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Purpose: The purpose with this essay is to understand how the tenants association, 
management – and administrator in the public housing sector in an avrage 
city. What are the affects going to be when they take away the “stopplag” and 
will the segregation change? And also to understand how the public housing 
sector works with handle segregation and to prevent it. 

 

Approach: To answer our purpose we carried out a literature study to later implement six 
interviews with management, administrator in the public housing sector and 
the tenants association. 

 

Findings: Through this paper we have seen how representatives from the public 
housing sector experience great opportunities to sell out properties when the 
law is taken away. The results also points to that negative effects may appear  
that will take time to get rid off and is expansive to handle. We suggest that 
to prevent segregation it is necessary to increase attention to the public 
housing needs. Representatives in selling out engagements need to pay 
careful attention to good mixture of housing when they sell out their 
properties . To decrease the negative effects of segregation, programs and 
measurements of renewal of the town need to be done. In that way we believe 
the houses will be put into sensitive judgements which will lead to a more 
active and stronger community built on equality criterion. 

 
 
Keywords: Segregation, ”Stopplagen”, The public housing sector and Gävle 
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Sammanfattning 
 
Stopplagen är den del av Allbolagen som innebär att allmännyttan i varje kommun måste söka 
tillstånd hos länsstyrelsen om de vill sälja ut eller ombilda en fastighet. Denna lag kommer att 
försvinna i mitten av detta år och det leder till att bestämmelserna om ombildning går ner på 
lokal nivå. Det talas mycket om att detta kommer leda till att segregationen i samhället 
kommer att öka. Vart ska de betalningssvaga hushållen ta vägen om det blir krav på att kunna 
köpa sin bostad? 
 
Boendesegregationen innebär att det sker en uppdelning mellan människor beroende på 
inkomst, kön, ålder, ursprung, kultur med mera. Hur ska man gå tillväga för att förhindra de 
negativa problem som segregationen bidrar till? 
 
Vi har valt att titta närmare på Gävle och hur allmännyttan och segregationen påverkas av att 
stopplagen nu kommer att tas bort. Vi har gjort ett antal intervjuer med allmännyttan i Gävle: 
Gavlegårdarna men även med Hyresgästföreningen för att få en inblick i hur de tycker om 
detta. 
 
Gavlegårdarna ser inte segregationen som ett problem men vill dock minska de negativa som 
detta drar med sig. De säger även att de inte tror att de kommer att påverkas av att stopplagen 
försvinner eftersom de hittills har gjort ett antal försäljningar som har godkänts av 
länsstyrelsen. De framtida försäljningarna kommer att ske i de områden där de har störst 
bestånd. Dessa försäljningar ska täcka de kostnader som uppkommer i och med deras 
stadsdelsförnyelse.  
 
Hyresgästföreningen tror att det kommer bli mer försäljningar i och med att denna lag 
försvinner. De ser redan massvis med försäljningsplaner i olika städer. De säger att om 
allmännyttan försvinner i en ort kommer hyresnivåerna i de privatägda hyreshusen att höjas 
och med detta menar de att allmännyttan har en hyresdämpande effekt. Om allmännyttan 
kommer att minska riskerar den att bli social housing där fattiga och utstötta människor 
samlas och detta drar med sig en ökad segregation och negativa problem.  
 
Genom detta arbete har vi kommit fram till att vi tror att allmännyttan kommer att ha stora 
möjligheter att sälja ut sina fastigheter i och med att lagen tas bort. De områden som då blir 
kvar kommer få en negativ stämpel som både är tidskrävande och kostsam. För att förhindra 
en ökad segregation måste de allmännyttiga bolagen tänka sig för innan de säljer ut sina 
fastigheter så att de kan få en bra blandning med upplåtelseformer i ett område. För att minska 
de negativa effekterna som segregation medför behöver man ta till åtgärder som 
stadsförnyelser där man rustar upp områdena men även gör att de boende blir mer aktiva och 
får mer gemenskap. 
 
 
Nyckelord: Segregation 

Stopplagen 
Allmännyttan 
Gävle 
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Summary 
 
“Stopplagen” is the part of “Allbolagen” that involves the public housing sector in each rural 
district to seek permission of the county administrative board if they want to sell out or 
transform a building. This law will disappear in the middle of this year and leads to that the 
decision about transforming will be taken on a local level. There is a lot of speculations of the 
consequences of this action, will it contribute to an increased segregation in the community. 
And were shoulde they go, the once that cannot afford to by their apartments?   
 
Segregation in the living means that the people get devided into groups depending on income, 
sex, age, origin, culture and so on. What can they do to prevent the negative effects that 
segregation combines to? 
 
We have chosen to look on Gävle and how the influence of the remove of “stopplagen” will 
effect the public housing sector and segregation. We have done a couple of interviews with 
the public housing sector in Gävle: Gavlegårdarna and also one interview with the tenants 
association because we wanted their point of view. . 
 
Gavlegårdarna don’t see any segregation as a problem, but they want to reduce the negative 
effects of  the segregation. They also hink they won’t be affected by the removal of the 
“stopplag” because neither of their former sales have been stoped by the county 
administrative board. The futures sales will be in areas where Gavlegårdarna owns a large 
share of the existence. The sales will cover their costs of there district renewal. 
 
The tenants association thinks that the number of sales will increase when the law disappears. 
They already see a future for selling buildings in different cities. They say if the public 
housing sectors disappear in one city the level of the rent will increase in privately-owned 
buildings. The public housing sectors means that it will have a reducing effect on the rent. If 
the public housing sector reduces it can become a social housing where poor and outcast of 
society get together and that will conduce to enlarged segregation and problems. 
 
Through this paper we came to the conclusion that we think the public housing will have big 
opportunities to sell out properties when the law takes away. The remaining area is going to 
get a negative stamp which is going to take time to get away and is expansive. To prevent a 
segregation that increases the public housing needs to be careful when they sell out their 
properties so they can have a good mix of housing. To decrease the negative effects of 
segregation measures like renwal of the town needs to be made. If they put the house in order 
it will lead to a more active and stronger community. 
 
Keywords: Segregation 
 ”Stopplagen” 

     The public housing sector 
     Gävle 
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1. Inledning  
 
I det här inledande kapitlet ska vi förklara bakgrunden till vårt arbete. Vi ska även redovisa 
själva problemfrågan och syftet till att vi ställer den. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det talas mycket nu på radio, teve och i olika artiklar om den så kallade stopplagen som ska 
försvinna i år. Stopplagen infördes för fyra år sedan och innebar att länsstyrelsen kunde gå in 
och stoppa ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter om antalet hyresrätter blev för få i ett 
område. Under fyra år har inte allmännyttan kunnat sälja ut sina lägenheter utan att först få ett 
godkännande från länsstyrelsen. Nu när lagen försvinner den 1juli behövs inte längre något 
godkännande utan beslutat kan tas på kommunal nivå.1 Det vill säga att kommunen och 
bostadsområdena i varje stad kommer överens om huruvida ombildningarna av hyresrätter ska 
göras eller inte.2 
 
Det talas dock nästan bara om vad som kommer att hända i de större städerna som Stockholm, 
Göteborg och Malmö när stopplagen försvinner. Där kommer det troligen att kunna bli en 
utförsäljning av hyresrätter och de som blir kvar är endast i de sämre områdena. 
Segregationen i samhället befaras därför att bli större än var den är idag i de större städerna. 
Redan idag är segregationen inte bara ett storstadsproblem utan finns även i de medelstora 
städerna3. Tendenser på att det finns segregationen och att borttagandet av stopplagen kan 
komma att öka denna finns i stadsdelar i Gävle som Öster och Nordost, enligt lokala 
tidningar. Intressanta frågor är: Kommer det att finnas en vilja/köpkraft för att sälja ut 
hyresrätter i en mellanstor stad? Vilka områden kan säljas ut och vilka blir kvar? Kommer 
segregationen att öka även i en mellanstor stad som Gävle? 
 
 

1.1.1 Trygghet att äga och bestämma över sin bostad  
 
Bakgrund till att stopplagen tas bort är att lägenhetsägarna känner en trygghet i att äga sin 
bostad i dagens läge. Det känns tryggt att betala för något som ägs. Många människor tar även 
bättre hand om de objekt som de själva äger och blir mer engagerade att göra saker både för 
sitt eget boende men även för området. Detta för med sig positiva konsekvenser för 
fastigheten, det kan även bidra till att ryktet på ett helt område förbättras, genom att närmiljön 
bättre tas om hand. 
 
 

1.1.2 Allmännyttan får in medel och slipper adminis tration 
 
Bostadsministern Mats Odell säger att i och med att stopplagen tas bort får kommunala 
bostadsföretag som säljer ut sina hyresrätter möjligheter att bygga nya fastigheter i framtiden. 
Detta bidrar till att Sverige kan öka bostadsbyggandet.4 Det kan även vara bra för 
allmännyttan att kunna sälja ut delar av sitt bestånd för att istället kunna ägna intresset åt att 

                                                 
1http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=608359 
2Agenda Sveriges Television: SVT1 4/2-2007 
3http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2942.aspx#Boendesegregation 
4Agenda Sveriges Television: SVT1 4/2-2007 
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renovera de fastigheter som de har kvar. På så vis kan de hålla hela sitt kvarvarande bestånd i 
ett bättre skick och effektiviserar verksamheten. 
 
En stor del av de bostäder allmännyttan idag äger är byggda under miljonprogrammet 1965-
75 och är således nu i ganska stort behov av en upprustning. Om allmännyttan kan sälja ut 
fastigheterna innan de behöver rustas kan de på så vis spara in stora kostnader som istället kan 
läggas på nybyggnation. Utförsäljningen är på så sätt del i en förnyelseprocess som kan leda 
till en strukturell omvandling av det svenska bostadsbeståndet. 
 
 

1.1.3 De som inte vill eller har möjlighet att köpa  sin bostad 
 
De lägenheter som säljs och ombildas först förväntas bli de som är mest attraktiva. De 
lägenheter som blir kvar hos allmännyttan i Sverige riskerar att bli betraktade som sociala 
bostäder. Här kan de som behöver en bostad men som inte har råd att köpa samlas. En risk är 
att detta kan bidra till att de som bor på en speciell adress kan få en stämpel att de inte tjänar 
bra och på så sätt kan området få sämre rykte.5 
 
Om detta leder till större segregation i samhället är det idag svårt att kunna uttala sig om men 
möjligheten att välja mer eller mindre attraktiva områden för den betalningssvaga försvinner 
när det ställs krav på att ha råd att köpa bostaden. 
 
Bostadsprofessorn Bengt Turner menar att det som blir kvar av allmännyttan kan bli en filial 
till socialförvaltningen. Det beror på att desto färre lägenheter ett bostadsbolag har, desto 
större blir andelen socialbidragstagare som bor där eftersom allmännyttan har ett 
samhällsansvar att ta emot utsatta människor i sina lägenheter.6 I Stockholm finns redan 
friköpskontor där man kan få råd om hur det går till att bilda bostadsrättsföreningar. Än så 
länge har det kommit in få intresseanmälningar i ytterförorten. Till slut kommer allmännyttan 
bara att ha lägenheter kvar i ytterförorten och blir då en filial till socialförvaltningen, menar 
Bengt Turner.7 
 
Segregationen i samhället är i dag ett stort problem genom en ökning av kulturellmångfald 
och sociala problem. Om allmännyttan blir en filial till socialförvaltningen kommer 
segregationen att bli ännu större än vad den är idag. Ett blandat boende med lika stor andel 
hyresrätter, bostadsrätter och villor anses vara det optimala för att motverka segregationen. 
Problemet i vissa områden består i att det bara finns hyresrätter och personer som vill ha 
någon annan boendeform får flytta från området.8 Dessa områden skulle gynnas av att det 
såldes ut några hyresrätter och att de istället blev bostadsrätter då skapas en mer blandad 
boendeform.  
 
Bostadsministern Mats Odell poängterar att kommuner kommer att lämna hyresgarantier till 
hushåll som har svårigheter att köpa en egen bostad. Hyresgarantierna ska underlätta för 
personer som inte uppfyller de formella krav som ställs för att de ska kunna etablera sig på 
bostadsmarknaden.9 Regeringen vill även införa en statlig bolånegaranti. Den är tänkt för 

                                                 
5http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2007-02-01&Artikel=1177010 
6http://mobil.sr.se/site/index.aspx?artikel=1177161&unitid=103 
7http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=608359 
8http://www.varbostad.se/ArticlePages/200211/22/20021122155222_vb81/20021122155222_vb81.dbp.asp 
9http:/www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=631092 
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personer som inte kan få bostadslån för att köpa sin lägenhet, trots att de har inkomster som 
skulle täcka boendekostnaderna. Hur en sådan ska se ut är inte klart idag men planeras att 
finnas med i budgetpropositionen 2008.10 
 
 

1.2 Frågeställningar 
 
Den 1 juli försvinner stopplagen som förhindrar att allmännyttans hyresbostäder ombildas till 
bostadsrätter. Denna gjorde det möjligt för länsstyrelsen att gå in och stoppa ombildningar av 
hyresrätter till bostadsrätter om antalet hyresrätter blev för litet i ett område. Detta innebär att 
möjligheten att välja område att bo i blir begränsad när det ställs krav att ha råd att köpa sin 
bostad. Det pratas mycket om hur allmännyttan i stora städer påverkas av detta och vilka 
möjligheter som finns men även vad det leder till för konsekvenser. Vi vill därför ta reda på 
hur allmännyttan i en mellanstor stad kan påverkas av möjligheten till ombildning. 
 
Det leder till frågorna:  
 

• Vilka möjligheter anses finnas för allmännyttan i en mellanstor stad att sälja ut 
lägenheter? 

 
• Vad kan det leda till för beståndet? 

 
• Finns det risker i att segregationen kan komma att öka? 

– I så fall hur kan ökad segregation förhindras? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att förstå hur hyresgästföreningen, ledning - och förvaltare i 
allmännyttan i en mellanstor stad uppfattar vad som kan hända när den så kallade stopplagen 
försvinner och om segregationen kommer att förändras. Syftet är även att förstå hur 
allmännyttan arbetar med att hantera segregationen och förebygga denna. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till en medelstor stad och väljer Gävle. Eftersom effekterna av 
stopplagens försvinnande kan skilja sig åt mellan stora och mindre städer. Vi anser även att en 
mindre stad hade gett för lite material för att genomföra en studie på. Att valet föll på Gävle 
beror på att vi anser att Gävle är en representativ mellanstor stad, det som gäller där borde 
kunna gå och jämföra med vad som kommer att hända i många andra medelstora städer. 
 
 
 
 

                                                 
10http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=488484&avdelning_1=101&avdelning_2=107 
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2. Metod 
 
I detta kapitel skall vi redogöra för de vetenskapliga synsätt, tillvägagångssätt och 
intervjumetoder vi valt att arbeta med i denna studie. Vi har även med ett avsnitt om 
trovärdighet och avslutar med hur vi har gått tillväga när vi har genomfört analysen. 
 
 

2.1 Metodval 
 
Här redovisar vi vilka metodval vi har gjort i processen med att skriva uppsatsen.  
 
 

2.1.1 Vetenskapssyn 
 
Det finns två olika vetenskapliga synsätt hermeneutiken och positivismen. Positivismen är en 
naturvetenskaplig syn på samhällsforskning, som hävdar att vetenskapen är neutral och 
värdefri.11 
 
Hermeneutiken ses som en tolkningslära som kan delas in i de fyra huvudmomenten tolkning, 
förståelse, förförståelse och förklaring. Tolkning kan sägas vara detsamma som översättning 
och kodning av ett material. När en tolkning genomförs är det nödvändigt att vara medveten 
om att risken finns att viktiga delar kan bli uteslutna och att det finns risker för feltolkning. 
Det andra momentet förståelse är när vi får insikt om ett ämne och när vår förståelse blir 
djupgående vilket kallas för hermeneutisk förståelse. Förförståelsen, som är det tredje 
momentet, är själva grunden till att vi kan förstå någonting, och den bygger på tidigare 
lärdomar och erfarenheter. Det sista momentet är förklaring, där tolkning av innehåll söker 
förklaringar eftersom det är nödvändigt att vi behöver förklara ett fenomen för att kunna 
förstå. Förförståelsen är fundamentet som det hermeneutiska synsättet bygger på och 
tolkningarna bildas mellan förklaringar och förståelse.12 
 
Tolkningsprocessen kan ses som hermeneutisk cirkel eller spiral. Det innebär att när forskaren 
tar del av forskningsprocessen får denne en kontinuerlig fördjupning och meningsförståelse. 
Om forskaren har en nedskriven intervju är det bra att först läsa hela texten för att få en 
helhetsbild för att sedan gå in på enskilda teman och försöka hitta nyckelord som 
representerar materialet - för att sedan utifrån dessa gå tillbaka och titta på helheten igen.13 
 
Det synsätt som passar bäst för den här studien är den hermeneutiska. Vi behöver utifrån de 
kriterier som följer en sådan studie vara noggranna när vi tolkar texten och vara tydlig med 
hur vi hanterar vår egen förförståelse. I värsta fall kan det bli att texten säger mer om våra 
värderingar än om objektet vi studerar. Vi tror dock att eftersom vi är två personer som ska 
göra studien tillsammans och våra förförståelser skiljer sig åt borde resultatet inte präglas allt 
för mycket av en viss persons förförståelse. 
 
 
 
 

                                                 
11Halvorsen, K., 1992, sida 14 
12Gustavsson, B., 2003, sida 74-76 
13Repstad, P., 1993, sida 94 
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2.1.2 Kvalitativ- kvantitativ 
 
Det finns två olika intervjumetoder; kvalitativ respektive kvantitativ metod. Den viktigaste 
skillnaden mellan dessa är hur vi använder oss av statistik och siffror14.  
 
Kvantitativa metoden är mer formad och strukturerad15 än den kvalitativa och används 
speciellt om frekvenser och statistik ska anges och analyseras16. Den definierar vilka 
kvantitativa förhållanden som är av intresse utifrån den frågeställning som valts17. 
 
Kvalitativa metoden handlar mer om att karaktärisera någon egenskap i ett studerat objekt. 
Ordet kvalitativ kommer från det latinska ordet qualitas som betyder ”beskaffenhet, egenskap, 
sort”.18 Denna metod handlar om att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera 
utifrån deras egna förutsättningar, erfarenheter och perspektiv men även att särskilja eller 
urskilja olika handlingsmönster.19 
 
Den metod som vi anser passar bäst i detta arbete är den kvalitativa metoden eftersom vi vill 
få en djupare förståelse av det problem vi studerar. Vi genomför intervjuer där vi under 
genomförandet har möjlighet att ändra på själva upplägget. Om vi under undersökningens 
gång upptäcker frågeställningar som formulerats fel eller glömts bort kan vi genom flexibilitet 
rätta till dem. Det finns även möjlighet att ändra uppläggningen av vilka frågor som tas upp 
och hur ordningsföljden kommer på dessa.20 
 
 

2.2 Induktion - Deduktion 
 
Form och innehåll i en teori kan variera mycket. Det finns ett stort behov av att systematiskt 
ta sig an olika förhållanden utifrån ett teoretisk synsätt. Det brukar då pratas om två olika 
angreppssätt: deduktiv respektive induktiv metod. Den deduktiva metoden som även kallas 
”bevisandets väg” är det angreppssätt som är mest formaliserat och enklast att förklara. 
Deduktion utgår från teorier och modeller.21 En undersökning som har deduktiva drag utgår 
från en eller flera hypoteser härledda från teorin som sedan testas om de stämmer eller inte på 
en empirisk situation.22 
 
Den induktiva metoden eller ”upptäcktens väg” som den även kallas har kreativitet som 
förutsättning och utgår från empirin.23 Induktiva metoden kan börja med rena observationer 
utan någon form av teoretisk förförståelse eller test.24 Problemställningen är inte direkt 
kopplad till någon teori utan bygger mer på tillfälliga eller enstaka iakttagelser. Metoden 

                                                 
14 Holme, I.M. och Solvang B.K., 1997, sida 13 
15Holme, I.M. och Solvang B.K., 1997, sida 14 
16Trost, J., 1997, sida 15 
17Holme, I.M. och Solvang B.K., 1997, sida 14 
18Starrin, B. och Svensson, P-G., 1994, sida 164 
19Trost, J., 1997, sida 15-16 
20Holme, I.M. och Solvang, B.K., 1997, sida 80 
21 Holme, I.M. och Solvang, B.K., 1997, sida 50-51 
22 Halvorsen, K., 1992, sida 45-46 
23Holme, I.M. och Solvang, B.K., 1997, sida 50-51 
24 Halvorsen, K., 1992, sida 15 
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används som utgångspunkt när arbete utförs inom nya fält eller sådant som inte är särskilt 
utforskade.25 
 
I denna studie menar vi att den induktiva metoden är lämplig eftersom vi utgår från empirin i 
vårt arbete. Den deduktiva metoden går mer ut på att testa en teori medan vi istället vill förstå 
en fråga utifrån den empiri vi samlat in för att göra en analys. 
 
 

2.3 Datainsamling 
 
Det finns olika former av källor som brukar hänvisas som primära eller sekundära. I detta 
arbete har vi för att besvara frågeställningarna använt båda dessa typer av källor för att ha ett 
godtagbart material som anger en djupare förståelse och underlag för att genomföra en bra 
analys. 
 
För att få reda på vilken kunskap som redan finns inom det område som fokuseras och för att 
undvika upprepningar är det bra att utgå från sekundär information. Informationen kan sedan 
användas som bakgrundsinformation eller som en datakälla. När sekundär information söks 
kan böcker och tidskrifter vara lämpliga underlag att utgå från och där är biblioteket en bra 
möjlighet att få tag på källor.26 
 
Vi började uppsatsskrivandet med att söka sekundär information. Vi gjorde litteratursökningar 
på Högskolan i Gävles bibliotek, stadsbiblioteket i Sandviken och har även sökt en mängd 
artiklar och tidigare studier på Internet. När vi hittat en mängd material gallrade vi och läste 
igenom det som vi såg som relevant för vårt arbete. 
 
Primär data är nyinsamlad data som samlas in av forskaren med hjälp av olika 
datainsamlingsmetoder. När primär data samlas in är det viktigt att den förhåller sig till 
tidigare forskning. Källan till primärdata kan vara en respondent, ett dokument eller spår av 
mänskligt beteende. Forskaren måste alltid förhålla sig på något vis till respondenten. Att 
samla in primärdata är ofta tidskrävande vilket måste tänkas på när problemfrågor ställs upp.27 
Det är viktigt att förlita sig på den information som ges av de primära källorna.28 
 
Den primära informationen sökte vi genom att genomföra ett antal intervjuer. Anledningen till 
att intervjuer görs är att få detaljerad information om ett litet område. Genom att välja flera 
respondenter med olika befattningar anser vi att vi kan få information som vi kan förlita oss 
på. 
 
 

2.4 Intervjuer 
 
Det finns flera olika former av intervjuer som kan användas och dessa är strukturerade-, 
semistrukturerade- eller ostrukturerade intervjuer. I de strukturerade intervjuerna försöker den 
som intervjuar ha en stark kontroll och styr gärna frågornas och svarens utformningar. Vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en lista med frågor som ska besvaras 

                                                 
25 Halvorsen, K., 1992, sida 43 
26Denscombe, M., 1998, sida 187-188 
27 Halvorsen, K., 1992, sida 32, 72 och 80 
28Denscombe, M., 1998, sida 132 
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men intervjupersonen får här tillfälle att svara lite mera fritt. Slutligen finns ostrukturerade 
intervjuer där intervjuaren vill ingripa så lite som möjligt. Här ges intervjupersonen stor frihet 
att utveckla sina egna tankar. Ostrukturerade intervjuer är bra för att upptäcka någonting nytt. 
När en ostrukturerad intervju genomförs är den personliga intervjun vanligast. Den personliga 
intervjun innebär ett möte mellan den som intervjuar och den som ska intervjuas. Andra 
vanliga intervjuer är gruppintervjuer eller fokusgrupper. Möjligheten är då att få flera olika 
synpunkter vid samma tillfälle och få igång diskussioner. Nackdelen är att bara de av gruppen 
”accepterade” synpunkterna tas upp till diskussion vilket kan begränsa intervjuerna till vissa i 
förhand bestämda områden.29 
 
Intervjuerna som vi har genomfört har varit ostrukturerade personliga intervjuer som har 
bedrivits lite som ett samtal. Eftersom vi var ute efter åsikter och anledningarna därtill ville vi 
inte ha så exakta frågor utan mer en diskussion för att vi skulle kunna förstå vad 
intervjupersonen tyckte och varför åsikten var sådan. På så sätt önskade vi få mer information 
som vi inte på förhand kunnat rikta frågorna mot. 
 
 

2.4.1 Urval 
 
På grund av tidsmässiga, ekonomiska och praktiska skäl kan inte all information om 
undersökningsenheterna samlas in. Samtidigt vill vi dra slutsatser om betydligt fler enheter än 
vi undersöker. Det finns ingen metod för att hitta den typiska enheten som är representativ för 
alla undersökningsenheter. För att kunna göra generaliseringar görs stickprov eller urval från 
det aktuella underlaget. Urvalsmetoden avgör sedan hur representativt urvalet är. Urvalet 
skiljer sig åt om man vill ha ett som är representativt för ”alla” eller om man vill ha ett 
analytiskt där alla möjligheter täcks in.30 
 
Vi valde att intervjua en person i Gavlegårdarnas ledning för att få företagets syn på 
stopplagen och segregation. Den personen är väl insatt i Gavlegårdarnas aktuella situation och 
hur företaget kommer agera under den närmaste framtiden. Vi har sedan valt att intervjua flera 
förvaltare på olika områden i Gävle för att se hur de uppfattar situationen i deras specifika 
områden. På så sätt kan vi analysera om det finns skillnader mellan olika förvaltare och 
mellan förvaltningsområde och ledning. Slutligen har vi även valt att ha en intervju med en 
representant från hyresgästföreningen för att även få hyresgästernas åsikt om stopplagen och 
segregation. Från början tänkte vi göra en enkätundersökning bland de boende i ett område i 
Gavlegårdarnas bestånd men Gavlegårdarna motsatte sig detta förfarande eftersom det gått ut 
så många enkäter tidigare. Därför valde vi istället att samla in åsikter från 
hyresgästföreningen.  
 
 

2.4.2 Respondenterna - kort presentation 
 
Vi har även valt att hålla alla våra intervjupersoner anonyma då vi inte ser någon vinst med att 
namnge någon i vårt arbete. 
 
Den första intervjupersonen är en representant med högre position ur ledningen på 
Gavlegårdarna. Denne kommer i detta arbete att kallas L1 som står för Ledning1. 

                                                 
29Denscombe, M., 1998, sida 134-138 
30Halvorsen, K., 1992, sida 95-96 
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Den andra intervjupersonen är förvaltare i Andersberg vilket tillhör det södra distriktet. 
Personen förvaltar 947 lägenheter. Denne kommer i detta arbete att kallas F1 som står för 
Förvaltare 1. 
 
Den tredje intervjupersonen är förvaltare på Bomhus vilket tillhör det norra distriktet. 
Personen förvaltar 831 lägenheter. Denne kommer i detta arbete att kallas F2 som står för 
Förvaltare 2. 
 
Den fjärde intervjupersonen är förvaltare i Norr vilket tillhör det södra distriktet. Personen 
förvaltar 1230 lägenheter. Denne kommer i detta arbete att kallas F3 som står för Förvaltare 3. 
 
Den femte intervjupersonen är förvaltare i Brynäs vilket tillhör det södra distriktet. Personen 
förvaltar 800 lägenheter. Denne kommer i detta arbeta att kallas F4 som står för Förvaltare 4. 
 
Den sjätte intervjupersonen är en representant för hyresgästföreningen. Denne kommer i detta 
arbete att kallas H1 som står för Hyresgästföreningen 1. 
 
 

2.4.3 Tillvägagångssätt 
 
Platsen där intervjun hålls ska vara på ett ställe där man får samtala ostört och där 
respondenten känner sig bekväm.31 Vi har med anledning av detta valt att genomföra alla 
intervjuer på respondentens arbetsplats. 
 
Intervjuerna har alla tagit från en halvtimme upp till en och en halvtimme beroende på hur 
mycket respondenten hade att förtälja men även på hur hög arbetsbelastning personen har 
varit. Flera förvaltare har påpekat att maj är en månad med hög arbetsbelastning och det har 
varit svårt att få tag på tillräckligt många förvaltare att intervjua. Vi försökte få tag på lika 
många förvaltare på det Norra som på det Södra distriktet men tyvärr fick vi bara kontakt med 
en på norra distriktet då de andra inte hade tid. 
 
Under våra intervjuer har vi valt att inte använda bandspelare då vi varit rädda för att det 
skulle hämma den öppenhet från intervjupersonerna som vi hoppades på. Istället har vi båda 
två antecknat under intervjun och så fort som möjligt efter intervjun har vi satt oss ner och 
skrivit ihop all data som framkom vid intervjun.  
 
Alla intervjuer var personliga utom den med hyresgästföreningen där vi fick göra en mail-
intervju då tiden inte fanns för att göra en personlig intervju. Innan mail-intervjun träffade vi 
en representant från hyresgästföreningen som vi förklarade vårt syfte för, så att de var väl 
införstådda med vad vi ville ha ut av intervjun. 
 
 

2.5 Trovärdighet 
 
En forskare måste bedöma trovärdigheten på alla källor som används i uppsatsen. När böcker 
används ska förlaget helst vara känt och boken ha blivit utgiven i flera upplagor detta tyder på 
att boken är eftertraktad. När det gäller källor på Internet är det svårare att bedöma 
                                                 
31Repstad, P., 1993, sida 65 
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trovärdigheten då det kan vara svårt att fastställa upphovsmannen och äktheten i dokumenten. 
När aktuell information är viktig kan hjälp tas av dagstidningar och tidskrifter för att få den. 
Vad vi då behöver tänka på är journalisternas sakkunskaper och tidningens specialisering. 
Viktigt vid bedömningen av trovärdigheten i alla slags dokument är att ta reda på varför det 
skrevs, vem som skrev det, när det skrevs och om det som är skrivet är en 
förstahandsredogörelse.32 
 
Den litteratur vi har använts är i de flesta fall utgivna av förlaget Studentlitteratur och har 
blivit utgivna i flera upplagor så dessa betecknar vi som trovärdiga. Vi har även använt 
okommenterad lagtext och det torde vara en av de mest trovärdiga källorna som finns. De 
artiklar från dagspressen som har varit nödvändiga för att få insikt i den aktuella debatten har 
bestått av rikstäckande dagstidningar och lokala tidningar och dessa har behandlats med stort 
mått källkritik från vår sida. Vi har använt hemsidor med försiktighet och även försökt att 
begränsa oss till information från statliga verk då dessa torde vara mer trovärdiga. 
 
För att öka trovärdigheten på den primära informationen, intervjuerna, har vi valt att när vi 
skrivit ihop dem efter intervjutillfället har vi skickat tillbaka materialet till intervjupersonen så 
denne fått uttala sig om ifall svaren är rätt tolkade. På så vis borde vi minska risken för 
feltolkningar och genom detta göra ett trovärdigt arbete. Vi är även medvetna om att svaren 
vid en intervju kan bli olika beroende på vem det är som ställer frågan. Intervjuarens kön, 
ålder och etniska ursprung spelar in på vilka svar som fås33. Då det har störst betydelse när det 
gäller känsliga frågor och personliga frågor hoppas vi att det inte ska ha stor betydelse i det 
här fallet. 
 
 

2.6 Metoden i analysen 
 
I en analys jobbas det med kvalitativ bearbetning. Det är ofta en text där citat från exempelvis 
intervjuer eller observationsmaterial varvas med egna tolkningar och kommentarer. Syftet 
med en sådan är att skaffa en djupare kunskap än den kunskap som kommer till vid 
kvantitativa metoder. Inom forskningen som görs är det vanligt att det utformas och tillämpas 
egna varianter och tolkningar av kvalitativa metoder det vill säga att varje kvalitativt 
forskningsproblem kräver sina unika varianter av metoder.34 
 
När en kvalitativ bearbetning görs arbetas det oftast utifrån ett textmaterial som fås 
exempelvis vid genomförda intervjuer, från en bok, artiklar med mera. Det är praktiskt att 
göra löpande analyser vid en kvalitativ undersökning och fördelen med en sådan är att den 
kan ge idéer om hur man ska gå vidare. Det är även en fördel att börja med analysen medan 
undersökningen är färsk i minnet. Desto längre tid som går från det att undersökningen är 
genomförd och analysen påbörjad desto svårare är det att få ett levande förhållande till sitt 
material.35 
 
I vår analys har vi arbetat med kvalitativ bearbetning där vi först har genomfört intervjuer och 
sedan så fort som möjligt satt oss ner och kopplat ihop den informationen vi fått med teorin. 

                                                 
32Denscombe, M., 1998, sida 188-198 
33Denscombe, M., 1998, sida 138 
34 Patel, R och Davidsson, B 2003  
35 Patel, R och Davidsson, B 2003 
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Vi har sökt termer i empirin som vi fördjupar oss i när vi genomför analysen. Slutligen gör vi 
egna tolkningar utifrån teorin och empirin. 
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3. Teori 
 
I detta kapitel framgår teorier om de delar som är intressanta för det fortsatta arbetet. 
 
 

3.1 Stopplagen 
 
Stopplagen är en del av lagen som egentligen heter ”Lag om allmännyttiga bostadsföretag 
(2002:102)” den kallas även Allbolagen. I detta arbete är det endast delen som kallas 
Stopplagen som behandlas. 
 
Stopplagen trädde i kraft den 1 april 2002. Bakgrunden till lagens införande var Allbo-
kommitténs betänkande där de ville förtydliga allmännyttiga bostadsföretags förutsättningar 
på bostadsmarknaden. Anledningen till varför de måste förtydligas var att allmännyttan som 
har ideella förtecken konkurrerar på en konkurrentutsatt bostadsmarknad.36 
 
Stopplagen gör att allmännyttan måste söka tillstånd hos länsstyrelsen innan de säljer ut delar 
av sitt bestånd.37 Enligt stopplagen skall tillstånd till en överlåtelse inte lämnas om det kan 
befaras att de kommunala bostadsföretagens hyror till följd av överlåtelsen inte kommer att få 
tillräckligt genomslag vid tillämpningen av bruksvärdesreglerna eller vid de hyresför-
handlingar som förs.38 Om inte allmännyttan eller förvärvaren söker om tillstånd, eller inte får 
tillstånd i tid, blir köpet ogiltigt.39 Länsstyrelsens beslut får överklagas till Boverket, men 
Boverkets beslut får inte överklagas.40 
 
Anledningen till att regeringen ska ta bort stopplagen den 1 juli 2007 (egentligen tas inte hela 
lagen bort utan det första kapitlet som handlar om vad som är ett kommunalt bostadsföretag 
behålls) är att den inskränker på kommunens självstyrelse på bostadsförsörjningens område. I 
promemorian ”Upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga 
bostadsföretag” pekas det även på att det inte finns kommunala bostadsföretag i alla 
kommuner och att det inte heller är ett mål från statsmaktens sida. Fördelarna när stopplagen 
tas bort, enligt promemorian, tros bli störst för kommunerna som därmed återtar självstyret på 
bostadsområdet. De kan då själva bestämma vilken sammansättning de vill ha på 
allmännyttans bestånd. Konsekvensen för hyresgästerna kan bli att något flera fastigheter 
kommer att säljas. Men eftersom tillståndsplikten inte har inneburit något förbud mot att sälja, 
tror de i promemorian inte att skillnaden kommer att bli så stor nu när den tas bort. 
Myndigheterna kommer troligen få det lättare när lagen försvinner eftersom de slipper arbetet 
med att hantera ansökningar och bevilja tillstånd vid försäljningar.41 
 
 

3.1.1 Hur man säljer ut hyresrätter till bostadsrät ter 
 
För att kunna upplåta lägenheter med bostadsrätt måste först en bostadsrättförening bildas. En 
bostadsrättsförening ska vara registrerad hos bolagsverket och för att den ska bli det måste 

                                                 
36 Allbo-kommitténs förslag till förbättringar av bostadspolitiken SOU 2001:27 
37 Lag om allmännyttiga bostadsföretag (2002:102) 2kap 3§ 
38 Promemoria Upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag 
39 Lag om allmännyttiga bostadsföretag (2002:102) 2kap 11§ 
40 Lag om allmännyttiga bostadsföretag (2002:102) 2kap 12§ 
41 Promemoria Upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag 
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den ha minst tre medlemmar, ha antagit stadgar, utsett en styrelse och ha minst en revisor.42 
Bostadsrättsföreningen kan sedan upplåta lägenheterna endas till medlemmarna.43 
Anledningen till att upplåtelsen får ett värde (som sedan kan köpas och säljas) är att den sker 
på evig tid den är inte tidsbegränsade44. Vem som kan bli medlem i en bostadsrättsförening 
avgörs av styrelsen i föreningen. Huvudregel vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 
är att inte neka en hyresgäst inträde i föreningen men det finns dock några undantag45. Den 
som har rätt till medlemskap har rätt att få en lägenhet upplåten till sig.46 
 
Om en hyresfastighet ska ombildas till bostadsrätter ska ett sådant beslut tas på 
föreningsstämman. För att beslutet ska bli giltigt ska minst två tredjedelar av de uthyrda 
lägenheterna som omfattas av förvärvet ha gått med på beslutet.47 När en bostadsrättsförening 
bildats och bestämt sig för att köpa en fastighet inger bostadsrättsföreningen en 
intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten.48 När fastigheten sedan ska överlåtas måste 
ägaren ge ett hembud till föreningen, vilket är ett erbjudande om att köpa fastigheten. 
Föreningen måste då anta att köpa enligt fastighetsägarens förslag till köpeavtal inom tre 
månader för att det ska vara giltigt.49 
 
Hyresgäster som inte vill konvertera sina hyresrätter till bostadsrätter har rätt att bo kvar som 
hyresgäst. Bostadsrättsföreningen blir då hyresvärd till de hyresgästerna som är kvar efter en 
ombildning. Den andel som hyrs ut får inte stå för mera än 40 % av fastighetens 
taxeringsvärde.50 
 
När stopplagen försvinner finns farhågor om att segregationen kommer att öka. I medierna är 
detta en fråga som har debatterats mycket under de senaste månaderna.51 
 
 

3.2 Segregation 
 
Segregation innebär att det sker en kategoriuppdelning av och mellan människor. Denna 
uppdelning kan bero på många olika faktorer såsom kön, inkomst, ålder, socialt ursprung, 
yrke med mera. Det finns många olika segregationer som exempelvis boendesegregationen 
som är tyngdpunkten i vårt arbete. Boendesegregation innebär att människor bor segregerat 
beroende på faktorer som bland annat inkomst och social status.52 Vid segregation är det den 
sociala distansen mellan bostadsområden inom städerna som är problemet och inte den 
fysiska distansen.53 
 

                                                 
42 Bostadsrättslag (1991:614) 1kap 2§ 
43 Bostadsrättslag (1991:614) 1kap 3§ 
44 Bostadsrättslag (1991:614) 1kap 4§ 
45 Bostadsrättslag (1991:614) 2kap 1§ och 8§ 
46 Bostadsrättslag (1991:614) 4kap 6§ 
47 Bostadsrättslag (1991:614) 9kap 19§ 
48 Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (1982:352) 3§ 
49 Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (1982:352) 6§ och 
10§ 
50 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 227-228 
51 http://www.dagensnyheter.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=609508  
52 http://sv.wikipedia.org/wiki/Segregation 
53Frizell, J., 2000, sida 223  
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Bostadssegregationen har ökat i vårt land då bostaden har kommit att bli en vara på 
marknaden istället för en rättighet i samhället. Det är många som hamnar i kläm på grund av 
detta.54 
 
Gävleforskarna Bengt Turner och Lena Magnusson har studerat hur boendesegregationen ser 
ut i Sverige. Enligt Turner riskerar allmännyttan att bostadsområdena kommer få klassiska 
segregationsproblem såsom lågstatus, problem i skolor som finns i närheten samt stökigare än 
i de områden där sociala grupper bor tillsammans. I Stockholm och Västerås där allmännyttan 
minskat snabbt syns dessa effekter markant.55 
 
När det gäller begreppet boendesegregation är den enkel att definiera, ”det är en skillnad 
mellan människor och råder då skilda befolkningsgrupper är ojämnt utspridda i ett 
geografiskt område”. Det är betydligt svårare att åtgärda detta problem. För att sätta in 
åtgärder är det viktigt att problematisera begreppet.56 En konsekvens som 
boendesegregationen drar med sig är att människor med de minst fördelaktiga sociala -, 
ekonomiska - och politiska förutsättningar tenderar att hamna i de områden som är minst 
attraktiva.57 
 
Det är viktigt att definiera de problem som skall åtgärdas. Är det individerna, 
bostadsområdena i sig eller en kombination mellan dessa faktorer som ger upphov till 
segregation? Det finns ett antal variabler som beskriver individens problem och det är bland 
annat otrygghet, isolering och en känsla av utanförskap. Dessa variabler förknippas med dålig 
utbildning, brist på arbete samt bristande språkkunskaper. De problem som förknippas med 
bostadsområdet är de fysiska egenskaperna som exempelvis förslitning, dålig miljö samt 
brister i service och kommunikation.58 Om dessa båda brister kopplas samman leder de lätt till 
en social katastrof med starkt utanförskap i samhället. 
 
En av de viktigaste frågorna inom bostadspolitiken när det gäller boendesegregation är att se 
till att goda bostäder är tillgängliga för alla på sådant sätt att social, ekonomisk och etnisk 
segregation motverkas. Trots detta har alla utredningar och förslag som har beslutats bidragit 
till att boendesegregationen ökar.59  
 
En ökad segregation kan motverkas genom att öka attraktiviteten hos de minst efterfrågade 
områdena genom upprustning och förnyelse av inre och yttre miljön samt se till att det finns 
en blandning av upplåtelseformer i bostadsområdena.60 
 
Idag görs storstadssatsningar som uttrycker en ambitiös och omfattande insats för att råda bot 
på boendesegregationen. Den riktar först och främst in sig på de tre storstadsregionerna som 
Stockholm-, Göteborg-, och Malmöregionen. Det är sammanlagt omkring 1 000 mindre 
projekt som är igång samtidigt. Denna storstadssatsning har två huvudmål som innebär att ge 
regionerna goda förutsättningar för långsiktig hållbar tillväxt och därmed kunna bidra till att 
nya arbetstillfällen skapas inom dessa regioner men även övriga delar av landet. Det andra 
motivet är att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i regionerna och 

                                                 
54 http://www.arbetarbladet.se/utskrift.php?id=510671&avdelning_1=103&avdelning_2=122 
55http://www.arbetarbladet.se/utskrift.php?id=487719&avdelning_1=101&avdelning_2=101 
56Turner, B. och Vedung, E., 1997 sida 109 och 144 
57 Turner, B. och Vedung, E., 1997 sida 147 
58Turner, B. och Vedung, E., 1997 sida 98 och 99 
59Turner, B. och Vedung, E., 1997 sida 164 
60 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 69 
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verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för invånarna. Dessa två huvudmål har sedan 
brutits ned i åtta underliggande delmål.61 
 
För en minskad segregation står även storstadspolitiken inför ett val. Det vill säga att antigen 
fortsätta med en politik där åtgärderna i första hand ska minska segregationens negativa 
effekter och därför rikta in sig på de områden där merparten av stadens ekonomiska och 
socialt resurssvaga hushållen bor. Eller att de satsar på en politik som omfattar exempelvis 
satsningar på bostadsbyggandet och en förnyelse av stadens planering och utveckling.62 
 
 

3.3 Sociala problem 
 
En stor andel av de minst attraktiva områdena domineras av hyresgäster och allmännyttiga 
bostadsföretag. Detta visar att hushåll som inte kan eller inte vill binda kapital i sitt boende 
hänvisas till speciella bostadsområdena som oftast domineras av allmännyttiga 
bostadsföretag. En lösning på detta problem är att det finns blandade upplåtelseformer i 
sådana områden. Detta skulle leda till att sambandet mellan geografiskt område och 
hushållens val av upplåtelseform bryts. I dessa områden kan det hända att färre vill äga eller 
förvalta över sin egen bostad. Detta beror inte bara på de betalningssvaga hushållen utan 
också på att många bedömer dessa områden som mindre attraktiva.63 
 
Allmännyttan och de privata bostadsföretagen konkurrerar idag om lika stora 
hushållsstorlekar. De hushåll med lägre inkomst är de som fortfarande bor hos de 
allmännyttiga bostadsföretagen och detta beror inte på hur olika inkomster hyresgästerna har 
utan att bostadsföretagen erbjuder olika boendemiljöer.64 
 
De närmaste årens förändringar av bostadspolitiken kommer att medföra höjda 
boendekostnader och hyresskillnader mellan olika lägen. Vart ska de betalningssvaga 
hushållen ta vägen? Blir hyresskillnaderna stora mellan olika lägen kan de betalningssvaga 
hushållen sänka sina kostnader genom att söka nytt boende. Detta leder då till en stor 
omflyttning som leder till en ökad segregation.65 
 
En stor majoritet av de områden som har hög andel socialhjälpstagare byggdes under 
miljonprogrammet och förvaltas för det mesta av allmännyttiga bostadsföretag. Idag bebos 
dessa områden av många betalningssvaga hushåll och de som nyss kommit till Sverige. De 
boende uttrycker ett stort missnöje i dessa områden om bland annat den sociala miljön. 
Många uttrycker även en oro, främlingskap och ibland en rädsla och obehag inför grannarna 
och att de inte känner sig höra hemma i området.66 
 
För att förhindra segregationen krävs gemenskap och aktiviteter för de boende för att de där 
gemensamt ska verka för att förbättra området. De boende behöver tillsammans skapa 
gemensamma värderingar och normer som ökar känslan av gemenskap. Detta kan leda till 
bättre förutsättningar och att de boende tar eget ansvar. I och med detta kan människorna 

                                                 
61 http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2942.aspx#Strostadspolitik 
62 http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2942.aspx#Strostadspolitik 
63 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 65 
64 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 67 
65 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 68-69 
66 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 63-65 
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känna tillhörighet, trygghet och stabilitet i området. Genom att ordna aktiviteter för de 
boende, det vill säga att skapa en god grannsamverkan leder till att de lär känna varandra och 
tryggheten ökar.67  
 
 

3.4 Kulturella problem 
 
Vanligtvis beskrivs boendesegregationen som skillnader mellan de boendes etniska och 
demografiska tillhörighet samt hushållens ekonomi. 68 
 
Det är viktigt att det finns en fungerande grund i samhället för att det ska finnas en god 
sammanhållning mellan olika människor det vill säga en gemensam kultur. Kulturen handlar 
om hur vi ska handla och bete oss.69 
 
De flesta bostadsområden är homogena vad det gäller hustyper och upplåtelseformer och detta 
medför att befolkningskategorierna är utspridda på olika ställen. Idag ägs sitt boende i stor 
utsträckning av befolkningen med svenskt bakgrund medan de med utländsk bakgrund hyr sin 
bostad. Detta kan bero på att boendekonsumtionen i Sverige är mindre prioriterad av grupper 
med utländsk bakgrund genom att dem exempelvis skaffar sig ett hus i sitt hemland eller att 
satsa sina besparingar på ett eget företag. 70 
 
Ofta har de etniska grupperna en ”vi” känsla och en ”dom” känsla. Denna känsla bygger på att 
ha samma värderingar och normer. Dessa grupper har oftast olika sådana värderingar och 
normer. För att förhindra detta måste man försöka skapa en ”vi” känsla i form av samarbete 
och aktiviteter för de boende. Ofta uppstår det problem i form av konflikter när olika 
kulturella bakgrunder ska samarbeta eller lära känna varandra. Detta beror på att de får olika 
uppfattningar om varandra. Det pratas om att en person trivs bäst där denna blir förstådd och 
att det är lättare för en person att umgås med personer som tolkar saker på samma sätt. 71 
 
 

                                                 
67 Flod, S., 2006,sida 30-31 
68 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 62 
69Flod, S., 2006, sida 26 
70 http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2942.aspx#Boendesegregation 
71 Flod, S., 2006, sida 26 
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4. Empiri 
 
Detta kapitel innehåller de studier vi har gjort i form av intervjuer. 
 
 

4.1 Om Gävle och Gavlegårdarna 
 
Gävle är en residensstad i Gävleborgslän. Den tillhör Gästrikland och ligger vid kusten cirka 
17 mil från Stockholm. Det är den 15:e största kommunen av alla Sveriges kommuner och 
hade i slutet av år 2006; 92 416 invånare 72 Under år 2006 har Gävles befolkning ökat med 
176 personer när det gäller inflyttning och utflyttning det vill säga att inflyttningen var 4,5 % 
större än utflyttningen under 2006.73 Idag arbetar Gävles kommun mycket kring frågorna 
segregation/integration av olika grupper i boendet.74 
 
Gävles kommunala bostadsföretag heter Gavlegårdarna som är ett av de största allmännyttiga 
bostadsföretagen i Sverige utanför storstäderna. De förvaltar både lägenheter och lokaler inom 
Gävle kommun och den största verksamheten finns i de centrala delarna av staden.75 De äger 
75 % av bostadsmarknaden i Gävle76 vilket motsvarar 16000 lägenheter77. Gavlegårdarnas 
organisation består av två geografiskt indelade distrikt: Norra - respektive Södra distriktet. 
Under dessa två distrikt finns totalt 10 förvaltningsområden 78 
 
Stad Antal allmännyttiga 

lägenheter 
Befolkningsmängd79 Lägenheter/innevånare 

Gävle 16 00080 92 416 0,17 
Stockholm 86 40081 782 885 0,11 
Göteborg 69 30082 489 757 0,14 
Malmö 21 28283 276 244 0,08 
Linköping 18 50084 138 580 0,13 
Karlstad 6 70085 82 878 0,08 
Sundsvall 5 52586 94 516 0,06 
Luleå 11 50087 73 313 0,16 
Tabell 4.1. Tabellen visar hur stor andel allmännytta lägenheter olika städer har i 
förhållande till befolkningsmängden. 
 

                                                 
72 www.gavle.se 
73http://www.scb.se/templates/tableOrChart____193256.asp 
74 Bostadsmarknadsenkäten 2004 
75http://www.gavlegardarna.se/gg/gg_sida.aspx?id=260 
76 Sveriges största fastighetsägare, 2004. 
77 http://epi.gavlegardarna.se/gg/gg_sida.aspx?id=237 
78 http://www.gavlegardarna.se/gg/gg_sida.aspx?id=260 
79 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____193256.asp 
80 http://www.gavlegardarna.se/gg/gg_sida.aspx?id=255 
81 http://www.stockholmshem.se/Pages/CategoryPage.aspx?id=83, http://www.svebo.se/Page____456.aspx, 
http://www.familjebostader.com/main.aspx?ID=29D50079-D7DA-4628-AC98-D517F77A93FA  
82 http://www.framtiden.se/ 
83 http://www.mkbfastighet.se/templates/PageStandard.aspx?id=2159 
84 http://www.stangastaden.se/omstangastaden/Pages/default.aspx 
85 http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=231184 
86 http://www.mitthem.se/mitthem_foretaget.asp 
87 http://www.lulebo.se/docs/LuleboAB.aspx?LMID=1&LSelection=1&SSelection=5&TSelection=5 
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4.2 Möjligheter för allmännyttan att sälja ut fasti gheter 

 
Här nedan presenteras det som framkommit under intervjuerna om allmännyttans möjlighet 
att sälja ut fastigheter. Avsnittet visar historia det vill säga hur de som är intervjuade ser på 
försäljningar av hyresrätter när stopplagen fanns och deras uppfattning om framtida 
försäljningar och risker för segregation när stopplagen är borttagen.  
 

4.2.1 Historik 
 
Efter millennieskiftet har Gavlegårdarna sålt 600 lägenheter. Inget ärende har blivit stoppat på 
grund av stopplagen. Den har därmed inte haft någon praktisk betydelse för Gavlegårdarna 
säger L1. 
 
De områden Gavlegårdarna har sålt är Hille, Stigslund, Strömsbro och Norrsundet där de har 
sålt till andra hyresvärdar. Anledningen till varför man har sålt i dessa områden är att där har 
de ägt en stor andel säger L1. Första försäljningen ägde rum i Stigslund till ett HSB företag. 
Inför försäljningen var hyresgästerna inte så nöjda med arrangemanget men efteråt har de inte 
hört något negativt om försäljningen berättar L1. Det var en het politisk fråga när 
Gavlegårdarna sålde ut de första fastigheterna nämner L1. 
 
För 3-4 års sedan sålde Gavlegårdarna en fastighet på Engelbrektsgatan (ca25 lägenheter) som 
ombildades till bostadsrätter. L1 menade att det var svårt att få en bra prisbild när man skulle 
sälja ut den fastigheten eftersom det inte hade skett så många liknande försäljningar i Gävle. 
F3 förklarade vidare att man hade använt sig av en utomstående värderare för att få fram ett 
pris på fastigheten. Responsen på försäljningen var väldigt positivt och endast en av de 
boende flyttade därifrån, men det var bestämt redan innan ombildningen berättar F3. 
Fastigheten hade innan den såldes självförvaltning och de boende visste redan en del om vad 
det innebar att sköta en fastighet förklarar F3. För att bilda en bostadsrättsförening måste 
enligt bostadsrättslagen två tredjedelar vara positiva till ombildningen men Gavlegårdarna vill 
helst att det ska vara minst 80-90 % som är positiva. Annars tror L1 att det annars kan leda till 
motsättningar mellan de som är med i bostadsrättsföreningen och de som hyr av dem. 
 
Bland de andra förvaltarna var det ingen annan som hade varit med om att sälja en fastighet 
utom F4 som hade sålt en fastighet för särskilt boende. 
 
Hyresgästföreningen tycker att stopplagen har varit nödvändig för hyresmarknaden. I alltför 
många kommuner idag saknas en medvetenhet om allmännyttans roll. Många 
kommunpolitiker har också en begränsad kunskap om hur hyresprövningen fungerar, och 
inser kanske inte att en utförsäljning försvårar möjligheterna att lösa hyrestvister inom de 
privatägda hyreshusen säger H1. 
 
 

4.2.2 Framtiden 
 
De framtida försäljningarna, berättar L1, kommer troligen att ske i sådana områden där 
Gavlegårdarna har ett stort antal fastigheter för att man vill nå en jämnare fördelning mellan 
de olika upplåtelseformerna. Anledningen till varför Gavlegårdarna planerar att sälja ut 
fastigheter är att få in kapital så att man kan täcka kostnader för upprustning och underhåll. 
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Den planerade försäljningen ska i snitt inbringa 40 miljoner kronor per år säger L1. Vid en 
försäljning tar man hänsyn till ekonomin, renoveringsbehovet, intresse för marknaden och 
förvaltningsrationalitet. 
 
När Gavlegårdarna ska sälja fastigheter finns det tre olika typer av köpare och de är dels de 
boende, dels andra lokala fastighetsägare eller institutioner som köper större bestånd. De 
boende kan antigen friköpa fastigheten eller köpa genom en bostadsrättsförening berättar L1. I 
Bomhus pågår ett projekt där man får köpa ut sitt radhus med äganderätt och gå med i en 
samfällighet som ska sköta om fastigheterna. Idag har man sålt omkring 15 av de 75 radhusen 
säger F2. Gavlegårdarna kan inte tvinga de som bor i radhusen att köpa och det beror på 
besittningsskyddet men så fort ett radhus har blivit tomt har Gavlegårdarna sålt det på den 
öppna marknaden menar L1. 
 
Vid en ombildning till bostadsrätter hjälper Gavlegårdarna gärna till med allting som ska 
ordnas. De flesta intresseanmälningar på ombildningar kommer främst från centrala Gävle 
och väldigt få kommer från miljonprogramsområdena säger L1. 
 
I Andersberg finns det inga planer på att sälja ut fastigheter som F1 vet om. Om 
Gavlegårdarna skulle sälja ut någon fastighet där så är det troligen radhusen som skulle vara 
mest attraktiva för de boende och köpa säger F1. 
 
F3 berättar att intresset för att ombilda flera fastigheter till bostadsrätter finns hos 
hyresgästerna i hans område. Vidare menar F3 att det troligen inte kommer att ske så många 
flera sådana ombildningar i området då Gavlegårdarna inte vill sälja sina fastigheter som drar 
in pengar. De fastigheter som Gavlegårdarna vill bli av med är de som inrymmer köpcentrum 
eftersom Gavlegårdarna vill satsa på att enbart bli ett bostadsföretag. 
 
På Brynäs finns det i dagsläget inte heller planer på att sälja ut någon fastighet säger F4. I en 
fastighet på Brynäs har de boende haft ett möte med tanke på att ombilda till bostadsrätter. 
Intresset verkade dock ha varit dåligt menar F4.  
 
Om allmännyttiga hyreslägenheter av en viss typ säljs bort från allmännyttan, och därmed inte 
kan användas som jämförelsematerial vid en prövning, då blir det närmast omöjligt att 
bedöma skäligheten när privatägda hyreslägenheter, av motsvarande typ, ska hyresprövas. Det 
finns då inget att jämföra sig med inom allmännyttan berättar H1. 
 
Undersökningar som Hyresgästföreningen gjort i några Stockholmskommuner visar på att om 
allmännyttan försvinner helt på en ort, så kommer hyresnivåerna i de privatägda hyreshusen 
att sticka iväg rejält. Allmännyttan har en hyresdämpande effekt menar H1. När stopplagen 
försvinner kommer det i dessa kommuner resultera i stora utförsäljningar. De säger också att 
det finns många skäl till att inte sälja ut allmännyttan. Ett av dem är att den viktig för att 
kunna avgöra hyrestvister i de privatägda hyreshusen.  
 
Hyresgästföreningens medlemsundersökningar visar att hyresgästerna trivs bättre i 
allmännyttan än i privatägda hyreshus. En tendens är att det blir värre varje gång en fastighet 
säljs vidare i spekulationssyfte det vill säga att varje ny hyresvärd sänker seriositeten ett snäpp 
menar H1. 
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H1 säger att det tyvärr nog kommer att säljas ut fler lägenheter när stopplagen försvinner. 
Redan idag ser de massor av försäljningar och försäljningsplaner i bland annat Stockholm, 
Västerås och Norrtälje. 
 
 

4.3 Segregation – stopplagens betydelse 
 
Nedan följer hur de som intervjuats ser på allmännyttans segregation. Presentation av deras 
synpunkter är uppdelat på hur det rent allmänt ser på segregation, hur segregationen ser ut 
idag och hur de ser på framtiden. Sedan följer vad de kan göra för att förhindra 
segregationen och slutligen huruvida stopplagens försvinnande kan ha inverkan på 
segregation. 
 
 

4.3.1 Allmänt om segregation 
 
Gavlegårdarna ser tre typer av segregation i deras områden; ekonomisk-, etnisk- och 
ålderssegregation. Det viktigaste är minska de negativa effekterna av segregationen inte 
nödvändigtvis minska segregationen. Huvudsaken är att bostadsområdena fungerar säger L1. 
F1 ser inte segregationen som något problem men de måste alltid se till att de boende blir 
aktiva för att ett område ska fungera bra. Ett problem som F4 ser med segregation är att 
områden blir tungjobbade. Dels för att språket är ett problem men även kan det bero på de 
olika kulturerna som finns i ett område där bland annat bråk kan vara en följd av detta. Det 
medför även ett ökat slitage i dessa områden säger F4 vidare.  
 
 

4.3.2 Segregation - idag 
 
L1 berättar att 40-50 % av Gavlegårdarnas bestånd består av miljonprogramsfastigheter och 
att de idag har 275 tomma lägenheter, vilket kan jämföras med 800-900 lägenheter för sju år 
sedan.  
 
Vad det gäller Andersberg så säger F1 att det finns en blandad befolkning av unga och gamla, 
svenskfödda och utlands födda. Men i radhusen bor främst barnfamiljer och i höghusen är det 
en mer blandad befolkning. F1 säger att i Andersberg finns det inte någon speciell grupp som 
flyttar mera än någon annan. De som flyttar mest från Andersberg flyttar till andra områden 
inom Gavlegårdarna säger F1 vidare. Ett problem som F1 har märkt är att det är svårt att nå 
invandrare med en del information på grund av språk och andra svårigheter. 
 
I område Norr säger F3att Nordost är ett område som är segregerat. Där visar en två år 
gammal undersökning att 50 % av antalet kontraktsinnehavare är av utländskt härkomst, 
vilket motsvarar ca 70 % av de boende då kontrakten innehas av stora familjer. F3 har en 
känsla av att denna siffra har minskat. F3 påpekar att segregationen beror på att det finns 
många stora lägenheter där som 4: or och 5: or och att hyresgästerna har många 
familjemedlemmar. F3 tycks inte se detta som ett problem då det är ett relativt lugnt område 
där inga traditionella störningar finns. Det finns många gröna områden, lekparker med mera 
vilket gör området mycket barnvänligt och alla som bor där trivs säger F3.  
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I Bomhus säger F2 att det inte finns några tecken på segregation för de har en bra blandning 
av stora och små lägenheter men F2 påpekar dock att många barnfamiljer bor i radhusen.  
 
Angående segregationen på Brynäs säger F4 att det finns ett kvarter där det bor många 
utländska familjer, i alla fall så upplevs de som många fast de kanske inte är så många. 
Annars har de en bra blandning i resten av beståndet. De är på Ladugatan det bor många 
utländska familjer och det är främst för att det är stora lägenheter där med storhall och flera 
toaletter. Varje familj har minst 3-4 barn säger F4 vidare. F4 berättar även att i centrala 
Brynäs bor det nästan inga barn och det beror på att det är små lägenheter där som 2: or och 3: 
or. Där bor främst ensamstående och äldre. I kvarteret Mejsen som är ett trivsamt område bor 
det mest ungdomar och äldre och där är det väldigt låg omflyttning berättar F4 vidare.  
 
 

4.3.3 Segregation – inför framtiden 
 
En viktig fråga för Gavlegårdarna är att öka kvarboendet, eftersom omflyttningen kostar stora 
pengar per hyresgäst säger L1. De största grupperna som bor hos Gavlegårdarna och som de 
ska fokusera på är ungdomar och äldre. Hyresrätten ses inte som ett förstahandsalternativ för 
de som är mitt i livet menar L1. 
 
Hyresrätten minskar i attraktion på grund av den lagändring som innebär att fastighetsskatten 
tas bort säger L1 och Gavlegårdarna är oroliga över utvecklingen för hyresrätten som 
boendeform kan påverkas säger L1 vidare. Efterfrågan på hyresrätter är dock stor då den 
erbjuder möjlighet till stor rörlighet påpekar L1.  
 
L1 säger att Gavlegårdarna strävar efter att få en tydligare uppdragsbeskrivning, där mångfald 
är en viktig del. Idag konkurrerar allmännyttan på en öppen marknad men ska ändå ta ett 
socialt ansvar menar L1. På grund av sin storlek kan Gavlegårdarna idag agera för samhällets 
bästa men det kanske de inte kommer att kunna göra i framtiden om konkurrensen hårdnar 
säger L1 vidare.  
 
L1 säger att segregationen är en viktig fråga för Gavlegårdarna och de kommer att fortsätta 
sitt arbete med stadsdelsförnyelse för att motverka effekterna. När de är klar med 
stadsförnyelsen på Öster ska Gavlegårdarna börja med en stadsdelförnyelse i östra delen av 
Sätra i anslutning till campus, där behovet nu anses vara som störst säger L1 vidare.  
 
F3 berättar att det har funnits i Gavlegårdarnas tankar i 3-4 år nu att ombilda en fastighet på 
Nordost till ett Tryggbo. Med det menas att vissa kvalifikationer måste uppfyllas såsom att 
vara över en viss ålder, samt att inte har något barn som bor kvar hemma. Dessa områden är 
mycket eftertraktade då det är en hög säkerhet att komma in i fastigheten menar F3 vidare.  
 
 

4.3.4 Vad de kan göra för att förhindra segregation  
 
För att minska effekterna av segregation använder sig Gavlegårdarna av stadsdelsförnyelse 
säger L1. Stadsdelsförnyelsen är uppdelad i två delar, teknisk förnyelse som omfattar hus, 
gårdar och infrastruktur och även en social förnyelse som går ut på att få folk att träffas och 
engagera sig i sitt boende berättar L1. Den sociala förnyelsen startar 1-2 år innan den tekniska 
förnyelsen och när man startar den sociala förnyelsen skapas förväntningar från hyresgästerna 
angående fastigheten och området. Därför är det bara möjligt att driva en sådan förnyelse åt 
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gången då det är både kostsamt och tidskrävande menar L1. De har genomfört en sådan 
stadsdelsförnyelse på Öster och den beräknas vara klar under slutet av 2008. Där har 
Gavlegårdarna fått ett väldigt positivt gensvar från de boende och det har lett till en lägre 
vakans och lägre omflyttning där säger L1 vidare. En stadsdelsförnyelse är inte omedelbart 
företagsekonomiskt lönsamt för bolaget menar L1 men för samhället är vinsterna stora. 
Anledningen till varför Gavlegårdarna kan göra sådana saker är att de har ett stort bestånd att 
fördela kostnaderna på. Och kostnaderna för förnyelsen har de senaste fem åren uppgått till 
40-50 miljoner per år, varav 20 miljoner per år till underhåll och resterande till investeringar 
berättar L1. 
 
F1 berättar att de i Andersberg nyligen har startat ett projekt där erbjuder de boende att ta över 
delar av förvaltningen, så kallad självförvaltning. Detta bygger på att de boende själva är 
aktiva och intresserade av sitt boende. Intresset för en ”gård” måste vara omkring 15-20 % för 
att det ska fungera i längden säger F1 vidare. När Gavlegårdarna har fått ett sådant intresse 
skriver de ett avtal mellan självförvaltningsgruppen och dem själv där man reglerar om vem 
som ska göra vad. Självförvaltning för med sig mer ansvar och mindre skadegörelse. Även 
om någon av de boende inte själv är med och förvaltar vill de inte förstöra det som grannarna 
ha gjort medan de inte är lika rädd om någonting som Gavlegårdarna har gjort påpekar F1. 
 
F1 påpekar även för att få bort den negativa stämpeln på Andersberg har man arbetat mycket 
med störningar under en tid. Man har börjat varna flera och även gjort verklighet av sina 
varningar och sagt upp ett antal hyresgäster på grund av sina störningar. Det här ses som en 
långsiktig lösning för att få bort stämpeln som fortfarande finns på Andersberg säger F1. Idag 
finns ingen stadsdelsförnyelse planerad i Andersberg, men den senaste tiden har man lagt 20 
miljoner på att restaurera balkonger och det finns ständigt nya saker som måste göras påpekar 
F1.  
 
F3 berättar att de ska den 15maj ha ett samordningsmöte angående Nordost där de ska börja 
med att försöka aktivera ungdomarna så att de inte bara driver omkring. De vet att de kommer 
att få bra respons då de tidigare anordnat något liknande där det kommit 90-150 stycken barn 
som vill aktiveras. F3 påpekar att det inte är något problemområde utan de vill hjälpa till att 
samordna aktiviteter för barn och ungdomar så att de inte behöver dra runt på stan. Ett projekt 
man jobbar med nu är ”Lugna staden” säger F3 vidare. 
 
F4 tror att det är svårt att förhindra segregation. Eventuellt skulle man kunna rekommendera 
en annan bostad om det vill flytta in en annan stor barnfamilj där det redan bor många sådana 
men det är en känslig fråga och inte så lätt att utföra.  
 
Idag bedrivs det självförvaltning på vissa delar av Brynäs där hyresgästföreningen är med och 
samordnar berättar F4. De som deltar i självförvaltningen får en liten ersättning men denna är 
marginell och ses mer som en uppmuntran. I samarbete med Hyresgästföreningen har F4 även 
iordningställt rum för diverse aktiviteter så som pingisrum, gym/bastu, snickarverkstad med 
mera. Nu finns det planer på att göra ett till sådant rum men de vet inte än vad det ska 
innehålla då Gavlegårdarna inväntar förslag från boende säger F4 vidare. Responsen är 
väldigt positivt från nya hyresgäster. Sedan är det även så att hör man inget brukar allting vara 
bra menar F4.  
 
Gavlegårdarnas inriktning är numera inte att erbjuda särskilda lägenheter till en viss målgrupp 
utan erbjuder istället en lägenhet med speciella egenskaper. Det egna behovet hos hyresgästen 
blir således det viktiga och inte ålder, ekonomi eller bakgrund avslutar L1 med.   
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L1 berättar att Gavlegårdarna tillämpar ett kösystem där alla behandlas lika. F2 och F3 säger 
att de som bor hos Gavlegårdarna får 1,5 poäng per dag och de som bara står i kö hos dem får 
1 poäng per dag.  
 
 

4.3.5 Stopplagens försvinnande 
 
Enligt L1 påverkar stopplagen Stockholmsområdet mest och endast Gävleområdet indirekt. 
F3 tror inte att stopplagens borttagande kommer att göra att det bildas grupperingar då 
diskrimineringsombudsmannen (DO) kan förhindra detta. Medan F2 och F4 tror att risken 
finns att segregationen kommer att öka om man säljer ut flera fastigheter till 
bostadsrättsföreningar. 
 
När stopplagen försvinner kommer allmännyttan bli alltför liten och mer likt social housing, 
där fattiga och utsatta människor bor, det visar en forskning från Institutet för bostads- och 
urbanforskning säger H1.  
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5. Analys 
  
Kapitlet innehåller de analyser vi gjort genom att koppla det empiriska materialet till lämplig 
teori. Vi har valt att ha ett liknande upplägg som i empiri-delen av arbetet för att underlätta 
för läsaren.  
 
 

5.1 Stopplagens påverkan 
 
Här nedan följer en analys som är uppdelad på först lite historik kring stopplagen och 
Gavlegårdarnas tidigare utförsäljning. Sedan följer vad respondenterna anser kan  komma 
att hända med Gavlegårdarnas bestånd i framtiden i och med att stopplagen tas bort.  
 
Enligt stopplagen måste allmännyttan söka tillstånd hos länsstyrelsen om de vill sälja ut sina 
hyresrätter. I vissa fall kan inte överlåtelsen godkännas88. Empirin visar att Gavlegårdarna har 
fått igenom alla sina överlåtelser hittills. Enligt L1 kommer denna borttagning av lag att 
påverka storstadsområden mest. Vår tolkning utifrån detta är att Gavlegårdarna har fått 
igenom alla sina överlåtelser och det kan bero på att det inte skett så många sådana i Gävles 
område. De verkar även vara lite försiktiga med att sälja ut av beståndet då de påpekar att de 
bara säljer ut i sådana områden där de har mest längenheter och där fastigheterna inte drar in 
mest med pengar. Utifrån detta är vår tolkning att borttagandet av stopplagen kan komma att 
påverka de städer som säljer fastigheter i mängder mer än i Gavlegårdarnas fall. Trots detta 
ser de utförsäljning som en stor möjlighet då de kan välja fritt vilka områden som ska säljas. 
 
Enligt promemorian ”Upphävande av tillståndsplikten i lagen om allmännyttiga 
bostadsföretag”89 kommer konsekvensen för hyresgästerna att bli att något flera hyresrätter 
kommer att säljas ut. Men enligt vår empiri finns det inte några planer på att sälja ut 
fastigheter i dagens läge i Gävle. Men promemorian säger även att det redan idag syns 
massvis med försäljningsplaner i olika städer. Detta pekar på att det kan finnas känsliga 
planer som vi inte fick reda på vid intervjuerna. Det är därför troligt att det kommer att ske 
flera försäljningar under den närmsta tiden. Om stopplagens försvinnande har någon påverkan 
på de kommande försäljningarna kan vi bara gissa oss till att så är fallet. 
 
Enligt bostadsrättslagen kan de hyresgäster som inte vill köpa sin bostad bo kvar som 
hyresgäst och bostadsrättföreningen blir då hyresvärd åt dessa. Lagen säger att två tredjedelar 
av de boende måste vara positiva till en ombildning90. Gavlegårdarna tycker att det helst bör 
vara minst 80-90 % av de boende som är positiva till en ombildning annars tror de att det lätt 
kan uppstå problem mellan de som äger och de som hyr. Hyresgästföreningen påpekar att 
hyresgäster trivs bättre hos allmännyttan än hos de privatägda hyresbostäderna och som 
underlag till denna information har de genomfört en medlemsundersökning. Vår tolkning av 
detta är att Gavlegårdarna vill ha en hög andel som är positiva till att köpa innan försäljning 
kan ske för att de flesta ska bli nöjda vid en affär.  
 
Enligt bostadsrättslagen måste det först bildas en bostadsrättförening innan upplåtelse ska 
kunna ske. Stopplagen säger att länsstyrelsen kan stoppa utförsäljningar om beståndet av 
hyresrätter blir för få i ett område. Vår empiri visar att de boende antingen kan friköpa sin 
                                                 
88 Lag om allmännyttiga bostadsföretag (2002:102) 2kap 3§ 
89 Promemoria Upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag 
90 Bostadsrättslag (1991:614) 9kap 19§ 
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lägenhet eller köpa genom en bostadsrättsförening. Intervjuerna visar även att det finns ett 
visst intresse för att ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter. Gavlegårdarna vill i 
framtiden kunna sälja ut lägenheter där beståndet är som störst för att nå en jämnare 
fördelning mellan de upplåtelseformer som finns. De flesta intresseanmälningar om 
ombildningar kommer dock från hyresgäster i de centrala delarna av staden och mycket få 
från miljonprogramsområdena. 
 
Vår tolkning är att då Gavlegårdarna budgeterar med att sälja fastigheter varje år och de måste 
sälja till dem som vill köpa kan de bli tvungna att sälja ut bestånd i områden där det finns 
önskemål om köp. När stopplagen försvinner innebär det att det troligen blir lättare för 
Gavlegårdarna att sälja ut flera fastigheter i centrala delar eftersom det tidigare har varit 
förbjudet att sälja ut där man har ett litet bestånd. Eftersom Gavlegårdarna varje år måste få in 
40 miljoner i kapital från försäljningar kan en situation då uppstå att Gavlegårdarna känner sig 
tvingade att sälja fastigheter i de centrala delarna där det finns köpare. Till slut kanske det gör 
att de enda bostäder som Gavlegårdarna har kvar är i de mindre attraktiva delarna av staden. 
Det pekar på att Gävle är på väg mot ett mer segregerat samhälle. 
 
En konflikt vi kan se av detta är att allmännyttan inte tror att de kommer påverkas i stor grad 
av stopplagen försvinner, medan Hyresgästföreningen tror att det kommer synas en stor 
skillnad. Anledningen till konflikten tror vi bottnar i att Hyresgästföreningen är rädda att 
förlora hyresgäster och då få in mindre kapital som kommer in genom hyresgästernas hyror. 
Den andra sidan av problemet är att Gavlegårdarna inte gärna vill säga vad som kommer att 
hända i framtiden och är lite hemlighetsfulla med vad de kommer att göra när stopplagen 
försvinner.  
 
 

5.2 Segregation - idag och i framtiden 
 
Här nedan följer en analys som är uppdelad på först allmänt om segregation, sedan följer en 
presentation av olika bakgrund till segregation. I slutet kommer en del om hur stopplagen 
påverkar segregationen. 
 
Boendesegregation är när befolkningsgrupper är ojämnt utspridda över ett geografiskt område 
säger B. Turner och E. Vedung.91 Segregation kan bero på många faktorer exempelvis kön, 
inkomst, ålder, socialt ursprung och yrke enligt Wikipedia.92 I det empiriska materialet kan 
ses tre olika former av segregation; ekonomisk-, etnisk- och ålderssegregation. Segregationen 
ses inte som något problem men effekterna ses som ett problem för Gavlegårdarna. B. 
Turner93 menar att segregation för med sig problem såsom låg status, problem i närbelägna 
skolor och stökighet men det är ingenting som direkt uttalas vid intervjuerna. Intervjuerna 
visar dock på att segregerade områden kan bli mer tunga att jobba med på grund av språk, 
olika kulturer samt ett ökat slitage. Det pekar på att den mest vanliga typen av segregationen 
har att göra med andel svenskfödda och utlandsfödda i ett bostadsområde då det var den enda 
segregationen Gavlegårdarna koncentrerade sig på.  
 

                                                 
91 Turner, B. och Vedung, E., 1997 sida 109 och 144 
92 http://sv.wikipedia.org/wiki/Segregation 
93 http://www.arbetarbladet.se/utskrift.php?id=487719&avdelning_1=101&avdelning_2=101 
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Enligt boken ”Nya villkor för kommunala bostadsföretag” 94 bor många socialhjälpstagare 
och betalningssvaga i fastigheter byggda under miljonprogrammet och dessa förvaltas av 
allmännyttan. Intervjuerna visar att 40-50 % av Gavlegårdarnas bestånd består av 
miljonprogramsfastigheter. Dessa har förut haft problem med vakanser som idag till stora 
delar har försvunnit vilket beror på att det är en positiv inflyttning till Gävle. Vår tolkning är 
att eftersom Gavlegårdarna har en stor andel miljonprogramsfastigheter leder det till att de 
betalningssvaga inte hamnar på samma ställe utan sprids ut över hela beståndet.  
 
Integrationsverket 95 menar att bostadsområden är homogena och detta leder till att de med 
utländsk bakgrund, som ofta hyr sitt boende, hamnar på samma ställe. Empirin visar på att det 
finns ett område inom Gavlegårdarna med en högre andel etnisk segregation. Trots att 
segregationen är hög ser de intervjuade inte det som ett större problem. Vissa områden 
upplevs som att de har många hyresgäster med utländsk bakgrund trots att det inte är så 
många enligt intervjuerna. Det framgick av F3 att rektorn på en skola i närheten av det 
segregerade området hade uttalat sig och ville att Gavlegårdarna skulle ta ett större ansvar för 
de barn och ungdomar som lever där. Vår tolkning är att det kan tyckas något absurt att ett 
allmännyttigt bostadsbolag ska ta ansvar för barn och ungdomarna. Kopplat till att 
segregerade områden ofta också leder till problem i de skolor som ligger i närheten kan det 
ändå inte ses som konstigt att sådana krav ställs. Om Gavlegårdarna skulle ta ansvar för att 
minska segregationen i området skulle även skolorna gynnas och kunna fungera bättre. Om 
kulturer integreras skulle det även få inverkan på skolan. En ytterliggare fråga som kommer 
då är ”Varför ska Gavlegårdarna arbeta för någonting som inte lönar sig för dem?”. En 
svårighet som Gavlegårdarna ser är att de måste ta ett visst socialt ansvar om de ska 
konkurrera på en öppen marknad.  
 
Wikipedia 96 pekar på att en form av segregationsfaktor är ålder. Vår empiri tyder på att det 
finns en viss sådan segregation men det är något som Gavlegårdarna inte tänker på som 
segregation. Vår tolkning av detta är att här finns en segregation som de inte lägger märke till. 
L1 påtalar dock att det finns en ålderssegregation men det är något som förvaltarna inte verkar 
medvetna om. Det innebär att det finns segregation i alla de områden som ingått i 
undersökningen, men det är bara i få områden förvaltaren är medveten om att åldersskillnader 
kan ses som segregation. Om ledningen är medveten om de olika segregationerna ställer vi 
oss frågande till varför inte förvaltarna är medvetna om den? Troligen bottnar detta i att 
ålderssegregation inte ses som ett problem, det viktigaste för Gavlegårdarna är att 
bostadsområdena fungerar.  
 
Idag bor alla som inte kan eller vill binda kapital i sitt boende främst i områden med bara 
hyresrätter. I regel har dessa områden ofta sämre status än andra områden i samma stad enligt 
boken ”Nya villkor för kommunala bostadsföretag”97. Vårt material visar att om 
Gavlegårdarna skulle sälja ut fastigheter i framtiden skulle de främst välja att sälja i de 
områden där de har stor andel av bostäderna. Intervjuerna visar även att om allmännyttan blir 
alltför liten kommer den att bli mer likt social housing, där fattiga och utsatta människor bor. 
Vår tolkning är att allmännyttan kommer att sälja ut fastigheter där de redan har en stor del av 
bostäderna vilket skulle kunna gynna segregationen eftersom det då kan komma att bli en mer 
blandad upplåtelseform i de olika områdena. Intresseanmälningar för att bilda 

                                                 
94 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 65 
95 http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2942.aspx#Boendesegregation 
96 http://sv.wikipedia.org/wiki/Segregation 
97 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 65 
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bostadsrättsföreningar kommer dock till största del från fastigheter som ligger i centrala Gävle 
och få kommer från miljonprogramsområdena. Våran tolkning är att eftersom intresset är lågt 
att köpa sin fastighet i de områdena som redan idag är segregerade så pekar detta på att 
segregationen kan öka. Om allmännyttan istället börjar sälja ut fastigheter i de centrala 
delarna där segregationen inte är stor kommer det troligen att leda till att segregationen mellan 
områden tilltar. Stopplagen kan därför bidra till att öka segregationen om allmännyttan inte 
reflekterar noga över denna problematik först. 
 
Angående segregationen ser vi inga direkta konflikter mellan de som vi har intervjuat. Det 
kan i sin tur bero på att hyresgästföreningen inte hade så mycket att säga om saken. En liten 
konflikt kan dock ses i frågan om stopplagen kommer att påverka segregationen och det är att 
två förvaltare ser en risk att segregationen kommer att öka medan de övriga inte ser detta. 
Förvaltarna är dock inte insatta så väl i hur Gavlegårdarna kommer att agera vid borttagandet 
men de kan trots allt se en risk vilket de övriga inte gör. 
 
 

5.3 Åtgärder för att förhindra segregation 
 
För att motverka segregationen kan attraktiviteten ökas i de minst eftertraktade områdena 
enligt ”Nya villkor för kommunala bostadsföretag”98. Intervjuerna visar att Gavlegårdarna 
försöker göra detta genom att genomföra så kallade stadsdelsförnyelser i de områden där de 
bedömer att behovet är som störst. De begränsade ekonomiska resurserna inom 
bostadsföretaget gör att de bara kan driva en stadsdelsförnyelse åt gången. När flera områden 
är i behov av stora åtgärder för att bättra på området och ryktet gör den långsamma 
arbetstakten att detta kommer att ta lång tid att genomföra. Den stadsdelsförnyelsen som snart 
är klar på Öster verkar ha gett ett önskvärt resultat. Omflyttningen har minskat och ryktet har 
till en viss del ändrats till det bättre. Vår tolkning är att en stadsdelsförnyelse har svårt att 
motverka segregation på kort sikt. På lång sikt när arbetet är genomfört på alla områden och 
de är ungefär lika attraktiva då finns möjlighet att få bra grund för jämställdhet som torde 
motverka segregationen i boendet. 
 
Enligt S. Flod 99 krävs gemenskap och aktiviteter för de boende för att förbättra området. 
Intervjuerna visar att för att få de boende mer aktiva erbjuder Gavlegårdarna självförvaltning, 
de samordnar aktiviteter för barn och ungdomar samt att en del förvaltare arbetar med 
Hyresgästföreningen där de gemensamt erbjuder aktiviteter. Vad de erbjuder är olika mellan 
förvaltarna men alla förvaltare vill gärna att deras hyresgäster ska vara mer aktiva då det 
bidrar till en bättre boendemiljö. Vår tolkning är att få de boende mer aktiva är inte någonting 
som direkt motverkar segregation. Men om ett boende kan göras mer attraktivt tas den dåliga 
stämpeln bort som idag påverkar områdets attraktionskraft. Alla områden kan på så vis bli 
attraktiva och valet var hyresgäster vill bo behöver inte styras av det rykte som ett område 
har. Långsiktigt kan således även en liten insats som att få de boende mer aktiva leda till att 
segregationen minskas. En effekt som kan nås med att få de boende mer aktiva är att få bort 
en ”vi” och ”dom” känsla som ibland råder i segregerade områden 
 

                                                 
98 Nya villkor för kommunala bostadsföretag sida 69 
99 Flod, S., 2006,sida 30-31 
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Integrationsverket100 säger att det finns flera motiv för att bryta segregationen för att verka för 
jämställda och jämlika levnadsvillkor. Intervjuerna visar att ett sätt är att ha ett så kallat 
kösystem där de sökande får stå i kö för att få en lägenhet. Vår tolkning är att ett kösystem 
som behandlar alla lika borde vara en självklarhet vilket det tyvärr inte är. En del 
allmännyttiga bolag har en årsavgift för att stå i kö vilket gör att redan där väljer de bort en 
grupp människor som inte får en möjlighet att bo där. När vi träffade L1 berättade han att han 
sökte lägenhet i Gävle men tyvärr inte kunde få någon hos Gavlegårdarna då denne inte hade 
tillräckligt med poäng. Poängsystemet leder till att det inte blir någon diskussion om det var 
rätt person som fick lägenheten eftersom det helt enkelt var den person med mest poäng som 
till slut får den. Ett rättvist kösystem ser vi därför som grunden för att motverka segregation. 

                                                 
100 http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____2942.aspx#Strostadspolitik 
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6. Slutsats 
 
Föra att tydliggöra vad vi har kommit fram till i det här arbetet har vi valt att presentera 
slutsatsen tillsammans med de frågeställningar som vi ställer i början av arbetet. 
 

• Vilka möjligheter anses finnas för allmännyttan i en mellanstor stad att sälja ut 
lägenheter? 

 
Från analysen har vi kunnat se att det kan finnas stora möjligheter för allmännyttan att sälja ut 
mycket av sina bestånd om kunderna önskar och allmännyttan vill. Enligt Gavlegårdarna tror 
de att de inte kommer att påverkas av att stopplagen kommer att försvinna, eftersom de har 
kunnat sälja fastigheter redan innan. Med tanke på att länsstyrelsen ska vara med och 
godkänna försäljningarna har det inneburit att de noga fått ta ställning till vilka fastigheter 
som kan säljas ut eller ej. I och med borttagandet av lagen kan det leda till att de inte behöver 
ta ställning till vilka bestånd de säljer ut. Vår studie pekar på att utförsäljning kan ske där de 
får köpare vilket kan innebära försäljning inom köpstarka områden. Risken med detta är att 
segregationen kan öka markant både i och mellan bostadsområden. En angelägen fråga är hur 
allmännyttan förhindrar segregation när den gått för långt? 
 
 

• Vad kan det leda till för beståndet? 
 
Intervjuerna visar att stor utförsäljning av ett område kan leda till att de övriga områden som 
inte säljs ut får en negativ stämpel i och med att de betalningssvaga eller de som inte 
ekonomiskt vill binda sig hamnar i rena hyresområden. Det kan bildas social housing där 
fattiga och utsatta människor samlas. Enligt Gavlegårdarna är det en lång och tidskrävande 
process att få bort en negativ stämpel på ett område. 
 
 

• Finns det risker i att segregationen kan komma att öka? 
 
Från vår analys har vi kunnat se att det finns risker i att segregationen kan komma att öka. 
Framförallt har vi kunnat se att det finns segregation som inte uppmärksammats som 
”segregation” till exempel vad gäller åldersstruktur i ett boende. Det innebär att segregation 
ofta förknippas med etiska, social och därmed kulturella problem.  
 
En anledning till att segregationen kan komma att öka är att bara vissa områden blir kvar för 
de som inte har möjlighet att köpa sitt boende om allmännyttan säljer ut en stor del av de 
eftertraktade beståndet. De som kan komma att hamna i övriga områden är de betalningssvaga 
som inte har ekonomi eller vilja att köpa sin bostad. Hyresrätten bör dock även ses som ett 
alternativ för de som vill vara rörliga och inte låsa sig vid sitt boende. Idag är det relativt 
vanligt att köpa och sälja flera bostäder under sin livstid vilket kan leda till att rörligheten 
ökar trots ägande av bostad.. Det kan leda till att hyresrätten inte kommer att behålla sin 
attraktivitet av det skälet. 
 
Den segregation som vi tror kommer att öka är kulturell och social segregation. 
Ålderssegregationen tror vi dock inte kommer att öka under de närmaste åren. Åtminstone 
tycks den inte uppfattas som ett allvarligt problem. Vi ser främst att den socialt/kulturella 
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segregationen beror dels på att de inte har medel till att köpa ett boende och dels att de har en 
annan kultur och inte vill binda sig. 
 
 

• I så fall hur kan ökad segregation förhindras? 
 
För att förhindra segregationen kan allmännyttan göra såsom Gavlegårdarna och genomföra 
stadsdelsförnyelser. Gavlegårdarna genomför dock stadsdelsförnyelse inte för att förhindra 
segregation utan för att förhindra de negativa effekterna av segregationen. Till de negativa 
effekterna som segregation för med sig är att områden kan få en dålig stämpel och kan således 
bidra till ekonomiska problem. Som vi nämnt redan innan är en dålig stämpel på ett område 
någonting som tar lång tid att bli av med. En väl genomförd stadsdelsförnyelse tror vi dock tar 
bort en dålig stämpel och gör att ett område återigen kan bli ett attraktivt område. Det innebär 
att bra segregationshantering också leder till bra ekonomi för fastighetsföretaget. 
 
Ett annat sätt som allmännyttan kan förhindra segregation på är att redan innan de börjar sälja 
ut tänka på vilka fastigheter de kan sälja och vilka de ska behålla för att få en bra blandning 
inom beståndet.  
 
 

6.1 Egna funderingar 
 
Vår tanke när vi började med arbetet var att segregationen inte bara bestod av formen 
svenskfödda och utlands födda det blev dock klart för oss relativt snabbt att det var den enda 
segregationen Gavlegårdarna koncentrerade sig på. Vi hade väntat oss en större medvetenhet 
om problematiken runt segregation, men fann bara en medvetenhet om en liten del av 
problemen. 
 
Konkurrenssituationen mellan Gavlegårdarna och privatägda fastighetsägare är orättvis anser 
vi och att man så snart som möjligt borde göra någonting åt det. Problematiken med olika 
förutsättningar på samma marknad är en stor fråga som vi inte avser att gå så djupt in på. Den 
är ändå värd att nämnas då den spelar en viss roll i det här arbetet. Att som allmännyttan gör 
konkurrera på en öppen marknad samtidigt som man måste ta ett visst socialt ansvar ter sig 
ibland som en omöjlig uppgift. Om allmännyttan ska se till samhällets bästa borde de få ett 
visst stöd från kommunen, stödet kan dock inte vara för stort då det skulle leda till orättvisor 
för de privata bostadsföretagen. Efter att ha genomfört dessa intervjuer med allmännyttan har 
vi en ganska klar bild av vad de ser som orättvisor. Eftersom vi inte har pratat med privata 
bostadsföretag vet vi inte hur de ser på orättvisorna. Det leder till att våran bild kan vara något 
påverkad av de intervjuer vi har genomfört, vilket gör att vi inte vill diskutera frågan närmare. 
 
Att ett segregerat område fungerar är inte konstigt det behöver inte vara en naturlig följd att 
problem uppstår i dessa områden. Om man däremot ska flytta perspektivet och titta på en hel 
stad mår den naturligtvis bättre om det är en blandad befolkning i stadens alla delar. Ett 
allmännyttigt bostadsbolag bör eventuellt ta ett större ansvar med att se till att en hel stad 
fungerar och inte bara titta på varje område för sig. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
När vi genomförde arbetet insåg vi snabbt att vi inte skulle ha tid och möjlighet att göra en så 
omfattande studie som vi skulle ha velat. Det skulle vara intressant att få reda på var 
människor skulle var intresserade att köpa en lägenhet och var intresset inte finns och om 
intresset finns över huvudtaget. 
 
Det skulle även vara intressant att ta reda på hur det faktiskt blev när stopplagen försvann. Att 
göra en studie om ett par år och se vad som faktiskt hände när man tog bort stopplagen.  
 
 

6.3 Tack 
 
Tack för all hjälp med att göra det här arbetet till vad det har blivit: 
 

• Vår handledare Agneta Sundström 
• Alla som läst och givit konstruktiv kritik. 
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8. Bilagor 
 
 

8.1 Bilaga 1 
 
Frågounderlag vid intervju med en ur ledningen på Gavlegårdarna 
 
Tidigare utförsäljningar: 
 
När och vart har Ni sålt ut lägenheter tidigare?? 
 
Vilket gensvar fick ni från Hyresgästerna? 
 
Har ni upptäckta grupperingar i de utsålda områdena? 
 
 
Framtida utförsäljningar 
 
Finns det planer på att sälja ut mer nu när stopplagen försvinner? Vart och varför? Varför 
inte? 
 
Vad ska ni göra med det som inte säljs ut? Upprustning? 
 
Vad har ni tänkt att de som inte har råd att köpa ska ta vägen? 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Hur går ni tillväga när ni säljer ut lägenheter? 
 
 
Stopplagens försvinnande 
 
Ser Gavlegårdarna en vinst med att stopplagen försvinner? 
 
Din egen åsikt om att lagen försvinner? Positivt eller negativt 
 
 
Omflyttning 
 
Stor/liten inflyttning utifrån? 
 
Någon uppfattning om ålder, inkomst, spelar roll för vart man väljer att bo? 
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8.2 Bilaga 2 
 
Frågounderlag vid intervju med fastighetsförvaltare på Gavlegårdarna 
 
Tidigare utförsäljningar 
 
Har det sålts ut lägenheter i ert område? 
 
 
Segregation 
 
Har ni märkt någon segregation i ert område? 
 
Vad kan den bero på? 
 
Finns det någon plan/tanke för att förhindra segregationen? 
 
Tror du att segregationen ökar om man säljer ut flera fastigheter? Varför? 
 
Vad skulle du vilja göra för att motverka segregationen? 
 
 
Stopplagens försvinnande 
 
Har ni någon tanke vad ni skulle vilja göra när stopplagen försvinner? Sälja några för att 
kunna rusta upp resten osv…. 
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8.3 Bilaga 3 
 
Frågounderlag vid intervju med representant från Hyresgästföreningen 
 
Stopplagen 
 
Hur är eran uppfattning om stopplagen? 
 
Vad tycker ni om att stopplagen ska försvinna? 
 
Tror ni att det kommer att säljas ut flera lägenheter när stopplagen försvinner? Varför? 
 
Vad kan stopplagens försvinnande leda till? 
 
 
Segregation 
 
Hur har segregationen påverkas av att det har sålts ut lägenheter tidigare? 
 
Vad tror ni kommer att hända med segregationen när Stopplagen försvinner? 
 
Hur kan segregationen förhindras? 
 
 
Gävle 
 
Hur tror ni Gävle påverkas av detta? 
 


