelseformer fungerar för integration i dagens bostadssystem.  
 
 
Denna studie är gjord på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet. Syftet är att analysera 
befolkningssammansättningen i nyproducerade bostadsområden med särskilt fokus på 
blandade upplåtelseformer som metod för att uppnå social blandning. Frågeställningarna 
lyder: Bidrar social blandning i nyproduktion av bostäder till minskad boendesegregation? 
Hur ser eventuella förändringar av befolkningssammansättningen ut i upplåtelseformer? Har 
upplåtelseformer i nyproduktion förändrats över tid? Vilken roll har hyresrätten? 
 
 
Metoden för studien utgörs av en kvantitativ dataanalys över befolkningssammansättningen i 
olika bostadsområden, där befintliga beståndet analyseras i förhållande till bostäder med 
hyresrätter. Nio kommuner i Sverige har valts ut samt fyra stadsdelar: Ronna i Södertälje, 
Gårdsten i Göteborg, Hässleholmen i Borås, samt Centrum-Öster i Landskrona. SAMS-
områden utgör den minsta enheten som studeras, och befolkningssammansättningen innefattar 
andel arbetslösa, studiebidragstagare, andel med socialbidrag, högre utbildning, samt andel 
som är födda i Sverige. De data som ligger till grund för studien ingår i projektet SPaDE och 
bygger på LOUSE-data och fastighetsdata.  
 
 
Resultatet av dataanalysen visar framförallt en skillnad mellan befolkningssammansättningen 
i områden med nyproducerade bostadsområden och befintliga bostadsområden. I de SAMS-
områden där nyproduktion ägt rum mellan år 2000-2010 bor det en större andel som är födda i 
Sverige och som innehar högre utbildning. I de befintliga bostäderna utan nyproduktion är det 
högre arbetslöshet och större andel med socialbidrag och studiemedel. Trots resultatet som 
visar befolkningssammansättningens utveckling råder det en något större blandning av 
upplåtelseformer i nyproduktion, och generellt sett så har andelen kommunala, privata och 
övriga hyresrätter ökat inom nyproduktion. En blandning av upplåtelseformer finns även i det 
befintliga beståndet. Men gällande stadsdelarna så exemplifierar statistiken att områden med 
färre upplåtelseformer ser något annorlunda ut mot områden med fler upplåtelseformer 
befolkningsmässigt.  
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Hyresrätten och allmännyttans betydelse varierar. De tillfrågade kommunerna i studien anser 
det viktigt med social blandning i bostadsområden och använder sig av strategin att blanda 
upplåtelseformer. Den segregation som ändock existerar skylls på kommunernas bristfälliga 
möjligheter att påverka.  
 
 
Slutsatserna är att befolkningssammansättningen ser annorlunda ut i SAMS-områden med 
befintliga bostäder och områden med nyproduktion under tioårsperioden, vilket pekar på en 
bristfällig social blandning trots att blandningen av upplåtelseformer ökat i nyproducerade 
bostadsområden sedan 2005, och att andelen hyresrätter ökat. Detta medför en diskussion som 
resulterar i att social blandning är komplext och beror på förutsättningar och skalor. Dels så 
kan nyproduktion med blandade upplåtelseformer leda till en större blandning av människor i 
rika eller utsatta kommuner, och dels så kan det orsaka segregation och gentrifiering inom och 
mellan olika stadsdelar, då inte alla har lika möjligheter att bosätta sig i nyproduktion. 
Utvecklingen av befolkningen över tid tyder även på en högre utbildning i nyproducerade 
områden och ökat antal socialbidragstagare och minskat antal boende födda i Sverige i det 
befintliga beståndet.  
 
 
Resultatet av studien åskådliggör att boendesegregation är en viktig fråga där det behövs 
ytterligare forskning, både vad gäller social blandning och blandade upplåtelseformer. Vidare 
forskning om politiska och planeringsmässiga strategier och följdeffekter är nödvändigt, samt 
flyttkedjor och orsakssammanhang, för att bidra till en integrerande bostadsmarknad som 
bidrar till minskad segregation på flera skalor.  
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INTRODUKTION 
 

 
 
 
Kapitel 1 ger en introduktion till ämnet och en historisk översikt över den svenska 

bostadspolitiken gällande normsystemet, allmännyttan och social blandning som 

bostadspolitisk strategi. Vidare presenteras uppdraget som studien utgår ifrån, 

problemformulering, syfte och frågeställningar samt studiens disposition och relevanta 

definitioner.  

 
 
 
 
1.1 BAKGRUND 
 
 

”Många som inte har jobb bor på ungefär samma ställe, och det är faktiskt en 
integrationsutmaning” – Erik Ullenhag, integrationsminister  

 
 
 

”Att stärka hyresrätten är också ett sätt att öka tryggheten och jämställdheten.” – Stefan 
Attefall, civil- och bostadsminister 

 
 
 
Bostadsfrågan är avgörande inom samhällsplanering. Var och hur människor bor är väsentliga 
faktorer som har betydelse på olika skalor, från individ och hushåll till den urbana formen av 
staden och sambanden mellan städer. Det är en politisk fråga som engagerar många och står 
högt upp på den politiska agendan. Integrationsministern Erik Ullenhag samt civil- och 
bostadsministern Stefan Attefalls uttalar sig båda om mål inom integrations- och 
bostadspolitiken, vilket understryker att kopplingen mellan bostäder och integration är 
betydelsefull och att befolkningssammansättningen i bostadsområden är en central fråga. Ur 
ett internationellt perspektiv är Sverige ett unikt exempel med en bostadsmarknad bestående 
av olika upplåtelseformer (bostadsrätt, hyresrätt, kooperativ hyresrätt, äganderätt) och är 
omtalat för ’allmännyttan’ och ’välfärdsstaten’.  
 
 
Ramberg (2000) ger en genomgående historisk tillbakablick över svensk bostadspolitik där 
välfärdsstaten och allmännyttan är grundläggande delar. Välfärdsstaten inbegriper ett politiskt 
etablerat system i Sverige som upprättades under 1960-talet och gick ut på att garantera 
billiga bostäder med hög kvalitet, vilket kom att kallas ’folkhemmet’. I praktiken medförde 
detta att bostadsproduktionen blev storskalig och standardiserad, vilket synliggörs i 
bostadsområden som producerades under miljonprogrammet. De normer som var etablerade 

1 
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fastslog produktionsteknik och arkitektur, vilket skulle fungera på samma sätt överallt i landet 
oberoende av lokala faktorer. Målet med miljonprogrammet var att hela befolkningen skulle 
ha tillgång till sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder, vilket 
sammanfattar ett av folkhemmets slutmål. (Ramberg 2000:143, 145)  
 
 
Under 1970-talet uppdagades dels konkurrenskraften på bostadsmarknaden och dels den 
sociala segregationen som pågick i boendemiljöer. Alla ville inte bo i allmännyttans bostäder, 
trots att målet var att bygga för alla. Samtidigt fick man upp ögonen för hyresgästernas egna 
krav och önskemål, och den allmänna svenska normen kom att ifrågasättas. (Ramberg 
2000:165) Den rådande krisen medförde även minskad byggverksamhet och minskad 
efterfrågan (Ramberg 2000:210).  
 
 
Idén med allmännyttan började alltså redan ifrågasättas under 1970-talet. 1980-talet präglades 
av decentralisering, och mångfald samt människors olikheter och behov uppmärksammades; 
tanken om ’lika för alla’ började betvivlas. (Ramberg 2000:221) Till följd av detta kom ett 
årtionde med stora förändringar inom bostadspolitiken. Skattereformen under 1990-talet 
skulle bidra till att öka hushållens valfrihet genom sänkta inkomstskatter, men som istället 
resulterade i ökad fastighetsskatt och sänkta räntebidrag. Hyrorna höjdes och hyressektorn 
fick ökade kostnader jämfört med andra upplåtelseformer. Sammantaget innebar 
bostadspolitiken ökade risker för byggherrarna och förlorade ekonomiska fördelar för 
allmännyttan. Kommunerna fick från och med nu överta den ekonomiska risken från staten 
och fick ett större ansvar för bostadsmarknaden. (Ramberg 2000:213-214)  
 
 
Generellt så sågs allmännyttan vara ett viktigt instrument för kommunerna i 
bostadsförsörjningen, men i och med systemskiftet och en nyliberal privatiseringsvåg 
tenderade bostaden att ses som en konsumtionsvara och inriktat på ’affärsmässig allmännytta’ 
(Ramberg 2000:222-224). Ett flertal forskare har kritiserat denna förändrade politik, däribland 
Turner och Whitehead (2002) som poängterar effekterna av bostadsutvecklingen under 1990-
talet, framförallt i fråga om skatter och skatters inverkan på bostadssystemet, vilket har 
orsakat en bostadsmarknad som inte är till för alla. (Turner och Whitehead 2002:204, 215) 
Fortsatt så menar Ramberg (2000) att den bostadspolitiska situationen för allmännyttan ser 
annorlunda ut idag jämfört med 1960-talets folkhem, men att grunden är intakt. De 
kommunala företagen ska verka långsiktigt utan enskilda vinstintressen och med socialt 
ansvar för hyresgästerna (Ramberg 2000:215).  
 
 
Samtidigt som denna liberalisering av marknaden ägde rum, inriktades bostadsutvecklingen 
till att inbegripa och beakta sociala aspekter, vilket Lilja (1999) beskriver. Under slutet av 
1990-talet fram till idag har integration – och segregationsfrågor varit mest uppmärksammat i 
bostadspolitiken (Lilja 1999:9). Till detta hör bland annat den så kallade storstadssatsningen 
som var ett utvecklingsavtal skrivet 1999 mellan kommuner och stat. De övergripande målen 
var att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och därmed kunna bidra till att 
nya jobb skapas, samt att bryta den etniska och sociala segregationen i storstadsregionerna 
och verka för jämlika villkor för invånarna. Åtta delmål inkluderade bland annat 
sysselsättningsgraden, socialbidragsberoendet, svensk språkkunskap, utbildningsnivå och 
folkhälsa. Två miljarder kronor avsattes för projektet. (Statskontoret 2010:23-24) 
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Sociala bostadsfrågor har fortsatt vara på agendan under 2000-talet. Under 2008 och 2009 
framfördes nya mål för urban utvecklingspolitik i budgetpropositionerna, vilka inriktades mot 
att motverka utanförskap i städerna och öka konkurrenskraften. (Statskontoret 2008:28) 
Segregation och hur segregation bör hanteras har varit framförallt betydelsefull på den 
politiska dagordningen sedan 1990-talet, och är fortfarande. I Sverige leder idag regeringen en 
integrationspolitik urbant utvecklingsarbete syftar till att: 1) skapa bättre levnadsvillkor i 
stadsdelar med utbrett utanförskap, samt 2) skapa färre stadsdelar med utbrett utanförskap. 
(Arbetsdepartementet 2012a)  
 
 
Förutom storstadssatsningen så har regeringen arbetat med ett så kallat urbant 
utvecklingsarbete under tidsperioden 1997-2010, vilket har utarbetats genom projekt URBAN 
15 och lokala utvecklingsavtal (LUA), vilka båda avslutats under 2012. URBAN 15 
inbegriper 15 stadsdelar i nio kommuner och har arbetat med indikatorerna: sysselsättning, 
långvarigt försörjningsstöd, unga som varken förvärvsarbetar eller studerar, elever med 
behörighet till gymnasieskolan, samt in- och utflyttning av förvärvsarbetare och trygghet. 
(Arbetsmarknadsdepartementet 2012b) Från år 2012 ska det urbana utvecklingsarbetet istället 
fokuseras på utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning, med 
hjälp av bland annat SCB, Boverket och Brottsförebyggande rådet 
(Arbetsmarknadsdepartementet 2012a). Utvecklingen blir därtill prestationsbaserad, vilket 
betyder att ju större framsteg kommunen gör desto mer vinning i projektet. Nyligen så 
framlade även regeringen ett nytt lagförslag om så kallade nystartszoner som kan komma att 
äga i kraft i början av 2014. Zonerna ska fungera som en strategi att minska utanförskap, och 
innebär bland annat att företag inom särskilt utsatta områden ska få ytterligare avdrag 
gällande socialavgifterna. (Finansdepartementet 2013)  
 
 
Både inom och utöver de urbana utvecklingsprojekten har forskning och politisk styrning 
utvecklats mot särskilda förhållningssätt och metoder för ett integrerat samhälle. Ett verktyg 
att hantera segregation och minska utanförskapet i områden har varit och är fortsatt genom 
social blandning, som kan skapas genom att exempelvis blanda upplåtelseformer. Dessa två 
begrepp utgör denna studies utgångspunkt och kommer vidare att utvecklas och diskuteras 
under studiens gång. De har utvecklats som målsättning och redskap för att integrera och 
beblanda människor inom områden för att på så sätt bidra till jämställdhet och ett 
mångkulturellt samhälle med tolerans. 
 
 
Bostadspolitikens satsningar på social blandning och blandade upplåtelseformer ligger till 
grund för dagens samhällsplanering och utgör en grundtes i bostads- och 
integrationspolitiken. Det är således av stor vikt att utreda för att framtida utveckling ska 
resultera i ett integrerat samhälle. I Sverige finns många områden som benämns som utsatta 
eller missgynnade, trots försök till social blandning. Till bakgrunden hör ett bostadssystem 
präglat av normer och ett mål som välfärdsstat där allmännyttan haft stor betydelse, men 
utvecklingen strävar åt olika håll. Målsättningar och metoder bör ifrågasättas för en förbättrad 
framtida samhällsplanering.  
 
 
 
 



 13 

1.2 UPPDRAGET 
 
Studien är en masteruppsats på 30 högskolepoäng. Studien är utförd som ett uppdrag för 
Arbetsmarknadsdepartementet som önskar att utreda huruvida målet med social blandning 
genom blandade upplåtelseformer är en fungerande strategi för dagens samhällsplanering och 
bostadspolitik i Sverige, eller inte. Det faktum att den svenska bostadsmarknaden har 
förändrats under de senaste åren medför ett intresse att utreda bostadspolitiken och dagens 
strategier. Integration är en stor fråga inom samhällsplanering och är ett av departementets 
huvudområden. Integrationspolitiken innefattar bland annat urban utveckling, där Erik 
Ullenhag är ansvarigt statsråd. Urban utveckling inriktas mot att bearbeta utbrett utanförskap i 
städerna, understödja samverkan mellan kommuner, samt att bidra till ökad lokal samverkan 
mellan myndigheterna. (Arbetsmarknadsdepartementet 2012c) Masteruppsatsen ingår i 
projektet Linnaeus Center on Social Policy and Family Dynamics in Europe (SPaDE). 
Uppsatsarbetet är ofinansierat men tar del av data i projektets bostadssfär. 
 
 
Studien undersöker om nyproduktion av hyresrätter påverkar den sociala blandningen i 
bostadsområden. I områden med nybyggda bostäder har målet under de senaste åren varit att 
integrera olika människor genom att skapa olika typer av aktiviteter i en blandad arkitektur. 
Detta gör det möjligt att undersöka och ytterligare utforska strategier för social blandning, 
vilket är viktigt på grund av framtida stadsutveckling med mindre segregation och ökad 
jämlikhet och tolerans. 
 
 
 
 
1.3 PROBLEMFORMULERING OCH TEORETISKT KONCEPT 
 
Studien vilar på en hypotes att dagens bostadspolitik och samhällsplanering grundas på tanken 
att social blandning bidrar till ett integrerat samhälle, och att blandade upplåtelseformer är en 
fungerande strategi för att skapa social blandning. Integrationspolitiskt och bostadspolitiskt är 
teorierna erkända och blandade upplåtelseformer inkluderas i nyproducerade bostadsområden 
för att bidra till social blandning. Eftersom dagens bostadspolitik lägger stor vikt vid social 
blandning och blandade upplåtelseformer är det väsentligt att utforska om hypotesen 
besannas, annars bör möjligen andra tillvägagångssätt åberopas för att hantera 
segregationsfrågan. Problematiken ligger i att social blandning och blandade upplåtelseformer 
inte är noga utrett för att kunna ligga till grund för bostadspolitiken med mål att minska 
boendesegregation och bidra till ett integrerat samhälle.  
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1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet är att analysera befolkningssammansättningen i nyproducerade bostadsområden med 
särskilt fokus på blandade upplåtelseformer som metod för att uppnå social blandning. Detta 
är uppdelat i olika avsnitt. Först ges en överblick över befintliga bostadsområden, i utvalda 
kommuner samt i stadsdelar. Sedan följer en analys över nyproduktionen i samma områden.  
 
 
 
Frågeställningar: 
 
 

• Bidrar social blandning i nyproducerade bostadsområden till minskad segregation? 
• Hur har upplåtelseformer i nyproduktion förändrats över tid (5-10 år)? 
• Hur ser en eventuell förändring av befolkningssammansättningen ut i 

upplåtelseformerna, särskilt hyresrätter (allmännytta)? Vad betyder det för 
segregationsprocessen och debatten om densamma? 

• Vilken roll har hyresrätten i det framtida samhällsbygget? 
 
 
 
 
1.5 DISPOSITION 
 
Kapitel 1 ger en bakgrund över ämnet, presenterar uppdraget samt syfte och frågeställningar. 
Nästa kapitel redogör för studiens metod och relaterar till relevant metod- och källkritik. 
Kapitel 3 tar sig ann tidigare forskning som rör begreppen boendesegregation, social 
blandning och blandade upplåtelseformer samt presenterar väsentlig forskning om svensk 
bostadspolitik och dess komplexitet. Presentation av data ges i kapitel 4 där statistik över 
kommunernas befintliga och nyproducerade bostadsområden sammanställs i diagram och text. 
Detta diskuteras i kapitel 5 i förhållande till den tidigare forskningen, och slutsatserna av 
studien redogörs i kapitel 6, där även vidare forskning och egna reflektioner avslutar studien.  
 
 
 
 
1.6 DEFINITIONER 
 
De definitioner som används i studien presenteras nedan (Boverket 2013): 
 
 
Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. I Sverige finns 
upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, samt en mindre del kooperativ 
hyresrätt. Boendeform är ett mindre precist begrepp, men det beskriver vanligen vilken typ av 
bostad man bor i – småhus eller flerbostadshus. Till småhusen hör fristående villor, radhus, 
kedjehus och parhus. Flerbostadshus innebär att huset har minst två våningar och minst tre 
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lägenheter, där lägenheterna ligger ovanpå varandra. De flesta hyres- och bostadsrätter, 
liksom kooperativ hyresrätt, finns i flerbostadshus men förekommer också i småhus. 
Äganderätter har tills nyligen enbart kunnat finnas i småhusform, så kallade egnahem. Sedan 
1 maj 2009 är det tillåtet med äganderätter även i flerbostadshus och kallas då ägarlägenheter. 
 
 
Hyresrätt innebär att man hyr en lägenhet av en hyresvärd, som äger en eller flera fastigheter 
med hyreslägenheter. Man kan också hyra någon annans privata bostad helt eller delvis, 
oavsett om denna är en hyresrätt, en bostadsrätt eller en äganderätt, men då har man inte 
samma besittningsskydd. I de data som presenteras i denna studie används begreppen 
kommunala, privata och övriga hyresrätter. Bostadsrätt innebär istället att man är medlem i en 
bostadsrättsförening, som äger en fastighet med lägenheter och där varje medlem har varsin 
lägenhet. Bostadsrätten innefattar dels en nyttjanderätt till lägenheten, dels en andelsrätt i 
föreningen. En bostadsrätt kan normalt sett säljas på den öppna bostadsmarknaden men 
köparen måste godkännas av föreningen. 
 
 
Kooperativ hyresrätt kan sägas vara ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt. En 
förening äger – eller hyr – en fastighet och enskilda föreningsmedlemmar hyr sina lägenheter 
av föreningen. Vid inflyttning betalas en form av deposition till föreningen, vilken återfås när 
man flyttar därifrån. Man kan alltså inte sälja sin lägenhet utan den lämnas tillbaka till 
föreningen när man flyttar. 
 
 
Äganderätt - egnahem och ägarlägenhet - innebär att man själv äger sin bostad. Sedan 1 maj 
2009 är det möjligt att bygga nya flerbostadshus med ägarlägenheter eller att bygga om 
byggnader som inte är bostadshus till ägarlägenheter. Denna boendeform innebär att man äger 
sin egen lägenhet, inte bara rätten att använda bostaden, som i bostadsrätt. Det innebär att man 
till exempel kan sälja, pantsätta eller utan tillstånd hyra ut den, precis som ett egnahem. 
Ägarna till lägenheterna är medlemmar i en samfällighetsförening, som ska sköta de 
gemensamma delarna. Tidigare förekom bostäder med äganderätt endast som småhus – 
egnahem – som säljs och köps på den öppna bostadsmarknaden. I denna studie presenteras 
egnahem och småhus var för sig, och ägarlägenheter är uteblivet.  
 
 
 
 

Den bakgrund som presenterats innebär en historisk skildring av svensk bostadspolitik samt 

en inblick i de metoder som använts och används för att motverka segregation, däribland 

blandade upplåtelseformer med social blandning som mål. Problemformuleringen beskriver 

hypotesen om de etablerade begreppen och tillvägagångssätten som ifrågasätts och relateras 

till syfte och frågeställningar. Härnäst följer ett kapitel som redogör för metodvalet.  

 



 16 

METOD 
 

 
 
 

Nedan följer en beskrivning av metod, avgränsningar och urval som gäller för studien, följt 

av relevant metod- och källkritik. Metoden ligger till grund för vidare empiriskt material, 

analys, diskussion och slutsatser.  

 
 
 
 
2.1 KVANTITATIV DATAANALYS 
 
Metoden för studien utgörs av dataanalys och studien bygger därmed på kvantitativt 
metodarbete. Kvantitativa metoder gör det möjligt att analysera, jämföra och pröva resultat 
från forskningen, och statistiska mätmetoder utgör en central del. (Magne Holme och Krohn 
Solvang 2006:14) Det är tillämpligt i denna studie eftersom studien grundas på hypoteser som 
är möjliga att testa med hjälp av statistik.  
 
 
Metoden är uppdelad i två delar, vilket är vanligt inom kvantitativ forskning. Å ena sidan är 
målet att utveckla teoretiska förklaringar, å andra sidan används empirisk data för att pröva de 
teoretiska förklaringarna. (Sverke 2010:50-51) Den första delen i studien fokuserar på att 
klarlägga vad tidigare forskning pekar på i frågan. Det är väsentligt att se till 
segregationsfrågan i helhet, men även att göra djupare redogörelser för begreppen ’social 
blandning’ och ’blandade upplåtelseformer’, både i form av en redogörelse av tidigare 
forskning samt ur ett svenskt perspektiv med en tillbakablick över den bostadspolitiska 
utvecklingen. Den andra delen består utav analys av statistik. Med hjälp av statistik över 
befolkning i nyproducerade bostäder samt i olika upplåtelseformer så fokuserar studien på att 
analysera resultaten, koppla ihop olika typer av statistik och dra slutsatser som i slutändan 
resulterar i ökad kunskap angående segregationsprocessen och strategier för social blandning.  
 
 
Statistiken utgår ifrån LOUISE data, vilket är en longitudinell databas kring bland annat 
utbildning, inkomst och sysselsättning. Fastighetstaxeringsdata används också, vilket 
presenterar bland annat fastighetstaxering och nybyggnadsår. (SCB 2012)  
 
 
Utöver kvantitativ data har en mindre intervjustudie genomförts via e-mail, där samhälls- och 
stadsplanerare tillfrågats angående strategier för social blandning och blandade 
upplåtelseformer samt betydelsen av hyresrätter och allmännyttan.  
 
 
 
 

2 
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2.2 AVGRÄNSNINGAR OCH URVAL 
 
Uppsatsen är avgränsad till att behandla nio kommuner i 
Sverige. Urvalet är gjort i överenskommelse med 
Arbetsmarknadsdepartementet, som utpekat kommunerna 
efter regeringens beslut om att det urbana utvecklingsarbetet 
påbörjar en ny fas. Kommuner fick under 2011 anmäla 
intresse om att delta i det kommande urbana 
utvecklingsarbetet. 23 kommuner anmälde intresse, varav 
nio stycken valdes ut efter följande kriterier 
(Arbetsmarknadsdepartementet 2012): 
 
 
 
 

• Förvärvsfrekvens lägre än 52 procent 
• Långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent 
• Gymnasiebehörighet lägre än 70 procent 

 
 
 

 Figur 1. Karta över urvalet av 
kommuner 

 
 
 
 
De nio kommunerna som analyseras i studien har en befolkningsmängd på minst 4000 
personer och är följande: Stockholm stad där stadsdelarna Rinkeby och Tensta är inkluderade, 
Södertälje kommun med Ronna och Hovsjö, Växjö med Araby, Kristianstad och 
Gamlegården, Malmö där Herrgården och Södra Sofielund ingår, Landskrona med Centrum-
Öster, Borås och Hässleholmen, Göteborg som inbegriper Gårdsten, Hjällbo, Norra 
biskopsgården och Bergsjön, samt Trollhättan som inkluderar Kronogården. Kommunerna 
och de utvalda stadsdelarna tydliggörs i figur 2 på nästkommande sida.  
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Figur 2. Utvalda kommuner och stadsdelar. Källa: 
Arbetsmarknadsdepartementet 2012, bilaga.  

 
 
 
 
 
För att hantera statistiken på en mindre skala används SAMS-områden som minsta enhet i 
studien. SAMS står för ’Small Areas for Market Statistics’ och är en indelning som bygger på 
kommunernas delområden i de större kommunerna och på valdistrikt i de mindre. 
(Fortsättningsvis i studien så klassas områden som SAMS-områden och stadsdelar som 
stadsdelarna ovan där SAMS-områden ingår). Antalet SAMS-områden är totalt cirka 9 200 i 
Sverige. (SCB 2013) Kartan på nästa sida visar Sveriges SAMS-områden utifrån den totala 
befolkningen, därefter följer bilder över de SAMS-områden som är utvalda i respektive 
kommun.  
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Figur 3. SAMS-områden i Sverige. Källa: SCB:s SAMS-atlas. http://www.scb.se/ 2013-04-18 
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Vidare så har fyra stadsdelar inom kommunerna valts ut: Ronna i Södertälje, Centrum-Öster i 
Landskrona, Hässleholmen i Borås samt Gårdsten i Göteborg. Dessa ska ge en inblick över 
befolkningssammansättningen på en mindre skala och gör det möjligt att jämföra med övriga 
områden. Stadsdelarna är valda utefter tillgängliga data samt inom vilka stadsdelar det har 
tillkommit nyproducerade bostäder. Inom dessa stadsdelar har SAMS-områden analyserats 
som är jämnstora vad gäller antal boende.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4. Utdrag över urvalet av SAMS-områden i de fyra kommunerna.  
Källa: SCB:s SAMS-atlas. http://www.scb.se/ 2013-04-18 

 
• Ronna, Södertälje 
• Centrum-Öster, Landskrona 
• Hässleholmen, Borås 
• Gårdsten, Göteborg 
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Figur 5. Stadsdelarna i respektive kommun.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Antal boende i de utvalda SAMS-områdena inom stadsdelarna, nyproduktion och  
befintliga bostäder år 2010.  

 
 

SAMS-område 
Antal boende i respektive 
SAMS-område, 
nyproduktion 

Antal boende i respektive 
SAMS-område,  
befintliga bostäder 

Ronna 7685 4736 
Centrum-Öster  1064 1571 
Hässleholmen  914 1805 
Gårdsten 1376 562 
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Vidare så har variabler valts för att göra det möjligt att fastställa befolknings-
sammansättningen inom olika upplåtelseformer i nyproducerade och befintliga bostäder. 
Urvalet är gjort efter disponibel data och inbegriper etniska och demografiska dimensioner 
inom boendesegregation, dock uteblir demografiska aspekter (Persson 2008:213). Följande 
variabler kommer att analyseras:  
 

 
 
→ Andel med dagar som arbetslös 
→ Andel med socialbidrag 
→ Andel med studiemedel 
→ Andel som är födda i Sverige 
→ Andel med universitets- eller högskoleutbildning  

 
 
 
 
Tidsperioden är vald från år 2000 till 2010, varav analysen kommer att skildra både femårs- 
och 10-årsperiod. Tidsperioden har överenskommits, framförallt på grund av de data som 
varit tillhanda och vad som anses klassas som nyproducerat. 5-10 år bakåt i tiden är mest 
relevant och möjligt i och med tidsbegränsningen för en masteruppsats på 30 högskolepoäng 
och tillgänglig data. 
 
 
 
 
2.3 METOD- OCH KÄLLKRITIK 
 
Studien är i grund och botten en statistikanalys som bygger på kvantitativ data som därefter 
analyseras för att kunna skildra populationen och vidare dra slutsatser om strategierna social 
blandning och blandade upplåtelseformer. Sverke (2010) beskriver detta som att 
sammankoppla två sfärer; valda kvantitativa variabler och teoretiska begrepp, vilket leder till 
en viss diskrepans. Målet är att skapa en stark relation mellan den statistiska analysen av 
variablerna och de teoretiska begreppen. Mätegenskaperna är därmed av stor vikt att 
utvärdera under arbetets gång. (Sverke 2010:50-51, 68) 
 
 
De urval som gjorts i samband med studien är framförallt valda kommuner, variabler och 
tidsperiod. Dessa urval är relevanta i förhållande till studiens syfte, tidsbegränsning och 
tillgänglig data. Urvalen medför avgränsningar som i sin tur är avgörande för resultatet. En 
aspekt är statistiken som valts. De data som används utgår först och främst från byggår för att 
definiera nyproduktionen inom kommunerna. Därefter analyseras populationen utifrån de 
presenterade variablerna ovan. SAMS-områden utgör den minsta enheten i studien. SAMS-
områden har kritiserats i tidigare studier, exempelvis så inbegrips olika folkmängd och det är 
därmed svårt att jämföra SAMS sinsemellan. Denna studie är dock fokuserad på 
upplåtelseformer, vilket SAMS-data visar ihop med andra variabler, vilket medför att SAMS-
data är passande för studien. De valda SAMS-områdena inom stadsdelarna är även valda för 
att de är ungefär lika stora befolkningsmässigt.  
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Eftersom statistiken utgår ifrån nio kommuner är det väsentligt att påpeka att dessa även är ett 
urval utifrån Arbetsmarknadsdepartementets tre premisser som presenterats tidigare. Studiens 
urval, också inbegripet avgränsningar, har skett följande: 
 
 
 

1. Arbetsmarknadsdepartementets urval av nio kommuner genom tre kriterier 
2. Fastställning av nyproducerade bostadsområden genom granskning av byggår 
3. Urval av aktuella SAMS-områden 
4. Fokusering på SAMS-områden inom stadsdelar i kommunerna som innehar 

nyproduktion, kontra SAMS-områden som innehar befintliga bostäder 
5. Ett urval av variabler för analys av populationen i dessa stadsdelar 

 
 
 
 
Källorna utgörs framförallt av forskning inom segregation, blandade upplåtelseformer, social 
blandning och resultat från statliga utredningar. Genom handledning och tidigare studier har 
forskning valts ut som kan bidra till studiens syfte och frågeställningar. Källorna är en 
blandning av normativa, det vill säga värderande källor som beskriver förhållningssätt och 
avsikter, samt kognitiva källor som är berättande och ger en allmän uppfattning. (Magne 
Holme och Krohn Solvang 2006:126-127) 
 
 
Studien följer Vetenskapsrådets principer för ’god forskningsed’ som handlar om forskarrollen 
och forskningsprocessen. (Vetenskapsrådet 2001:12) All vetenskap är normativ, det vill säga, 
oberoende av forskningsområde så grundar sig forskningen i slutändan på förutsättningar av 
normativ karaktär. Det väsentliga är att vara medveten om detta för att kunna dra försvarbara 
slutsatser. (Magne Holme och Krohn Solvang 2006:30) Forskning är inte heller värdeneutral, 
vilket medför att etiska aspekter är oerhört viktiga. Tystnadsplikt, falska premisser, 
anonymisering och vidare forskningspraxis är av stor vikt. (Magne Holme och Krohn Solvang 
2006:32) Detta är betydelsefullt eftersom studien är utförd på uppdrag för Arbetsmarknads-
departementet. Vetenskapsrådet poängterar att det är viktigt att fundera kring vem som har 
vinning av studien och vem som kan dra nytta av den, det vill säga nyttobegreppet. 
(Vetenskapsrådet 2011:35) De data som erhållits används på ett sådant sätt så sekretess och 
anonymitet inte utgör något problem, i Vetenskapsrådets avseenden. (Vetenskapsrådet 
2011:67-69) Enskilda individer och hushåll kommer inte vara utpekade eller möjliga att spåra, 
utan studien avser endast utvalda kommuner och SAMS-områden för att analysera de boende 
i olika upplåtelseformer.  
 
 
Det är också avgörande till vilken grad studien är relevant. Relevansen fastställs av tre 
faktorer; bruksvärdet, förståelsevärdet, samt nya teoretiska kunskaper. (Magne Holme och 
Krohn Solvang 2006:71) Den tidigare forskning som beskrivs i kapitel 3 konstaterar bristen 
på empiriska bevis, vilket påvisar denna studies originalitet och betydelse. Ämnet är även 
väsentligt eftersom bostadspolitiken är en viktig del i dagens politik och 
Arbetsmarknadsdepartementet ser stora utmaningar framöver.  
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Reliabilitet, det vill säga hur noggrant och utförligt gjord studien är, samt validitet, vad som 
mäts och hur pass uppklarat det är i frågeställningen, är två avgörande aspekter. (Magne 
Holme och Krohn Solvang 2006:163) Kvantitativa studier kan innebära mätfel och slumpfel, 
det vill säga en eventuell skillnad mellan erhållet och sant värde, samt det antagande att 
urvalsfel förekommer. (Dahmström 2005:318, 224) Detta är exempelvis relevant att ha i 
åtanke att urvalet av stadsdelar inte kan appliceras och ha samma värde som en 
totalundersökning hade haft. Studien ser även endast till några få SAMS-områden inom 
stadsdelarna, vilket inte nödvändigtvis kan skildra hela stadsdelens 
befolkningssammansättning.  
 
 
Representativiteten förutsätter att vi mäter det vi vill mäta och tolkar statistiken korrekt och 
passande. Det är lätt att tolka mer än vad det insamlade materialet ger grund för, vilket är en 
utmaning att ha i åtanke. (Magne Holme och Krohn Solvang 2006:156-157) Kvantitativa 
analyser kan innebära tänkbara felanalyser och felkällor, som Vetenskapsrådet benämner det. 
(Vetenskapsrådet 2011:44-45) Det kan vara möjligt att andra effekter eller bakomliggande 
orsaker kan påverka statistiken, vilket gör att slutsatser kan vara svåra att dra. De data som 
används är tillförlitliga och analysen är relevant vilket bidrar till trovärdiga resultat och 
slutsatser.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Det är sammantaget nio kommuner, varav SAMS-områden i fyra stadsdelar, som analyseras 

utifrån ett urval av variabler och inom en tioårsperiod. Sammanfattningsvis så utgörs studien 

av kvantitativ dataanalys, som medför för- och nackdelar presenterade ovan. Vidare så 

kommer tidigare forskning inom ämnet att redogöras och diskuteras innan dataanalysen 

presenteras.  
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TIDIGARE FORSKNING 
 

 
 
 
Kapitel 3 avser att redogöra tidigare forskning och litteratur i ämnet. Ett urval av tidigare 

forskning förklaras kring: 1) boendesegregation, 2) social blandning, 3) blandning av 

upplåtelseformer, samt 3) svensk komplexitet i bostadspolitik.  

 
 
 
 
3.1 BOENDESEGREGATION 
 
Segregation är en global företeelse som speglar en problematik i dagens samhälle vad gäller 
människors förhållande till platser och relationen mellan olika områden. Det finns många 
varianter av segregering, men enligt Persson (2008) relateras begreppet till separation av olika 
grupper i samhället genom exempelvis ålder, utbildning, inkomst, etnicitet, rörlighet och 
bostäder. Dessa kan i sin tur delas in i olika dimensioner såsom etniska, ekonomiska och 
demografiska. (Persson 2008:213) Men segregation uppstår inte enbart inom ett område utan 
det handlar om var samtliga människor bor och deras levnadsvillkor, samt relationen mellan 
flera geografiska områden (Palander 2006:85). Det är således områdens förhållanden till 
varandra och hur det påverkar samhället och dess individer.  
 
 
Boendesegregation benämns segregation som innefattar gruppers segregering med avseende 
på boende. Det är när grupper av människor bor åtskilt och ofta kategoriindelat. Skalan kan 
variera, men på senare tid är det allt vanligare att använda SAMS-områden, liksom i denna 
studie (Kölegård Stjärne et al 2007:155). Boendesegregation förknippas oftast negativt och 
fokus ligger vanligast på fattigare utsatta områden. Palander (2006) sammanfattar de problem 
som forskarna förknippar med boendesegregation, nämligen (Palander 2006:76-81): 
 
 
 
• Social exkludering 
• Begränsade möjligheter 
• Socialt avstånd, fragmentering 
• Stigmatisering 
• Utsatthet 
• Grannskapseffekter 
• Social hierarki och kulturell hegemoni 
• Ojämn tillgång till makt 
 
 
 

3 
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Palander (2006) nämner att boendesegregation framförallt handlar om det sociala avståndet. 
Flertalet forskare menar att ju mindre socialt avstånd, desto större är chansen att människor 
med olika bakgrund bosätter sig i samma område. Segregation är därmed ett mått på och ett 
resultat av socialt avstånd och speglar samhällsklyftorna. (Palander 2006:83) Enligt Lilja 
(1999) så är inte bara avståndet mellan människor, utan den fysiska miljön är även en 
avgörande faktor. Det är framförallt två problemkomplex som infinner sig i 
segregationsfrågan: 1) människors utsatthet och den fysiska miljöns betydelse för 
platsidentitet och meningsskapande, samt 2) den ökade åtskillnaden som finns mellan 
människor och områden som ofta leder till främlingskap. (Lilja 1999:101) Det är emellertid 
både platsen i fråga och det sociala avståndet som är de huvudsakliga aspekterna.  
 
 
Så hur minskas boendesegregation? På olika skalor och inom olika områden så arbetas det för 
att skapa ett integrerat samhälle och diverse metoder har etablerats för att motverka 
segregation. Ett exempel som kan ses som medel för att hantera boendesegregation är den 
svenska allmännyttan. Allmännyttan, som introducerades i bakgrunden för denna studie, är ett 
exempel på en politisk strategi på svensk nationell nivå, och som har varit en del av idén om 
det svenska folkhemmet sedan mitten av 1960-talet. Lilja (1999) beskriver att målsättningen 
att planera för integration och minska segregation har varit uttalad sedan 1970-talet, främst 
genom att försöka stärka gemenskapen mellan människor i områden. Åtgärderna har varit i 
första hand att blanda upplåtelseformer och människor med olika bakgrund och att försöka 
utjämna livsvillkoren mellan olika grupper. (Lilja 1999:101)  
 
 
Internationellt så har politiken mestadels inriktats mot specifika områden, så kallade 
områdesbaserade åtgärdsprogram. I Sverige har dessa karakteriserats av socialt inriktad 
områdesbaserad urbanpolitik sedan 1990-talet. Politiken, som inriktas mot att förbättra sociala 
aspekter i utpekade områden, anses medföra lokalism, ökade livschanser och ökat socialt 
kapital. (Palander 2006:114-116)  
 
 
Palander kritiserar områdesbaserade åtgärdsprogram, bland annat på grund av att en 
avgränsning till utpekade områden betyder att vissa områden och människor inkluderas och 
vissa exkluderas, och relationella aspekter av segregering ignoreras (Palander 2006:114-116). 
Men forskare drar ofta slutsatser som hänvisar till metoder på en mindre skala, såsom ett 
bostadsområde. Bland annat så drar Lilja (1999) slutsatser som grundas i resultatet av 
segregation i miljonprogrammen. Det pekar på att planeringen bör hantera 
segregationsproblematiken desto mer och måste inbegripa att förbättra människors möjlighet 
att leva med viss värdighet, samt att stärka boendes möjligheter att finna identitet och hantera 
främlingskap. Dåtidens moderna och tekniska planering, som Lilja beskriver, ska istället 
utvecklas med ett humanistiskt perspektiv och fokuseras på integration, identitet, och 
urbanitet. (Lilja 1999:100-107) Turner och Whitehead (2002) menar att boendesegregation 
kan begränsas genom att stödja krisdrabbade områden och upprätthålla en social 
bostadssektor som inte är geografiskt koncentrerade eller bara innefatta höginkomsthushåll. 
Detta bör utvecklas och behandlas i en övergripande bostadspolitik som siktar på hållbar 
utveckling. (Turner och Whitehead 2002:216) 
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Palander (2006) betonar fortsatt att det finns ytterligare faktorer och fler aspekter som måste 
inkluderas. Svensk boendesegregation fokuserar främst på socioekonomiska aspekter, såsom 
koncentrerad ekonomisk status och social segregation i form av bland annat andel 
socialbidragstagande (Palander 2006:166-167). En aktuell aspekt som också kan inkluderas 
kan exempelvis vara orsakssambanden mellan segregation och boendekarriär. (Palander 
2006:199) 
 
 
Enligt forskare krävs således insatser på olika nivåer för att ta sig an boendesegregationen. 
Idag används fortfarande områdesbaserade strategier för att integrera människor, där blandade 
upplåtelseformer är en sedvanlig metod. Vidare kommer forskning att presenteras som 
behandlar social blandning som målsättning och blandade upplåtelseformer som strategi. 
 
 
 
 
3.2 SOCIAL BLANDNING I BOSTADSOMRÅDEN 
 
Social blandning (engelskans ’social mix’) är ett begrepp som beskriver att en blandning av 
människor i områden bidrar till integration och ett mer jämställt samhälle, det är med andra 
ord ett mål och ett medel för att motverka segregation. Det åstadkommes vanligast med hjälp 
av fysiska medel såsom fysisk variation, men inbegriper även sociala och ekonomiska 
förfaranden. Idéen uppdagades redan under 1800-talet med bysamhället som ideal i 
jämförelse med den osunda industriella staden. Målet var att skapa harmoniska miljöer där 
fattiga och rika förenades. Det skulle även bidra till en hälsosammare stad med färre sociala 
problem. (Sarkissian 1976:231–246, Forrest 2000:207–219, Cole & Goodchild 2001:351–
360)  
 
 
Arthurson (2002) menar att teorin om social blandning bygger på tesen om grannskapseffekt. 
Grannskapseffekt innebär att människor som bor koncentrerat i ett område påverkar varandra 
vilket resulterar i ett visst beteende eller särskilda aktiviteter. Socioekonomiskt missgynnade 
människor i ett grannskap påverkar varandra negativt och blir desto mer missgynnade och har 
en begränsad åtkomst till samhället. Social blandning bidrar i detta fall till en positiv 
grannskapseffekt, med andra ord så integrerar det människor i samhället och ökar jämställdhet 
och socioekonomisk välfärd. Grundtanken är att de som har större socioekonomisk fördel 
påverkar och hjälper de som är missgynnade och därmed bidrar social blandning till större 
välbefinnande. (Arthurson 2002:246, 255) 
 
 
I andra länder, exempelvis Nederländerna, Storbritannien och USA, beskriver Holmqvist och 
Bergsten (2009) att social blandning är en metod för att bekämpa negativa 
grannskapseffekter, vilka är resultat av en koncentration av missgynnade hushåll. Jämfört 
med Sverige så är inte politiken för social blandning en del av den allmänna politiken för ett 
välfärdssystem, utan snarare en strategi för utsatta grupper, och etnicitet har en större 
betydelse. (Holmqvist och Bergsten 2009:487-488)  
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Nedan har Kearns och Mason (2007) sammanställt de tänkbara positiva effekter som social 
blandning förväntas föra med sig. 
 
 
 

Effekter för ekonomi och service 

Bättre kvalitet på offentlig service 
Bättre kvalitet och kvantitet på privat service 
Förstärkt lokal ekonomi 
Fler arbetsmöjligheter 

Samhälleliga effekter 

Ökad social integration  
Förstärkt platstillhörighet  
Minskad rörelse och ökad stabilitet  
 

Sociala effekter 

Minskat förargelseväckande beteende 
Bättre underhåll av fastigheter och trädgårdar 
Förbättrad utbildningsnivå 
 

Motverkar segregation 

Minskad stigmatisering 
Förbättrad anknytning till andra områden  
Ökat socialt nätverk 
 

 
Figur 6. Tänkbara positiva effekter av social blandning. Källa: Kearns och Mason 2007:665, egen 

översättning. 
 
 
 
Social blandning är alltså starkt förknippat med att förhindra boendesegregation. Men är det 
sämre att vara fattig i ett segregerat utsatt bostadsområde än i ett social blandat område? Den 
frågan ställer sig Atkinson och Kintrea (2001) i sin studie som visar att det både är områdets 
struktur och kontext som är avgörande faktorer (Atkinson och Kintrea 2001:2295). Det är 
således omöjligt att dra så pass generella slutsatser, utan problematiken är platsbunden och 
stigmatiserad. Arthurson (2002) tillägger att social blandning är problematiskt att uppnå, 
exempelvis så är det är svårt att underlätta social kontakt mellan parter för att främja 
integration, och att ifrågasätta den sociala blandningen orsakar spänningar mellan människor 
snarare än social sammanhållning (Arthurson 2002:247). 
 
 
Forskare har på senare tid även kritiserat social blandning. Exempelvis ifrågasätter Atkinson 
(2005) de alltför positiva antagandena som görs, och menar att planerare inte bör förlita sig på 
att social blandning enbart för med sig positiva effekter (Atkinson 2005:27). Bergsten och 
Holmqvist (2007) beskriver framförallt två kritiska aspekter. Målet med social blandning 
skulle kunna orsaka en högre grad av otrygghet i områden då en blandad befolkning kan leda 
till konflikter och irritation. Heterogena områden kan även vara svårare att förvalta eftersom 
det kräver ett större utbud och krav på service som ska vara tillgänglig för alla, samtidigt som 
kundkretsen blir desto mindre. (Bergsten och Holmqvist 2007:69) 
 
 
Forskarna framstår ändock som eniga vad gäller social blandning och dess effekter, även om 
många menar att teorin tål att ifrågasättas på senare tid. Det är ett historiskt etablerat begrepp 
och är fortfarande en högst accepterad målsättning inom samhällsplanering och 
integrationspolitik. Kearns och Mason (2007) relaterar social blandning till politiska mål om 
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hållbara städer där ett blandat samhälle med tolerans, respekt och engagemang eftersträvas. 
För att uppnå detta inriktas bostadspolitiken till att uppföra skäliga bostäder av olika slag och 
upplåtelseformer för att tillgodose alla hushåll oavsett storlek, ålder och inkomst. (Kearns och 
Mason 2007:662) Men finns det någon forskning som inbegriper blandade upplåtelseformer 
och dess effekter? 
 
 
 
 
3.3 BLANDADE UPPLÅTELSEFORMER SOM POLITISK STRATEGI 
 
Blandade upplåtelseformer är en strategi som bygger på argument om social blandning, och 
har, som tidigare beskrivits, varit på den politiska agendan en längre tid. Bergsten och 
Holmqvists (2007) studie visar bland annat att majoriteten av kommunerna, 93,3 %, verkade 
för att blanda upplåtelseformer och hustyper. (Bergsten och Holmqvist 2007:80)  
 
 
I jämförelse med social blandning så råder det delade meningar vad gäller effekterna av att 
blanda upplåtelseformer. Å ena sidan konstaterar Randolph och Wood (2003) bland annat att 
den forskning som finns tillgänglig är långt ifrån till att fastställa effekterna (Randolph och 
Wood 2003:iii). Å andra sidan menar Kleinhans (2004) att det inte är bristen på empiriska 
bevis, utan snarare det faktum att ämnet är osäkert och luddigt vilket gör att forskningen om 
blandade upplåtelseformer och dess effekter blir oklar (Kleinhans 2004:384). 
 
 
De studier som finns tillgängliga ifrågasätter oftast strategin, däribland Holmqvist (2009) som 
drar slutsatsen att blandade upplåtelseformer fungerar vid en statlig bostadsmarknad, men 
desto sämre ju mer bostadsmarknaden avregleras. Detta beror mestadels på den ökade risken 
som uppkommer för bostadsbolagen vilket resulterar i minskade investeringar. Det 
förekommer även fler ombildningar från bostadsrätter till hyresrätter i och med avregleringen, 
vilket har orsakat gentrifiering i efterfrågade områden och ökad homogenitet och polarisering. 
Ombildningarna sker i högre grad av privata hyresvärdar, vilket innebär att statligt ägda 
hyresrätter blir koncentrerade i utsatta områden. (Holmqvist 2009:277)  
 
 
Men det är inte enbart en avreglering av bostadsmarknaden som får strategin att svaja. 
Holmqvist (2009) poängterar de målkonflikter som framträder i stadsplaneringen, exempelvis 
att antingen sträva efter en social blandning, eller sträva efter att uppfylla tidsperioden och 
antalet nyproducerade bostäder. Detta ska även överrensstämma med vad som efterfrågas på 
marknaden. Holmqvist beskriver också problematiken som ligger i att individen inte värderar 
att bo i ett blandat område särskilt högt, utan att en trygg miljö och tillgång till god service 
och kommunikationer är betydligt viktigare. Det är stigmatiseringen av områden som 
påverkar valet, och inte sammansättningen av befolkningen. (Holmqvist 2009:277-278)  
 
 
Det är således även en fråga på individnivå där värderingar och uppfattningar har en stor 
betydelse. Arthurson (2002) beskriver bland annat att social blandning bygger på frågan kring 
samhällets ansvar för individen. Debatten handlar i detta fall om vem som ansvarar för 
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ojämlikheter och missgynnade i bostadsområden, huruvida det är de missgynnades eget 
ansvar för sin egen uteslutning eller inte. (Arthurson 2002:246) Frågan om blandade 
upplåtelseformer blir i detta resonemang oerhört ideologisk. Sarkissian (1976) är en av de 
forskare som efterfrågar att de politiska och ideologiska ramarna uppmärksammas, eftersom 
ämnet grundas i det (Sarkissian 1976:242-243). 
 
 
Kearns och Mason (2007) ifrågasätter både social blandning och blandade upplåtelseformer, 
vilket de sammanfattar i tre avseenden. Först och främst huruvida blandade upplåtelseformer 
bidrar till hushåll med olika inkomst eller inte. Det bygger på strategin att sprida ut fattigdom 
vilket bidrar till positivare attityder och beteendemönster och långsiktigare säkrare inkomster. 
Men det finns få empiriska belägg som påvisar sådana effekter. De exempel som Kearns och 
Mason (2007) refererar till bevisar att en blandning av upplåtelseformer oftast minskar 
koncentrationen av fattigdom och missgynnade, men inkomsterna varierar eftersom 
kopplingen mellan inkomster och upplåtelseformer är mer komplex och imperfekt. (Kearns 
och Mason 2007:663) 
 
 
För det andra så fokuserar frågan om social blandning på de positiva fördelar som det antas 
leda till. Man förbiser potentiella negativa effekter såsom att missgynnade hushåll skulle 
kunna må sämre av att blandas med gynnade hushåll på grund av exempelvis avundsjuka. 
Eller att barn till hushåll med högre inkomst påverkas och influeras negativt. Även detta 
relateras till tesen om grannskapseffekt, dock en ’relativt missgynnad grannskapseffekt’. 
(Kearns och Mason 2007:664) En tredje problematik som Kearns och Mason (2007) finner är 
huruvida det är möjligt att applicera social blandning och blandade upplåtelseformer på alla 
samhällen, grannskap och miljöer, eller om det är omöjligt i praktiken. (Kearns och Mason 
2007:664) Många forskare menar att området i sig och lokaliteten är betydelsefull och unik 
för varje plats, exempelvis Liljas (1999) uppfattning om platsidentitet. Arthurson (2002) 
poängterar att det är viktigt att ta itu med socioekonomiskt missgynnade områden lokalt på 
plats, det vill säga den ursprungliga geografiska platsen är av stor vikt, utan att helt och hållet 
basera integrationen på teorin om social blandning (Arthurson 2002:258). 
 
 
En studie som fokuserar på lokal nivå är Kearns och Masons (2007), vilken analyserar andelar 
av upplåtelseformer i relation till lokala grannskapsproblem och service. Studien visar att 
ägandebostäder, men även en blandning mellan äganderätter och hyresrätter, bidrar till färre 
grannskapsproblem och bättre service (Kearns och Mason 2007:686-687). De sammanfattar 
sin forskning med att blandade upplåtelseformer tyder på en förbättrad hälsa och större 
möjligheter för unga i låginkomstområden. Forskning visar också på förbättringar genom en 
blandad inkomstnivå, vilket däremot är beroende på hur detta verkställs. (Kearns och Mason 
2007:668)  
 
 
Detta överensstämmer med Kleinhans (2004) som beskriver en förbättrad boendekvalitet i 
områden med blandade upplåtelseformer, men belyser problematiken angående 
bostadsområdens rykten. Utöver ryktet identifierar Kleinhans ytterligare brister i strategin. 
Det sociala avståndet mellan de boende i olika upplåtelseformer kvarstår, trots en blandning 
av upplåtelseformer, därtill så ökar risken för konflikter. Den positiva grannskapseffekten 
ifrågasätts även då exempelvis potentiella förebilder inte alltid existerar inom grannskap. 
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Samtidigt fastställer Kleinhans att en blandning bidrar till ökade möjligheter för de boende 
och en ökad möjlighet att integreras. Huruvida kommuner legitimt kan stödja sig mot 
strategin att blanda upplåtelseformer är ovisst, men många sociala aspekter är inte uppklarade, 
såsom delade normer, förtroende och socialt kapital. (Kleinhans 2004:384-385) 
 
 
Trots att viss forskning tyder på att blandade upplåtelseformer inte alltid leder till önskad 
effekt, och trots en bostadsmarknad som förändras mer och mer, används det idag som metod 
inom den svenska bostadspolitiken och inom samhällsplanering. Randolph och Wood (2003) 
sammanfattar det hela med att den forskning som finns tillgänglig angående blandade 
upplåtelseformer fastställer att strategin uppfattas resultera i social blandning. (Randolph och 
Wood 2003:ii) Eftersom en social blandning är målsättningen och blandade upplåtelseformer 
är ett relativt praktiskt och reellt sätt att hantera integrationsfrågor, så väljer stat och kommun 
att använda metoden.  
 
 
 
 
3.4 SVENSK KOMPLEXITET OCH EN BOSTADSPOLITIK I 

FÖRÄNDRING 
 
I Sverige förekommer blandade upplåtelseformer som strategi i politik och bostadsfrågor för 
att uppnå social blandning. Detta visar Bergsten och Holmqvist (2007) genom att 
exemplifiera användningen av ’allsidig hushållssammansättning’ i statliga utredningar 
alltsedan 1970-talet. (Bergsten och Holmqvist 2007:61) Holmqvist och Bergsten (2009) 
finner även att social blandning i Sverige främst fokuserar på den faktiska blandningen, med 
andra ord blandningen av bostäder vad gäller besittningsrätt och struktur såsom storlek och 
typ av bostad. (Holmqvist och Bergsten 2009:488) Det är en strategi som används främst vid 
nyproduktion av bostäder och vilar på antagandet att en blandning av upplåtelseformer leder 
till en blandning av befolkning. Det antar i sin tur att människor främst vill bo i fysiskt och 
socialt varierade områden.  
 
 
Många anser att den svenska bostadspolitiken är unik i jämförelse med internationella 
exempel. Enligt Turner och Whitehead (2002) beskriver bland annat att Sverige förespråkar 
räntesubventioner, neutralitet mellan upplåtelseformer, olika typer av förmåner i form av 
subventioner och inkomster, samt låga risker för investerare, fastighetsägare och hyresgäster. 
Bostadssektorn ska vara öppen för alla typer av hushåll oberoende av inkomst eller etnicitet. 
(Turner och Whitehead 2002:204, 215) Holmqvist och Bergsten (2009) menar att social 
blandning ingår i politiken för det svenska välfärdssystemet. Integrationspolitiken värderar 
arbetsmarkanden som det främsta verktyget, där sysselsättning bidrar till ökat socialt kapital 
och ökad kunskap inom ekonomi- och bostadsfrågor. Genom att bo i ett socialt blandat 
område antas ett ökat socialt nätverk, ökad chans till arbete och ett vidare integrerat samhälle. 
(Holmqvist och Bergsten 2009:487-488)  
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Allmännyttan har haft en särskild roll i svensk bostadspolitik, vilket beskrevs i bakgrunden 
för denna studie. Hyresgästföreningen är en viktig aktör i Sveriges bostadspolitik och talar för 
allas rätt till en bra bostad. Gunnarsson (2012), regionordförande på Hyresgästföreningen, 
förespråkar starkt en hög andel av hyresrätter i bostadsområden. En undersökning gjord av 
TNS/Sifo visar att 80 procent av stockholmarna anser att hyresrätter bör prioriteras i 
nyproduktion, och en majoritet anser att hyresrätter är bäst lämpade för dem som söker sig till 
Stockholm för utbildning, arbete eller första egna bostad. Hyresgästföreningen drar som 
slutsats som grundas i studien att neutralitet mellan upplåtelseformer bör återinföras och 
använda allmännyttan för att producera fler hyresrätter. Detta skulle bidra till en ökad 
nyproduktion på 40 procent. (Gunnarsson 2012)  
 
 
Men den allmänna uppfattningen om allmännyttan har börjat ifrågasättas och forskare menar 
att den svenska nutida bostadspolitiken genomgår förändringar, framförallt sedan 1990-talet. 
Turner och Whitehead (2002) beskriver att högre byggkostnader och slösaktiga 
produktionsmetoder under 1990-talet ledde till att subventioner inte var lika självklart som 
tidigare, och politiken kom att fokusera på människor som var i verkligt behov av bostad. 
Under 2000-talet omprövades den svenska bostadspolitiken vilket ledde till en tydligare 
inriktning på de ekonomiska förutsättningarna och budget. (Turner och Whitehead 2002:202, 
205) Förändringarna och de nya målsättningarna inom bostadspolitik och skattesystem 
medför ett annat beteende hos hushållen, direkt och indirekt. Ersättningen av subventioner 
genom inkomstrelaterad efterfrågan genererar höjda hyror och utgifter för hushållen och ökar 
risken för finansiärer och konsumenter. I många fall har regeringen varit tvungen att minimera 
riskerna för att stimulera nya bostadsprojekt. (Turner och Whitehead 2002:215)  
 
 
Undersökningar ifrån SCB (2011) visar förändringen i bostadssystemet, bland annat genom 
att redovisa siffror på antalet bostadsrätter i jämförelse med hyresrätter mellan år 1990 och 
2011, vilket illustreras i diagrammet på nästa sida.  
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Figur 7. Bostadsrätternas och hyresrätternas förändring 1990-2011. Riket 1990=100. Källa: Kalkylerat 
bostadsbestånd 2011, http://www.scb.se/pages/pressrelease____335520.aspx 2013-04-09.  

 
 
 
 
Christophers (2013) menar att det svenska bostadssystemet har blivit onödigt komplext på 
grund av nya tankesätt, prioriteringar och målsättningar. Dagens svenska bostadspolitik är 
orimligt komplex och bygger på ett äldre regelverk med nutida neoliberala element, som i 
kombination orsakar socioekonomiska skillnader i samhället. (Christophers 2013:1) Dagens 
regelverk beskriver Christophers vara uppdelat mellan regler som påverkar hyran, ett 
kösystem som bygger på förhandlingar mellan hyresgäst och hyresvärd, samt regler för 
andrahandsuthyrning. (Christophers 2013:4) De neoliberala inslagen karaktäriseras av:  
 
 
 

• avregleringen av internprissättning i bostadsrätter 1968 
• den växande marknadsorienteringen av allmännyttan sedan 1990-talet 
• minskad neutralitet mellan upplåtelseformer och gradvis ersättning och privilegier 

till ägandebostäder jämfört med uthyrning 
 
 
 
 
Christophers (2013) menar att ett vanligt argument från den politiska högern och från 
ekonomer samt från hyresvärdar är att reglering för hyra inte är hållbart. Hyrorna hålls under 
marknadsnivåer vilket gör det olönsamt för uthyrning och orsakar ytterligare bostadsbrist. 
Lösningen i detta fall skulle vara att ta bort hyresreglering för uthyrning och infria en fri 



 34 

marknad, vilket skulle bidra till att fler fastigheter kommer att byggas och fler bostadsrätter 
kommer att hyra ut. Men Christophers (2013) anser att dessa argument förbiser de ökade 
markpriserna i städerna, inflation, samt att den ökade kostnaden för nyproduktion resulterat av 
färre subventioner. Problemet uppstår från båda sidor och bildar en hybriditet som påverkar 
sociala frågor. Bostadssystemet lämnar endast ett alternativ - att köpa. Med andra ord är 
människor pressade att köpa sin bostad och priserna drivs upp på grund av bristen på 
alternativ. De höga priserna och behovet av en kontant handpenning och en stadig inkomst 
lämnar endast en socioekonomisk minoritet möjlighet att köpa bostad. (Christophers 2013:19-
22) Turner och Whitehead (2002) menar att bostadspolitiken bör fokusera på att (Turner och 
Whitehead 2002:216): 
 
 
 

• upprätthålla kvaliteten på det befintliga beståndet 
• underlätta unga hushåll inträde på marknaden och erhålla lämplig bostad 
• ge stöd till låginkomsthushåll för att uppnå en anständig bostad 
• underlätta rörlighet 
• minska de negativa effekterna av segregation 
• säkerställa ett hållbart inhysningssystem 

 
 
 
 
Det är flertalet som ställer sig kritiska till denna förändring av svensk bostadspolitik. Turner 
(1996) slår fast att ökade inkomstskillnader i kombination med både minskade 
bostadssubventioner och marknadsanpassade hyror leder till en ökad inkomst- och 
boendesegregation. (Turner 1996:598) De menar på att en social blandning blir svår att uppnå 
på grund av bland annat prisnivåer och inkomstskillnader. Frågan är hur stor betydelse 
blandade upplåtelser har i segregationsfrågan och om betydelsen förändras i och med 
förändrad bostadspolitik.  
 
 
Under Boverkets forum för bostadsbyggande som hölls 2013-04-26 diskuterades hur det är 
möjligt att få fram fler bostäder. Bostadsminister Stefan Attefall, professor Stellan Lundström 
vid KTH, kommuner, näringsliv samt Boverket deltog vid forumet och diskuterade 
möjligheter, hinder och lösningsförslag. Lundström (2013) framlade bland annat vikten av att 
skapa en statlig allmännytta, och vidhöll att den idag kan anses vara avskaffad. När det gäller 
upplåtelseformer så menar Lundström att marknaden idag bygger för flyttkedjan, det vill säga 
flyttmönster och boendekarriär. Denna flyttkedja utelämnar de så kallade inlåsningseffekter 
som finns på marknaden, vilket orsakar instabilitet i systemet. Det behövs någon form av 
socialt boende och staten bör ta ett större ansvar och fokusera på människors flyttkedjor. 
(Lundström 2013)  
 
 
Attefall (2013) menar däremot att en statlig allmännytta är avvisat på en bred politisk basis, 
med förklaringen att det då är nödvändigt att klassificera människor i olika fack, vilket 
orsakar både problematik vad gäller regleringar och kösystem. Kommunala bostadsföretag 
ska istället ha höga sociala ambitioner så att alla har möjlighet till bostad. (Attefall 2013) 
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Det här kapitlet har behandlat boendesegregation, social blandning, blandade 

upplåtelseformer samt ett svenskt perspektiv. Tidigare forskning visar på att 

boendesegregation handlar om både socialt avstånd och den fysiska miljön. En social 

blandning förväntas integrera människor, men förbiser problematiken med stigmatisering, 

platsbundenhet och eventuellt ökade konflikter. Trots osäkerhet används blandade 

upplåtelseformer som strategi för att bidra till social blandning. Det är politiskt etablerat och 

uppfattas ska förbättra hälsa och boendekvalitet.  

 

Forskning pekar dock på att det sociala avståndet kvarstår och poängterar betydelsen av 

värderingar och risken för konflikter. I Sverige så är bostadssystemet uppbyggt kring 

välfärdssystemet med starka aktörer och en tro på allmännyttan. Forskare menar att systemet 

är i förändring och utvecklingen pekar på en ökad marknadsekonomisk bostadsmarknad. 

Frågan är om blandade upplåtelseformer är en fungerande strategi för att minska 

boendesegregation och öka boendekvalitet idag, och om det fortfarande är etablerat inom 

kommunerna.  
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PRESENTATION AV DATA 
 

 
 
 
Kapitel 4 redogör för de data som ligger till grund för studien. Statistiken är uppdelad i tre 

etapper. Den presenterar först upplåtelseformer och befolkningssammansättning i befintliga 

bostäder, inom kommunerna och inom de utvalda SAMS-områdena i stadsdelarna. Den andra 

etappen fokuserar på nyproduktionen av bostäder i samma områden. Slutligen presenteras 

hyresrättens roll i dagens samhällsplanering med en sammanställning av en intervjustudie 

gjord med planerare och stadsarkitekter inom några av kommunerna. Detta avslutar den 

empiriska delen av studien.  

 
 
 
 
4.1 UPPLÅTELSEFORMER OCH BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING 
 
 
 
4.1.1 Befintliga bostadsområden 
 
Till att börja med är det av intresse att redogöra hur blandningen av upplåtelseformer faktiskt 
ser ut. Inom de sju valda kommunerna förekommer olika upplåtelseformer inom varje SAMS-
område. Den procentuella andelen av varje upplåtelseform för samtliga SAMS-områden år 
2009 presenteras i cirkeldiagrammet och tabellen nedan. Detta ger en bild av hur blandningen 
av upplåtelseformer ser ut i dagens bostadsområden som inte inkluderar nyproducerade 
bostäder.  
 
 

4 
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Figur 8. Diagram över den procentuella fördelningen av upplåtelseformer i kommunernas SAMS-

områden.  
 
 
 
 
Tabellen visar andelen upplåtelseformer sammantaget inom kommunerna, både antal och 
procent. Resultatet åskådliggör att det förekommer en blandning av upplåtelseformer inom 
kommunerna. Egna hem utgör en majoritet i områdena, men vid en summering av de olika 
typerna av hyresrätter uppkommer denna kvot till hela 37 procent, och utgör i sådana fall en 
majoritet utav upplåtelseformer. Bostadsrätt och privat hyresrätt har ungefär lika stor andel.  
 
 
Denna blandning av upplåtelseformer synliggörs även vid en närmare titt på de SAMS-
områden som är belägna i de fyra utvalda stadsdelarna. Nedan presenteras resultatet för år 
2009.  
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Figur 9. Diagram över procentuell andel upplåtelseformer år 2009 i SAMS-områden inom 

stadsdelarnas befintliga bestånd.  
 
 
 
 
Genomsnittet är att inom ett SAMS-område ha en blandning på tre olika upplåtelseformer. 
SAMS-området i Gårdsten innehåller dock endast en upplåtelseform medan Centrum-Öster 
har en jämn procentuell fördelning på sex upplåtelseformer. Inom det befintliga beståndet av 
bostäder så varierar därmed anparten upplåtelseformer.  
 
 
För att gå vidare så redogörs befolkningssammansättningen i befintliga bostadsområden. 
Detta görs för SAMS-områden inom stadsdelarna där endast befintliga bostäder finns. För att 
se hur befolkningssammansättningen ser ut i befintliga bostäder så följer nedan en 
beskrivning av befolkningssammansättningen som bor i de fyra stadsdelarna och hur denna 
utveckling har skett över en tioårsperiod.  
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Figur 10. Andelen arbetslösa i befintliga bostäder i utvalda SAMS-områden inom stadsdelarna.  
 
 
 
När det gäller andelen arbetslösa i befintliga bostäder inom stadsdelarna ser utvecklingen 
varierad ut. Diagrammet ovan tydliggör att Hässleholmen och Centrum-Öster ökade i 
arbetslöshet fram till år 2006, och har därefter minskat. Centrum-Öster har minst antal boende 
i befintligt bestånd som är arbetslösa år 2010. Gårdsten har stadigt sjunkit i andel arbetslösa 
från att år 2000 haft omkring 6 procent, till att 2010 minska till under 4 procent. Slutligen så 
har Ronna haft en jämn arbetslöshet på cirka 3 procent under år 2000, 2006 samt 2010.  
 
 
 
 

 
Figur 11. Andelen socialbidragstagare i befintliga bostäder i utvalda SAMS-områden inom 

stadsdelarna.  
 
 
 
Diagrammet ovan visar istället andelen med socialbidrag i de befintliga bostäderna inom 
stadsdelarna. Gårdsten, Centrum-Öster och Hässleholmen följer en snarlik utveckling där 
andelen sjönk efter år 2000, för att efter 2006 stiga något. Centrum-Öster har under hela 
tidsperioden legat på lägst andel. SAMS-området i Ronna skiljer sig däremot. Andelen 
socialbidragstagare har istället ökat under tioårsperioden, och ligger på nästintill 50 procent år 
2010, i jämförelse med Centrum-Öster på drygt 10 procent.  
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Figur 12. Andelen med studiemedel i befintliga bostäder i utvalda SAMS-områden inom stadsdelarna.  
 
 
 
Stadsdelarna ser än mer snarlika ut vad gäller andelen bosatta med studiemedel. Samtliga 
stadsdelar har en andel på mellan 10 och 20 procent, där Hässleholmen har högst andel medan 
Gårdsten har lägst. Efter år 2006 och fram till 2010 har andelen sjunkit något i alla stadsdelar.  
 
 
 
 
 

 
Figur 13. Andelen med högre utbildning i befintliga bostäder i utvalda SAMS-områden inom 

stadsdelarna.  
 
 
 
Andelen med högre utbildning i det befintliga beståndet har framförallt ökat under 
tioårsperioden. Undantag är Gårdsten som efter en markant ökning mellan år 2000 och 2006, 
har sjunkit. Stadsdelarna har utvecklats från att år 2000 ha väldigt olika andelar med högre 
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utbildning på mellan 7 till 15 procent, till att år 2010 ha mellan 14 och 15 procent. Här har 
stadsdelarna utvecklats till att vara väldigt jämna.  
 
 
 
 

 
Figur 14. Andelen födda i Sverige i befintliga bostäder i utvalda SAMS-områden inom stadsdelarna.  
 
 
 
Slutligen visar diagrammet ovan andelen födda i Sverige som bor i befintliga bostäder. 
Centrum-Öster har flest andel under hela tioårsperioden, och Ronna har lägst andel efter år 
2006, då andelen sjönk med drygt 10 procent under fyra år. Centrum-Öster, Gårdsten och 
Ronna tyder på en minskande andel födda i Sverige, medan det inte skett några förändringar i 
Hässleholmen efter 2006.  
 
 
 
Nedan följer en sammanfattning över utvecklingen av befolkningssammansättningen i 
befintliga bostäder inom stadsdelarna.  
 
 
Ronna 
Arbetslösheten i befintliga bostäder i SAMS-området i Ronna har under tioårsperioden hållit 
sig mellan 3 till 4 procent, därmed ingen markant skillnad. Andelen socialbidragstagare har 
ökat kraftigt, men även andelen bosatta med högre utbildning. Andelen födda i Sverige har 
sjunkit och låg på under 30 procent år 2010. Under de senaste fyra åren har denna andel 
sjunkit med hela 10 procent.  
 
 
Centrum-Öster 
I Centrum-Öster bor flest boende som är födda i Sverige jämfört med de andra tre 
stadsdelarna. Detta har procentuellt sjunkit något, särskilt de senare fyra åren. 
Arbetslösheten har i detta SAMS-område sjunkit kraftigt efter 2006, efter att tidigare ha 
ökat. År 2010 låg arbetslösheten något högre än 1 procent, vilket är de lägsta bland 
stadsdelarna. Även andelen socialbidragstagare är lägst i Centrum-Öster. Andelen boende 
med studiemedel har sjunkit något, och de med högre utbildning är oförändrad.  
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Gårdsten 
SAMS-området har högst andel arbetslösa, och lägst andel med studiemedel och högre 
utbildning. Utvecklingen tyder dock på en sjunkande arbetslöshet och en markant förändring 
under tioårsperioden vad gäller högre utbildning. Socialbidragstagare har ökat efter att 
tidigare sjunkit, och andelen födda i Sverige har minskat något.   
 
 
Hässleholmen 
Hässleholmens SAMS-område har högst andel med studiemedel, som 2006 låg på hela 20 
procent. Andelen med högre utbildning har ökat, och arbetslösheten har sjunkit efter 2006. 
Inga markanta skillnader har skett i Hässleholmens befintliga bestånd under tioårsperioden.  
 
 
 
Statistiken tyder på en relativt jämn utveckling vid en jämförelse mellan stadsdelarna. 
Andelen födda i Sverige har minskat något under tio år, och detta har även andelen med 
studiemedel och andelen arbetslösa. Samtidigt har andelen med högre utbildning och andelen 
socialbidragstagare ökat i majoriteten av stadsdelarna. Nedan följer en mer ingående 
beskrivning av utvecklingen inom varje stadsdel.  
 
 
 
 
4.1.2 Nyproducerade bostadsområden 
 
En väsentlig del i denna studies sammanhang är att se till de upplåtelseformer som klassas 
som nyproducerade, vilket detta avsnitt avser. De data som används i studien går tillbaka i två 
intervaller för att klassa nyproduktionen: år 2001 och senare, samt 2005 och senare, fram till 
år 2010.  
 
 
Diagrammen på nästa sida visar den procentuella fördelningen av nyproducerade 
upplåtelseformer inom kommunerna, år 2001 och senare, samt år 2005 och senare.  
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Figur 15. Diagram över den procentuella fördelningen av nyproducerade upplåtelseformer år 2001 och 

senare.  
 
 
 

 
Figur 16. Diagram över den procentuella fördelningen av nyproducerade upplåtelseformer år 2005 och 

senare.  
 
 
Utvecklingen visar att det är högst andel av egna hem som produceras i nyproduktion, både 
efter år 2001 och 2005. Under år 2005 och senare så har andelen hyresrätter totalt ökat från 16 
procent till 26 procent varav de privata hyresrätterna har nästintill procentuellt fördubblats.  
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I jämförelse med den totala fördelningen mellan upplåtelseformer i det befintliga beståndet 
som presenterades i 4.1, så lutar utvecklingen mot en större andel av egna hem och 
bostadsrätter inom kommunerna. Men utvecklingen under åren efter 2005 tyder på en ökad 
blandning av upplåtelseformer, och att det förekommer en större blandning i nyproduktion.  
 
 
Blandningen av upplåtelseformer i nyproduktion ser något annorlunda ut vid en jämförelse 
mellan stadsdelarna. Diagrammet nedan visar den procentuella andelen av upplåtelseformer 
inom de valda SAMS-områden som innehåller nyproduktion. Egna hem är den upplåtelseform 
som finns etablerat i samtliga områden. SAMS-området i Centrum-Öster har hela fem 
upplåtelseformer fördelat jämnt, Hässleholmen och Gårdsten har tre, medan Ronna endast har 
två upplåtelseformer. Vid en jämförelse med det befintliga beståndet så visar resultatet även 
på en ökad blandning inom stadsdelarna, framförallt i Gårdsten.  
 
 
 
 
 

 
Figur 17. Diagram över procentuell andel upplåtelseformer år 2009 inom utvalda SAMS-områden som 

innehåller nyproducerade bostäder.  
 
 
 
 
 
När andelen upplåtelseformer i nyproduktion är konstaterad är det vidare intressant att se 
befolkningssammansättningen inom SAMS-områdenas nyproduktion och huruvida den har 
förändrats över tid eller inte. För att konstatera sammansättningen används endast data utifrån 
SAMS-områdena inom stadsdelarna, på grund av vidden data som finns tillgänglig.  
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Nedan följer de resultat som visar utvecklingen av befolkningssammansättningen över tid i 
stadsdelarna där det skett nyproduktion av bostäder.   
 
 
 
 

 
Figur 18. Andelen arbetslösa i nyproducerade bostäder inom utvalda SAMS-områden i stadsdelarna.  
 
 
 
I områden med nyproducerade bostäder har arbetslösheten sjunkit efter år 2006 i samtliga 
stadsdelar, särskilt i Gårdsten där andelen sjunkit från nästintill 6 procent till under 2 procent 
på fyra år. Mellan år 2000 och 2006 ökade arbetslösheten i dessa områden något, för att sedan 
minska. År 2000 var arbetslösheten mer olika vid en jämförelse mellan stadsdelarna, för att 
2010 minskat och ligger under 2 procent i alla områden.  
 
 
 

 
Figur 19. Andelen socialbidragstagare i nyproducerade bostäder inom utvalda SAMS-områden i 

stadsdelarna.  
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Gårdsten är den stadsdel som skiljer sig ifrån de andra tre vad gäller andelen med 
socialbidrag. I området i Gårdsten där det skett nyproduktion har andelen med socialbidrag 
sjunkit från nästan 50 procent till att 2010 vara cirka 25 procent, andelen har halverats på tio 
år. I de andra stadsdelarna ser siffrorna jämna ut och inga större förändringar har skett. I 
Centrum-Öster har andelen sjunkit med några procent, och Hässleholmen och Ronna är i 
princip oförändrat. Dessa områden hade en utgångspunkt år 2000 med väldigt låg andel 
socialbidragstagare.  
 
 
 

 
 

 
Figur 20. Andelen med studiemedel i nyproducerade bostäder inom utvalda SAMS-områden i 

stadsdelarna.  
 
 
 
Andelen med studiemedel i nyproduktion ser något olika ut i stadsdelarna. Gårdsten skiljer sig 
även här, med en högre procentuell andel som sjunkit efter år 2006 till att vara på omkring 15 
procent. De resterande tre stadsdelarna har utvecklats olika under åren för att 2010 ha en lika 
andel bosatta med studiemedel på cirka 10 procent.  
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Figur 21. Andelen med högre utbildning i nyproducerade bostäder inom utvalda SAMS-områden i 

stadsdelarna.  
 
 
 
I Hässleholmen, Centrum-Öster och i Gårdsten så har andelen med högre utbildning ökat 
sedan år 2000 fram till 2010. Hässleholmen har haft flest andel högutbildade i nyproduktion 
och Gårdsten lägst andel på drygt 15 procent år 2010. Ronnas andel högutbildade sjönk från 
20 procent till 16 procent år 2006, och har ökat drastiskt till år 2010, då andelen med högre 
utbildning var uppemot 45 procent.  
 
 
 
 

 
Figur 22. Andelen födda i Sverige bosatta i nyproducerade bostäder inom utvalda SAMS-områden i 

stadsdelarna.  
 
 
Till sist så har andelen födda i Sverige inte utvecklats särskilt mycket under tioårsperioden. 
Hässleholmen har haft högst andel under hela perioden fram till 2010 då Ronna ökade sin 
andel med över 10 procent på fyra år. Gårdsten har lägst andel födda i Sverige och hade 2010 



 48 

omkring 41 procent, medan de andra tre stadsdelarna hade omkring 80-85 procent boende 
födda i Sverige.   
 
 
 
Befolkningssammansättningen i områden med nyproduktion ser sammanfattningsvis ut som 
följer:  
 
 
Ronna 
I områden med nyproducerade bostäder i Ronna bor det en högre andel högutbildade, fler 
bosatta som är födda i Sverige, mindre andel bosatta med studiebidrag, socialbidrag, samt 
färre andel arbetslösa. Över tid så har framförallt andelen med högre utbildning och andelen 
födda i Sverige ökat, jämfört med tio år tidigare. Studiemedelstagare har ökat något och 
arbetslösheten har sjunkit de sista fyra åren.  
 
 
Centrum-Öster 
En högre andel högutbildade bor i nyproduktion och färre med studiemedel och 
socialbidrag, däremot har andelen som är födda i Sverige och arbetslösheten sjunkit. Inga 
större förändringar har skett över tid.  
 
 
Gårdsten 
I nyproduktion i Gårdsten bor det betydligt färre som är födda i Sverige än i bostäder som 
inte är nyproducerade. I de nyproducerade bostäderna är det fler boende med studiebidrag, 
högre utbildning samt är socialbidragstagande. Över tid så har andelen med studiemedel 
minskat något, andelen födda i Sverige har ökat och andelen högre utbildade har också ökat. 
Men de mest signifikanta förändringarna är en kraftig minskning i arbetslösheten efter 2006, 
samt en markant andel färre socialbidragstagare.  
 
 
Hässleholmen 
Hässleholmen utgör en stadsdel med relativt stor skillnad mellan de boende i nyproduktion 
och inte nyproduktion. Större andel är födda i Sverige och har en högre utbildning. I det 
SAMS-område som inte har nyproduktion är det större andel arbetslösa, 
socialbidragstagande samt boende med studiebidrag. Över tid så har 
befolkningssammansättningen i det område med nyproduktion ökat något i fråga om högre 
utbildning och studiemedel, och sjunkit i andelen arbetslösa och andelen födda i Sverige.  
 
 
 
 
Vid en slutlig jämförelse av befolkningssammansättningen i SAMS-områdena med befintliga 
bostäder med SAMS-områdena som klassas som nyproduktion är skillnaderna olika. De 
variabler som har utvecklats åt likartat håll i både befintliga och nyproducerade områden i 
stadsdelarna är framförallt andelen med högre utbildning samt andelen födda i Sverige. I 
nyproduktion har andelen med högre utbildning ökat i samtliga områden, medan det skiljer 
sig i det befintliga beståndet. Andelen födda i Sverige har sjunkigt i samtliga stadsdelar med 
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nyproduktion, men i de befintliga stadsdelarna är Gårdsten och Hässleholmen undantag där 
inga större förändringar skett. I förhållande till graden av blandade upplåtelseformer så utgör 
Hässleholmen exempel på SAMS-områden som är blandat i både det befintliga beståndet och 
nyproduktion, dock med olika upplåtelseformer i vardera kategorin. Fortsatt så skiljer sig 
områdena i Hässleholmen åt i befolkningssammansättningen. I Centrum-Öster, som har en 
stor blandning av upplåtelseformer i både befintligt bestånd och nyproduktion, ser skillnaden 
ut på likartat sett med undantag för arbetslösheten. Ronna utgör områden som skiljer sig 
markant i befolkningssammansättningen, och även i upplåtelseformer då det befintliga 
beståndet består mestadels av hyresrätter och nyproduktionen består av egnahem och småhus. 
Områdena i Gårdsten skiljer sig ifrån de andra stadsdelarna. I det befintliga bostadsområdet är 
det endast hyresrätter, medan det är en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och egnahem i 
nyproduktionen. Däremot så speglar befolkningssammansättningen högre andel socialbidrag 
och färre födda i Sverige inom områden med nyproduktion.  
 
 
Andelen med studiebidrag har generellt sett minskat i både nyproduktion och befintliga 
bostäder i samtliga områden. Vad gäller socialbidragstagare så skiljer sig områdena åt. 
Andelen har sjunkit eller varit på samma nivå i de nyproducerade stadsdelarna, medan ökat i 
Ronna och Hässleholmens befintliga områden och minskat i Centrum-Öster och Gårdsten. 
Arbetslösheten har sjunkit i nyproducerade stadsdelar, och även sjunkit i det befintliga 
beståndet.  
 
 
Nedan följer en jämförelse av variablerna för befolkningssammansättningen, där SAMS-
områden med nyproduktion jämförs med SAMS-områden utan nyproduktion, för att kunna se 
eventuella skillnader. Medelvärdet över tioårsperioden har beräknats.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabell 2. Befolkningssammansättningen inom utvalda SAMS-områden i stadsdelarna, 
nyproduktion och befintliga bostäder år 2010.  

 
Befintligt bestånd 
 

Ronna Centrum-
Öster 

Hässle-
holmen Gårdsten 

Arbetslösa 3 % 1 % 3 % 4 % 
Socialbidragstagare 48 % 14 % 25 % 18 % 
Studiemedel 14 % 13 % 17 % 11 % 
Födda i Sverige 28 % 64 % 40 % 48 % 
Högre utbildning  17 % 16 % 17 % 15 % 
 
Nyproduktion 
 

Ronna Centrum-
Öster 

Hässle-
holmen Gårdsten 

Arbetslösa 1 % 2 % 1 % 2 % 
Socialbidragstagare 2 % 5 % 0,6 % 26 % 
Studiemedel 11 % 10 % 11 % 15 % 
Födda i Sverige 85 % 79 % 84 % 44 % 
Högre utbildning 43 % 21 % 29 % 16 % 
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Generellt sett så bor det färre arbetslösa, färre med socialbidrag och studiemedel, samt fler 
svenskfödda och med högre utbildning i områden med nyproducerade bostäder.  
 
 
 
 
4.2 HYRESRÄTTENS ROLL 
 
4.2.1 Befolkningsutvecklingen över tid 
 
Hyresrättens roll är en central fråga angående social blandning, särskilt i Sverige där 
hyresrätten ofta relaterar till allmännyttan. Eftersom SAMS-områden oftast innehåller fler 
typer av upplåtelseformer är det problematiskt att granska befolkningssammansättningen i 
endast hyresrätter. Dessa data visar istället befolkningssammansättningen i kommunerna i de 
SAMS-områden som innehåller hyresrätter. År 2000 och år 2010 ser 
befolkningssammansättningen ut på följande sätt inom samtliga SAMS med hyresrätter inom 
kommunerna: 
 
 

 
Figur 23. Diagram över procentuell andel arbetslösa i hyresrätter per kommun år 2000 och 2010. 
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Figur 24. Diagram över procentuell andel med socialbidrag i hyresrätter per kommun år 2000 och 

2010. 
 
 

 
Figur 25. Diagram över procentuell andel med studiebidrag i hyresrätter per kommun år 2000 och 

2010. 
 
 

 
Figur 26. Diagram över procentuell andel födda i Sverige i hyresrätter per kommun år 2000 och 2010. 
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Figur 27. Diagram över procentuell andel med högre utbildning i hyresrätter per kommun år 2000 och 
2010.  

 
 

Statistiken visar att den största skillnaden mellan kommunerna är socialbidrag och högre 
utbildning. Vid en jämförelse mellan diagrammen så syns det att bland annat Södertälje, 
Malmö och Landskrona är de kommuner där flest hyresgäster är födda i utlandet. Samma 
kommuner är även de kommuner där den procentuella andelen av hyresgästerna är 
socialbidragstagare, vilket är över 8 procent. De största kommunerna Stockholm, Malmö och 
Göteborg har högst andel hyresgäster med högre utbildning. Arbetslösheten är lägst i 
Stockholm och högst i Malmö och Borås.  
 
 
Generellt sett har arbetslösheten i hyresrätter sjunkit från år 2000 till 2010. Andelen med 
socialbidrag varierar men utvecklingen tyder på en minskning i storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö, och en ökning i de mindre kommunerna. Studiebidragstagare har inte 
förändrats anmärkningsvärt, med undantag för Södertälje där andelen fördubblats under tio år. 
Andelen boende som är födda i Sverige i hyresrätterna har sjunkit i stort sett lika mycket i 
samtliga kommuner, omkring 5 procent. Slutligen så har andelen med högre utbildning ökat i 
alla kommuners områden med hyresrätter. 
 
 
 
 
4.2.2 Inblick i planerares syn på social blandning, blandade 

upplåtelseformer och hyresrätter 
 
För att få en inblick i det kommunala arbetet med planering för social blandning och blandade 
upplåtelseformer följer här en intervjustudie, där planerare och planarkitekter inom fyra av 
kommunerna (Borås, Landskrona, Stockholm och Malmö) har tillfrågats via e-mail med 
frågorna:  
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1. Anser ni att social blandning är på agendan vid nyproduktion av bostadsområden?  
2. Vad görs inom den kommunala planeringen för att påverka eller bidra till en social 

blandning? Finns några exempel vid nyproducerade bostäder?  
3. Hur ställer ni er till strategin att blanda upplåtelseformer i bostadsområden? Gör ni 

det?  
4. Vad tror ni att det får för effekter? Är dessa synliga idag? Har det skett några 

förändringar de senaste 10 åren?  
5. Hur mycket värdesätter ni hyresrätten/allmännyttan? 

 
 
 
Resultatet visar följande: 
 
 
Samtliga av kommunerna anser att en social blandning är positivt i nyproduktion av 
bostadsområden, varav en planerare förklarar att det är grundläggande både för kommunens 
bostadspolitik och kommunens översiktsplan. Samma kommun använder inte begreppet social 
blandning, utan föredrar en blandad stad då detta inbegriper fler funktioner i staden.  
 
 
För att åstadkomma social blandning är planeringen viktig för att skapa förutsättningar. En av 
de utvalda kommunerna svarar att man försöker blanda upplåtelseformer, exempelvis fler 
hyresrätter i dyra områden och vice versa. Två av fyra kommuner svarar att det är 
problematiskt på grund av den begränsade möjligheten att påverka upplåtelseformer och 
storlek på lägenheter för kommunen, då många byggprojekt är privata initiativ. En kommun 
menar att uppföljningen av byggprojekt är viktig, samt att ställa krav på nyproduktion av 
bostäder genom att exempelvis inbegripa ett visst antal sociala bostäder vid försäljning av 
kommunal mark.  
 
 
Kommunerna ser på strategin att blanda upplåtelseformer positivt, och två av kommunerna 
nämner att det blivit en uttalad strategi på senare år. Projekten är dock inte så långt gångna så 
det är svårt att bedöma effekter, och problemet kvarstår med markanvisning och möjligheten 
att påverka. Produktionen av bostäder har varit låg under slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet så en förändring i strategin är oviss än så länge. Det är med andra ord en strategi 
som är konjunkturberoende, vilket nämns vara en framtida ifrågasättning av att blanda 
upplåtelseformer. En av kommunerna nämner att den största förändringen vad gäller 
blandningen av upplåtelseformer skett då många hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Å ena 
sidan skapar det en högre blandning i bostadsområden som tidigare bestått av mestadels 
hyresrätter, å andra sidan har inte fler hyresrätter tillkommit i områden med högst andel 
bostadsrätter, vilket orsakar en sned balans. Det är dock en strategi att påverka den sociala 
blandningen genom bland annat markindelning. Även om nyproduktionen ofta producerar 
hyresrätter så nämns dessa bli dyra, just för att det är nyproduktion.  
 
 
Allmännyttan värdesätts emellertid högt enligt kommunerna. Det handlar om social 
integration och valfrihet, alla ska ha rätt till en bostad. En av kommunerna menar dock att 
kommunen har högre andel hyresrätter och strävar därför för att skapa fler ägande- och 
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bostadsrätter. En annan kommun knyter ann till de ideologiska värderingarna som är 
grundläggande för allmännyttan.  
 
 
 
Informanter: 
 

• Borås: Karin Johansson, strategisk samhällsplanerare 
• Landskrona: Per Fredrik von Platen, stadsbyggnadschef 
• Stockholm: Helena Persson, planarkitekt  
• Malmö: Hanna Björklund, samhällsplanerare 

 
 
 
 
Sammanfattningsvis så ser utvecklingen snarlik ut vid en jämförelse mellan SAMS-områdena 

inom stadsdelarna. Befolkningssammansättningen skiljer sig vad gäller boende i 

nyproduktion jämfört med boende i områden utan nyproduktion, det vill säga i det befintliga 

beståndet. Det är framförallt boende med högre utbildning och fler som är födda i Sverige 

som bosätter sig i nyproduktion. Färre har studiemedel, studiebidrag och är arbetslösa i 

nyproduktion och Hässleholmen utgör ett typexempel på denna utveckling. Däremot så 

avviker SAMS-området i Gårdsten, där fler utlandsfödda och med högre utbildning bor i 

bostäder som inte är nyproducerade. Detta kan ha att göra med att SAMS-området i det 

befintliga beståndet endast bestod utav kommunala hyresrätter.  

 

Samtliga stadsdelar i studien har utvecklats i samma riktning under 2000-talets början. Det 

är sjunkande andel arbetslösa, socialbidragstagare och färre personer födda i Sverige, samt 

ett ökat antal boende som innehar en högre utbildning. Den enda variabel som differentierar 

mellan SAMS-områdena inom stadsdelarna är andelen boende med studiemedel, vilket har 

minskat något i några stadsdelar, men ökat i andra.  

 

Vad gäller hyresrättens roll så är den betydelsefull enligt kommunerna som tillfrågats. 

Debatten är snarare politisk och ideologisk, och samhällets strukturer och övrig politik är 

avgörande för hyresrättens vikt och funktion på bostadsmarknaden. Inom kommunerna så har 

arbetslösheten och andelen med socialbidrag samt andelen födda i Sverige sjunkit i områden 

med hyresrätter, samtidigt som andelen högre utbildade har ökat.  
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Intervjuerna med planerare i kommunerna visar att frågan om social blandning är högst 

aktuell och att blandade upplåtelseformer är på agendan i kommunerna. Utvecklingen är 

dock svår att styra, då bland annat markanvisningar och privata initiativ gör att marknaden 

avgör vilken typ av upplåtelseformer och storlek som produceras.  

 

Resultaten av dataanalysen bör diskuteras i förhållande till den tidigare forskning som finns 

inom ämnet, vilket görs i nästkommande kapitel 5.  
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DISKUSSION 
 

 
 
 
Diskussionen knyter samman dataanalys och tidigare forskning, samt vad studiens grundtes 

och metod har för påverkan på resultaten. Kapitlet inleds med att redogöra för resultaten i 

studien.  

 
 
 
 
5.1 DATASYNTES 
 
 
5.1.1 Befolkningssammansättning och upplåtelseformer i befintliga 

bostadsområden 
 

• Det förekommer en blandning av upplåtelseformer både inom kommunerna och på 
SAMS-nivå i stadsdelarna. Generellt så är medelvärdet tre upplåtelseformer inom 
varje SAMS-område.  

 
 

• SAMS-områdena i Ronna har endast tre respektive två upplåtelseformer, och vid en 
jämförelse med befolkningen i Centrum-Öster där fem och sex olika 
upplåtelseformer finns, ser befolkningssammansättningen något annorlunda ut. I 
befintliga bostadsområden är år 2010 andelen arbetslösa och socialbidragstagare 
betydligt högre i Ronna än i Centrum-Öster, samtidigt som andelen födda i Sverige 
och högutbildade är lägre i Ronna. Detta påvisar att trots lika kategoriserade 
kommuner enligt Arbetsmarknadsdepartementets kategorier, så skiljer sig 
stadsdelarna åt i befolkningssammansättningen. Det är möjligt att dra paralleller om 
upplåtelseformers betydelse för befolkningssammansättningen, med andra ord den 
sociala blandningen.  

 
 

• Stora förändringar har skett i befolkningssammansättningen mellan åren 2000 till 
2010. Samtliga stadsdelar har förändrats åt likriktat håll. Den största förändringen i 
befolkningssammansättningen har skett från år 2006 och senare. Andelen arbetslösa, 
födda i Sverige samt andelen med socialbidrag har samtliga minskat över tid.  

 
 
 
 

5 
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5.1.2 Befolkningssammansättning och upplåtelseformer i nyproducerade 
bostadsområden 

 
• Studien visar att nyproduktion uppfört mellan år 2000 till 2010 byggs med blandade 

upplåtelseformer i de kommuner som inkluderas i studien. Det är större blandning 
av upplåtelseformer i nyproducerade SAMS-områden inom kommunerna än i de 
SAMS-områden med befintliga bostäder. Detta visas av den procentuella 
fördelningen av upplåtelseformer.  

 
 

• I nyproduktion av bostäder utgör egnahem flest producerade jämfört med andra 
upplåtelseformer. År 2010 producerades det en högre andel privata hyresrätter än 
det gjordes tio år tidigare. Andelen hyresrätter i nyproduktion har ökat generellt sett 
de senaste tio åren, med omkring 10 procentenheter.  

 
 

• Befolkningssammansättningen inom stadsdelarna ser annorlunda ut vid en 
jämförelse mellan de som är bosatta i nyproducerade områden och de som är bosatta 
i områden utan nyproduktion. De generella resultaten i studien visar att: 

 
 Färre som bor i nyproduktion är arbetslösa, har socialbidrag eller 

studiemedel.  
 Fler som bor i nyproduktion är högre utbildade och en större andel är 

födda i Sverige.  
 
 

 
5.1.3 Hyresrättens roll 
 

• Hyresrätter har enligt planerare en fortsatt viktig roll i bostads- och 
integrationspolitiken. Dock så anses allmännyttans betydelse variera, vilket har en 
ideologisk och politisk bemärkelse. Det är idag oklart mellan de politiska blocken 
hur allmännyttan ska se ut och huruvida det ska finnas etablerade sociala bostäder 
för att förvissa människors rätt till bostad, eller inte.  

 
 

• Befolkningssammansättningen i hyresrätter ser något annorlunda ut vid en 
jämförelse mellan kommunerna. Dock så visar dessa data inte befolknings-
sammansättningen i enbart hyresrätter, utan den visar befolkningssammansättningen 
i de SAMS-områden som innehåller hyresrätter. Statistiken visar exempel på att de 
bostadsområden som innehåller hyresrätter har utvecklats under en tioårsperiod i 
fråga om andel arbetslösa, socialbidragstagare och högre utbildning. De två 
förstnämnda variablerna har generellt sett minskat i områdena medan 
utbildningsgraden har ökat. Andelen födda i Sverige har sjunkit något i samtliga 
kommuner. Vad utvecklingen beror på kan inte denna studie avgöra, men de tidigare 
presenterade data pekar på att anparten nyproduktion inom områden kan ha 
betydelse för befolkningssammansättningen.  
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• Planerare inom kommunerna i fråga ser på social blandning som väldigt viktigt och 
att blanda upplåtelseformer är en aktuell fråga som är angelägen i bostadspolitiken. 
De anser att blanda upplåtelseformer är en god strategi men att kommuner ofta inte 
har tillräckligt stora möjligheter för att påverka utbudet.  

 
 
 
5.1.4 Övrigt 

 
• En kvantitativ ansats för studien leder till en statistik som måste tydas och 

analyseras. Kvalitativt inriktade studier skulle kunna bidra till en djupare förståelse 
av problematiken, exempelvis vad gäller människors val av upplåtelseform, 
kommuners agerande i frågan och planprocessens inverkan, samt vidare forskning 
om effekterna av social blandning och blandade upplåtelseformer.  

 
 
• Grundtesen att blandade upplåtelseformer leder till en social blandning, som bidrar 

till ett integrerat samhälle med mindre boendesegregation, är i viss mån motbevisad, 
eftersom befolkningssammansättningen ser olika ut i samma stadsdelar beroende på 
om bostaden är nyproducerad eller befintlig. Strategin att blanda upplåtelseformer är 
etablerad både i nyproduktion och i det befintliga beståndet, och är till och med än 
mer applicerat på nyproduktion. Trots detta ger denna statistiska studie en bild av 
olika befolkningssammansättningar.  

 
 

• Detta resultat kan dock ifrågasättas eftersom statistiken inte var möjlig att skilja 
hyresrättens renodlade roll inom SAMS-områdena. Men trots att studien inte visar 
befolkningssammansättningen i enbart hyresrätter så skildras ett resultat där 
nyproduktion avser bättre bemedlade invånare med mer resurser sammantaget av de 
studerade variablerna.  

 
 
 
 
5.2 BLANDADE UPPLÅTELSEFORMER OCH SOCIAL BLANDNING 
 
Studien bygger på den hypotes som menar att en social blandning är betydelsefullt och 
avgörande för ett integrerat samhälle. Palander (2006) beskriver att det är det sociala 
avståndet mellan människor i bostadsområden som utgör grundtesen, och det är detta avstånd 
som mäter hur väl integrerat ett område är. Detta inbegriper inte endast det fysiska avståndet, 
utan även det sociala avståndet mellan människor. Utsatthet och den fysiska miljön, samt en 
åtskillnad och ett främlingskap mellan människor, menar Lilja (1999) orsakar detta sociala 
avstånd, och genom att bland annat blanda upplåtelseformer ska avståndet minska och även 
segregationen.  
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Det existerar idag en blandning av upplåtelseformer inom kommunerna som inkluderas i de 
svenska urbanpolitiska utvecklingsprogrammen. Studien visar att det faktiskt byggs en större 
blandning av upplåtelseformer i nyproducerade bostäder och att andelen privata hyresrätter 
har ökat procentuellt de senaste åren. Detta tyder på att strategin att blanda upplåtelseformer 
är en etablerad trend som inte bara är uttalad, utan existerar i färdigställda nyproducerade 
områden. Frågan huruvida nyproducerade områden är integrerade på grund av blandningen av 
upplåtelseformer är dock fortfarande obesvarad.  
 
 
När planerare inom kommunerna svarat på frågor gällande ämnet, visar det att social 
blandning är på agendan och att en blandning av upplåtelseformer är högst aktuellt. Strategin 
anses vara relevant för att öka integrationen men de påpekar att det är oerhört problematiskt 
på grund av kommunernas begränsade möjligheter att påverka storlek och typ av bostäder i 
nyproduktion. Viljan finns att kunna påverka blandningen ytterligare men man skyller på 
marknadskrafter och planprocessen. Kommuner har dock en viss makt att influera och 
inspirera till social blandning genom exempelvis markhänvisningar vid försäljning av mark.  
 
 
Diskussionen om kommuners möjligheter att påverka framträdde även under Boverkets forum 
som nämnts tidigare. Ämnet är högst aktuellt och det berör flera olika aktörer, vilka visade 
intresse under forumet. Under diskussionen mellan deltagarna uppmärksammades bland annat 
frågan om hyresrättens roll i bostadspolitiken. Den ideologiska debatten är i detta fall 
relevant, precis som Arthurson (2002) nämnt. Statens roll ifrågasätts och i Sverige råder 
delade meningar om allmännyttans betydelse och funktion. Detta bör vidare diskuteras i 
förhållande till segregation för att kunna hantera bostadsbristen och integrationen. Aktörer, 
både statliga och privata, är eniga om att bostadssystemet måste utvecklas för att kunna 
matcha den politiska agendan och samtidigt bygga fler bostäder till rimliga priser.  
 
 
Den politiska debatten pågår för tillfället och det svenska välfärdssystemet genomgår en 
förändring. Forskare, såsom Holmqvist (2009) menar att strategin att blanda upplåtelseformer 
inte fungerar vid ett avreglerat bostadssystem på grund av de ökade risktagandena vilket leder 
till färre investeringar på bostadsmarknaden. Riskhantering är något som även Lundström 
(2013) belyser ha en avgörande roll för framtida bostadspolitik. Hos vem ligger risken och 
hur kan man öka incitamenten för bostadsbygge och integrationsfrågor? Nyproduktionen 
konkurrerar alltid med det befintliga beståndet, vilket gör att det befintliga beståndet är en 
betydelsefull faktor som dessutom bör analyseras.  
 
 
Det är vidare intressant hur olika målkonflikter inom kommunerna påverkar blandningen av 
upplåtelseformer (Holmqvist 2009). Kommunerna nämner att möjligheten att påverka är liten 
på grund av antalet privata investeringar. Bostadsministern fasthåller dock att kommunala 
bostadsföretag ska hantera sociala frågor, och att bostadsmarknaden kan upprätthålla en hög 
standard med andra medel såsom att underlätta för andrahandsuthyrning samt att vidta 
skattemässiga åtgärder för hyresrätten (Attefall 2013). Men det är ofta skilda värderingar som 
utgör en broms för integreringen, vilket bland andra Holmqvist (2009) beskriver. Det 
ifrågasätts till vilken grad människor är villiga att beblanda sig. Kommuner kan ha höga 
ambitioner att öka integrationen, bland annat genom blandade upplåtelseformer, men på 
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grund av politiska beslut och en rädsla att förlora väljare så mister strategin sin vikt, vilket 
även nämndes av Attefall (2013) vara en del av problematiken.  
 
 
Den åtskillnad som orsakar främlingskap och boendesegregation är enligt tidigare forskning 
kopplat till både den fysiska miljön och platsidentiteten. Denna forskning, bland annat baserat 
på Lilja (1999) och Palander (2006), menar att lokala värden utgör en stor betydelse för den 
sociala blandningen. Det går i detta fall att ifrågasätta områdesbaserade åtgärdsprogram 
eftersom det medför att områden inkluderas respektive exkluderas i integrationspolitiken, och 
relationen mellan områden, som faktiskt är väsentligt för det sociala avståndet, ignoreras. 
Denna studie utgår ifrån utpekade kommuner och stadsdelar för att kunna se dagens läge vad 
gäller upplåtelseformer och de senaste årens förändring. Det medför dock att områden 
exkluderas, och det behövs ytterligare studier över exempelvis grannkommuner eller 
stadsdelar på andra sidan av skalan för att kunna dra mer generella slutsatser.  
 
 
Ytterligare frågor går att relatera till lokala sammanhang, till exempel frågan huruvida 
områdesbaserade program är lämpliga eller möjliga att applicera överallt eller inte. I denna 
kontext gäller det strategin att blanda upplåtelseformer i olika områden med olika 
förutsättningar, eller om bostadspolitiken och bostadsstrategierna bör se olika ut på olika 
platser. Denna studie är fokuserad på områden som kategoriseras som mer utsatta genom 
utpekade variabler. Områdena visar en del skillnader, särskilt vad gäller andelen med 
socialbidrag och andelen med högre utbildning. Atkinson och Kintrea (2001) påpekar vikten 
av struktur och kontext i områden. Därför är det väsentligt för en studie av denna karaktär att 
fundera kring stadsdelarnas olikheter och därefter dra slutsatser av de data som finns 
tillgänglig.  
 
 
Resultaten som presenterats i tidigare stycke åskådliggör en skillnad mellan boende i 
befintliga bostäder och boende i nyproducerade bostäder, inom samma stadsdel. Stadsdelarna 
som valts ut i studien, och även SAMS-områdena som utgjort den minsta enheten för data, är 
relativt små, och SAMS-områdena som jämförts ingår i samma stadsdel. Detta bör 
följaktligen leda till att de SAMS-områden som har jämförts ingått i samma kontext i 
området. Problematiken angående lokalism och kontext är snarare på en kommunal nivå i 
detta fall. Kommunerna som inkluderas kategoriseras likartat och genom att inkludera och 
exkludera områden formas och förstärks även områdens rykten. Kleinhans (2004) anser detta 
vara en betydande del av boendesegregationen då områden stigmatiseras.  
 
 
Vidare så presenterar studien utvecklingen av befolkningssammansättningen. Jämfört med 
befolkningssammansättningen i den befintliga bebyggelsen i samma områden så tyder 
statistiken på att färre som bor i nyproducerade bostäder är arbetslösa, och har socialbidrag 
eller studiemedel, medan fler är högutbildade och födda i Sverige. Detta uppvisar en 
segregation mellan nyproduktion och befintlig bebyggelse inom stadsdelarna. Trots att 
nyproducerade områden har en stor blandning och en hög andel hyresrätter så skiljer sig 
befolkningssammansättningen. Detta tyder på en mindre social blandning i nyproduktion och 
att en blandning av upplåtelseformer i nyproduktion inte leder till ökad integration. Kleinhans 
(2004) teori om att det sociala avståndet inte minskas genom att blanda upplåtelseformer 
tycks i detta fall stämma.   
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Om strategin att blanda upplåtelseformer inte leder till integration, inte ens inom samma 
stadsdel, så används en ineffektiv strategi inom den svenska bostadspolitiken och svensk 
kommunal bostadsplanering. Vad detta beror på är en betydelsefull fråga att diskutera och 
utforska. Vilka orsakssamband ligger till grund för segregationen och vilka strategier behövs 
för att motverka det sociala avståndet? Den påvisade grannskapseffekten som många forskare 
hänvisar till, däribland Arthurson (2002) lever vidare som en grundfilosofi om hur 
bostadsområden fungerar. Så kallade negativa grannskapseffekter bör även diskuteras.  
 
 
Inom nyproduktionen så har befolkningssammansättningen förändrats i vissa avseenden. De 
senaste åren så har andelen arbetslösa och socialbidragstagande sjunkit, andelen födda i 
Sverige är färre än tidigare år, samt så har andelen bosatta med högre utbildning ökat. 
Förklaringarna till detta kan vara många, och ett skäl skulle kunna vara höga priser och 
kostnader i nyproduktion. Statistiken åskådliggör också en ökad andel äganderätter i form av 
egna hem. Det är inte endast genom ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter som en så 
kallad privatiseringsvåg ägt rum utan en stor andel äganderätter färdigställs direkt i 
nyproduktionen. Detta utgör exempel för den så kallade liberaliseringsvågen som tillkommit 
sedan 1990-talet.  
 
 
Trots liberaliseringen på den svenska bostadsmarknaden så anses hyresrättens roll vara viktig, 
både på kommunal samt statlig nivå. Ändå så är synen på hur hyresrätten och allmännyttan 
ska fungera i samhället olika hos olika parter. Välfärdssystemet utgör en grundläggande teori i 
svensk politik, vilket bland annat Holmqvist och Bergsten (2009) och Ramberg (2000) 
beskriver. Detta har en naturlig betydelse för allmännyttan och hyresregleringen i Sverige, 
men har under senare tid förändrats och skapar ett komplext bostadssystem (se Turner och 
Whitehead (2002) samt Christopher (2013)). Å ena sidan privatiseras marknaden, å andra 
sidan vill man bygga blandat ”för alla”.  
 
 
Enligt Hyresgästföreningen så ska ett ökat antal hyresrätter leda till ökad nyproduktion av 
bostäder, vilket skulle minska bostadsbristen som idag råder i framförallt storstäderna. En 
ökad nyproduktion kan i teorin minska det höga priset på nyproduktion vilket skulle bidra till 
att fler människor i olika skeden i livet skulle få tillgång till bostadsmarknaden. Denna studie 
visar dock att det under 2000-talet byggts en hög andel hyresrätter i nyproduktion, men att 
befolkningssammansättningen fortsatt skiljer sig mellan nyproduktion och befintliga bostäder. 
Andelen hyresrätter behöver i detta fall inte ha någon betydelse för vilka människor som 
flyttar in i bostäderna, då priset på hyresrätter i nyproduktion fortsatt är högt.  
 
 
Vidare så är det intressant att även se till integrationspolitiken och hur en social blandning är 
så pass stark drivkraft för kommuner och stat, vilket också denna studie pekar på. Forskare 
inom ämnet menar att social blandning kan orsaka otrygghet och ökat antal konflikter mellan 
människor i och mellan områden, och även försvåra ekonomiska incitament och investeringar 
i och med bland annat ökat krav på service (Bergsten och Holmqvist (2007) samt Kearns och 
Mason (2007)). Detta tyder på att ytterligare initiativ på lokal nivå är nödvändigt och att se till 
områdens strukturer, och att ifrågasätta teoriers applicerbarhet.  
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SLUTSATS 
 

 
 
 
 
Här presenteras de slutsatser som kan konstateras av studien. Dels så gäller det statistiken i 

allmänhet och dels statistiken i förhållande till den presenterade tidigare forskningen. 

Problemformuleringen och syftet som studien bygger på diskuteras i relation till slutsatserna 

och frågeställningarna besvaras. Vidare så ges förslag till fortsatt forskning inom ämnet samt 

egna reflektioner som uppkommit under och efter studien.  

 
 
 
Syftet med denna studie är att analysera befolkningssammansättningen i nyproducerade 
bostadsområden med särskilt fokus på blandade upplåtelseformer som metod för att uppnå 
social blandning. En kvantitativ studie som denna gör detta möjligt med hjälp av statistik över 
befolkningen, däremot förekommer avgränsningar såsom att studien avser särskilda områden 
och variabler på grund av tillgänglig eller otillgänglig data. Frågeställningarna som studien 
bygger på är: Bidrar social blandning i nyproducerade bostadsområden till minskad 
segregation? Hur har upplåtelseformer i nyproduktion förändrats över tid? Hur ser en 
eventuell förändring av befolkningssammansättningen ut i upplåtelseformerna, särskilt 
hyresrätter? Vilken roll har hyresrätten i det framtida samhällsbygget?  
 
 
Tidigare forskning menar att social blandning bidrar till integrerade bostadsområden. För att 
kunna bevisa ett sådant påstående behöver det säkerställas om nyproducerade bostadsområden 
är socialt blandade och integrerade. Enligt resultaten av denna studie så pekar den generella 
statistiken på en viss skillnad mellan boende i nyproduktion och boende i befintligt bestånd 
inom samma stadsdel. De valda kommunerna som ingår i studien är tämligen lika 
karaktärsmässigt utifrån regeringens kriterier för utsatta områden. Dessa kriterier tyder redan 
på en avsaknad av social blandning på kommunnivå. Dock betyder resultaten även att 
nyproduktion kan leda till en blandning av människor då de som flyttar in i nyproduktion har 
andra värden på de undersökta variablerna än de som bor i de befintliga bostäderna. 
Paradoxalt sett kan nyproduktion i utsatta områden tjäna till att mer resursstarka invånare 
flyttar in, medan i rikare områden utestänger snarare nyproduktion ytterligare, eftersom det 
ofta är dyrt. Den sociala blandningen kan därmed ses på olika skalor – inom kommunen kan 
nyproduktionen bidra till social blandning beroende på kommunens förutsättningar, och inom 
stadsdelar kan nyproduktionen försämra den sociala blandningen då stadsdelar blir uppdelade 
mellan nyproduktion och befintligt boende. Frågan om social blandning bidrar till integration 
eller inte är därmed komplex och beror på områdens förutsättningar och utgångspunkter, samt 
på vilken skala som är relevant.  
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Upplåtelseformer i nyproduktion har förändrats något då blandningen efter år 2005 har ökat i 
jämförelse med åren innan. Totalt sett så har andelen hyresrätter (kommunala, privata och 
övriga) ökat med 10 procentenheter, varav de kommunala hyresrätterna har ökat med 2 
procentenheter. Andelen egna hem i nyproduktion har sjunkigt från 55 till 32 procent, och 
fritidshus och småhus har ökat till hela 19 procent inom kommunerna. Eftersom kommunerna 
är klassificerade som utsatta områden med särskilda kriterier, tyder resultatet på att 
kommunerna försöker blanda upplåtelseformer desto mer de senare åren. De bostadspolitiska 
besluten kan också ha inverkat, men andelen egna hem har sjunkit och andelen bostadsrätter 
är oförändrat.  
 
 
Befolkningssammansättningen utgör en stor del av slutsatsen i studien. Den visar på att det 
skiljer sig mellan befolkningen som bor i befintligt bestånd och i nyproduktion vad gäller 
arbetslöshet, studiemedel, socialbidrag, högre utbildningsnivå, samt andel födda i Sverige. 
Det är vanligare att vara arbetslös, ha socialbidrag och vara född i utlandet i det befintliga 
boendebeståndet än i områden med nyproducerade bostäder. Över tid så har befolkningen i 
områden i det befintliga beståndet framförallt sjunkit i andelen arbetslösa och andelen födda i 
Sverige, samt ökat i andelen med socialbidrag. Inom de SAMS-områden med nyproduktion så 
är den tydligaste trenden ett sjunkande antal arbetslösa och en större andel av befolkningen 
med högre utbildning. I Ronnas SAMS-område har andelen födda i Sverige ökat kraftigt de 
senare åren och en ökning syns även i Gårdsten. I hyresrätter så har arbetslösheten sjunkit 
över tid, och andelen med högre utbildning har ökat. När det gäller socialbidrag så har det 
minskat i storstäderna men ökat i de mindre kommunerna. Andelen födda i Sverige har 
minskat i områden med hyresrätter med i genomsnitt 5 procent. Utvecklingen över tid är 
framförallt intressant vid en jämförelse mellan befintligt och nyproducerat bestånd, där flest 
anmärkningsvärda förändringar skett.  
 
 
Hyresrättens roll är debatterat i dagens bostadspolitik. Detta vidhåller planerarna som deltagit 
i studien, och det är även tydligt i mediala sammanhang och bostadsforum. Det står klart att 
det är en politisk och ideologisk fråga som har att göra med bredare politiska värderingar, 
såsom liberalisering och samhällsansvar. Hyresrättens roll är därmed beroende på vem som 
har makten och vad som prioriteras inom samhällsbyggnad. Om en liberalisering fortskrider 
inom bostadspolitiken tappar hyresrätten, särskilt allmännyttan, den från början utformande 
funktion eftersom utvecklingen tyder på privatisering, höga hyror och omvandlingar till 
bostadsrätter. Eftersom studien tyder på olika befolkningssammansättningar mellan befintliga 
områden och områden med nyproduktion, pekar utvecklingen mot att det flyttar in människor 
med andra förutsättningar i nyproduktion, vilket kan bero på inkomstskillnader eller 
kösystem. Om istället politiken ändrar riktning mot en mer statligt organiserad och 
kontrollerad bostadsmarknad kan hyresrättens roll öka, och möjligen allmännyttan 
återinskaffas som tidigare, eller någon annan form av socialt boende.  
 
 
Med tanke på att tidigare forskning och även denna studies resultat så sker Sveriges 
bostadspolitik och samhällsplanering idag med målsättningen att socialt beblanda människor 
genom att blanda upplåtelseformer. Men resultatet tyder på bristfälliga strategier, eftersom det 
förekommer olika former av segregation. Förändringarna i Sveriges bostadspolitik gör att 
betydelsen av olika upplåtelseformer förändras och detta måste ses över och utvärderas. Den 
nyproduktion som har producerats mellan år 2000 och 2010 ger en bild av en annan 
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befolkning syftat till de valda variablerna, i jämförelse med boende i befintliga bostäder. 
Orsakerna kan inte denna studie klargöra, utan man måste se till olika politiska åtgärder, 
generell befolkningsutveckling, samt utvärdera områden och stadsdelar med olika 
förutsättningar. Bostadsfrågorna är högst relevanta att ta tag i och det finns en mängd faktorer 
och orsakssamband som måste klargöras. Några förslag ges i nästa stycke som presenterar 
vidare forskning.  
 
 
 
 
6.1 VIDARE FORSKNING 
 
Ämnet som berör denna studie är högst aktuellt, både i Sverige och på den internationella 
kartan. Det är vidare intressant att utföra ytterligare forskning i andra länder för att kunna 
utvärdera olika politiska bostadssystem. Dessutom är det väsentligt att se till flyttkedjor då 
flertalet forskare menar att bostadsproduktionen måste beakta flyttmönster för att kunna 
utveckla bostadsmarknaden och bygga fler bostäder. (bland annat Magnusson Törner samt 
Lundström) Enligt forskare så är det av intresse att idag se till människors möjlighet till 
boendekarriär; vem har möjlighet, var är det möjligt och varför just där? Vilket samband har 
kostnader och inkomster för boendekarriären? 
 
 
Vidare så är det intressant att analysera följdeffekterna av att blanda upplåtelseformer och att 
hitta orsakssammanhang. Detta skulle kunna göras på olika skalor och i fördjupande studier 
som inte enbart inkluderar SAMS-områden. Studier saknas som bland annat innefattar 
bostäders storlekar, och vilken effekt storleken har på den sociala blandningen.  
 
 
Forskning som inkluderar den generella stora hyresmarknaden är oerhört aktuell idag, och 
studier bör utvärdera dåtidens, dagens och framtidens allmännytta. Därtill bör 
bostadsmarknaden och blandade upplåtelseformer ses över i förhållande till kostnader i olika 
områden och människors inkomster för att kartlägga segregation och hitta metoder för att 
integrera människor inom och mellan bostadsområden.  
 
 
Segregation är vidare en högst angelägen fråga som framtida forskning bör försöka hantera. 
En början är att se till hur svenska kommuner hanterar problematiken idag och vad det finns 
för strategier tillhanda. Hur ser förändringen ut om jag knyter ihop med upplåtelseformerna? 
Där det skett omvandlingar och nyproduktion är det väsentligt att utforska hur och om 
området har genomgått gentrifiering och hur detta har påverkat de boende och grannskapet.  
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6.2 EGNA REFLEKTIONER 
 
De ämnen som studien belyser utgör en oerhört aktuell och het debatt i dagens 
samhällsplanering och bostadspolitik. Detta har gjort att studien varit än mer relevant och 
människor både inom och utom branschen har visat intresse för denna studie.  
 
 
Det är både tacksamt och problematiskt att arbeta med data och statistik. Å ena sidan så är 
felkällor och felanalys något som måste poängteras och något att vara medveten om under 
hela processen. Å andra sidan så finns data att luta sig mot för att bevisa slutsatserna. Ett 
uppdrag som detta gör det möjligt att ta del av data, samtidigt som det avgränsar studien i den 
mån data inte existerar eller finns tillhanda.  
 
 
 
 
Tack till min handledare Eva Andersson som möjliggjort studien via projektet SPaDE, samt 

Aina Larsson och Anna Wikström som har bidragit till diskussioner och reflektioner kring 

ämnet och även uppmuntrat i svåra och motiga stunder under studiens gång.  
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