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Förord
Efter tre år av studier på Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle
är det nu dags att avsluta med detta examensarbete.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Janne Margrethe Karlsson, som
visat stort engagemang för vårt arbete och som tagit sig tid att hjälpa oss på
vägen.
Ett stort tack även till alla lärare och kursansvariga inom Samhällsplanerarprogrammet för tre intressanta och lärorika år.
Vi vill också rikta ett tack till våra kurskamrater för tre roliga år, där våra
onsdagar tillsammans har varit ovärderliga för studiens genomförande.

Gävle, juni 2019
Amadeus Walldén & Thommy Lindholm
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Sammanfattning
Studien syftar till att undersöka hur socioekonomisk segregation behandlas och
kommuniceras inom olika instanser. Studien undersöker om kommuner och
nationella organ arbetar utifrån samma mål och strategier rörande
socioekonomisk segregation. Studien har en lokal avgränsning till
det nyexploaterade området Gävle strand i Gävle.
Segregationen mellan olika socioekonomiska samhällsgrupper har ökat under
de senaste årtiondena. Höga bostadspriser och uppsatta hyreskrav gör det svårt
för samhällsklasser med lägre inkomst att etablera sig på bostadsmarknaden.
Detta leder till att socioekonomiskt starka grupper har större möjlighet att
följa utvecklingen på bostadsmarknaden.
Studien har genomfört en kvalitativ innehållsanalys samt en kvalitativt
jämförande analys, där en jämförelse har gjorts mellan den kommunala
stadsplaneringen och nationellt uppsatta mål och strategier som berör ämnet
socioekonomisk segregation. Ämnet tystnad i text har också behandlats.
Studiens resultat visar att det finns tydliga likheter och skillnader i hur ämnet
socioekonomisk segregation behandlas i de olika dokumenten. För att säkra
mångfalden i bostadsområden anses i majoriteten av dokumenten att blandade
upplåtelseformer är viktigt. Samtidigt beskrivs det i dokumenten om
problematiken med att nyproduktion är för dyrt och leder till homogenitet.
En stor skillnad i denna studies resultat är hur i de nationella dokumenten lyfts
fram vikten av att ställa mer krav i den kommunala planeringen. Samtidigt
som det i de kommunala dokumenten redogörs att kommunen inte vill
begränsa byggherrarnas byggkoncept. Det finns även skillnader internt hur
kommunala och lokala plandokument behandlar socioekonomisk segregation.
Studien har skapat en ökad förståelse för hur arbetet kring socioekonomisk
segregation behandlas och genomförs genom att påvisa vilka skillnader och
likheter som finns mellan olika styr- och plandokument. Studiens resultat kan
användas för att bättre förstå dessa likheter och skillnader i syfte att kunna
säkerställa att arbetet på kommunal och nationell nivå i större utsträckning
behandlar socioekonomisk segregation likvärdigt i framtiden.
Nyckelord: socioekonomisk segregation, bostadsmarknad,
befolkningssammansättning, grannskapseffekter, nyexploatering
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Abstract
This study aims to investigate how socio-economic segregation is treated and
communicated within different instances. The study examines whether
municipalities and national agencies work on the same goals and strategies
regarding socio-economic segregation. The study has a local delimitation to
the newly developed area of Gävle Strand in Gävle.
Segregation between different socioeconomic social groups has increased in
recent decades. High housing prices and rental requirements make it difficult
for social classes with lower incomes to establish themselves in the housing
market. This leads to socio-economically strong groups having a greater
opportunity to follow developments in the housing market.
The studies have conducted a qualitative content analysis as well as a
qualitative comparative analysis, where a comparison has been made between
the municipal urban planning and national targets and strategies related to
socio-economic segregation. Silence has also been addressed in the text.
The results of the study show that there are similarities and differences in how
the subject socio-economic segregation is addressed in the documents. In
order to ensure the diversity of residential areas, most of the documents
considered mixed forms of tenure to be important. At the same time, the
documents describe the problems of new production being too expensive and
leading to homogeneity. A big difference in this study's results is how the
national documents emphasize the importance of placing more demands on
municipal planning, while the municipal documents explain that they do not
want to limit the building concepts of the building developers. There are also
differences internally between municipal and local plan documents that deal
with socio-economic segregation.
The study has created an increased understanding of how the work on socioeconomic segregation is treated and implemented, by demonstrating what
differences and similarities exist between different control and planning
documents. The study's results can be used to better understand these
similarities and differences in order to ensure that work at the different levels
to a greater extent deals with socio-economic segregation in the same way in
the future.
Keywords: socio-economic segregation, housing market, population
composition, neighborhood effects, new exploitation
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1 Inledning
I det här avsnittet behandlas bakgrunden till studien samt studiens syfte och frågeställningar.
1.1

Bakgrund

Gävle är idag i ett expansivt skede där stadens befolkning år 2030 förväntas nå
120,000 invånare enligt Översiktsplan Gävle kommun (2018). För att möta denna
befolkningsökning behövs 10 000 nya bostäder fram till år 2030 där 80 % av dessa
bostäder föreslås exploateras i Gävle stad. Översiktsplanen beskriver hur nya
bostadsområden ska ha varierade bostadsformer där olika upplåtelseformer blandas
inom samma bostadsområde och att staden ska erbjuda en mångfald av attraktiva och
socialt hållbara livsmiljöer. Med varierande bostadsformer stärks den sociala mixen,
vilket ökar möjligheten till interaktion mellan samhällsgrupper som är särskilt
positivt för resurssvaga hushåll (Boverket, 2008). Nyexploateringar som stadsdelen
Gävle Strand ska bidra till att tillgodose den förväntade befolkningsökningen med
bostäder. Nyproduktioner riktar sig ofta till grupper med högre inkomster samtidigt
som det blir allt svårare för grupper med lägre inkomster att hitta en bostad
(Hullgren & Wilhelmsson, 2017). Detta menar Andersson (2007) beskriver
socioekonomisk segregation, då en separation av samhällsgrupper kan uppstå utifrån
hur bostadsmarknaden ser ut i en stad. Andersson (2006) förklarar att många
svenska kommuner kopplar segregation till bostadsområden som är socialt och
ekonomiskt utsatta. Lilja och Pemer (2010) stärker tesen genom att beskriva hur
segregation oftast förknippas med människor med lägre inkomster, och att områden
med hög andel människor med höga inkomster sällan diskuteras.
Lind och Lundström (2007) menar att det är stor skillnad på segregation beroende
på om det diskuteras på kvartersnivå eller stadsdelnivå.
Befolkningssammansättningen i en stadsdel med en blandning av upplåtelseformer
behöver inte skilja sig från övriga staden, samtidigt som stora skillnader kan
finnas i bostadsområdet där den socioekonomiska segregationen kan synas tydligare.
Hur stor segregationen i en stadsdel är kan därför skilja sig beroende på hur den
valda avgränsningen av ett område sker. Det beskrivs av Flowerdew, Manley och
Sabel (2008) som ett exempel på modifiable areal unit problem.
Socioekonomisk segregation påverkar den lokala stadsplaneringen, men även på ett
nationellt plan där Boverket (2015) menar att hållbar utveckling behöver prägla och
forma politiken för att kunna möta de demografiska utmaningarna. Denna studie vill
därför se över hur ämnet behandlas i den kommunala och lokala stadsplaneringen i
jämförelse med nationella mål och strategier kring socioekonomisk segregation.
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1.2

Syfte och frågeställningar

Denna studie vill undersöka hur socioekonomisk segregation behandlas och
kommuniceras inom olika mål- och strategidokument. Studien undersöker om
kommuner och nationella organ arbetar utifrån samma mål och strategier rörande
socioekonomisk segregation, samt om planeringen av nya bostadsområden sker i
linje med dessa mål och strategier. Genom att jämföra olika instanser kan det
redogöras för om det finns tydliga likheter och skillnader i hur ämnet behandlas och
omnämns, samt om det finns en form av tystnad kring ämnet.
De frågor som studien avser att besvara består av en huvudfråga med tillhörande
underfrågor:
Vilka typer av mål och strategier gällande socioekonomisk segregation återfinns i nationella,
kommunala och lokala styr- och plandokument?
• I vilken utsträckning följer nationell, kommunal och lokal stadsplanering samma mål
och strategier rörande socioekonomisk segregation?
• Hur behandlas socioekonomisk segregation vid nyexploateringar i Gävle stads
stadsplanering i jämförelse med nationella mål och strategier?
Målsättningen är att studien kan användas för att bättre förstå likheter och skillnader
och därmed vilken inriktning den framtida stadsplaneringen i Sverige bör ta. Detta
för att det ska bli mer likvärdig i hur socioekonomisk segregation
behandlas och motverkas. Genom kvalitativa innehållsanalyser och jämförande
analyser skapas djupare förståelse för hur den kommunala stadsplaneringen och de
nationellt uppsatta mål- och strategidokument berör ämnet socioekonomiskt
segregation. En kvalitativ inriktning bidrar dessutom till att studien blir mer rörlig
vad gäller analys och tolkning av material.
1.3

Geografisk avgränsning

Styr- och plandokumenten avgränsades till ett specifikt område i form av Gävle
strand men även över mer generella och heltäckande styrdokument över Gävle
stad. Gävle strand är en stadsdel i de östra delarna av Gävle som vuxit fram under de
senaste 15 åren som tidigare bestod av industri- och hamnverksamhet. Figur 1 visar
den geografiska placeringen av Gävle strand.
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F IGUR 1 V ISAR DEN GEOGRAFISKA

PLACERINGEN AV

G ÄVLE STRAND K ÄLLA : SLU . SE

Gävle strand är ett område som författarna till studien har en god kännedom om och
valdes därför ut som studieområde. Området förväntas även bidra till en stor del av
den framtida bostadsförsörjningen i Gävle stad, vilket gjorde det aktuellt att se över
områdets plandokument. Området är indelat i tre etapper varav den första etappen
är färdigställd, den andra etappen är under uppbyggnad samt den sista etappen som
ännu inte är påbörjad. Genom att Gävle strand är indelat i flera etapper möjliggör
det för att se huruvida det finns skillnader i plandokumenten i hur socioekonomisk
segregation behandlas. Etapperna skiljer sig dessutom åt i vilket år de är framtagna
och vidare antagna vilket gör att det således blir intressant att se hur socioekonomisk
segregation har behandlats över tid. Utöver Gävle strands etappindelning har
området även en tydlig och naturlig geografisk avgränsning från övriga delar av
staden. Detta går i linje med Sampson, Morenoff och Gannon-Rowley (2002)
argumentation på hur ett grannskap vanligtvis karaktäriseras av dess geografiska
gränser som omger området.
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2 Teori
I det här avsnittet kommer en teoretisk bakgrund till studiens forskningsämne att presenteras.
2.1

Socioekonomisk segregation

När segregation förklaras beskrivs det oftast som i vilken utsträckning olika
samhällsgrupper lever separerade ifrån varandra i en stad. Vissa samhällsgrupper kan
antingen vara över- eller underrepresenterade i ett bostadsområde gentemot andra
grupper (evenness). Separeringen bidrar naturligt till att människor från olika
samhällsklasser i mindre utsträckning delar samma sociala yta i städer och
interagerar mer sällan med varandra (exposure) vilket leder till en tydligare
uppdelning (Massey & Denton, 1988). I städerna kan det även synas en tydlig
uppdelning av samhällsklasser i olika stadsdelar, där lägre samhällsklasser ofta fastnar
i bostadsområden som domineras av hyresrätter där en begränsad ekonomisk
utveckling sker. Samtidigt har socioekonomiskt starka grupper större möjligheter att
följa bostadsmarknaden och kan bosätta sig i exempelvis nyexploaterade områden
där en relativt homogen sammansättning återfinns (Wind & Hedman, 2018).
Den tydliga koncentrationen av samhällsklasser inom ett visst geografiskt
område (concentrated) leder till en tydlig separation från övriga klasser enligt Massey
och Denton (1988). Detta beskriver även hur socioekonomiskt starka grupper har
större möjlighet att bosätta sig i städers centrala delar (centralized), i jämförelse med
samhällsgrupper som inte är lika ekonomiskt starka. Det leder till att kluster kan
uppstå i städer då en viss samhällsgrupp blir separerad från övriga (clustered).
Quillian och Lagrange (2016) beskriver att socioekonomisk segregation kan
förklaras genom separering av olika invånargrupper till olika grannskap baserat på
SES (socioekonomiskt statusindex). Indexet visar att när socioekonomisk
segregation ökar, bildas en tydligare separering mellan olika samhällsklasser inom en
stad. Tammaru, Marcinczak, Aunap, van Ham och Janssen (2018) menar att
segregationen mellan olika socioekonomiska samhällsgrupper i städerna har ökat
under de senaste årtiondena. Denna typ av segregation syftar till att beskriva den
ojämna fördelningen mellan olika typer av sysselsättningar eller inkomster mellan de
olika samhällsgrupperna. En ojämlikhet i inkomster, beskriver Tammaru et al.
(2018) som den mest kritiska faktorn för att segregation mellan olika
socioekonomiska samhällsgrupper uppstår. Det är ofta valen och effekterna från de
olika samhällsgrupper som har den starkaste ekonomiska bakgrunden som driver på
och skapar segregationen i samhället. Detta då det är dessa samhällsgrupper som har
en större frihet och valmöjlighet att bestämma över sin bostadssituation.

4

Andersson (2007) beskriver att litteratur kopplat till segregation vanligtvis brukar
beröra tre olika områden, demografisk-, socioekonomisk- samt etnisk segregation.
Den socioekonomiska aspekten rör den separation av olika samhällsgrupper som kan
uppstå exempelvis utifrån bostadsmarknaden i en stad (Andersson,
2007). Danermark (1983) stärker tesen genom att beskriva socioekonomisk
segregation som en geografisk koncentration av en social grupp till ett visst
bostadsområde.
2.2

Bostadsmarknad

Baeten (2012) menar att bostadsmarknadens kontroll över den demografiska kartan i
en stad påverkar människors förutsättningar. Byggherrarnas strävan efter att skapa
ekonomiskt starka bostadsområden centralt, bidrar till att människor med lägre
inkomst endast har möjlighet att placera sig i områden där priserna är lägre (Baeten,
2012). Schindler (2015) förklarar begreppet exclusionary amenities vilket innebär att
en implementering av olika arkitektoniska element i exploateringen bidrar till högre
byggnadspriser. Implementeringen av dessa element gör att bara en särskild
målgrupp har de ekonomiska resurserna som krävs för att bosätta sig i
bostadsområdet. Genom att påverka utformningen i exploateringen kan byggherrar
styra över vilka som har möjlighet att flytta in till bostadsområdet. Många gånger
kan kommuner inse att deras exploateringar har segregerande effekter enligt
Schindler (2015), som menar att det kan vara ett medvetet val. Det beskrivs
även hur invånare i en stad många gånger skapar tro om att en exploatering är
skapad för att värna om det allmänna intresset, och ser inte de hinder eller
segregerande effekter en byggd miljö kan ha. En hypotes är att städers behov av att
stärka sitt varumärke för att kunna locka inkomststarka hushåll till staden, påverkar
de uppsatta hyresreglerna och produktionen av dyrare och mer attraktiva bostäder
(Grander, 2017). Det kan ligga till grund för det mönster som idag syns i många
europeiska städer där bostadsområden som domineras av människor med generellt
högre inkomst är mer segregerade än områden där människor med låg inkomst
dominerar (Musterd, Marcinczak, van Ham & Tammaru, 2017).
Skifter Andersen, Andersson, Wessel och Vilkama (2016) beskriver den rådande
segmenteringen på bostadsmarknaden där bostadspriser och uppsatta hyreskrav
skapar olika möjligheter för samhällsklasser att bosätta sig i vissa stadsdelar.
Bostadsmarknaden regleras till stor del av de uppsatta hyreskraven och den urbana
planeringen, vilket orsakar konflikt med den naturliga segregationsprocessen
(Skifter Andersen et al., 2016). Boverket (2017) beskriver att majoriteten av de
allmänna bostadsbolagen har inkomstkrav om tre gånger årshyran för deras
hyresgäster. Många hyresbolag accepterar inte heller försörjningsstöd eller
bostadsbidrag som giltig inkomst vid ansökan. Dessa bestämmelser begränsar
bostadsmarknaden för utsatta grupper och bör ses som en av de största
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anledningarna till att en tydlig uppdelning av samhällsklasser finns i våra städer
(Andersson, 2006). Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2018 visar att Gävle
kommun har en obalans på bostadsmarknaden för samhällsgrupper som kan räknas
som låginkomsttagare i förhållande till andra grupper. Anledningen till detta
rapporterar kommunen vara att hyresvärdarna ställer för höga krav på inkomst och
anställning, eller att hyresvärdarna inte godkänner etableringsersättning som
inkomst. Enligt Länsstyrelsen i Gävleborg (2018) är den största utmaningen bristen
på lämpliga hyreslägenheter för nyanlända där kommunen på sikt måste arbeta för
att skapa socialt hållbara bostadslösningar. Den nuvarande marknaden för
bostadsrätter skapar även utmaningar för låginkomsttagare där bostadslån ofta utgör
en stor del av hushållsekonomin och har stor betydelse för hushållens valmöjligheter
på marknaden (Bergendahl, Hjeds Löfmark & Lind, 2015).
Arbetet med att förstå segregation och dess inverkan på städer bör inte begränsas till
områden där människor med lägre inkomst och högre arbetslöshet lever. En
helhetssyn måste tas där segregation måste ses som en process som förekommer i
hela staden (Rodenstedt, 2014). Någon generell brist på bostäder i Sverige råder
inte enligt Hullgren och Wilhelmsson (2017). Utan det är tillgången på bostäder för
inkomstsvaga samhällsgrupper som är problemet där Sverige inte ska bygga sig ur
krisen. Istället föreslås det att stora förändringar i produktionen av bostäder bör ske,
där bostäder med lägre kostnader blir inkluderade i nyexploateringar. Resurser
kopplat till den fysiska strukturen påverkar boendesegregationen i det att en viss
inkomstgrupp har råd att bosätta sig i ett visst område, samtidigt som andra
inkomstgrupper kan ha mer begränsade möjligheter (Brandén, 2018). Loit (2014)
menar att boendesegregation inte behöver vara något negativt, utan problemet
uppstår först när uppdelningen av samhällsklasser beror på ojämna maktrelationer.
Målsättningarna och strategierna för att motverka segregationen i svenska städer är
oftast allmänt hållna, vilket gör att det inte förklaras mer konkret om vad som
behövs göras för att motverka boendesegregationen. Blandade upplåtelseformer och
social blandning i bostadsområden ska leda till en mer heterogen befolkning, vilket i
sin tur ska minska de negativa effekter som boendesegregation skapar. Loit (2014)
fortsätter beskriva att nybyggnationer kan ses som ett huvudverktyg för att
åstadkomma en blandad bebyggelse. Den största utmaningen med blandade
upplåtelseformer vid nybyggnationer är att säkerställa att hushåll med olika
socioekonomiska möjligheter ska kunna bo i samma bostadsområde. Möjligheterna
för fler samhällsgrupper säkerställs genom att hålla nere byggnadskostnaderna samt
att åstadkomma blandade kostnadsnivåer. Svenska kommuner har en betydande
position för stadsplaneringen och har genom markägande stora möjligheter att styra
stadsutvecklingen (Loit, 2014). von Sydow (2013) beskriver att resultat från
intervjuer genomförda med planerare på kommuner visar att planprocessen hindrar
kommunen från att påverka bostadsblandningen. Samtidigt som kommunen har full
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möjlighet att genom exempelvis markhänvisningar styra försäljningen av mark.
Ambitioner om att öka integrationen genom exempelvis blandade upplåtelseformer
finns hos många kommuner. Enligt von Sydow (2013) finns det en rädsla hos
kommunpolitiker att förlora väljare om ambitionen följs, eftersom det kan
ifrågasättas till vilken grad olika samhällsklasser är villiga att beblanda sig i
bostadsområden. von Sydow (2013) menar även att tesen om att blandade
upplåtelseformer leder till en social blandning kan ifrågasättas, eftersom resultat
visar att befolkningssammansättningen varierar beroende på om en bostad är
nyproducerad eller ej.
2.3

Befolkningssammansättning

Bråmå (2006) och Andersson (2013) skriver om hur white flight ofta används i
amerikanska studier för att beskriva hur boendesegregation uppstår. Dessa studier
fokuserar på att beskriva hur ett område genomgår en förändring i
sammansättningen när en viss grupp tenderar att flytta från ett område när det
flyttar in ett visst antal människor med en annan bakgrund eller etnicitet till
området. De bakomliggande faktorerna som bidrar till utflyttningen, grundar sig i
att det inte finns en önskan att beblanda sig med andra samhällsgrupper som har en
annan bakgrund eller etnicitet.
Legeby, Berghauser Pont och Marcus (2015) pekar ut boendesegregationen som ett
exempel som bidrar till polarisering och ökad social instabilitet. Vidare beskriver de
segregationen som en bidragande faktor till att det skapas en hierarkisk skillnad
mellan olika samhällsklasser, där en överordnad och en underordnad position
skapas. En viktig funktion som städer har är att överbrygga avstånd, både i tid och
rum. Stadens struktur skapar relation mellan olika resurser där stadens invånare tas
upp som exempel. Den fysiska planeringen i en stad förklarar även tillgängligheten
och hur den påverkar service, arbetsplatser och rekreation. Detta påverkar
stadsdelars användning men även relationen mellan människor. Legeby et al.
(2015) redogör hur livsvillkoren skiljer samhällsklasser åt utifrån hur staden är
utformad, och hur det på ett enklare sätt förklarar vilka arbeten som behövs göras
för att det ska leda till en mer socialt hållbar riktning. Lind och Lundström (2007)
menar att det kan vara en stor skillnad på segregation om det diskuteras på
kvartersnivå eller stadsdelsnivå. Befolkningssammansättningen i en stadsdel med
blandade upplåtelseformer kan i stort sett vara densamma som i övriga staden,
det kan dock vara stora skillnader mellan kvarteren i området. Det kan leda till att
det inte finns någon segregation mellan stadsdelar, men stora skillnader inom
bostadsområdet. Utformningen av svenska städer där beslutsfattare försöker
implementera blandade upplåtelseformer för att skapa en rikare blandning av
hushåll, menar Andersson, Bråmå och Holmqvist (2010) inte står tillräckligt mycket
i fokus. Många insatser som görs i svenska städer idag fokuserar på att öka
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arbetstillfällen i specifika stadsdelar samt att stärka kapitalet hos
individer. Insatserna leder till att en förändring i befolkningssammansättningen sker,
men insatserna leder inte till förändring av bostadsblandningen, vilket Andersson et
al. (2010) menar istället bör stå i fokus.
Madanipour (1998) diskuterar hur social exclusion påverkar och utesluter
vissa samhällsgrupper från andra. Geografiska gränser som delar upp områden kan
förhindra vissa sociala grupper i samhället från att vistas i ett område eller möta
människor från en annan social grupp. Bakgrunden till denna uteslutning mellan
olika samhällsgrupper kan variera, som i grund och botten härstammar från det
faktum att det finns drivande mekanismer som i olika sammanhang verkar för att
bibehålla den interna sociala strukturen inom en viss samhällsgrupp. Dessa drivande
mekanismer kan uppkomma i exempelvis ekonomiska, kulturella eller politiska
sammanhang och har således en inverkan i hur möten mellan olika samhällsgrupper
ser ut (Madanipour, 1998). Knox och Pinch (2010) förklarar de
bakomliggande anledningarna till att olika samhällsgrupper väljer att gruppera sig till
varandra. Genom att grupper geografiskt åtskiljs mellan varandra, bidrar det till att
konflikter lättare kan undgås. Likväl kan den sociala gruppens egen identitet och
normer stärkas inom gruppen, vilket bidrar till att en ökad kontroll över området
uppnås. De negativa aspekter som Knox och Pinch (2010) lyfter fram, grundar sig i
rädslan av exponeringen inför andra samhällsgrupper. Vidare argumenteras det för
att segregation uppstår när en minoritetsgrupp i en stad inte fördelas lika över
stadens olika områden mot den dominerande gruppen i samhället. Det kan tas i
uttryck genom ekonomiska förutsättningar, etnicitet eller andra variabler där
minoritetsgruppen inte kan representeras i samma grad som den dominerande
gruppen. Det är således möjligt att argumentera för att stora delar av
boendesegregationen går att förklara genom den dominerande gruppens beteenden
och förutsättningar, men även genom att minoritetsgrupperna väljer att gruppera sig
till varandra (Knox & Pinch, 2010). Costa och de Valk (2018) beskriver att det i
tidigare studier inte sällan finns en koppling mellan den etniska- och
socioekonomiska segregationen i Europa. Människor med en annan bakgrund
grupperar sig ofta tillsammans i områden som har det sämre ställt. Fenomenet står
ofta i tät relation med ekonomi och dess förändringar över tid. Ekonomiska
förändringar över tid har spätt på de sociala- och rumsliga klyftorna i städerna,
speciellt för människor med en annan bakgrund. Den socioekonomiska
segregationen påverkar således den etniska segregationen, där människor från en
annan bakgrund kan finna det svårt att välja område att bosätta sig i (Costa & de
Valk, 2018). Inom städer finns det olika koncentrationer av människor. Människor
som har det sämre ställt ekonomiskt, grupperar sig tillsammans i områden som har
ett sämre rykte. Ofta på grund av en avsaknad till att själva kunna välja var
någonstans i städerna de ska bosätta sig, eftersom bostäder blir för dyra och
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svåråtkomliga. Likaså tenderar människor med en stark ekonomisk bakgrund att
gruppera sig till varandra och således isolera sig från övriga samhällsgrupper i
städerna (Musterd et al., 2017).
Andersson och Hedman (2016) beskriver att tidigare forskning argumenterar för att
det finns ett starkt samband mellan ojämlikheter i inkomst och inkomstsegregation.
De menar på att ojämlikheterna för fattiga invånare resulterar i bostadsisolering
samtidigt som ojämlikheterna i inkomst för de rika resulterar i segregering från
övriga invånare. Slutsatserna visar att segregation skapar ojämlikheter i samhället
(Andersson & Hedman, 2016). Socioekonomisk segregation är svårt att studera då
konjunkturer i samhället påverkar den socioekonomiska sammansättningen. I en
lågkonjunktur drabbas människor med en svagare ekonomi mer än de människor
som har en stark ekonomisk situation. Dessutom tenderar de människor som har en
svagare ekonomi att bo i samma eller likartade bostadsområden, vilket spär på
svårigheterna med att mäta socioekonomisk segregation över tid. Flertalet studier
visar trots svårigheterna med att mäta socioekonomisk segregation, att den har ökat
över tid. Under de 15 åren mellan 1995–2010, har mätningar som genomförts visat
att skillnader i inkomstfördelningen mellan olika grannskap i Stockholm har ökat
(Wimark, 2018).
Ostendorf, Musterd och De Vos (2001) beskriver att i europeiska välfärdsstater där
staten är mer involverade i marknadsprocesser, blir sambandet mellan
boendesegregation, utbildning, arbete och inkomst inte lika påtaglig. Ojämlikheter i
inkomster mellan invånarna blir likaså inte heller lika påtaglig som i en neoliberal
välfärdsstat och risken för att ghetton likt de i USA uppstår, bör således inte vara av
någon oro. Mycket av den forskning som fokuserar på socioekonomisk segregation
inriktar sig på områden med invånare som har de sämre ställt och inte på de
områden som har en stark ekonomisk bakgrund (Ostendorf et al., 2001).
Segregation kopplat till inkomst och utbildning är idag en stor drivande faktor till
varför klyftorna i våra städer ökar, där den ökade segregationen syns mest hos
barnfamiljer (Reardon, Bischoff, Owens, & Townsend, 2018). Molina (1997)
beskriver hur utlandsfödda personer är överrepresenterade i hyresbostäder.
Överrepresentationen gäller även utlandsfödda personer som räknas som
höginkomsttagare. Samtidigt redogörs det för hur sverigeföddas fördelning på
upplåtelseformer samvarierar med deras inkomst. Den ekonomiska situationen är
ofta snarlik mellan olika generationer i en familj, där Molina (1997) menar att
ungdomar och nybildade familjer ofta får ekonomisk hjälp av exempelvis föräldrar
när de ska in på bostadsmarknaden. Dessa resurser saknas oftast hos barn till
föräldrar med invandrarbakgrund.
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Bostadsområden med en blandning av upplåtelseformer har en positiv effekt på
utbildningsnivån. Människor som vuxit upp i dessa områden kommer med större
sannolikhet påbörja en högskoleutbildning, än de som vuxit upp i
hyresrättsdominerade områden (Bergsten, 2010). Sannolikheten är större att
människor med bakgrund i områden med majoritet högutbildade, börjar studera på
högskola. Likaså menar Bergsten (2010) att de som vuxit upp i
äganderättsdominerande bostadsområden har en bättre inkomstutveckling än de som
kommer ifrån en uppväxt i bostadsområden med blandad bebyggelse. Arbaci (2007)
menar att tillgången till utbildning och sjukvård är exempel på centrala faktorer som
påverkar och formar segregeringsmönster. Samtidigt beskrivs det hur vissa
samhällsgrupper blir fördelade och placerade i förbestämda bostadsområden i väntan
på exempelvis medborgarskap vilket automatiskt formar bostadsuppdelningen
mellan samhällsgrupper.
2.4

Grannskapseffekter

Sampson, Morenoff och Gannon-Rowley (2002) beskriver att ett grannskap
karaktäriseras av de geografiska gränser som omfattar området eller de
administrativa gränser som kan avgränsa områden i form av exempelvis ett
skoldistrikt. Dessa geografiska eller administrativa gränser behöver nödvändigtvis
inte definiera ett grannskap, eftersom gränserna kan överlappa med varandra när
exempelvis föräldrar väljer att korsa gränsen och placera sitt barn i en skola utanför
den administrativa gränsen. Ett annat sätt att definiera ett grannskap är genom att se
det som en mindre del av det större samhället. Människorna, den lokala- och
offentliga servicen som innefattas påverkas av de ekologiska, kulturella samt politiska
krafter som finns i området (Sampson et al., 2002). Likt ovan, menar även Hedman
(2011) att ett grannskap oftast definieras utifrån de geografiska och administrativa
gränserna. Diskussionen om hur ett grannskap bäst definieras fördjupas av de
problem som kan uppstå i definitionen. Varje enskilt grannskap består av unika
sammansättningar, där sociala interaktioner mellan invånarna allt som oftast sker
inom grannskapsgränsen medan den lokala- och offentliga servicen som finns inom
den administrativa gränsen i många fall når ut utanför gränserna. Flowerdew et al.
(2008) redogör för komplexiteten som finns i hur ett grannskap bäst avgränsas.
Vanligtvis avgränsas grannskapen utifrån praktiska skäl, när det redan finns bestämda
avgränsningar som har tillhörande statistik. Ett grannskap behöver inte
nödvändigtvis följa dessa förutbestämda gränser, utan det kan variera mellan olika
områden. Varje enskild individ kan dessutom ha sina egna uppfattningar om var
grannskapsgränserna går. Konsekvenserna blir således att gränserna blir ännu mer
komplexa i avgränsningen. Flowerdew et al. (2008) beskriver vidare att i studier där
grannskapseffekter avses att mätas, försvåras av det faktum att den valda
avgränsningen av ett område inte nödvändigtvis ger samma resultat som en annan
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avgränsning hade gett. Det beskrivs som ett exempel på modifiable areal unit problem
(Flowerdew et al., 2008). I tidigare litteratur har begreppet opportunity structure
använts, vilket bäst kan beskrivas som de strukturer och olika förhållanden som
påverkar de geografiska skalor som i sin tur har en inverkan på de individuella
möjligheterna. Hur detta ser ut skiljer sig således länder emellan, där det i Sverige
ligger i respektive kommuns ansvar att förse allmänheten med offentlig service och
stadsplanering. Det blir därav en direkt påverkan från kommunen på den befintliga
strukturen och miljön (Hedman, 2011).
Antalet studier om ämnet har på senare år ökat markant, framförallt europeiska
studier även om amerikanska är fler till antalet. Studierna har visat att
grannskapseffekter framkommer i områden som dels anses vara välmående men även
i de områden som vanligtvis klassificeras som utsatta områden. Det stora fokuset i
den tidigare forskningen har legat i att studera de områden som har en sämre
socioekonomisk status (Hedman, 2011). Wimark (2018) stärker påståendet med
beskrivningen av att boendesegregation inte nödvändigtvis behöver vara ett
problem, såvida den inte påverkar individens livschanser. Det är konsekvenserna av
boendesegregationen som är av intresse att studera, vilket inom forskningen
benämns som grannskapseffekter. De effekter som tillkommer av att växa upp i,
flytta till eller bo i segregerade områden. Även om det oftast är fokus på de negativa
grannskapseffekterna, kan även positiva grannskapseffekter förekomma, för de som
bor i homogena och välbärgade områden. Brandén (2018) beskriver att
socioekonomiska faktorer som tillgång till arbetsmarknad, utbildning och inkomst
påverkar grannskapet.
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3 Metod
I det här avsnittet kommer en genomgång av studiens metod redovisas. Först ges en beskrivning
av den kvalitativa undersökningsdesignen och den deduktiva ansatsen till studien. Sedan
redogör ett flödesschema för varje steg i arbetets gång. Urvalet av valda styrdokument
presenteras för att slutligen mer ingående beskriva hur innehållsanalysen samt den jämförande
analysen har utformats och genomförts. I den jämförande analysen har även ämnet tystnad i
text behandlats. Avslutningsvis redogörs kvalitetskriterier för studiens trovärdighet och äkthet.
3.1

Undersökningsdesign och forskningsstrategi

Arbetet har haft sin grund i genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys samt en
kvalitativt jämförande analys mellan den kommunala stadsplaneringen och nationellt
uppsatta mål och strategier som berör ämnet socioekonomisk segregation.
Innehållsanalyserna har genomförts utifrån en genomgång av nationella- och
kommunala styr- och plandokument. Studien har haft en lokal koppling till Gävle
stad och Gävle strand.
I studien bedömdes en kvalitativ inriktning på arbetet vara mest lämplig sett till den
övergripande forskningsfrågan samt från det valda upplägget på arbetet i form av en
innehållsanalys. Socioekonomisk segregation behandlas inom kommunala samt
nationella styrdokument vilket gjorde det aktuellt att genomföra en kvalitativ
innehållsanalys på aktuella mål och strategier som berör ämnet. Hjerm och Lindgren
(2010) menar att denna arbetsmetod möjliggör för tolkningar av innehållet och att
det ligger till grund för en djupare och smalare kunskap om ett ämne. En deduktiv
ansats använder befintliga teorier mot själva studien. Den deduktiva ansatsen är
applicerbart på denna studie eftersom den bygger på en teoretisk bakgrund som styr
forskningsfrågan och genomförandet. Innehållet i de kommunala styrdokumenten
har avsett att lägga stor vikt vid att tolka just ord och meningar, vilket har spätt på
stöd för den kvalitativa ansatsen till arbetet (Bryman, 2011). Denscombe (2016)
menar på att det finns flera fördelar med en kvalitativ forskningsstrategi. En
kvalitativ inriktning kan hantera komplexa sociala situationer och resultatet hämtas
från den verkliga världen. En kvalitativ inriktning möjliggör även för att det kan
finnas flera förklaringar samt att den kan hantera eventuella tvetydigheter eller
motsägelser som uppkommer. I figur 2 redogörs ett flödesschema för att påvisa hur
studiens arbetsgång sett ut.
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F IGUR 2 V ISAR FLÖDESSCHEMA FÖR DENNA STUDIES ARBETSGÅNG

3.2

Urval av styrdokument

Urvalet av styrdokument genomfördes genom ett subjektivt urval. Det innebär att
de utvalda styrdokumenten valdes ut baserat på dess relevans för denna studie och
för dess möjliga värde för studien (Denscombe, 2016).
De nationella mål- och strategidokument som det här arbetet avgränsades till att
täcka var:
•
•
•

Agenda 2030 (2015).
Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation
(2018).
Socialt hållbar stadsutveckling (2010).

Agenda 2030 består av en handlingsplan som under 2015 antogs av FN:s
generalförsamling. I samband med handlingsplanen formulerades 17 globala mål
som syftar till att främja en bättre värld. Agendan innehåller en ingress, politisk
deklaration, de 17 globala målen tillsammans med 169 delmål, medel för dess
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genomförande samt ett ramverk för uppföljning och ansvarsfördelning. Agenda
2030 behandlar inte socioekonomisk segregation specifikt, utan målen syftar till att
samhället ska utvecklas mot att bli mer hållbart. Vissa mål kan dock relateras till
ämnet, vilket skapade en avgränsning till de mål som går att koppla till
socioekonomisk segregation:
•
•
•
•

Mål 1, Ingen fattigdom
Mål 4, God utbildning för alla
Mål 10, Minskad ojämlikhet
Mål 11, Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030 har Sveriges regering bundit sig till att följa och därmed sträva efter,
vilket motiverar valet av Agenda 2030 som en del av de nationella styrdokumenten
för studien. Agenda 2030 är dessutom inte endast applicerbar på nationell nivå, utan
även på en global nivå.
Regeringen har tagit fram ett mål- och strategidokument som specifikt syftar till att
arbeta med segregationsfrågan. Styrdokumentet ses som en långsiktig nationell
strategi för att minska och motverka segregation, vilket motiverar valet av
dokumentet till denna studie.
I uppdrag av Regeringen fick Boverket 2009 uppdraget att ta fram
kunskapsöversikten Socialt hållbar stadsutveckling (2010) med fokus på
socioekonomisk segregation. Dokumentet har för avsikt att visa på åtgärder inom
ramen för den fysiska samhällsplaneringen som kan motverka segregation, där
materialet är inhämtad från forskningsrapporter, översiktsplaner samt andra
kommunala strategidokument. Dokumentets ålder ansågs inte skapa några hinder för
studiens syfte, relevans och värde då informationen i dokumentet är insamlad från
flera källor. Dokumentet är vidare framtagen av Boverket som är myndigheten för
samhällsplanering, byggande och boende, på önskemål av Regeringen.
De heltäckande kommunala styrdokument som denna studie avgränsades till, berör
de styrdokument som ansetts vara relevanta för undersökningen av socioekonomisk
segregation:
•
•
•
•

Översiktsplan Gävle stad 2025 (2009).
Socialt hållbarhetsprogram 2018–2023 (2018).
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun (u.å).
Planeringsriktlinjer för Gävle växer (2018).

Översiktsplan Gävle stad 2025 är inte ett juridiskt bindande dokument, men ska ge
vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt den
framtida bebyggelseutvecklingen i Gävle. Det sociala hållbarhetsprogrammet 2018–
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2023 har tagits fram för att säkerställa att Gävle kommun gemensamt arbetar för en
hållbar framtid för alla som bor och vistas i Gävle kommun. För att säkerställa att
alla invånare i kommunen har förutsättningar att bo bra samt att den framtida
bostadsförsörjningen säkras, har Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun
tagits fram. Planeringsriktlinjer för Gävle växer är ett kommunalt styrdokument
som främst används internt inom kommunkoncernen som stöd för att ha
planeringsberedskap för en ökad befolkning och ett större bostadsbestånd i
framtiden.
De områdesspecifika styrdokument över Gävle strand begränsades till de
planbeskrivningar som finns över etapp 1 och etapp 2 samt planprogrammet över
etapp 3:
•
•
•

Alderholmen – Ny stadsdel etapp 1: planbeskrivning (2005).
Alderholmen 4:1 m fl., Gävle strand etapp II: Detaljplan för bostäder m.m.
Gävle kommun, Gävleborgs län (2008).
Gävle strand etapp 3: planprogram (u.å.).

Plandokumenten över Gävle strand etapp 1 och 2 skiljer sig från de kommunala
dokument som använts i denna studie, eftersom planbeskrivningarna är juridiskt
bindande. Planbeskrivningarna visar hur utformning och exploatering ska ske över
området. Planprogrammet över etapp 3 är likt de kommunala styrdokumenten inte
juridiskt bindande då planbeskrivningen för etapp 3 ännu inte är antagen.
Planprogrammet visar ändå inriktningen för hur den sista etappen är tänkt att
exploateras och blev således användbart för studien.
3.3

Innehållsanalys

Innehållsanalysen har haft sin grund i ett deduktivt arbetssätt där framtagna
nyckelbegrepp och nyckelord styrt läsningen samt analysen av utvalda dokument.
Denna studie har hämtat inspiration från Granström och Kindberg (2018) som
tillämpade ett liknande arbetssätt, där en innehållsanalys genomfördes och som
sedan låg till grund för en jämförande analys. I figur 3 visas hur mallen utformades
inför genomförandet av innehållsanalysen. I figuren redovisas även för vilka
nyckelbegrepp och nyckelord som innehållsanalysen avgränsats till.

15

F IGUR 3 V ISAR MALL INFÖR GENO MFÖRANDE AV INNEHÅLLSANALYS 1

De utvalda nyckelbegreppen respektive nyckelorden togs fram efter teoriavsnittets
genomgång av tidigare forskning inom ämnet. Vanligtvis nämns en eller flera av
dessa begrepp i beskrivningarna till vad som påverkar och orsakar socioekonomisk
segregation. Det stärks av Musterd et al. (2017) som menar att social obalans är
tillsammans med välfärd och bostadsmarknaden några av de största faktorerna som
skapar socioekonomisk segregation.
Innehållsanalysen antog en kvalitativ inriktning, där syftet med den kvalitativa
innehållsanalysen är att förstå de bakomliggande meningarna bakom innehållet i
dokumenten. Det som skiljer den kvalitativa inriktningen från den kvantitativa
innehållsanalysen, är rörligheten mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och
tolkning. Med detta menas att de på förhand uppsatta nyckelbegreppen och
nyckelorden inte behöver vara fasta, utan de kan komma att ändras och- eller läggas
till under genomförandet av innehållsanalysen (Altheide & Schneider, 2013).
Fördelarna med den kvalitativa inriktningen menar Bryman (2011) skapar några på
förhand bestämda nyckelbegrepp och nyckelord. Nyckelbegreppen och
nyckelorden kan sedan definieras ytterligare där det även finns utrymme för
framtagning av nya under analysens gång.
I samband med datainsamling av de nationella såväl som de kommunala
styrdokumenten plockades text som var av intresse ut med koppling till
nyckelbegreppen och nyckelorden. Detta genom att ur en kvalitativ synvinkel läsa
texterna och bedöma underlaget löpande och dess koppling till uppsatta
nyckelbegrepp och nyckelord. Nyckelbegreppen och nyckelorden underlättade
läsningen i den mening att de hjälpte till att identifiera sammanhang och meningar
som gick att koppla till socioekonomisk segregation. Insamlingen blev således inte
helt låst till att leta efter de platser där nyckelbegreppen och nyckelorden förekom,
utan skapade utrymme för tolkningar av innehållet. Nationella och kommunala
styrdokument som arbetet avser att behandla, bestämdes på förhand till att först
studera nationella mål- och strategidokument. Genom denna prioritering skapades
en bild av hur det nationella arbetet rörande socioekonomisk segregation såg ut. Det
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är nationella mål och strategier som bör stå som underlag för den kommunala
stadsplaneringen, vilket betonar vikten av att läsa nationella styrdokument först. Det
stärks av Boverket (2015) som menar på att hållbar utveckling måste prägla och
forma politiken. Skulle inläsningen av de kommunala styrdokumenten påbörjats före
de nationella, hade det kunnat leda till att uppfattningen om planeringen blivit
vinklad från kommunens sida. En avgränsning skapades i vissa dokument för att
säkerställa kopplingen och relevansen till studien. Styrdokumenten lästes två gånger
för att säkerställa att ingen viktig information undgicks. Textmassan som plockades
ut från innehållsanalyserna låg sedan till grund för den jämförande analysen.
Ovanstående steg till genomförandet av innehållsanalysen resulterade i ett första
utkast för utformningen av mallen som låg till grund för analysen av de utvalda
dokumenten. Under innehållsanalysens gång reviderades mallen efter diskussioner
mellan författarna till studien inför den andra genomgången av dokumenten.
Revideringen resulterade i ett nytt nyckelbegrepp Socioekonomisk segregation som
ansågs kunna täcka de textutdrag som var lämpliga för studiens syfte, men som inte
passade in under ett specifikt nyckelbegrepp. Figur 4 visar den reviderade mallen.

F IGUR 4 V ISAR DEN REVIDERADE

3.4

MALLEN INFÖR INNEHÅLLSANALYS

2

Jämförande analys

Utifrån studiens syfte att undersöka hur socioekonomisk segregation behandlas i
lokala och kommunala plan- och styrdokument i jämförelse med nationella mål och
strategier, ansågs en jämförande analys vara lämplig baserat på de tidigare
genomförda innehållsanalyserna. En jämförande analys är möjlig att tillämpa när
metoden som använts är identisk (Bryman, 2011). I det här fallet speglas detta av de
innehållsanalyser som genomförts. Bryman (2011) menar även att den jämförande
analysen förutsätter att dokumenten från innehållsanalyserna är av kontrasterande
fall, vilket i den här studien utgörs av nationella mål och strategier samt kommunala
och lokalt uppsatta styr- och plandokument. Den jämförande analysen har ställt
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materialet från innehållsanalyserna mot varandra. Detta har gjorts för att tydliggöra
om den lokala och kommunala planeringen går i samma linje som de nationella mål
och strategierna vad gäller socioekonomisk segregation eller om det finns skillnader i
hur ämnet behandlas eller omnämns. De nationella och kommunala dokumenten
består av styrdokument samtidigt som planbeskrivningarna är
genomförandedokument. Dokumenten på de olika nivåerna skiljer sig således från
varandra. En jämförande analys där dessa dokument från de olika nivåerna ställs mot
varandra, ansågs inte påverka utfallet av analysen då styrdokumenten ska ange
inriktningen för genomförandedokumenten.
Genom att studera skillnader i hur ämnet behandlas eller omnämns kan den
jämförande analysen även påvisa om det finns någon form av tystnad i de olika
dokumenten. Huckin (2002) menar att det är vanligt att fokusera på det som sägs i
en text, vilket gör att fokus tas ifrån det som eventuellt inte sägs. Huckin (2002)
fortsätter med att beskriva att det är möjligt att dela in tystnaden av text i fem
kategorier: Speech-act silences (tal-handlings tystnad) syftar till att beskriva den
tystnad som uppkommer genom konversationer. Presuppositional silences
(förutsättningsorsakad tystnad) används då tystnaden antas vara känd för
läsaren. Discreet silences (diskret tystnad) berör den känsliga biten av tystnad i
textsammanhang. Det innebär att författaren avstår från att behandla ämnen som kan
anses vara känsliga för vissa personer eller intressen. Det kan även handla om känslig
information som författaren inte vill ska nå ut till läsaren. Genre-based silences
(genrebaserad tystnad) grundar sig i utelämnanden i text av något som är typiska för
den specifika genren. Den femte och sista typen av tystnad som omnämns;
manipulative silences (manipulativ tystnad) handlar om utelämnanden som avsiktligt
exkluderas från texter i fördel för den/de som författar texten (Huckin, 2002).
Kurzon (2007) beskriver även thematic silence (tematisk tystnad) som förklarar hur en
person undviker att dela med sig av specifik information om ett ämne, för att
undvika konflikt.
Materialet från innehållsanalyserna har avgränsats för att hålla den jämförande
analysen relevant till studiens syfte. Avgränsningen skapades genom att sortera bort
textutdrag från respektive innehållsanalys som nämndes på flera ställen och som
således innebar en upprepning. Sorteringen gjordes för att hålla den jämförande
analysen kärnfull samtidigt som den inte blev lika stor som den tidigare
innehållsanalysen. Textutdrag från innehållsanalyserna som beskrev socioekonomisk
segregation mer generellt som fenomen och som inte svarade mot de övergripande
forskningsfrågorna skalades även de ned i syfte att hålla den jämförande analysen
relevant. Textutdragen från innehållsanalysen sammanfattades och kortades ned.
Figur 5 visar ett exempel på hur det sammanfattade textutdragen från
innehållsanalysen kortats ner för att sedan sammanfogas för att förhindra en
upprepning.
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F IGUR 5 V ISAR EXEMPEL PÅ HUR TEXTUTDRAGEN SAMMANF ATTADES FRÅN INNEHÅLLSANALYSEN FÖR ATT KORTAS
NER OCH SEDAN SAMMANFOGAS FÖ R ATT FÖRHINDRA UPPREPNING

Upplägget på den jämförande analysen följde innehållsanalysens indelning av
framtagna nyckelbegrepp; bostadsmarknad, befolkningssammansättning/
grannskapseffekter och socioekonomisk segregation i syfte att dela upp analysen och
tydliggöra resultatet.
Nästa steg i den jämförande analysen låg i att identifiera textutdrag som hade
likheter eller skillnader med andra utdrag. De utdrag som gick att koppla till
varandra och som hade likheter med varandra sammanställdes i en egen tabell.
Likaså har de utdrag som gick att koppla till varandra men som hade skillnader,
sammanställts i en tabell. Slutligen sammanställdes de utdrag som inte gick att
koppla till varandra och som endast nämndes i antingen de nationella, kommunala
eller de lokala dokumenten över Gävle strand i en egen tabell. Figur 6 visar ett
exempel på hur den jämförande analysen såg ut.
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F IGUR 6 V ISAR ETT SAMMANFATTA T UTDRAG FRÅN DEN JÄMFÖRANDE ANALYSEN

3.5

Kvalitetskriterier

Inom kvalitativ forskning finns det enligt Bryman och Bell (2015) flertalet
diskussioner forskare emellan om huruvida begreppen reliabilitet och validitet ska
användas och hur pass relevanta de är. I och med att kvalitativ forskning i första hand
inte mäter något, vilket validitet vanligtvis avser att definiera, finns det utrymme för
alternativa begrepp som kan användas. Ett sätt att göra detta är att helt frångå hur
kvantitativa forskare mäter kvalitet och istället använda begrepp som är bättre
formulerade för att mäta kvaliteten i en kvalitativ studie. Genom att istället bedöma
studien efter dessa alternativa begrepp: trovärdighet och äkthet är förhoppningen
att det bättre kan spegla studiens relevans inom forskningen.
3.5.1

Trovärdighet

Under trovärdighet finns det fyra kategorier som har en liknande motsvarighet i den
kvantitativa världen: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering
(Bryman & Bell, 2015).
Tillförlitlighet som även kan kallas för deltagarvalidering eller respondentvalidering
innefattas av att de deltagare som varit en del av studien får ta del av resultatet i syfte
att dessa ska kunna bekräfta den sociala verklighet som studerats. Vidare innefattar
tillförlitlighet att forskningen som genomförts överensstämmer med de regler som
finns uppsatta inom forskningsvärlden (Bryman & Bell, 2015). Med den kvalitativa
studie som genomförts återfinns respondenterna i respektive dokument som studien
avsett att studera. Studien kan intygas mot att svara mot de regler som finns uppsatta
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inom forskning då studien utförts i enlighet med högskolans riktlinjer. Studiens val
av metoder finns likaså väl motiverade och har följt tidigare forskning som finns
beskrivna i hur dessa ska genomföras.
Med överförbarhet menar Bryman och Bell (2015) att resultaten av studien ska ge en
grundlig redogörelse, vilket kan användas till en annan miljö. Huruvida resultatet av
studien är applicerbar i en annan kontext eller vid samma kontext vid ett senare
tillfälle är snarare en empirisk fråga. Överförbarheten i den här studien anses kunna
användas i en annan miljö, då de dokument som använts är publika och framförallt
de nationella dokumenten som riktar sig till att gälla oavsett kommun. De
kommunala dokumenten är de som kommer skilja sig vid övergången till en annan
miljö ur ett innehållsmässigt perspektiv. Styr- och plandokument kommer finnas i
vilken kommun som än studeras, vilket motiverar studiens överförbarhet. Studiens
teorikapitel med en genomgång av tidigare forskning inom ämnet har samlat
litteratur främst från ett svenskt perspektiv eftersom studien avsett att studera
utifrån en svensk kontext. Litteratur från ett internationellt perspektiv har
inkluderats för att stärka den teoretiska bakgrunden, vilket även ger studien en
större överförbarhet.
Pålitlighet fungerar enligt Bryman och Bell (2015) som en motsvarighet till den
kvantitativa forskningens reliabilitet där trovärdigheten ska anta ett kritiskt synsätt.
Det blir således viktigt att säkerställa en fullständig tillgång till studiens alla olika
faser och processer. Det är likt Bryman och Bell (2015) beskriver fullständigt
redovisat i studiens metodkapitel, där varje del av studien noggrant redogjorts för.
Tillgången till flödesschema ger en övergripande och tydlig bild över hur
helhetsprocessen på arbetet sett ut, där djupare förtydligande kan läsas in på
respektive process. I Bilaga A finns tillgången till det fullständiga materialet från
innehållsanalysen vilket ger en inblick i vad som har hämtats in under studiens
genomförande.
Den sista kategorien som faller in under trovärdighet är konfirmering. Bryman och
Bell (2015) beskriver att konfirmering innebär att forskaren är medveten om den
kvalitativa inriktningens avsaknad av fullständig objektivitet, men att arbetet har
tagit form utifrån den goda tron om att personliga värderingar inte tagit plats. Detta
kan stärkas utifrån fördelen av att denna studie har två författare, vilket har
möjliggjort för diskussioner under studiens gång. I de fall där författarna har haft
liknande synpunkter vilket skulle kunna skapa frågor rörande trovärdigheten har
arbetet en teoretisk bakgrund som balanserar arbetet. Den teori som arbetet
inkluderat är både av internationell och nationell karaktär. Vidare har metoderna
som använts fokuserat på att samla in text, vilket inte heller har skapat några
problem med objektiviteten i samma utsträckning som det hade kunnat gjort med
ett annorlunda metodval.
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3.5.2

Äkthet

Likt de fyra trovärdighetskategorierna listar Bryman och Bell (2015) även fem
kategorier för äktheten på en studie: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk
autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet.
Rättvis bild syftar till att beskriva huruvida den genomförda studien visar en
tillräcklig bild avseende de åsikter och uppfattningar som kan finnas hos den/de
grupper som studerats (Bryman & Bell, 2015). I den här studien har inga specifika
grupper studerats, vilket gör det svårt att motivera till vilken grad denna studie ger
en rättvis bild med tanke på de åsikter eller uppfattningar som annars kan
förekomma. Studien anses dock ge en rättvis bild över kontexten, då de utvalda
dokumenten finns representerade på både nationell och kommunal nivå med
ytterligare områdesspecifik representation på den kommunala nivån i form av Gävle
strand. Det rådande politiska landskapet kan påverka resultatet då både de nationella
och kommunala dokumenten kan spegla det politiska läget i landet eller kommunen.
Därför kan det vara viktigt att inkludera dokument som är framtagna under olika
mandatperioder och därmed kan studien uppvisa ett mer rättvist resultat.
Planprogrammet över Gävle strand etapp 3 var ännu inte antagen vid studiens
genomförande, vilket gör att dokumentet inte är juridiskt bindande men visar den
tänkta inriktningen på planeringen. En medvetenhet om programmets status är
viktigt för att stärka studiens äkthet och trovärdighet.
Den ontologiska och pedagogiska autenticiteten avser att beskriva om studien hjälper
de som medverkat att förstå och bättre bilda sig en uppfattning av den sociala
situation som legat till grund för studien (Bryman & Bell, 2015). I och med att det
inte finns någon specifik respondentgrupp som deltagit i denna studie utöver de
författare till dokumenten som studerats, är det endast möjligt att resonera utifrån
denna grupp. Resultatet av denna studie kan ge en ökad förståelse för de olika
instanser som finns och hur de går i linje med varandra eller ej. Likaså kan resultatet
möjliggöra för en större förståelse för den breda massan att skapa en bild över hur
studiens ämne påverkar den sociala miljön.
Katalytisk och taktisk autenticitet syftar till att beskriva om studien har möjliggjort
för deltagarna att själva kunna förändra sin situation samt att de kan vidta de åtgärder
som behövs (Bryman & Bell, 2015). Förhoppningen med den här studien är att
synliggöra för hur arbetet med den kommunala stadsplaneringen förhåller sig till de
nationella mål och strategier som finns avseende likheter och skillnader. Med hjälp
av detta synliggörande är det möjligt att argumentera för om det är möjligt att vidta
åtgärder.
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4 Resultat: innehållsanalys
I det här avsnittet redovisas resultatet från innehållsanalyserna. Resultatet redovisas både
utifrån sammanfattningar av textinsamlingen från respektive innehållsanalys samt mindre
citat. Studiens nyckelbegrepp och nyckelord behandlas på olika sätt och i varierad omfattning,
vilket beskriver den skillnad i textmassa och djup från respektive dokument som
redovisas. Parenteserna hänvisar till respektive dokuments sidnummer eller mål. I Bilaga A
finns det fullständiga materialet från de genomförda innehållsanalyserna.
4.1

Nationella mål och strategier

I det här avsnittet redovisas de nationella styrdokumenten Agenda 2030 (2015), Regeringens
långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation (2018) samt Socialt hållbar
stadsutveckling (2010).
4.1.1

Agenda 2030

I Agenda 2030 (2015) beskrivs de globala målen till att säkerställa tillgång för alla
individer att det ska finnas säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder med
grundläggande tjänster (11.1). Vidare ska det till år 2030 vara en inkluderande och
hållbar urbanisering där kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar
planering och förvaltning av bostäder finns (11.3). Ekonomiska, sociala och
miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden samt
landsbygdsområden ska främjas genom stärkt nationell och regional
utvecklingsplanering (11.A). Till 2030 ska alla människor dessutom ha lika rätt till
ekonomiska resurser, möjlighet att köpa och kontrollera mark (1.4) och där alla
människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet oavsett
ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk
eller annan ställning (10.2).
4.1.2

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka
segregation

Dokumentet beskriver att segregation definieras av relationer mellan två eller flera
grupper eller bostadsområden. Stadsdelar med socioekonomiska utmaningar har en
direkt koppling till utvecklingen i områden med socioekonomiskt starka
samhällsgrupper och vise versa (s. 10). Den utveckling som idag syns på
bostadsmarknaden med ökade priser gör att många inte har ekonomiska resurser för
att äga ett boende samtidigt som det råder en stor konkurrens om hyresbostäder.
Ökade priser och konkurrensen på bostadsmarknaden skapar en ökad lokal
homogenitet och polarisering där höga boendekostnader ökar utsattheten för
människor med svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden (s. 19). Det finns
stadsdelar där resursstarka hushåll samlas. En samhällsgrupp som har bra
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förutsättningar att verka på bostadsmarknaden (s.10). Det leder till att en stor del av
Sveriges städer utgörs av homogena stadsdelar (s.18), där konsekvensen beskrivs
som att den geografiska fördelningen påverkar människors livsmöjligheter (s. 22).
En minskad offentlig styrning av frågor gällande boende och bostäder, samt en
minskad hyressektor, har påverkat segregationen. Ökade inkomst- och
förmögenhetsklyftor är en orsak till segregationen i Sverige där resursstarkas
bostadsval i hög grad bidrar till dagens segregation (s. 15). Bostadsmarknaden
behöver även bli mer åtkomlig för hushåll med lägre inkomst där subventionerade
hyresbostäder och bostadsbidrag beskrivs som åtgärder (sid. 52). Det allmänna riksdag, regering, myndigheter, regioner samt kommuner ska verka för att trygga
rätten till bostad (s. 20). Samtidigt råder det en brist på bostäder då det byggts för få
nya, samtidigt som många hushåll inte har ekonomiskt kapital för att köpa eller hyra
de bostäder som byggs (s. 20–21).
För att bryta boendesegregation behövs en mångfald av bostadstyper i alla
bostadsområden i en stad. En blandning gällande upplåtelseformer, boendetyp,
storlek samt prisnivå skulle bidra till att segregationen minskar (s. 51). Delmål har
satts upp som har fokus på att minska boendesegregationen samt att rikta insatser för
en blandad bebyggelse och en bostadsmarknad öppen för alla. Samtidigt arbetar
Regeringen med att effektivisera plan- och byggprocesser och menar att
konkurrensen inom bygg- och byggmaterialindustrin behöver öka för att skapa
möjligheter till att pressa priserna vid exploateringar (s. 51). Många kommuner
saknar en samlad bild av vilka bostadsbehov som finns på marknaden och att staten
har en viktig roll att erbjuda stöd i arbetet (s. 53). Samtidigt konstateras det att
design, form och arkitektur vid nybyggnationer kan bidra till att bryta den
socioekonomiska segregationen, där det krävs ett långsiktigt arbete för att lyckas (s.
54).
Alla aktörer bör samverka kring riktlinjer och genomförande av lokala
utvecklingsarbeten (s.13) där det beskrivs att tidigare insatser mot segregation har
varit kortsiktiga och bedrivits i projektform (s. 42). Ett långsiktigt arbete för att
främja god planering behöver säkerställas. Inte minst i kommunernas och
landstingens arbete. Insatser för att minska och motverka segregation bör vara
baserade på kunskap och erfarenheter från tidigare arbete. Samtidigt beskrivs det
hur det behövs breda reformer som påverkar bostadsbyggandet (s. 43). Genom att
bedriva ett kraftfullt, kontinuerligt och långsiktigt arbete mot segregation, kan
situationen förbättras i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka
strukturella orsaker till segregation (s. 50).
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4.1.3

Socialt hållbar stadsutveckling

I Boverkets rapport Socialt hållbar stadsutveckling: en kunskapsöversikt (2010) beskrivs
det att det ofta finns ambitioner i planeringsprocessen att arbeta med att skapa nya
bostadsområden som har ett blandat bostadsutbud. Det är nödvändigtvis inte något
som skapar mer integrerade och socioekonomiskt blandade områden, utan det kan
istället verka i motsatt riktning och snarare förstärka den socioekonomiska
segregationen (s. 11). Vidare redogörs det för att kommunen inte har några faktiska
möjligheter att påverka hur upplåtelseformer i nybyggnationer ska ske och att det
endast finns små möjligheter att påverka vilka boendekostnaderna blir (s.12).
Avsaknaden av statliga subventioneringar har till stor del att göra med att det är
svårt att anpassa bostäderna till människor utan en stark ekonomisk bakgrund. (s.
13). Höga produktionskostnader är även ett problem vid upprustning och
ombyggnationer av områden. Detta slår framförallt hårdast i socioekonomiskt svaga
områden som är betydligt känsligare för hyreshöjningar (s. 50–51). I dokumentet
beskrivs det att tydliga krav vid upphandling genererar i att hyreskostnader vid
nyproduktion kan hållas nere (s. 50). Integration på bostadsmarknaden innebär att
samma möjligheter ges till människor med olika ekonomiska förutsättningar (s.
21).
Vanligtvis tas detaljplaner fram i direkt anslutning till aktuella projekt där det allt
som vanligast är på initiativ från byggherren. Även om ansvaret och beslut för
planarbetet ligger på kommunens bord, medför dagens förfaringssätt att
kommunens initiativ och kontroll över planprocessen minskar (s. 39). Det beskrivs
att det kraftfullaste styrmedlet som kommunerna besitter är det strategiska
markinnehavet eftersom det ger möjligheter för kommunen att styra över
stadsutvecklingen. Det förutsätter dock att det finns politiska ambitioner
tillsammans med genomtänkta och väl förankrade markpolicys. I kommuner där det
finns en hög efterfrågan på byggbar mark, finns det även stora möjligheter för
kommunen att ställa krav på innehåll och utformning av marken. De allmännyttiga
bostadsbolagen spelar också en viktig roll i målet mot socialt hållbar stadsutveckling.
Det ökar möjligheterna till att agera när det finns brist på bostäder för särskilda
grupper och i samband med stadsförnyelse (s. 41).
Segregation förstärks och påverkas inte enbart av att bostadsområden utanför
stadskärnorna försummas, utan även av att spektakulära bostadsprojekt och attraktiv
nyproduktion lokaliseras till andra delar av staden. Gentrifiering av innerstäderna är
ytterligare en bidragande orsak till att segregationen uppstår och förstärks (s. 44). I
dagsläget eftersträvas större variationer i bostadsbyggandet där storlekar på
lägenheter, upplåtelseformer och hustyper inom ett och samma bostadsområde ska
variera. Detta för att kunna se efter fler behov på bostadsmarknaden och som på sikt
ska kunna motverka boendesegregationen. Förhoppningen över tid är att det ska
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leda till en mer allsidig hushållssammansättning (s. 48). I dokumentet beskrivs det
att förutsättningarna för en mer allsidig hushållsammansättning skapas om det finns
en variation i fråga om hustyper, bostadsstorlekar, upplåtelseformer, standard och
upprustning (s. 50).
Rapporten påpekar att det finns en medvetenhet om att områdesperspektivet
behöver kombineras med en helhetssyn i staden, där det gäller att skapa en helhet.
Det gäller även i arbetet med att minska och motverka segregation som inte enbart
består av socioekonomiskt svaga områden. Utan även de områden där det finns en
välbärgad befolkningssammansättning som har en tendens att bo i vissa specifika
områden (s. 67). I syfte att motverka boendesegregationen och åstadkomma en
bättre blandning av olika socioekonomiska grupper i staden, skulle en effektiv
strategi kunna vara att bygga överkomliga hyreslägenheter i bostadsområden som
domineras av villor och äganderätter. Villa- och äganderättsområden är de områden
som är de mest ensidiga vad gäller befolkningssammansättningen. Allt som oftast
finns det en önskan om att bygga nya bostadsområden i ett svep vilket lämnar lite
spelrum för framtida förändringar i den fysiska strukturen. Det skulle med fördel
medvetet kunna planeras för obebyggda ytor, som senare skulle kunna kompletteras
med andra funktioner. Ekonomiska incitament för en sådan process finns i dagsläget
inte och det finns även ett problem med att inte från början i planprocessen ange vad
dessa olika ytor ska användas till (s. 68).
Boverkets rapport visar på att det finns svaga belägg för att ett områdes
socioekonomiska sammansättning påverkar enskilda individer på ett avgörande sätt
(s. 10). Även om en allsidig hushållsammansättning, blandning och
variation beskrivs som sätt att motverka segregation, arbetar kommunerna inte
tillräckligt med att komma åt boendesegregationen i sig. Det finns en bristfällighet i
metoderna som inte verkar för att bryta åtskillnaden mellan fattiga och rika i
boendet. Det handlar främst om att kunna ta fram åtgärder riktade mot resurssvaga
bostadsområden med nyare och mer attraktivare boendeformer. Vidare ligger
mycket fokus på integrationen och i stadsförnyelseprojekt handlar detta om att
integrera perifera områden bättre med stadens mer centrala delar. På sikt skulle
integreringsarbetet kunna verka för en mindre hård socioekonomisk segregation (s.
11). Samhällsplaneringen handlar i mångt och mycket om intresseavvägningar och
frågan är om de sociala aspekterna som exempelvis segregation och integration får
en tillräcklig rymd i dessa avvägningar (s. 13).
Boendesegregationen kan medföra negativa såväl som positiva konsekvenser. De
positiva konsekvenserna kan medföra en trygghet av att bo bland människor som
befinner sig i ungefär samma livssituation. Det blir även enklare att förstå varandra
och skapa kontakter. Till de negativa konsekvenserna finns avsaknaden av möten
mellan människor med olika bakgrunder och erfarenheter inte sker på ett naturligt
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sätt. Avsaknaden av sociala möten skapar upphov för en större intolerans och
motsättningar mellan olika grupper inom en och samma stad. Segregationen
tenderar även till att resultera i att de resurssvaga grupperna i samhället
koncentreras till bostadsområden som inte är lika attraktiva, där de får sämre
möjligheter till välfärdsutveckling (s. 20). Svårigheterna med att få blandade
inkomstgrupper i nyproducerade områden grundar sig i att nyproduktionen blir för
dyr i förhållande till äldre delar av bostadsbeståndet (s. 50). Idag ligger fokus mer på
integrationsarbetet än att komma åt det egentliga problemet med
boendesegregationen. Integrationsarbetet syftar till att binda ihop olika stadsdelar
där fysiska möjligheter för möten och delaktighet snarare står i fokus (s. 67).
I rapporten identifieras fem övergripande teman eller metoder för att främja socialt
hållbar stadsutveckling. Helhetssyn som syftar till att se områdesförnyelse som en del
av den övergripande stadsutvecklingen tillsammans med en kombination av fysiska
och sociala åtgärder. Variation, där det handlar om att åstadkomma en större
variation när det kommer till funktioner, boendeformer och gestaltning. Samband
vilket syftar till att länka samman olika delar av staden. Identitet för att skapa
förutsättningar för en positiv relation till sitt bostadsområde som även kan ge en mer
positiv bild av bostadsområdet utåt. Slutligen listas Inflytande och samverkan som den
sista metoden, som syftar till att all områdesförnyelse behöver grunda sig hos de
som bor i området och således bör vara involverade med berörda aktörer (s. 9–10).
4.2

Kommunala mål och strategier

I det här avsnittet redovisas de kommunala styrdokumenten Översiktsplan Gävle stad 2025,
socialt hållbarhetsprogram 2018–2023, Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun
samt Planeringsriktlinjer för Gävle växer.
4.2.1

Översiktsplan Gävle stad 2025

I översiktsplanen för Gävle stad beskrivs det att möjligheterna till framgång på deras
bostadsmarknad är att kunna erbjuda en stor valfrihet, variation och bostäder i
attraktiva lägen när det kommer till boendet. Det ska finnas en variation när det
kommer till upplåtelseformer, tillgång till alla stadsdelar samt olika typer av
bostäder med särskilda kvaliteter. I översiktsplanen beskrivs det vidare att Gävle
stad behöver fler attraktiva bostäder som ses som en framgångsfaktor för framtida
utveckling (s. 31). Syftet är att kunna tillgodose nya typer av behov på
bostadsmarknaden och för att kunna erbjuda fler goda bostäder (s. 32). Socialt
deltagande och integration beskrivs även och syftar till att alla ska få en plats i det
gemensamma samhället. I den fysiska planeringen främjar blandade upplåtelseformer
integrationen (s. 18). Alla människor känner sig hemma i de områden som är väl
fungerande (s. 30). Om vad som är attraktivt beskrivs som svårare att definiera då
det kan betyda olika för olika människor. Det kan handla om läget, storleken på

27

bostaden, utrustningen, planlösningen, om bostaden är ny eller gammal,
boendekostnad samt upplåtelseform (s.31). Syftet med attraktivitet beskrivs som att
stärka stadens identitet och kunna erbjuda något som anses vara attraktivt hos
befolkningen. Med en regionförstoring blir attraktiviteten viktig och hamnar i fokus.
Detta för att kunna locka människor att arbeta i Gävle utifrån, men även för den
befintliga befolkningen. Regionförstoringen innebär en ökning i tillgången till
bostad, arbete, och utbildning (s. 19). Prioriteten i bostadsprojekten ska ligga i att
komplettera stadsdelars befintliga bostadsutbud och som bidrar till att stärka
servicen. Det geografiska läget ska helst förläggas centrumnära alternativt i
vattennära lägen som har en närhet till befintliga kollektivtrafikstråk. Målet är att det
ska vara möjligt att göra bostadskarriär i varje stadsdel (s. 33, 168). Nyproducerade
bostäder är oftast dyra, men det beskrivs i översiktsplanen att priserna i Gävle är
betydligt lägre än i städer som Stockholm eller Uppsala (s.31).
4.2.2

Socialt hållbarhetsprogram 2018–2023

Dokumentet redogör för att boendet är ett viktigt livsvillkor som påverkar
människors hälsa och välmående, som gör att otrygga boendeförhållanden,
trångboddhet och utestängande från bostadsmarknaden måste motverkas (s. 13).
Olika delmål har tagits fram med avsikt att verka för att tillgodose bostadsbehov hos
samhällsgrupper med svag ställning på bostadsmarknaden samt att sociala
konsekvensanalyser ska utföras i planeringsprocesser (s. 14). Det finns områden i
Gävle stad som är mer eller mindre socioekonomiskt resursstarka än genomsnittet,
där ett samband mellan upplåtelseformer och socioekonomiskt styrka beskrivs.
Hyresrätter är dominerande i resurssvaga områden, vilket gör det viktigt att beakta
bland annat upplåtelseformer och boendeformer vid planeringen (s. 12).
4.2.3

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun

I dokumentet över riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun beskrivs det
att målet med bostadsförsörjningen är att alla invånare ska kunna erbjudas en bostad
till rimlig kostnad i en boendemiljö med bra boendeservice. Bostadsområden ska
utvecklas mot att vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara, oavsett om det är
nyproduktion eller insatser i befintlig miljö. Dessa riktlinjer grundar sig på en
marknadsanalys av kommunens demografiska utveckling samt bostadsbehov (s.
4). En viktig faktor för Gävles konkurrenskraft är att kunna erbjuda attraktiva
bostäder. Det är därför viktigt med en variation av upplåtelseformer i olika miljöer
med varierad arkitektur (s. 13). Argument för att nyproduktion av bostäder skapar
flyttkedjor, vilket leder till att äldre och billigare bostäder frigörs och blir
tillgängliga för hushåll med små ekonomiska förutsättningar, beskrivs som felaktig
eftersom det frigörs förhållandevis få billiga hyreslägenheter vid nyproduktion i
Gävle (s. 23). Det leder till att bostadsmarknaden påverkar människors möjligheter
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att skaffa en bostad. Något som oftast slår hårt mot dem med svag ställning på
bostadsmarknaden (s. 26). Åtta hundra nya bostäder bör byggas årligen för att skapa
ett varierat utbud med möjlighet att välja och att det skapar en sundare
prisutveckling, vilket bidrar till god social hållbarhet (s. 32).
Programmål har tagits fram som har för avsikt att skapa förutsättningar för
bostadsområden som är socialt hållbara och motverkar boendesegregation samtidigt
som förutsättningar för ett tillgängligt Gävle skapas. Programmålen beskrivs som:
”Alla i Gävle kommun har ett tryggt och värdigt boende” och ”Gävle är en tillgänglig
kommun” (s. 31).
4.2.4

Planeringsriktlinjer för Gävle växer

För att Gävle ska kunna bli en blandad och jämlik stad beskrivs det att det behövs
finnas samma möjligheter att bo och leva i varje stadsdel. Områden kan av naturliga
skäl skilja sig åt avseende karaktär och utbud. Möjligheten av vara bosatt i och
bo hela livet i en och samma stadsdel bör dock vara lika för alla människor. För att
uppnå detta behöver det finnas en blandning av både bostadstyper och
upplåtelseformer, där blandningen behöver anpassas efter varje stadsdels karaktär. I
takt med att Gävle växer och byggs ut bör alla byggprojekt vara en del av en
långsiktig ambition att minska och motverka socioekonomisk segregation. En
eftersträvan av mångfald bland byggherrar, bostadstyper och upplåtelseformer blir
således viktigt (s. 35).
Idag finns det flertalet bostadsområden i Gävle som har socioekonomiska
ojämlikheter. Bakgrunden till detta beskrivs som att dessa områden har likartade
upplåtelseformer som präglar området tillsammans med enformiga bebyggelsetyper
(s. 35). Områdena i Gävle som har socioekonomiska ojämlikheter präglas av både
svaga områden som Öster, Andersberg, Sätra, Nordost, nordöstra Brynäs och
Bomhus centrum där de starka områdena är bland annat Villastaden och Hemlingby.
Både de svaga områdena såväl som de starka områdena bör ha en större blandning (s.
11). Parametrar för köpkraft, förvärvsfrekvens, utbildningsnivå och utrikesfödda
visar att det finns socialt ojämlika strukturer i Gävle. Det märks i form av
boendesegregation och är möjliga att binda till områden som är antingen
socioekonomiskt utsatta alternativt mer resursstarka än genomsnittet i staden (s.
10).
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4.3

Lokala mål och strategier

I det här avsnittet redovisas de lokala plandokumenten över Gävle strand, Alderholmen –
Ny stadsdel etapp 1: planbeskrivning, Alderholmen 4:1 m fl., Gävle strand etapp II:
Detaljplan för bostäder m.m. samt Gävle strand etapp 3: planprogram.
4.3.1

Alderholmen – Ny stadsdel etapp 1: planbeskrivning

På Gävle strand beskrivs det i plandokumenten att förutsättningarna är mycket goda
i och med närheten till både centrum, centralstationen och till vatten. (s. 3).
Området har potentialen att utvecklas till en “ny spännande stadsdel” som kan stärka
områdets vision. Visionen handlar om att det ska finnas en social trygghet “med en
inspirerande atmosfär” som präglas av mångfald, omtanke och förståelse (s. 4). Redan i
översiktsplanen över Gävle kommun från 1990 angavs det att Gävle strand hade
potentialen att utvecklas till ett bostadsområde som skulle kunna skärpa Gävles
profil. Detta genom att omvandla området till ett bostads-, arbets-, utbildnings-,
och kulturområde. (s. 7). Inom planområdet ska en låg och tät stadsmässig
bebyggelse finnas som definieras av radhus, stadsvillor och flerbostadshus (s. 5). Det
kommer finnas en blandning av både bostadsrätter och hyresrätter. Med den fysiska
planeringen är det möjligt att påverka den ekonomiska integrationen genom att
blanda upplåtelseformer så mycket som möjligt. Kvarteren kommer dock att byggas
separat av byggherrarna, vilket gör att upplåtelseformerna inte kommer blandas
inom ett och samma kvarter. Integrationen mellan inkomstnivåerna kommer således
inte skapas på kvartersnivå utan endast på områdesnivå. Nybyggda bostäder är
dessutom dyra att bygga och därefter även dyra att bo i. Det nybyggda området
kommer därav locka människor med högre inkomster till Gävle strand. Vidare
beskrivs det att hyresnivåerna istället är lägre på Öster (s. 34). Öster ingår i
planeringsområdet tillsammans med Gävle strand och bostadsområdet bedöms
underlätta uppfyllandet av miljömålet God bebyggd miljö (s. 32, 39).
4.3.2

Alderholmen 4:1 m fl., Gävle strand etapp II: Detaljplan för
bostäder m.m.

Bebyggelsen över Gävle strand etapp II beskrivs som varierande med blandade
upplåtelseformer och utformning som skapar en varierande social och demografisk
sammansättning i stadsdelen med gamla, unga, kvinnor och män (s. 28).
“Attraktiva välgestaltade bostäder med vattenkontakt skapas som ger glädje åt både boende och
besökande.” (s. 29). Bebyggelsen kan leda till en relativt homogen socioekonomisk
sammansättning (s. 29). Bebyggelsen bedöms också underlätta uppfyllandet av
miljömålen som berör god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan samt giftfri
miljö (s.30).
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4.3.3

Gävle strand etapp 3: planprogram

Genom en varierande skala och utformning på stadsdelen beskrivs det att
grannskapet ska ställas i fokus. En “attraktiv och utmanande arkitektur” (s. 2) ska skapa
en “välkomnande struktur där integration och tillgänglighet är ledord” (s. 2). Blandade
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska bidra till att människor med olika
livssituationer, intressen och bakgrunder ska ha möjlighet och viljan att bosätta sig i
området. Genom att stadsdelen ska utvecklas till att bli hållbar på lång sikt bör det
arbetas för att infrastruktur, tekniska lösningar, byggnader, kvarter och publika
miljöer samverkar för att skapa en helhetslösning som är hållbar. Att hitta en balans
mellan målbilder, byggherrars och boendes önskemål samt kommunala investeringar
är viktigt, eftersom nya stadsdelar är kostsamma. Därför ska de investeringar som
sker på Gävle strand etapp 3 verka för att det övergripande hållbarhetsmålet uppnås
och gör att stadsdelen kan bli socialt och ekologiskt hållbart på lång sikt (s. 4).
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5 Resultat: jämförande analys
I det här avsnittet redovisas resultatet från den jämförande analysen. Resultatet är indelat och
presenterat utifrån studiens nyckelbegrepp. En analys sker efter respektive nyckelbegrepp.
Studiens nyckelbegrepp och nyckelord behandlas på olika sätt och i varierad omfattning, vilket
beskriver den skillnad i textmassa och djup från respektive dokument som redovisas. Detta kan
också påvisa om det finns någon form av tystnad i de olika dokumenten.
5.1

Socioekonomisk segregation

T ABELL 1 V ISAR DEN JÄMFÖRANDE

ANALYSENS LIKHETER Ö VER SOCIOEKONOMISK SEGREG ATION

De likheter som finns mellan de nationella styrdokumenten och de lokala
planbeskrivningarna över Gävle strand, är att det från båda sidor beskrivs att
nybyggnationer behöver grunda sig i att de ska vara långsiktiga över tid. I
plandokumenten över Gävle strand stärks det genom beskrivningen av att området
ska utvecklas mot att bli hållbart på alla nivåer över tid. Vidare betonas det i de
nationella dokumenten att det är viktigt att dessa typer av projekt bygger på
erfarenhet och kunskap hos de inblandade aktörerna. Erfarenhet och kunskap bör
finnas i planeringen av Gävle strand då stadsdelen vuxit fram i etapper vilket skapar
möjligheter att gå tillbaka och analysera de äldre etapperna.
Målsättningen är att kommunen ska arbeta för att minska och motverka segregation
och skapa förutsättningar för områden som är socialt hållbara. Här finns det en likhet
mellan planprogrammet över Gävle strand etapp 3 och de hållbarhetsmål som satts
upp som ska leda till att området blir socialt och ekologiskt hållbar över en lång tid.
Det nämns dock inte hur de lokala dokumenten ställer sig till kommunens vision om
att motverka boendesegregation vilket kan kopplas till ekonomisk hållbarhet som ej
nämns. Att ekonomisk hållbarhet inte nämns kan anses vara en form av diskret
tystnad.
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T ABELL 2 V ISAR DEN JÄMFÖRANDE

ANALYSENS SKILLNADER ÖVER SOCIOEKONOMISK

SEGREGATION

De skillnader som går att utläsa från de olika dokumenten gällande nyckelbegreppet
socioekonomisk segregation är att de nationella dokumenten beskriver hur fysiska
och sociala åtgärder behöver kombineras för att segregationen ska motverkas
framgångsrikt. En kombination av fysiska och sociala åtgärder stärker helhetssynen.
Varken i de kommunala eller lokala dokumenten nämns fysiska och sociala åtgärder
tillsammans utan det syns en inriktning i dessa dokument där fysisk planering står i
fokus. Blandade upplåtelseformer tillsammans med en utmanande arkitektur gör att
det fysiska står i centrum. Integration och tillgänglighet som är ledord för den lokala
planeringen förklaras inte utförligare. Det kan tyda på att det finns en form av
diskret tystnad kring ämnet.
Vidare beskrivs det från ett nationellt plan att variation gällande funktion,
boendeform och gestaltning ska finnas. De kommunala styrdokumenten stärker de
nationella dokumentens betoning på variation genom att beskriva att Gävle ska
sträva efter att vara en blandad stad, men att det inte ska vara samma blandning
överallt. Blandningen ska istället anpassas efter platsen. Det har tidigare redogjorts i
hur Gävle strand är tänkt att växa fram. Genom att låta byggherrarna till viss del
styra över exploateringen, skapas en blandning enbart på stadsdelsnivå när det
kommer till funktioner, boendeformer och gestaltning. På kvartersnivå finns risken
att respektive kvarter blir homogen och enformig.
Begreppet samband tas upp i både de nationella och kommunala dokumenten. Syftet
med begreppet varierar på de olika nivåerna, där det i de nationella dokumenten
redogörs för vikten av att det ska finns ett tydligt samband mellan olika delar av
staden. Sambandet mellan olika delar av staden ska fungera som ett medel i att
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minska segregationen. I de kommunala styrdokumenten benämns samband från ett
annat perspektiv och syftar snarare på upplåtelseformer och socioekonomisk styrka i
ett område.
T ABELL 3 V ISAR DEN JÄMFÖRANDE

ANALYSEN ÖVER SOCIOEKONOMISK SEGREGATION

UTAN KOPPLING

I de nationella styrdokumenten betonas vikten av samverkan, där förnyelse behöver
utgå från de som redan bor i området tillsammans med berörda aktörer. Vidare är
det viktigt att det finns en identitet i varje område där människor har en positiv
inställning till sitt område. Då Gävle strand är ett relativt nyexploaterat område har
just samverkan inte täckts i de lokala dokumenten. Vilket gör att det inte går att
hitta en direkt koppling till det som redogörs i de nationella dokumenten.
I de nationella dokumenten beskrivs det att kommunen ansvarar för många delar
som har en inverkan på segregationen som exempelvis bostäder och plan- och
byggfrågor. Samtidigt ges uppfattningen i de nationella dokumenten att kommuner
anser det svårt att styra sina detaljplaner efter deras egna syften. Denna studie har
tidigare redogjort för nationella dokuments önskan om att göra planprocessen
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effektivare, vilket skulle stärka kommunens mål och visioner i planarbetet. Vidare
beskrivs det att investeringarna som ligger till grund för Gävle strand verkar för att
uppnå det övergripande hållbarhetsmålet och miljömålet: God bebyggd miljö.
5.2

Bostadsmarknad

T ABELL 4 V ISAR DEN JÄMFÖRANDE

ANALYSENS LIKHETER ÖVER BOSTADSMARKNAD

Enligt denna studies jämförande analys syns det tydligt att det finns likheter med hur
bostadsmarknaden i de nationella, kommunala och lokala dokumenten behandlas och
dess inverkan på socioekonomisk segregation. En bostadsmarknad där priserna är för
höga och som går att koppla till nyproduktioner är alla tre nivåer överens om. Det
förklaras i de lokala dokumenten som något som naturligt lockar människor med
högre inkomster eftersom dessa har de ekonomiska resurserna. Likaså finns det en
gemensam syn om att prissättningarna behöver hamna på en mer rimlig nivå för att
alla samhällsgrupper ska ha möjlighet till en bostadskarriär. För att lösa denna
problematik nämns i majoriteten av dokumenten vikten av att blanda
upplåtelseformer för att bidra till en mångfald. Vid nyproduktion beskrivs i de
nationella och kommunala dokumenten att utformningen av bebyggelsen har en
betydelse, där de nationella trycker på vikten av att jobba med utformningen på
byggnationer. Samtidigt som de kommunala nämner vikten av en variation i
arkitekturen.
I dokumentet Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation
(2018) beskrivs att det bör ske en förändring i planprocessen. Här finns det likheter
med de kommunala dokumenten där det beskrivs att sociala konsekvensanalyser i
planeringsprocessen är något som bör införas.
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En likhet syns mellan de nationella och kommunala dokumenten och hur det i dessa
lyfts fram problem som idag finns på bostadsmarknaden för ekonomiskt svaga
samhällsklasser. Den rådande konkurrensen för hyresbostäder på bostadsmarknaden
beskrivs i de nationella dokumenten som ett stort problem. Speciellt för ekonomiskt
svaga samhällsgrupper. Från kommunens sida beskrivs det att de som har en svag
ställning på bostadsmarknaden behöver få tillgång till bostäder.
T ABELL 5 V ISAR DEN JÄMFÖRANDE

ANALYSENS SKILLNADER ÖVER BOSTADSMARKNAD

Det finns tydliga skillnader i hur bostadsmarknaden beskrivs i de olika dokumenten.
I de nationella dokumenten redogörs att kommuner behöver ställa mer krav på
byggherrar under upphandlingsprocessen. Samtidigt som det i planprogrammet för
Gävle strand etapp 3 beskrivs att det inte skett någon specifik fördelning mellan
t.ex. bostadsrätter och hyresrätter. Detta i syfte att inte begränsa byggherrars
byggkoncept som i dokumentet beskrivs ska skapa förutsättningar i dialog med
byggherrarna att skapa en bra mix av boendeformer. Det kan liknas med ett utdrag
från plandokumentet över etapp 1, där det redogörs att olika byggherrar kommer
att bygga kvarter där upplåtelseformerna inte blandas.
I både de kommunala och lokala dokumenten förklaras det att attraktiva,
välgestaltade bostäder i centrum- och vattennära lägen ska byggas. I de lokala
beskrivs det även att när Gävle strand bebyggs kommer integrationen mellan
inkomstnivåer att öka på områdesnivå och stadsdelsnivå men inte på kvartersnivå. I
de nationella dokumenten beskrivs samtidigt att resursstarka hushåll bidrar till
segregationen, och att en homogenitet och polarisering skapas eftersom det är denna
samhällsgrupp som har råd att bosätta sig i nyexploaterade områden.
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I de kommunala dokumenten beskrivs det att det finns en långsiktig ambition att
minska socioekonomisk segregation. Samtidigt redogörs det i de lokala dokumenten
att grannområden till Gävle strand beskrivs som billigare att bo i. Det redogörs inte
djupare för varför det tas upp. Här kan det också diskuteras om det är en form av
tematisk tystnad vilket skulle förklara varför de lokala dokumenten väljer att
beskriva grannområden på detta sätt.
T ABELL 6 V ISAR DEN JÄMFÖRANDE ANALYSEN ÖVER BOSTADSMARKNAD UTAN KOPPLING

Statlig subventionering, minskad offentlig styrning samt minskad hyressektor är
punkter som berörs i de nationella dokumenten. Dessa är direkt relaterade till
beslut som tas på nationell nivå vilket gör att de inte finns en direkt koppling till de
övriga dokumenten. Samtidigt är det ämnen som går att koppla till socioekonomisk
segregation och bostadsmarknaden vilket gör dessa relevanta att presentera.
I de nationella dokumenten beskrivs att kommuner behöver skapa sig en samlad bild
över bostadsbehovet. I de kommunala dokumenten redogörs delvis läget på
bostadsmarknaden och beskriver hur det behöver finnas tomma lägenheter i
bostadsbeståndet för att fler ska kunna få tillgång till bostäder. Det gäller även
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beskrivningen att nyproduktion skapar flyttkedjor, men att få billiga hyreslägenheter
frigörs. Äldre och unga vuxna är samhällsgrupper som i framtiden kommer öka
vilket leder till ett ökat behov av bostäder för dessa grupper. Gävle kommun menar
att det är dessa samhällsgrupper som har allra svårast att få en bostad i dagsläget.
I de lokala dokumenten beskrivs det att fysisk planering kan påverka den ekonomiska
integrationen genom en blandning av upplåtelseformer. Samtidigt beskrivs det i de
lokala dokumenten att byggherrarna kommer bygga kvarter där upplåtelseformer
inte blandas vilket skapar en motsättning inom de lokala dokumenten. Kommunen
beskriver att kvarteren delas in efter respektive byggherre och att det således skapas
blandade upplåtelseformer på stadsdelsnivå, men inte på kvartersnivå. Tidigare har
det redogjorts att det sker i syfte att inte begränsa byggherrarnas byggkoncept.
Studien har inte kunnat koppla kommunens resonemang med att dela in kvarteren
efter respektive byggherre till de nationella eller kommunala styrdokumenten.
5.3

Befolkningssammansättning/Grannskapseffekter

T ABELL 7 V ISAR DEN JÄMFÖRANDE ANALYSENS LIKHETER Ö VER
BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING / GRANNSKAPSEFFEKTER

I Agenda 2030 (2015) beskrivs vikten av att alla ska ha rätt till ekonomiska resurser
för att kunna äga och kontrollera mark samtidigt som det behövs större integration
mellan områden. I den kommunala samhällsplaneringen finns en gemensam nämnare
som genomsyrar plandokumenten, nämligen inriktningen mot att det ska vara lika
för alla och hållbart över tid. Hur det tas i uttryck varierar och är allt som oftast
kopplat till platsen i fråga. Över Gävle strand finns flertalet visioner som indikerar
på att området ska vara tillgängligt för alla och att området förenas med mångfald
och social trygghet.
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T ABELL 8 V ISAR DEN JÄMFÖRANDE

ANALYSEN ÖVER BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING /
GRANNSKAPSEFFEKTER UT AN KOPPLING

I de nationella dokumenten beskrivs det att satsningar mot segregation utifrån fysisk
planering är viktigt. Fysisk planering påverkar sammansättningen och gestaltningen i
ett bostadsområde vilket redogörs i majoriteten av dokumenten som denna studie
har analyserat. Textutdraget blir därmed bred och således svår att koppla till någon
specifik likhet eller skillnad från ett annat dokument. Detta eftersom det redogörs
på olika sätt hur den fysiska planeringen påverkar befolkningen, och vad för mål som
finns med den specifika exploateringen.
Vidare redogörs det för att hushållens geografiska fördelningen kan påverka
människor och deras livsmöjligheter. Det förklaras även att det finns svaga belägg för
att bostadsområdens socioekonomiska sammansättning påverkar individer på ett
avgörande sätt. Dessa exempel på grannskapseffekter behandlas inte närmare i de
kommunala och lokala styr- och plandokumenten vilket gör att de redovisas
under utan koppling.
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6 Diskussion
I det här avsnittet diskuteras resultatet från innehållsanalysen samt den jämförande analysen
mot studiens teoriavsnitt. Avslutningsvis diskuteras studiens metodval. Under diskussionen
kommer studiens analyserade dokument att benämnas utifrån nationella, kommunala och
lokala dokument. I det fall där det är endast ett dokument som berör aktuella
diskussionsämnet, kommer det specifikt skrivas ut vilket dokument det refereras från.
6.1

Bostäder för alla?

Under studiens genomförande har det blivit tydligt att både kommunala och
nationella dokument ser blandad bebyggelse som en stor del i lösningen mot att
minska socioekonomisk segregation. De lokala dokumenten över Gävle strand
trycker även på vikten av att stadsdelen består av blandade upplåtelseformer.
Genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder skapas förutsättningar för
mångfald. I bostadsprojekt likt Gävle strand innebär detta genom nyproduktion som
exploateras i ett centrum- och vattennära läge. Attraktiva och välgestaltade bostäder
ska uppföras i Gävle stad vilket gör att det går att diskutera om det är rätt väg att
sälja in kommunens vision om ett långsiktigt arbete mot socioekonomisk
segregation. Enligt Social hållbar stadsutveckling (2010) bidrar spektakulära
bostadsprojekt och attraktiv nyproduktion till segregation som går emot
kommunens sätt att beskriva kommande byggnationer. Dessutom nämner
Översiktsplanen för Gävle stad (2009) att med en regionförstoring blir
attraktiviteten viktig. Det skapar möjligheter att kunna locka människor att arbeta i
Gävle utifrån och för den befintliga befolkningen. Genom att nämna attraktiva
och välgestaltade bostäder stärks Granders (2017) hypotes om att städers behov av
att stärka sitt varumärke påverkar de uppsatta hyresreglerna och produktionen av
dyrare och mer attraktiva bostäder.
Hur kommunen ämnar arbeta efter sin långsiktiga vision om minskad
socioekonomisk segregation i kombination med nyexploateringar som Gävle strand,
förklaras inte tydligt i dokumenten. I plandokumentet över Gävle Strand etapp 2
beskrivs det hur bebyggelsen kommer leda till en homogen sammansättning av
människor. Kommunen beskriver alltså att det finns en medvetenhet om att Gävle
strand leder till en homogen sammansättning. Det stärker Schindlers (2015) tes om
att kommuner är medvetna om att deras exploateringar har en segregerande effekt.
Samtidigt som medvetenheten finns hos kommunen redogör de lokala dokumenten
att områden intill Gävle strand är billigare att bo i. Att medvetet peka ut alternativa
bostadsområden som enligt kommunen är billigare att bo i, stärker kommunens
medvetenhet om de segregerade effekterna som Gävle strand har. Samtidigt som
vissa samhällsklasser måste välja andra bostadsområden eftersom dessa inte har de
ekonomiska förutsättningarna att bosätta sig där. Det skapar en
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tydlig koncentration av samhällsklasser inom ett visst geografiskt område
(concentrated) och leder till en tydlig separation från övriga klasser (Massey
& Denton, 1988). Hur det gynnar kommunens långsiktiga arbete mot
socioekonomisk segregation redogörs inte i dokumenten. I frågan om
socioekonomisk segregation vid nybyggnation, skulle Huckins (2002) diskreta
tystnad och Kurzons (2007) tematiska tystnad kunna förklara de utelämnanden som
identifierats, eftersom det från kommunens sida inte kommuniceras ut till läsarna
hur områdets segregerande effekter mer djupgående ska motverkas. Samtidigt
redogörs det inte för hur medvetenheten om Gävle strands segregerande effekter
går i linje med kommunens arbete mot socioekonomisk segregation. Genom att inte
redogöra tydligare för arbetet mot segregation, förstärks även Loits (2014) tes om
att målsättningar och strategier för att motverka segregationen i svenska städer oftast
är allmänt hållna, vilket gör att det inte förklaras mer konkret om vad som behövs
göras för att motverka boendesegregationen. Kommunen påpekar själva i de
kommunala och lokala dokumenten att de är medvetna om att bostadspriserna är
höga vilket lockar människor med ekonomiska medel som har råd att bosätta sig där.
Det finns ändå en god tro i plandokumenten över Gävle strand att området kommer
leda till mångfald och integration i takt med blandade upplåtelseformer på
stadsdelsnivå. Ambition om ökad integration genom exempelvis blandade
upplåtelseformer finns hos många kommuner enligt von Sydow (2013). Densamme
beskriver samtidigt att det finns en medvetenhet hos kommunpolitiker att denna
ambition kan leda till förlust av väljare. Detta då det kan diskuteras till vilken grad
olika samhällsklasser är villiga att beblanda sig i bostadsområden. Von Sydows
(2013) tes är inte helt orimligt framtagen eftersom detta skulle kunna förklara
kommunens tystnad kring ämnet och avsaknaden på förklaring hur arbetet mot
socioekonomisk segregation går i takt med den nuvarande stadsplaneringen. Det är
således möjligt att argumentera utifrån Knox och Pinch (2010) att stora delar av
boendesegregationen går att förklara genom den dominerande gruppens beteenden
och förutsättningar. Men även genom att minoritetsgrupperna väljer att gruppera sig
till varandra.
I dokumentet Socialt hållbarhetsprogram 2018–2023 (2018) beskrivs viljan av att i
fortsättningen implementera sociala konsekvensanalyser i planeringen.
Implementering av sociala konsekvensanalyser kan vara ett bra tillvägagångssätt att
förstå hur den kommunala planeringen påverkar socioekonomisk segregation. Det
går i linje med vad Hedman (2011) beskriver där kommunens planering har en
direkt påverkan på den befintliga strukturen och miljön. En social konsekvensanalys
skulle främja planarbetet och även stärka Skifter Andersen et al. (2016) förklaring
om att den urbana planeringen reglerar bostadsmarknaden och påverkar därmed
segregationen i en stad. Kommunen är högst ansvarig för den urbana planeringen
och de krav som ställs på byggherrar vid utvecklingen av bostäder. Nationella
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dokument argumenterar för att kommunernas ansvar omfattar många av de aspekter
som påverkar segregation. De lokala dokumenten menar på att det är viktigt att hitta
en balans mellan byggherrars och boendes önskemål tillsammans med kommunala
investeringar. Det leder till att det övergripande hållbarhetsmålet uppnås som gör
att Gävle strand blir socialt och ekologiskt hållbart på lång sikt. Kommunen vill inte
begränsa byggherrarnas byggkoncept något som ger dessa större frihet. Samtidigt
som både den kommunala och lokala planeringen menar att blandad bebyggelse är
viktigt. De nationella dokumenten trycker på vikten av att det behövs finnas en
långsiktighet i nybyggnationsprojekt som bygger på erfarenheter och kunskap. Om
detta följs av den kommunala och lokala planeringen borde erfarenheter från Gävle
strands tidigare etapper tagits i beaktning när det har förhandlats med byggherrar
inför etapp 3. Det skulle kunna leda till att högre krav ställs från kommunen på
hur marken ska exploateras. Ska Gävle strand utvecklas till att bli en långsiktigt
hållbar stadsdel på alla nivåer, som beskrivs i de lokala dokumenten, borde
erfarenheteter och kunskap från de äldre etapperna på något sätt spegla sättet att
planera etapp 3. I de nationella dokumenten beskrivs det att det inte är möjligt att
styra upplåtelseformer i en detaljplan vilket gör det svårt att styra planeringen efter
egna syften. Det aktualiserar nationella önskemål om en förbättrad planprocess som
skulle kunna leda till att kommuner får ett bra verktyg vid förhandlingar med
byggherrar. I framtiden skulle detta öka chansen att planeringen blir mer
socioekonomisk fördelaktig. För att påvisa den eventuella effekt som planeringen har
på socioekonomisk segregation, skulle det göras arbetsinsatser för att säkerställa att
sociala konsekvensanalyser blir en del i planprocessen.
I det kommunala dokumentet Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun (u.å)
beskrivs det att alla invånare ska kunna erbjudas en bostad, och att Gävles
bostadsområden ska utveckla mot att vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbara, oavsett om det är nyproduktion eller ej. Dessa riktlinjer bör hanteras som
en grund i bostadsplaneringen i Gävle stad vilket skapar frågor kring hanteringen av
de tre hållbarhetsaspekterna i plandokumentet över etapp 3.
Dokumentet beskriver att de investeringar som sker ska verka för att det
övergripande hållbarhetsmålet uppnås. Vilket ska bidra till att området blir socialt
och ekologiskt hållbart över en lång tid. Dokumentet nämner inte den ekonomiska
aspekten som enligt uppsatta riktlinjer ska finnas med i den hållbara utvecklingen av
bostadsområden. Här går det att argumentera utifrån att det kan finnas oklarheter i
hur arbetet kring dessa hållbarhetsaspekter ska utföras. Det skapar även frågan om
det är en form av tematisk tystnad (Kurzon, 2007) genom att inte nämna de
ekonomiska aspekterna. Genom att exkludera ekonomisk hållbarhet kan det ses som
ett sätt att undgå förklaringen av Gävle strands homogenitet och segregerande
effekt.
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6.2

Blandad stad?

I den jämförande analysen blev det tydligt att det finns en gemensam syn om att
nybyggnationer är dyrt. Konsekvensen av detta blir att det är de människor som har
högre inkomster som har möjligheten att bosätta sig på Gävle strand. Det skapar
svårigheter i arbetet med att göra Gävle strand socialt hållbart med en mångfald av
olika samhällsgrupper. En av de lösningar som argumenterades för från de nationella
dokumenten var statliga subventioneringar av byggandet för att hålla kostnaderna
nere. Statliga subventioneringar där kostnadseffektivare nyexploateringar sker skulle
kunna bidra till att fler socioekonomiska samhällsgrupper ges möjlighet att ta del av
och bo i ett och samma område. Det ges inga djupare reflektioner från de nationella
dokumenten om hur något sådant skulle fungera i praktiken och hur pass
genomförbart det är. Denna studie har heller inte möjlighet att gräva djupare i hur
genomförbarheten för statliga subventioneringar skulle kunna ske. Det är
likt Loit (2014) beskriver, den största utmaningen med blandade upplåtelseformer i
samband med nybyggnationer är att säkerställa att byggnadskostnaderna hålls nere.
Målet som tas upp i Agenda 2030 att alla människor ska ha rätt till att äga och
kontrollera mark tappar sin tyngd i samband med områden som präglas av
nyproduktioner i och med dyra exploateringskostnader för såväl bostadsrätter som
hyresrätter. Den socioekonomiska segregationen förstärks snarare om det inte finns
möjligheter för mer än ett fåtal samhällsgrupper att bo i ett område.
Enligt Loit (2014) finns det från kommunens sida stora möjligheter att påverka och
styra utvecklingen av ett område som Gävle strand, eftersom det är kommunen som
i de flesta fallen äger marken. Detta har i viss mån skett från kommunens sida där de
vill skapa ett område som präglas av mångfald och integration. Kommunen har som
vision att göra Gävle strand till en blandad stad där boendetyper, upplåtelseformer,
storlek och varierad utformning kombineras. Kommunen har ytterligare förstärkt
detta genom att låta byggherrar ansvara för olika områden av exploateringen.
Problemet med hur kommunen valt att gå tillväga är att de på detta sätt skapar
möjligheter för integration och mångfald på stadsdelsnivå, men inte på områdesnivå.
Detta är något Lind och Lundström (2007) skulle argumentera emot. Genom att
dela in byggherrar i olika kvarter, menar de på att befolkningssammansättningen i
ett område med blandade upplåtelseformer i stort kan vara lik som resterande delar
av en stad. Riskerna med att agera som Gävle strand har gjort ligger i att det kan
uppstå väsentliga skillnader inom bostadsområdet och att segregationen över Gävle
strand snarare stärks. Det går således att argumentera för att de nationella
styrdokumenten är inne på Lund och Lundströms (2007) teori om att en indelning
av byggherrar över olika kvarter bör undgås genom att ställa mer krav från
kommunens sida. Genom att inte ställa några större krav på byggherrarna kan det
stärka deras strävan efter att skapa ekonomiskt starka bostadsområden centralt i
staden. Det medför
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samtidigt att lägre inkomstklasser placeras i andra stadsdelar (Baeten, 2012). Större
krav på byggherrar från kommunens sida skulle i det här fallet kunna medföra att
blandningen mellan kvarteren ökas och på så vis ökar möjligheterna för fler
socioekonomiska samhällsgrupper att bo och verka i området.
I dagsläget finns det flera aspekter som gör att det inte är möjligt för vissa
samhällsgrupper att bosätta sig i ett bostadsområde. Andersson (2006) menar att
inkomstkrav från de allmänna bostadsbolagen begränsar marknaden för många
samhällsgrupper och likaså menar Begendahl et al. (2015) att räntehöjningar och
höga utgångspriser slår hårt mot vissa samhällsgrupper. I planeringsriktlinjer för
Gävle växer (2018) redogörs för socioekonomiskt svaga områden där stadsdelen
Öster är ett av områdena som nämns. Bostadsområdet ligger i anslutning till Gävle
strand vilket gjort att Gävle kommun valt att skapa ett planeringsområde där Öster
och Gävle strand numera ingår i samma. Öster nämns som ett socioekonomiskt
svagt område samtidigt som Gävle strand räknas som ett socioekonomiskt starkt
område. Benämningen av Gävle strand som ett socioekonomiskt starkt område
nämns inte i dokumentet utan det kan snarare förmodas vara fallet på grund av
stadsdelens ålder och det centrum- och vattennära läget. Vidare beskrivs det hur
såväl svaga som starka områden bör ha en större blandning av samhällsklasser.
Samtidigt som plandokumentet över etapp 1 på Gävle strand hänvisar till att
hyresnivåerna på Öster är lägre. Det finns visioner från kommunens sida om att
områden i staden ska präglas av större integration och mångfald. Samtidigt kan det
uppfattas som att kommunen menar på att samhällsgrupper som inte har råd att
bosätta sig på Gävle strand istället bör rikta blickarna mot Öster. Det skapar frågor
kring anledningen till varför dessa två bostadsområden slagits ihop till ett
planeringsområde. Social exclusion lyfts fram av Madanipour (1998) som ett fenomen
där vissa samhällsgrupper utesluts från andra samhällsgrupper, ofta till grund av
geografiska avgränsningar. Knox och Pinch (2010) menar även att det finns en typ av
självvald segregering där vissa grupper söker att stärka den egna identiteten och som
delar samma typ av normer. Över Gävle strand rör sig segregering snarare om
nybyggnationer som förhindrar människor med lägre inkomster att bosätta sig i
området. Flowerdew et al. (2008) beskriver att i studier där grannskapseffekter
mäts, försvåras arbetet av det faktum att den valda avgränsningen av ett område inte
nödvändigtvis ger samma resultat som en annan avgränsning hade gett. Denna
beskrivning går att applicera på det skapta planeringsområdet. Områdena har tydliga
barriärer som skiljer dessa åt i form av både väg och vatten. Därtill består Öster av
en äldre bebyggelse och där Gävle strand är ett område som består
av nyexploateringar. Att mäta socioekonomisk segregation när områdena räknas som
ett planområde skiljer sig således mot vad mätningar skulle visa på om områdena
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hålls isär. Från kommunens perspektiv ser dagens planområde ut att bättre svara
mot visionerna om att Gävle strand ska präglas av integration och mångfald än om de
skulle hållas isär.
Avslutningsvis visar denna studies resultat att majoriteten av de nationella och
kommunala dokumenten har uppsatta visioner och mål för att motverka
socioekonomisk segregation. Den gemensamma nämnaren är, som tidigare redovisat
blandade upplåtelseformer för att skapa mångfald vilket på lång sikt ska främja
arbetet mot segregation. Denna studie har dock gjort det tydligt att Loits (2014) tes
om att målsättningar och strategier för att motverka segregationen i svenska städer
oftast är allmänt hållna till stor del stämmer. Tesen syns tydligt i både nationella och
lokala dokument där det oftast beskrivs allmänt om hur respektive dokument avser
att behandla och motverka socioekonomisk segregation. Mer konkreta förslag på hur
arbetet ska genomföras och följas upp redogörs varken i de nationella eller
kommunala dokumenten. Att sätta upp tydligare mål för hur den svenska
samhällsplaneringen konkret ska motverka segregation måste bli ett viktigare inslag i
arbetet, detta för att säkerställa att de mål och visioner som målas upp verkligen
leder till något konkret.
6.3 Metoddiskussion

Studien har arbetat utifrån en kvalitativ innehållsanalys samt en kvalitativ jämförande
analys vilket bedöms ha bidragit till en djupare förståelse för hur den kommunala
stadsplaneringen och de nationellt uppsatta mål- och strategidokument berör ämnet
socioekonomiskt segregation. Genom att använda en kvalitativt inriktad
innehållsanalys har det ökat möjligheterna att förstå de bakomliggande meningarna i
dokumenten. En kvalitativ inriktning har även bidragit till att studien blivit mer
rörlig vad gäller analys och tolkning av material som inte skulle vara möjlig i samma
utsträckning i en kvantitativ inriktning. Hade denna studie tagit en mer kvantitativ
inriktning på innehållsanalysen kunde nyckelorden förslagsvis ha räknats och därefter
sammanställts för att redogöra för hur ofta ordet nämns i dokumenten. Det hade
dock minskat möjligheten till rörlighet och anpassning under analysens gång vilket
har varit viktigt för denna studie eftersom dokumenten behandlar nyckelbegreppen
och nyckelorden i varierande utsträckning. Genom att skapa en bättre rörlighet har
att de uppsatta nyckelbegreppen och nyckelorden kunnat ändras under
genomförandet av innehållsanalysen något som Altheide och Schneider (2013)
stärker. Denna rörlighet har gjort att studien kunnat anpassa sig efter arbetets
gång. Det har gjort att nya begrepp och ämnen som hittats under inläsningen av
dokument enkelt har kunnat lyftas in i innehållsanalysen samt den jämförande
analysen. Detta hade inte varit möjligt om nyckelbegreppen och nyckelorden varit
fasta från start vilket Bryman (2011) stärker genom att beskriva hur nyckelbegrepp
och nyckelord kan definieras ytterligare i en kvalitativ studie. Det som ytterligare
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hade kunnat stärkt de framtagna nyckelbegreppen och nyckelorden var om en tredje
inläsning och revidering av dokument genomfördes. Detta för att stärka den
insamlade textmassan ytterligare och optimera den jämförande analysen. Begrepp
och ord kan uppfattas subjektivt vilket bidrar till att textutdragen i den jämförande
analysen kan se annorlunda ut beroende på vem som genomför den.
Under arbetet med den jämförande analysen stod det klart att begreppet tystnad var
något som fördelaktigt borde behandlats tidigare i studien. Genom den jämförande
analysen stod det klart att nationella, kommunala och lokala dokument behandlade
studiens frågeställningar och syfte på olika sätt och i varierad omfattning. Det ledde
till att studiens författare började diskutera om det eventuellt fanns en form av
tystnad i text vilket Huckin (2002) menar inte tas upp lika ofta. För att berika
resultatet så behandlades ämnet i den jämförande analysen. Om tystnad hade
behandlats vid studiens start hade innehållsanalysen kunnat behandla ämnet också
vilket hade stärkt resultatet. Samtidigt är den jämförande analysen baserad på
resultatet av innehållsanalysen vilket gjorde att den insamlade textmassan delvis
jämfördes utifrån ämnet tystnad.
Resultatet av studien har stärkts genom att den utförts av två personer. Detta
eftersom det under arbetets gång varit möjligt att diskutera insamlad text och skapa
sig en ökad förståelse om arbetet eftersom diskussioner är bidragande orsaker till
varför nya nyckelbegrepp och nyckelord adderades i studien. Genom att två
personer läst samma nationella, kommunala och lokala dokument har det även gjort
att den insamlade textmassan från innehållsanalysen stärktes. Om denna studie hade
utförts av en person hade det förslagsvis krävts ytterligare revideringar för att stärka
den hämtade textmassan för att säkerställa att ingen information har missats.
Textmassan som samlades in under innehållsanalysen och den kategorisering som
gjordes utifrån studiens nyckelbegrepp och nyckelord kan se olika ut beroende på
vem som genomför analysen. Den tolkning och koppling av begrepp och ord som
denna studies författare gjort kan skilja sig från hur andra personer skulle genomföra
analysen. En tydlig beskrivning av arbetssättet möjliggör för andra att genomföra en
liknande studie och analys.
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7 Slutsatser
Denna studie har utvärderat hur socioekonomisk segregation behandlas i Gävles
stadsplanering i jämförelse med nationella mål och strategier. Resultatet visade på
att det finns flertalet likheter mellan de olika instanserna som jämförts samt att
resultatet påvisade att det finns skillnader mellan dokumenten. Likheter som
påträffades visade att blandade upplåtelseformer var viktigt och att det finns en
problematik rörande för dyra kostnader i samband med nyproduktion. Skillnader
som resultatet visade var att det behöver ställas mer krav från kommunerna på
byggherrarna i planprocessen samt att det även fanns motstridigheter internt inom
vissa dokument. En avsaknad av information gjorde att det blev nödvändigt att
hantera tystnad under analysens genomförande för att påvisa hur känslig information
i vissa fall utelämnades.
Studien vill bidra till att bättre förstå likheter och skillnader i hur nationella och
kommunala mål-, strategi- och plandokument behandlar socioekonomisk
segregation. Därmed kan denna studie visa vilken inriktning den framtida
stadsplaneringen i Sverige bör ta för att bli mer likvärdig och därmed motverka
socioekonomisk segregation. Genom att säkerställa att olika instanser jobbar och
strävar efter samma mål, kan arbetet effektiviseras och tydliggöras.
Framtida forskning kan med fördel använda denna studies metod som grund för
liknande arbeten. Innehållsanalysen tillsammans med den jämförande analysen har
skapat möjligheter att ställa diverse dokument mot varandra och klargöra för
skillnader och likheter inom ämnet socioekonomisk segregation. Inkluderingen av
intervjuer med aktuella kommuner och byggherrar skulle bidra till att ytterligare
stärka studiens resultat. Genom intervjuer skulle det kunna skapas en djupare
förståelse för bakgrunden till den valda inriktningen på planeringen. Dessutom
skulle resultatet från intervjuer redogöra för varför det finns likheter och skillnader i
hur ämnet socioekonomisk segregation behandlas och nämns i de olika dokumenten.
Detta i relation till de olika faser som dokumenten ingår i under planprocessen.
Vidare skulle framtida forskning kunna se över hur en eventuell implementering av
sociala konsekvensanalyser i planarbetet kan genomföras. De kommunala
dokumenten i denna studie nämner en önskan om att i framtiden jobba med sociala
konsekvensanalyser vilket öppnar upp för möjligheten att se över hur en sådan
implementering kan se ut. En kartläggning över hur kommunala riktlinjer ser ut
kring markanvisning är också ett område som skulle vara intressant för framtida
forskning. Djupare forskning inom detta ämne skulle öka förståelsen för vilka hinder
och möjligheter som finns idag för kommuner att styra stadsplaneringen samt hur
kommuner arbetar efter dagens förutsättningar exempelvis utifrån aktuell
lagstiftning kring planprocessen.
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Bilaga A

Ange nyckelord:
Segregation

Inkomst/
Segregation
Inkomst/
Segregation/
Upplåtelseformer

Inkomst/
Segregation
Upplåtelseformer/
Blandad bebyggelse

Nyexploateringar/
Inkomst

Innehållsanalys
Regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Textutdrag
Sida
Regeringens arbete utgår vidare från att segregation är ett relationellt 10
fenomen. Detta innebär att segregation definieras av relationer
mellan två eller flera grupper eller bostadsområden. Det är alltså inte
ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan
hela staden eller regionen där åtskillnaden mellan områden finns. Att
segregationen är relationell innebär också att utvecklingen i olika
bostadsområden påverkar varandra. Situationen i områden med
socioekonomiska utmaningar är kopplad till utvecklingen i områden
med bättre socioekonomiska förutsättningar. bostadsområde, en
stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela staden eller
regionen där åtskillnaden mellan områden finns. Att segregationen är
relationell innebär också att utvecklingen i olika bostadsområden
påverkar varandra. Situationen i områden med socioekonomiska
utmaningar är kopplad till utvecklingen i områden med bättre
socioekonomiska förutsättningar.
Det finns områden där resursstarka grupper samlas. Dessa grupper 10
har exempelvis tillgång till stora delar av bostads- och
arbetsmarknaden och kan göra aktiva utbildningsval. För människor
med mindre resurser, som bor i områden med socioekonomiska
utmaningar, är segregationen sällan självvald eller fördelaktig.
Strategin fokuserar framför allt på att åtgärda de aspekter av
segregationen som har negativ inverkan på människors rättigheter,
förutsättningar och möjligheter.
Att bo i hyresrätt är t.ex. vanligast bland befolkningen med låga
15
inkomster, medan villor, radhus och bostadsrätter dominerar i
områden där befolkningen har högre inkomster.
Forskningsresultat tyder på att stora inkomstskillnader i kombination 15
med andra faktorer tydligt bidrar till att segregationen ökar. Vidare
pekar forskningsresultat på att det är en kombination av växande
inkomst- och förmögenhetsklyftor, en minskad offentlig styrning av
frågor gällande boende och bostäder och en kraftigt minskad
hyressektor som har drivit på utvecklingen av segregationen i t.ex.
Stockholmsområdet
Det är de resursstarkas bostadsval som i hög grad bidrar till dagens 15
segregation.
En stor del av Sveriges städer och tätorter utgörs av bostadsområden 18
som är homogena, bl.a. avseende upplåtelseform. Att områden
domineras av en viss typ av upplåtelseform minskar valfriheten och
kan vara en bidragande orsak till att människor som vill byta
boendeform behöver flytta från sitt område. I
Bostadsbristen ökar utsattheten för människor som har svårt att ta sig 19
in på bostadsmarknaden, bl.a. på grund av höga boendekostnader.

A1

Inkomst

Utvecklingen av bostadspriserna gör att det för många är svårt att
19
spara till ett ägt boende samtidigt som andelen hyresrätter har
minskat. Konkurrensen om hyresbostäderna blir därför hög. De krav
som fastighetsägare och hyresvärdar ställer på blivande hyresgäster
om exempelvis schablonmässiga hyreskrav, tidigare skuldfrihet eller
att försörjningsstöd inte godkänns som inkomst, leder i många fall till
att hushåll som har ekonomisk möjlighet att klara hyran ändå får svårt
att etablera sig på hyresbostadsmarknaden.
Inkomst/
Boendesegregationen förändrar städernas grunddrag genom ökad
19
Segregation/
lokal homogenitet och polarisering. Som nämnt i avsnitt 2.2 är det de
Upplåtelseformer
resursstarkas flyttmönster och bostadsval som främst bidrar till
boendesegregationen.
Inkomst
Som nämnts i avsnitt 2.2 är det en kombination av växande inkomst- 20
och förmögenhetsklyftor, minskad offentlig styrning av frågor
gällande boende och bostäder och en kraftigt minskad hyressektor
som drivit på utvecklingen av segregationen i Stockholm. Höga
bostadspriser och hyresnivåer i städernas centrala delar samt flera års
långa bostadsköer spär på segregationen och bidrar till att stadsdelar
blir allt mer socialt homogena.
Segregation
Enligt regeringsformen ska det allmänna särskilt trygga rätten till
20
bostad. Det är ett målsättningsstadgande som innebär en skyldighet
för det allmänna – riksdag, regering, myndigheter, regioner och
kommuner – att verka för att målet uppnås.
Segregation/
Ytterligare en aspekt är att många hushåll inte har råd att köpa eller 20
Inkomst
hyra de bostäder som byggs, då det nybyggda beståndet i regel
medför höga boendekostnader.
Blandad bebyggelse/ Bostadsbristen ökar utsattheten för människor som har svårt att ta sig 20–
Nyexploateringar/
in på bostadsmarknaden. En anledning till bostadsbristen är att det 21
Inkomst
under många år byggts för få nya bostäder. Ytterligare en aspekt är
att många hushåll inte har råd att köpa eller hyra de bostäder som
byggs, då det nybyggda beståndet i regel medför höga
boendekostnader. Hushåll med de lägsta inkomsterna är i många fall
beroende av att det finns tillgång på hyresbostäder ur det befintliga
beståndet vilket gör att de är beroende av omflyttningar. Det finns
även en diskriminering på bostadsmarknaden som utestänger och styr
individer till eller från vissa bostadsområden
Utbildning/
Kommunernas arbete mot segregation genomförs inom ramen för 43
Upplåtelseformer
det kommunala ansvaret och handlar om en bredd av frågor såsom
utbildning, bostäder, plan- och byggfrågor och social omsorg
Blandad bebyggelse/ För att bryta boendesegregationen behövs en mångfald av
51
Nyexploateringar/
bostadstyper i alla områden. Bostadsbristen är fortfarande stor och
Upplåtelseformer/
fler bostäder behöver byggas. En blandning gällande upplåtelseform,
Segregation
storlek, boendetyp och prisnivå på områdesnivå bidrar till att minska
segregationen. Inom ramen för ett ökat byggande ingår att genom
förtätning med fler bostäder i befintliga områden verka för en större
mångfald av bostäder i hela staden, i villaområden såväl som i
områden med socioekonomiska utmaningar.

A2

Blandad bebyggelse
/Nyexploateringar

För att öka byggandet arbetar regeringen aktivt med att förenkla
51
plan- och byggprocesser. Konkurrensen inom bygg- och
byggmaterialindustrin behöver samtidigt öka för att pressa priserna.
Boverket har därför fått i uppdrag att kartlägga
konkurrenssituationen inom dessa sektorer i andra länder samt att
redovisa hur andra nationer verkar för en sund konkurrens. Det är
även viktigt med information till utländska byggherrar och
byggföretag om byggregler, planprocess, arbetsmiljöregler och
avtalsvillkor på arbetsmarknaden för att underlätta etablering av
utländska företag.
Blandad bebyggelse/ Delmål: Minskad boendesegregation, bra bostäder för alla och stärkt 51
Upplåtelseformer/
samhällsservice. Insatsområden: • Insatser för blandad bebyggelse •
Segregation
Insatser för en bostadsmarknad öppen för alla • Insatser för
förtydligade sociala hållbarhetsperspektiv i samhällsplaneringen
Nyexploateringar
För att öka byggandet av hyresrätter har regeringen bl.a. beslutat om 52
ett investeringsstöd till anordnande av hyresbostäder. Stödet får
lämnas till den som anordnar nya bostäder som upplåts med hyresrätt
i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet har
villkor om bl.a. en högsta hyresnivå och rimliga krav på
bostadssökandens ekonomi.
Blandad
Bostadsmarknaden behöver bli mer åtkomlig för hushåll med lägre 52
bebyggelse /
inkomster. En åtgärd som syftar till ökad åtkomlighet är statligt
Nyexploateringar/
subventionerade hyresbostäder. Även bostadsbidraget kan vara
Upplåtelseformer/
betydelsefullt för hushåll som har en egen bostad.
Segregation/
Inkomst
Blandad bebyggelse/ Kommunerna ska verka för att skapa förutsättningar för alla i
53
Upplåtelseformer/
kommunen att leva i goda bostäder. De kan t.ex. genom sina
Segregation/
bostadsbolag bidra till att bostäder med rimliga hyror tillhandahålls.
Inkomst
Blandad bebyggelse/ Av betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU
53
Upplåtelseformer/
2018:35) framgår att det i kommunerna saknas en samlad bild av
Segregation/
vilka bostadsbehov som inte tillfredsställs på marknaden och att hjälp
Inkomst
från staten är en förutsättning för förändring.
Blandad bebyggelse/ Även i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop.
54
Upplåtelseformer/
2017/18:110, s. 9 och 17) konstaterar regeringen att ett medvetet
Segregation/
arbete med arkitektur, form och design kan bidra till att bryta
Inkomst
segregation och utjämna socioekonomiska skillnader. Det kräver en
omsorgsfull och långsiktig planering av städer och samhällen, både
sett till den större helheten och till detaljerna.
Blandad bebyggelse Städer och tätorter behöver i högre utsträckning planeras för ökad 55
blandning och för ökade rörelser av människor mellan dess olika
delar.
Segregation/
Kommunerna spelar en central roll i arbetet för att minska och
83
Nyexploateringar
motverka segregation. Kommunernas ansvar omfattar många av de
aspekter som har påverkan på segregation som t.ex. utbildning, planoch byggfrågor, bostäder, kollektivtrafik och social omsorg.
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Segregation/
Nyexploateringar

Segregation

Segregation
Inkomst/
Utbildning/
Segregation
Segregation
Integration/
Segregation

Integration/
Grannskap

Grannskap/
Blandad bebyggelse

Näringslivet kan spela en viktig roll i arbetet för att minska och
89
motverka segregation, t.ex. som arbetsgivare och genom socialt
ansvarstagande i form av finansiering och anordnande av t.ex.
aktiviteter och samlingslokaler. Flera byggbolag arbetar t.ex. för att
anställa eller ge praktik till personer i områden med socioekonomiska
utmaningar där bolagen är verksamma. Det finns också byggbolag
som arbetar med dialog med boende i samband med utveckling av
bostadsområden.
Nyckelbegrepp:
Sida
Befolkningssammansättning/Grannskapseffekter
Segregation handlar om att vissa delar av befolkningen är separerade 9
från andra. Begreppet segregation innefattar som regel även de
processer och den dynamik som upprätthåller och befäster
åtskillnaden på olika sätt
socioekonomisk segregation, som handlar om rumslig åtskillnad
9
mellan individer som tillhör olika grupper utifrån t.ex. utbildning,
inkomst och yrke,
Det finns områden där resursstarka grupper samlas. Dessa grupper 10
har exempelvis tillgång till stora delar av bostads- och
arbetsmarknaden och kan göra aktiva utbildningsval.
Segregation handlar istället, som beskrivs ovan, om åtskillnad av
11
grupper. Det innebär något förenklat att grupper som liknar varandra
i vissa avseenden, samlas i vissa områden.
Erfarenheter från de områdesbaserade insatserna ovan vittnar om att 13
åtgärderna har haft positiva effekter på individnivå under insatsernas
genomförande. Inblandade aktörer har dock framhållit att det är
nödvändigt att öka förståelsen för att segregationsproblematiken inte
endast angår den enskilda stadsdelen, utan kommunen och den
omkringliggande regionen som helhet. En viktig anledning till detta
är att de områdesbaserade insatserna endast haft en begränsad
möjlighet att påverka de processer som skapar och upprätthåller
segregationen, trots att det funnits sådana ambitioner. Satsningar mot
segregation behöver därmed inkludera aspekter som påverkar
segregationen på ett strukturellt plan, såsom fysisk planering av
städer och upprustning av bostadsområden, sysselsättning och
flyktingmottagande.
En annan slutsats som kan dras av tidigare satsningar är att
13
framgångsrika insatser på lokal nivå i allmänhet förutsätter lokal
kännedom och förankring. Att alla relevanta aktörer samverkar kring
planering, målsättningar, riktlinjer och genomförande av lokalt
utvecklingsarbete är avgörande för insatsernas framgång. Bred och
välförankrad samverkan bör förstås som en långvarig process och
bedöms vara en förutsättning för framgångsrika resultat. Ett
tvärsektoriellt synsätt är också en nödvändighet. Samverkan med de
boende är även en viktig beståndsdel i det lokala utvecklingsarbetet.
Vidare understryks vikten av att delaktighet för boende medför reellt
inflytande, samt att målsättningarna för delaktigheten ska vara
rimliga. En annan slutsats är vikten av att ha ett
jämställdhetsperspektiv i arbetet.
En stor del av Sveriges städer och tätorter utgörs av bostadsområden 18
som är homogena, bl.a. avseende upplåtelseform. Att områden
domineras av en viss typ av upplåtelseform minskar valfriheten och
kan vara en bidragande orsak till att människor som vill byta
boendeform behöver flytta från sitt område.
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Grannskap/
Inkomst
Grannskap/
Inkomst/
Utbildning/
Segregation
Grannskap/
Inkomst/
Utbildning/
Segregation
Utbildning/
Segregation

Utbildning/
Inkomst

Segregation

Grannskap

Segregation

Segregation

Omflyttningarna i områden med socioekonomiska utmaningar får
21
dock tydligt negativa konsekvenser då det framför allt är människor
med små valmöjligheter och låga inkomster som flyttar in och
personer med bättre ekonomiska resurser som väljer att flytta ut.
Konsekvenserna av boendesegregationen kan bl.a. beskrivas som
22
grannskapseffekter som innebär ”en effekt på individers utveckling
och sociala positioner som kan relateras till den nära omgivningens
inflytande”
Forskning om grannskapseffekter har ibland motstridiga resultat.
22
Studier har emellertid kommit fram till att hushållens geografiska
fördelning kan påverka människors livsmöjligheter t.ex. genom att en
arbetslös person kan ha svårare att komma tillbaka i arbete om många
i grannskapet är arbetslösa
Skolornas elevsammansättning har sedan början av 1990-talet blivit 24
alltmer homogen. Detta innebär t.ex. att elever med utländsk och
svensk bakgrund, samt även elever vars föräldrar har olika
utbildningsbakgrund, i allt större utsträckning går i olika skolor.
Skolsegregationen är nära sammankopplad med boendesegregationen
och följer dess trender.
Det är också vanligare med tidsbegränsade anställningar och
29
deltidsarbete bland utomeuropeiskt födda personer än bland inrikes
födda. Samtidigt som detta kan vara en bra första väg in på
arbetsmarknaden, kan det också vara problematiskt på längre sikt i de
fall personerna ofrivilligt blir kvar i tidsbegränsade anställningar eller
deltidsarbete eller en kombination av dessa. Bristen på arbetskraft är
stor i många sektorer liksom behovet av arbetskraft som minst har
gymnasial utbildning.
En av de viktigaste insatserna för att kunna minska segregation och 32
klyftor är att alla som kan arbeta har ett jobb att gå till.
Forskningsresultat om så kallade grannskapseffekter pekar också på 32
att när koncentrationen av arbetslösa är hög i ett område kan det
innebära ytterligare svårigheter för en arbetslös person att komma ut,
eller tillbaka, i arbete,
Av intervjuer med ett stort antal barn och ungdomar som bor i
39
områden med socioekonomiska utmaningar framkommer att många
av dem trivs i sitt närområde. Samtidigt beskriver de en vardag
kantad av våld och annan kriminalitet. Det kan handla om att de
utsätts för våld och sexuella trakasserier, men också om
skottlossningar och drogförsäljning i området. Även så små barn som
fyra och fem år gamla beskriver våld på förskolan eller i sitt
närområde. Detta gör att många av barnen känner sig begränsade och
otrygga.
Planeringen och utformningen av städer och tätorter påverkar
54
möjligheterna att minska boendesegregationen. I huvudsak ligger
ansvaret för planering och byggande på kommunerna, men staten ska
stödja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden.
Även i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop.
54
2017/18:110, s. 9 och 17) konstaterar regeringen att ett medvetet
arbete med arkitektur, form och design kan bidra till att bryta
segregation och utjämna socioekonomiska skillnader. Det kräver en
omsorgsfull och långsiktig planering av städer och samhällen, både
sett till den större helheten och till detaljerna.
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Grannskapseffekter/ En god utbildning och bildning kan, utöver att bidra till ökat
61
Utbildning/
deltagande på arbetsmarknaden, bidra till ökade ekonomiska
Inkomst
resurser, möjligheter att påverka sin boendesituation samt ökad
delaktighet i samhället i övrigt. Inte minst i rollen som förälder och
förebild för sina barn är utbildning och etablering på
arbetsmarknaden viktig då det ger ökade möjligheter att vara ett stöd
för sina barn.
Inkomst/
För att minska den socioekonomiska segregationen är det angeläget 62
Segregation
att de arbetsmarknadspolitiska insatserna bidrar till ökad
sysselsättning och lägre långtidsarbetslöshet i områden med
socioekonomiska utmaningar.
Segregation/
En bristande etablering av nyanlända kan utgöra en bidragande faktor 65
Integration
till socioekonomisk segregation. Det är därför angeläget med en
effektiv och skyndsam etablering för nyanlända.
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
Sida
Segregation
...bidra till goda förutsättningar för kommuner, landsting samt andra 9
relevanta aktörer att arbeta mot segregation och uppmuntra dessa
aktörer att använda strategin som en utgångspunkt för arbetet på
kommunal och regional nivå.
Segregation
Genom att definiera mål och insatsområden tydliggörs den långsiktiga 9
inriktningen för arbetet, vilket även möjliggör en tydligare styrning
och bättre uppföljning.
Segregation koncentreras ofta till storstäder men märks i dag även i 10
mindre städer och samhällen. Strategin tar sikte på segregationen i
hela landet.
Integration/
Satsningar mot segregation behöver därmed inkludera aspekter som 13
Segregation/
påverkar segregationen på ett strukturellt plan, såsom fysisk
Grannskap/
planering av städer och upprustning av bostadsområden,
Nyexploateringar
sysselsättning och flyktingmottagande.
Integration/
Att alla relevanta aktörer samverkar kring planering, målsättningar, 13
Segregation/
riktlinjer och genomförande av lokalt utvecklingsarbete är avgörande
Grannskap/
för insatsernas framgång.
Nyexploateringar
Segregation
Forskningsresultat tyder på att den socioekonomiska segregationen 15
har ökat och att den etniska segregationen i stort är oförändrad.
Samtidigt har sambandet mellan den socioekonomiska och den
etniska segregationen stärkts över tid i avseendet att koncentrationen
av låginkomsttagare i vissa områden sammanfaller med koncentration
av personer med ursprung utanför Europa.
Det är ett målsättningsstadgande som innebär en skyldighet för det 19
allmänna – riksdag, regering, myndigheter, regioner och kommuner
– att verka för att målet uppnås.
Erfarenheter från tidigare insatser mot segregation pekar på att en 42
stor del av arbetet har varit allt för kortsiktigt och bedrivits i
projektform. Långsiktighet är grundläggande för att främja god
planering och uthållighet, inte minst i kommunernas och landstingens
arbete.
Segregation berör flera olika sektorer såsom boende, skola och
42
arbete. Det krävs därför ett sektorsövergripande arbetssätt där
insatser på flera områden samverkar för att vända en utveckling mot
ökade skillnader, ojämlikheter och segregation. Detta är lika viktigt
på nationell som på regional och lokal nivå. Ett sektorsövergripande
arbetssätt är också ett sätt att hantera de målkonflikter som kan
uppstå i arbetet med en komplex fråga som segregation.

A6

Ett sektorsövergripande arbetssätt förutsätter samverkan och
42
samordning. Brist på samverkan har återkommande
uppmärksammats som en svaghet i tidigare satsningar, trots att det
varit en grundläggande utgångspunkt. Mot bakgrund av detta är det
centralt att de aktörer som utför olika insatser och åtgärder
samverkar med andra aktörer och att det finns funktioner för
samordning.
Med rätt insatser i ett tidigt skede för barn och unga förbättras
42
förutsättningarna för att vända en negativ utveckling på längre sikt.
Därför betonas särskilt tidiga och förebyggande insatser som kan
bidra till goda och likvärdiga möjligheter för barn och unga.
Förebyggande insatser kan även motverka risken för förlorad
potential och minska de samhälleliga och individuella kostnaderna för
t.ex. arbetslöshet och kriminalitet.
Det är viktigt att insatser för att minska och motverka segregation är 43
baserade på erfarenheter och kunskap. Lokala och regionala
perspektiv måste också beaktas i arbetet. För att belysa och förklara
bakomliggande orsaker till och konsekvenser av segregation behöver
forskningen ha goda förutsättningar. Det är viktigt att reformer i
största möjliga mån utformas för att kunna utvärderas på ett
systematiskt och transparent sätt.
För att minska och motverka segregation behövs breda reformer som 43
förändrar de samhällsstrukturer och mekanismer som i förlängningen
leder till segregation. Det kan t.ex. handla om reformer som
påverkar bostadsbyggandet eller reformer som syftar till att utjämna
stora skillnader i inkomst. Samtidigt behövs riktade insatser för att
hantera de omedelbara behoven och konsekvenserna av segregation.
Det kan t.ex. behövas riktade insatser på barnomsorg, skola, vård
och mot brottslighet
Det långsiktiga arbetet med att minska och motverka segregation
43
måste ske samlat och på flera nivåer – nationellt, regionalt och lokalt.
Staten har ett ansvar för att bidra till goda förutsättningar för aktörer
på olika nivåer att bedriva ett långsiktigt arbete mot segregation.
Kommunernas arbete mot segregation genomförs inom ramen för
det kommunala ansvaret och handlar om en bredd av frågor såsom
utbildning, bostäder, plan- och byggfrågor och social omsorg. Alla
dessa frågor är centrala i arbetet mot segregation. Landstingens
arbete handlar bl.a. om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik men även
om regional utveckling, vilket kan ha stor betydelse för det regionala
arbetet för att minska och motverka segregation. Civilsamhället har
en viktig roll i det lokala arbetet, inte minst vad gäller att skapa
engagemang och delaktighet i samhället inklusive fritidsverksamhet
för barn och unga.
Ingen fattigdom (mål 1) Detta mål omfattar fler dimensioner än den 46
ekonomiska, såsom frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och
fysisk säkerhet, s.k. multidimensionell fattigdom.
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Segregation
Segregation

Segregation

Segregation
Segregation

Segregation
Segregation
Segregation
Segregation

Målet tar sikte på att det ska bedrivas ett kraftfullt, kontinuerligt och
långsiktigt arbete för minskad segregation. Det innefattar både
insatser för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska
utmaningar och att motverka strukturella orsaker till segregation.
Sverige ska inte ha några områden som kännetecknas av
socioekonomiska utmaningar eller några särskilt utsatta områden.
Steg för steg ska antalet sådana områden, segregation och utsatthet
minska. Fortsatta resultat ska uppvisas under kommande
mandatperiod. Vidare tar målet sikte på: Jämlika uppväxtvillkor,
Jämlika levnadsvillkor, Goda livchanser
Regeringens ambition är att relevanta aktörer på nationell, regional
och lokal nivå ska ha goda förutsättningar att bedriva ett långsiktigt
arbete för att minska och motverka segregation.
För att lyckas med att minska och motverka segregationen i Sverige
krävs därför ett långsiktigt sektorsövergripande arbete av en stor
bredd av aktörer på såväl nationell, som regional och lokal nivå.
Utvärderingar av tidigare satsningar på att minska segregationen har
visat att de statliga myndigheternas roll i detta arbete i många fall har
varit otydlig. Regeringen bedömer att vissa myndigheters uppdrag
vad gäller att minska och motverka segregation behöver förtydligas
och knytas till genomförandet av denna strategi. En översyn av vilka
myndigheters uppdrag som behöver förtydligas inleds i och med
antagandet av strategin.
I utvärderingar av tidigare statliga satsningar för att minska och
motverka segregation har det konstaterats att de har brustit i olika
avseenden. Det handlar bl.a. om att samordningen av insatser har
varit svag, att statliga myndigheters roll har varit för otydlig och att
arbetet har varit alltför kortsiktigt. Mot denna bakgrund har
regeringen gett Delmos i uppdrag att bidra till att öka de långsiktiga
effekterna av insatser för att minska och motverka socioekonomisk
segregation på nationell, regional och lokal nivå.
Delmos fördelar även statsbidrag till kommuner, landsting och
civilsamhällesorganisationer med syftet att minska och motverka
segregation.
Kommuner och landsting spelar en central roll i arbetet för att
minska och motverka segregation. Deras arbete mot segregation bör
utgå från lokala och regionala behov och förutsättningar. Samtidigt
uppmuntrar regeringen kommuner och landsting att använda
strategin som en utgångspunkt för sitt arbete.
Kommuner har även en viktig roll i att skapa möjligheter för, och
tillvarata, medborgares inflytande och delaktighet i frågor om
segregation och relaterade frågor.
Kommunernas ansvar omfattar många av de aspekter som har
påverkan på segregation som t.ex. utbildning, plan- och byggfrågor,
bostäder, kollektivtrafik och social omsorg.
Regeringens ambition är att ge kommuner och landsting
förutsättningar för ett långsiktigt och uthålligt arbete för att minska
och motverka segregation
På samma sätt som det finns behov av ett sektorsövergripande
angreppssätt, samordning och ett kunskapsbaserat arbete kring
segregation på den statliga nivån finns ett sådant behov även på
kommunal nivå.
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Segregation

Segregation

Segregation

För att underlätta samordning av arbetet mot segregation på
86
strategisk nivå i kommuner och landsting har regeringen under våren
2018 beslutat om att det ska vara möjligt för kommuner och
landsting att söka bidrag enligt förordningen (2018:118) om
statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka
segregation.
Utvärderingar av tidigare statliga satsningar för att minska och
90
motverka segregation pekar på vikten av ett arbete baserat på
erfarenheter, kunskap och forskningsresultat. Det handlar om
kunskap om exempelvis hur segregationen ser ut och hur den
utvecklas. Vidare handlar det om vilka de bakomliggande orsakerna
till segregation är, vilka konsekvenser segregationen får och om vilka
metoder som har visat sig fungera i arbetet för att minska och
motverka segregation.
Såväl hur segregationen ser ut och utvecklas i Sverige som
91
genomförandet av denna strategi behöver följas upp och utvärderas
löpande. Både ur ett kontrollperspektiv och ur ett lärande perspektiv
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Segregation/
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Nyexploatering

Nyexploateringar

Innehållsanalys
Socialt hållbar stadsutveckling: en kunskapsöversikt
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Textutdrag
Sida
Man ser också en ambition att åstadkomma ett varierat bostadsutbud 11
i nya bostadsområden men i praktiken kommer dessa ändå ofta att
rikta sig till en välbärgad målgrupp och därmed snarare förstärka än
motverka den socioekonomiska boendesegregationen.
Trots retoriken om allsidig hushållssammansättning, blandning och 11
variation är intrycket att kommunerna i den fysiska stadsutvecklingen
egentligen inte gör så mycket för att komma åt boendesegregationen
i sig, alltså den rumsliga åtskillnaden mellan var olika grupper bor.
Kommunen har till exempel inga formella möjligheter att bestämma 12
upplåtelseform i nybyggnadsprojekt och bara små möjligheter att
påverka vilka boendekostnader det slutligen blir fråga om.
Kommunerna har det formella ansvaret för och rätten att besluta om 12
detaljplan, men initiativet ligger i dag ofta hos byggherren. Projekten
är ofta till innehållet formade, när det gäller till exempel typ av
bostäder och service, redan när detaljplanearbetet inleds.
Kommunen
Man använder civilrättsliga avtal för att knyta upp byggherren, men 12
det är fråga om en förhandlingssituation mellan parter och
kommunens styrka beror i hög grad på vilken efterfrågan som finns
på byggbar mark, något som kan variera även inom en kommun
Det är svårt att utan statliga subventioner bygga bostäder som
13
resurssvaga hushåll kan efterfråga. Det gäller inte minst ifråga om
förtätningsprojekt, som ofta sker på dyr mark och inte sällan med
tillkommande kostnader för att sanera marken.
Enskilda kan sedan överklaga en detaljplan eller ett bygglov och
13
förhindra ett bostadsprojekt under åberopande av enskilda intressen,
medan det kan vara mycket svårare för kommunen att hävda det
allmänna intresset av att till exempel få igenom ett nybyggnadsprojekt som skulle bidra till att motverka segregation.
Integration på bostadsmarknaden kan innebära att alla upplever att de 21
har samma möjligheter som andra att etablera sig på en
bostadsmarknad och utifrån sina ekonomiska förutsättningar skaffa sig
en bostad som passar de behov man har. Integration i boendet bidrar
till integration i samhället i stort. Att ha en egen bostad i en
välfungerande boendemiljö ökar möjligheterna att klara av andra
delar av livet – arbete, utbildning och fritid.
I praktiken är det dock så att detaljplaner numera allt oftare tas fram i 39
direkt anslutning till ett aktuellt byggprojekt och det är vanligt att
den aktuella byggherren tar initiativ till planläggningen och
ombesörjer utarbetandet av planförslaget. Det är fortfarande
kommunen som har det formella ansvaret och som driver
planprocessen och fattar besluten men detta förfaringssätt innebär att
kommunens initiativ och kontroll över processen minskar.
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Nyexploateringar/ Ett strategiskt markinnehav är det kraftfullaste styrmedlet en
41
Blandad bebyggelse kommun kan ha. Att äga marken i planerade exploateringsområden
ger en möjlighet att kunna styra stadsutvecklingen. Men det
förutsätter att markinnehavet kombineras med politiska ambitioner
och en genomtänkt och väl förankrad markpolicy. En kommun som
äger planområdet kan använda sig av markanvisningstävling för att på
så sätt nå sina syften. Med markanvisningsavtal, som är ett
civilrättsligt avtal, kan man sedan binda en exploatör vid en viss
utformning och även påverka till exempel upplåtelseformen.
Nyexploateringar Kommuner med hög efterfrågan på byggbar mark har relativt stora 41
möjligheter att ställa krav på innehåll och utformning av ett
planområde. Kommuner med låg efterfrågan på mark har ett
betydligt sämre förhandlingsläge i förhållande till byggherren och blir
mer beroende av att äga marken för att kunna ställa krav.
Nyexploateringar De allmännyttiga bostadsföretagen utgör också ett starkt instrument 41
för en socialt hållbar stadsutveckling. Att ha ett kommunalt
bostadsbolag, vilket de allra flesta kommuner har, ökar
möjligheterna att agera, till exempel vid brist på bostäder för
särskilda grupper och inte minst i samband med stadsdelsförnyelse.
Nyexploateringar De allmännyttiga bolagen kan bidra till att främja integration, till
41
exempel genom att komplettera med hyresrätter i områden med
ensidigt utbud av äganderätter. I bostadsområden som domineras av
hyreslägenheter finns möjligheten att tillföra bostadsrätter genom
ombildning av allmännyttiga bostäder till bostadsrätt, förutsatt att
det finns ett intresse och en betalningsförmåga bland dem som bor
där.
Nyexploateringar Segregationen förstärks inte bara av att vissa perifert belägna
44
stadsdelar försummas utan också av att spektakulära bostadsprojekt
och särskilt attraktiv nyproduktion lokaliseras till andra delar av
staden. Gentrifieringen av innerstäderna har också varit en
bidragande orsak till segregationen
Nyexploateringar/ Nu eftersträvas en större variation i lägenhetsstorlekar,
48
Blandad
upplåtelseformer och hustyper inom ett och samma bostadsområde –
bebyggelse/
för att matcha behov och önskemål hos dem som bor eller vill bosätta
Upplåtelseformer/ sig där, men också i förhoppningen om att på sikt kunna motverka
Segregation
boendesegregationen. Genom ett mer varierat bostadsutbud vill man
bidra till att det så småningom blir en mer allsidig
hushållssammansättning.
Nyexploatering/ Växjöhem menar sig däremot ha kunnat hålla nere hyrorna i
50
Segregation/
nyproduktion genom tydliga krav vid upphandling. Och på lång sikt
Blandad bebyggelse ökar förutsättningarna för en allsidig hushållssammansättning om
man bygger med variation ifråga om hustyper, bostads-storlekar,
upplåtelseformer samt utrustning och standard.
Höga produktionskostnader är ett problem även i samband med
50–51
upprustning och ombyggnad. I socioekonomiskt svaga bostadsområden är problemet ofta att hyresgästernas ekonomiska utrymme
för hyreshöjningar är ytterst begränsat, medan upprustningsbehovet
är stort och parat med behov av omfattande energi- och
miljöåtgärder. Ett sätt kan vara att erbjuda hyresgästerna möjlighet
till varierad standard.
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Segregation/
Det finns en medvetenhet om att områdesperspektivet måste
67
Blandad bebyggelse/ kombineras med en helhetssyn på staden; att det gäller att skapa en
Nyexploatering
fungerande helhet. Detta gäller inte minst om syftet är att motverka
boendesegregationen, som ju inte bara består i att fattiga människor
koncentreras till vissa stadsdelar, utan också handlar om att även
välbärgade hushåll tenderar att bo i vissa områden.
Nyexploatering
Normalt sett strävar man efter att bygga ett nytt bostadsområde i ett 68
svep, utan att lämna något spelrum för successiva förändringar i den
fysiska strukturen. Därmed inskränker man möjligheterna att i ett
senare skede komplettera med nya byggnader eller anläggningar. Det
skulle kunna vara en fördel att i större utbyggnads-områden
medvetet undanta byggbara ytor för senare komplettering, till
exempel med andra funktioner. Men det finns inga ekonomiska
incitament för detta. Det finns dessutom komplikationer med att inte
från början åtminstone ange vad olika ytor ska kunna användas till,
och det kan vara mycket svårt att få igenom en komplettering eller
ny detaljplan i ett senare skede, när det finns enskilda intressen att ta
hänsyn till.
Om det primära syftet är att motverka boendesegregationen – alltså 68
att åstadkomma en bättre blandning av olika socioekonomiska
grupper i hela staden – skulle en alternativ och möjligen mer effektiv
strategi kunna vara att bygga överkomliga hyreslägenheter i
bostadsområden som domineras av villor och äganderätter. Det är ju
dessa områden som är mest ensidiga vad gäller befolkningen. Sådana
projekt möter dock ofta stort motstånd bland dem som redan bor i
området.
Nyckelbegrepp:
Sida
Befolkningssammansättning/Grannskapseffekter
Grannskap
Genomgången av forskningen visar att det finns svaga belägg för att 10
en stadsdels eller ett bostadsområdes socioekonomiska
sammansättning påverkar enskilda individer på ett avgörande sätt.
Segregation
Trots retoriken om allsidig hushållssammansättning, blandning och 11
variation är intrycket att kommunerna i den fysiska stadsutvecklingen
egentligen inte gör så mycket för att komma åt boendesegregationen
i sig
Segregation
De metoder som eventuellt används förslår inte för att bryta
11
åtskillnaden mellan fattiga och rika i boendet. Det rör sig främst om
åtgärder som syftar till att kunna erbjuda nya och mer attraktiva
boendeformer i resurssvaga bostadsområden, genom
kompletteringsbebyggelse, ombyggnad eller omvandling till
bostadsrätt.
Integration/
Fokus ligger snarare på integration, och i stadsförnyelsen handlar det 11
Segregation/
då främst om att bättre integrera perifera stadsdelar med stadens
Grannskap
centrala delar eller i vissa fall om att sammanbinda olika
bostadsområden. Detta skulle på lång sikt kunna öka
förutsättningarna för en mindre hård socioekonomisk
boendesegregering i staden.
Segregation/
Att kunna göra avvägningar mellan olika intressen är grunden i
13
Integration
samhällsplaneringen och det finns en strävan att inför
stadsförnyelseåtgärder tidigt identifiera intressemotsättningar och att
väga in alla tänkbara aspekter i värderingen av konsekvenserna.
Frågan är bara om sociala aspekter som segregation och integration
får en rimlig tyngd i dessa avvägningar.
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Segregation

Inkomst

Segregation

Integration

Segregation

Segregation

Integration

Boendesegregationen kan ha såväl positiva som negativa
20
konsekvenser. Till de positiva hör att det kan ge en känsla av
trygghet att bo bland människor som är i ungefär samma situation
som en själv. Det blir lättare att förstå varandra, hitta vänner och
knyta användbara kontakter. Till de negativa konsekvenserna hör att
om människor med olika bakgrund och erfarenheter bor åtskilda så
möts de inte på ett naturligt sätt i vardagen, vilket innebär en ökad
risk för intolerans och motsättningar mellan olika grupper i
samhället. Boendesegregationen tenderar dessutom resultera i att de
mest resurssvaga hushållen koncentreras till de minst attraktiva
bostadsområdena, där de får en betydligt sämre välfärdsutveckling än
invånare i andra delar av staden, vilket i sig kan ge upphov till
motsättningar.
En svårighet med att få en med avseende på olika inkomstgrupper 50
blandad befolkning i nyproducerade områden, är att nyproduktion
blir så dyr i förhållande till vad man betalar i de äldre delarna av
bostadsbeståndet.
Det finns en medvetenhet om att områdesperspektivet måste
67
kombineras med en helhetssyn på staden; att det gäller att skapa en
fungerande helhet. Detta gäller inte minst om syftet är att motverka
boendesegregationen, som ju inte bara består i att fattiga människor
koncentreras till vissa stadsdelar, utan också handlar om att även
välbärgade hushåll tenderar att bo i vissa områden.
Boverkets intryck är att fokus numera snarare ligger på integration än 67
på att egentligen komma åt boendesegregationen. Att främja
integration blir i det här sammanhanget framförallt en fråga om att
integrera delar av staden, genom att på olika sätt skapa fysiska
förutsättningar för människor att mötas och att känna sig delaktiga i
stadslivet.
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
Sida
Boverket identifierar fem återkommande teman: Helhetssyn; att se 9–10
områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen
och att kombinera fysiska och sociala åtgärder. Variation; att
åstadkomma större variation när det gäller funktioner, boendeformer
och gestaltning. Samband; att länka samman olika delar av staden.
Identitet; att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med
sitt bostadsområde och ge detta en tydligare och mer positiv identitet
utåt.
Inflytande och samverkan; att all områdesförnyelse behöver utgå från
dem som bor i området och genomföras i samverkan mellan berörda
aktörer.
De menar att segregationsforskningen hittills i hög grad har fokuserat 10
på problemen med ökad segregation och beskrivit hur den
framträder med olika kvantitativa mått, men att det i dag ”finns
fruktbara teoretiska angreppssätt som söker föra
segregationsforskningen vidare med utgångspunkt i den byggda
miljöns sociala och kulturella värden”
Fokus ligger snarare på integration, och i stadsförnyelsen handlar det 11
då främst om att bättre integrera perifera stadsdelar med stadens
centrala delar eller i vissa fall om att sammanbinda olika
bostadsområden. Detta skulle på lång sikt kunna öka
förutsättningarna för en mindre hård socioekonomisk
boendesegregering i staden.
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Segregation

Segregation

Kommunerna har det formella ansvaret för och rätten att besluta om 12
detaljplan, men initiativet ligger i dag ofta hos byggherren. Projekten
är ofta till innehållet formade, när det gäller till exempel typ av
bostäder och service, redan när detaljplanearbetet inleds.
Kommunen hamnar i en svår situation, där helheten och greppet om
olika samband i bebyggelsemiljön ofta förloras. Trots att kommunen
ansvarar för planeringen och planprocessen, får man därför svårt att
styra upp detaljplaneringen efter egna syften. Planen är ofta
avgränsad och anpassad till det aktuella projektet, vilket kan innebära
en begränsning för kommunen, när det gäller anslutningen till
omgivande bebyggelse.
Segregation betyder åtskillnad. Begreppet kan beteckna såväl ett
20
tillstånd som en process. Boendesegregation innebär att olika
befolkningsgrupper bor fysiskt åtskilda från varandra. Grupperna kan
definieras på olika sätt men de vanligast förekommande
dimensionerna av boendesegregation är: Demografisk segregation –
mellan olika åldersgrupper, hushållstyper eller kön. Socio-ekonomisk
segregation – mellan olika inkomst-, yrkes- eller socialgrupper.
Etnisk segregation – mellan grupper med olika nationaliteter,
religion eller etnisk härkomst.
Begreppet ”segregerade bostadsområden” används i dagligt tal ofta 20
synonymt med ”utsatta” eller ”marginaliserade” bostadsområden.
Men det är staden som är segregerad, inte områdena, och det är inte
bara de så kallat utsatta bostadsområdena som bidrar till
segregationen.
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Innehållsanalys
Agenda 2030
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Ange nyckelord:

Textutdrag
Sida
Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och
11.1
ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt
rusta upp slumområden
Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt 11.3
förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar
planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
Nyckelbegrepp:
Sida
Befolkningssammansättning/Grannskapseffekter
Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar 11.A
mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden
genom att stärka den nationella och regionala
utvecklingsplaneringen
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
Sida
Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de
1.4
fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång
till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark
och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser,
lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett
10.2
ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion
eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.
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Innehållsanalys
Översiktsplan Gävle stad 2025
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Ange nyckelord:
Textutdrag
Sida
Vad som är attraktivt är dock svårt att definiera och betyder olika 31
för olika personer. Attraktiviteten kan handla om bl.a. läget på
bostaden, storleken och utrustningen, planlösningen, om bostaden
är ny eller gammal men även kostnad och upplåtelseform spelar in.
Gävles möjligheter till framgång på bostadsmarknaden är att kunna 31
erbjuda stor valfrihet i boendet – alla upplåtelseformer, alla
stadsdelar samt många olika typer av bostäder med särskilda
kvaliteter.
En realitet är att nyproducerade bostäder ofta är dyra. Priserna på 31
nyproduktion i Gävle är dock lägre än i t.ex. Uppsala och
Stockholm. Fler nya bostäder leder ofta till ökat bostadsutbud av
olika standarder, ålder och storlek då flyttkedjor frigör alla typer av
bostäder.
Gävle stad behöver fler attraktiva bostäder för att möta nya typer 32
av behov på bostadsmarknaden och för att kunna erbjuda goda
bostäder till ett ökat antal gävlebor.
Nyexploatering
Gävle kommun prioriterar bostadsprojekt som kompletterar
33
stadsdelens bostadsutbud och bidrar till att stärka servicen och
förläggs i centrumnära och vattennära lägen samt i
kollektivtrafikstråk.
Blandad bebyggelse Gävle kommun vill möjliggöra bostadskarriär i varje stadsdel. Det 33
innebär att det ska vara möjligt att i alla livets skeden bo i den egna
stadsdelen – om man vill.
Nyckelbegrepp:
Sida
Befolkningssammansättning/Grannskapseffekter
Gävle erbjuder ett varierat utbud av goda bostäder i attraktiva lägen 30
där folk trivs. Alla känner sig hemma i de väl fungerande
stadsdelarna.
Attraktiva bostäder är en framgångsfaktor för Gävles utveckling. 31
Segregation/
Merparten av alla nya bostadsområden är kompletteringar till
168
Integration
befintliga kvarter och stadsdelar, vilket kommer öka möjligheten
att bo kvar i sin stadsdel under livets olika skeden. Dessutom ökar
möjligheten att behålla befintlig service och kollektivtrafik i
området om fler människor stärker underlaget. Stadsdelar med
blandade hustyper och upplåtelseformer får ofta en blandad
befolkning då olika typer av bostäder passar olika typer av
människor. Ökad integration främjas om människor med olika
bakgrunder, åldrar, ekonomiska förutsättningar och erfarenheter
möts i sin stadsdel.
God bebyggd miljö: Värdefulla kulturmiljöer skyddas, ”radonsäker” 172
grundläggning bör beaktas, bostäder skyddas mot buller, inga
bostäder inom skyddszon för områden med risk för översvämning,
skyddszon mot transportleder för farligt gods, grönstruktur i
stadsdelarna skyddas, underlag för kollektivtrafik och service
stärks.
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
Sida
Integration
Socialt deltagande/integration handlar om att alla ska få en plats i 18
det gemensamma samhället. I den fysiska planeringen främjar
blandade upplåtelseformer integrationen.
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Attraktivitet handlar om att stärka stadens identitet och kunna
erbjuda något som anses vara attraktivt. För den enskilda
människan kan det innebära attraktivt boende, t ex boende i
stadskärnan, boende nära vatten eller boende anpassat för
funktionsnedsättning.

19

Med regionförstoring blir attraktiviteten viktig för att kunna locka 19
människor att arbeta i den egna staden men också locka arbetskraft
från andra orter. Regionförstoring innebär en ökad tillgång till
arbete, bostad, utbildning, kultur och kvalificerad arbetskraft.
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Ange nyckelord:

Segregation/
Blandad bebyggelse/
Integration
Segregation/
Blandad bebyggelse/
Nyexploatering/
Integration/
Upplåtelseformer

Segregation/
Blandad bebyggelse/
Nyexploatering/
Integration/
Upplåtelseformer

Innehållsanalys
Socialt hållbarhetsprogram 2018–2023
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Textutdrag
Utifrån att boendet är ett viktigt livsvillkor som har en tydlig
inverkan på människors hälsa och välmående så ska trångboddhet,
otrygga boendeförhållanden och utestängande från
bostadsmarknaden motverkas.
Delmål: Gävle kommun ska utföra sociala konsekvensanalyser i
planeringsprocesser. Delmål: Gävle kommun ska i möjligaste mån
verka för att tillgodose bostadsbehov hos de med svag ställning på
bostadsmarknaden. Delmål: Gävle kommun ska ha strategier mot
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
På motsatt sätt påverkar hemlöshet, segregerade eller otrygga
boendeförhållanden och trångboddhet både hälsan, tilliten och den
sociala sammanhållningen negativt i ett område och i en stad.
Boende och närmiljön samspelar tydligt med människors hälsa, där
en integrerad, trygg och tillgänglig boendemiljö främjar hälsa på
såväl individ- som samhällsnivå. På motsatt sätt påverkar
hemlöshet, segregerade eller otrygga boendeförhållanden och
trångboddhet både hälsan, tilliten och den sociala
sammanhållningen negativt i ett område och i en stad. Områden
som innehåller en blandning av bostadsformer, verksamheter,
kultur, idrott, natur och service attraherar människor under hela
dygnet. Det attraherar även olika kategorier av människor. Denna
funktionsblandning skapar därmed trygga miljöer som även främjar
sociala möten.
Det finns idag socialt ojämlika strukturer i Gävle som även
projiceras rumsligt i form av boendesegregation, med områden
som avviker och är mer eller mindre socioekonomiskt resursstarka
än genomsnittet. Det finns även samband mellan upplåtelseformer
och socioekonomisk styrka i ett område. Till exempel är
hyresrätter dominerande i de mer resurssvaga områdena. Det är
därför viktigt att beakta befintliga strukturer i staden, avseende
bland annat upplåtelseformer och boendeformer, vid planeringen.
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Innehållsanalys
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Ange nyckelord:
Textutdrag
Sida
Nyexploatering/
Målen för bostadsförsörjningen i Gävle kommun är att; Minst 800 4
Upplåtelseformer
nya bostäder ska tillföras bostadsbeståndet årligen. Alla invånare
ska kunna erbjudas en god bostad till rimlig kostnad i en god
boendemiljö med bra boendeservice. Utbudet av bostäder ska vara
attraktivt och bidra till inflyttning i kommunen. Bostäder och
bostadsområden i kommunen ska utvecklas mot att vara socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbara, såväl vid nybyggnad som vid
insatser i befintliga bostadsområden.
Upplåtelseformer/ Riktlinjerna är framtagna enligt de krav som ställs i lagen om
4
Nyexploatering
kommunernas bostadsförsörjningsansvar och grundar sig bland
annat på en analys av kommunens demografiska utveckling,
bostadsbehovet och en marknadsanalys.
Syftet med dessa riktlinjer för bostadsförsörjningen är; Att skapa 5
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att
säkerställa att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs.
Tillgång till attraktiva bostäder är en av flera viktiga faktorer för 13
Gävles konkurrenskraft och utveckling. En variation av
bostadsalternativ - korttidsboende, hyresrätter, bostadsrätter eller
småhus i en rad olika lägen, i olika miljöer med olika arkitektur och
funktion behöver erbjudas. I alla orter och stadsdelar eftersträvas
en blandning av olika former av boende. När nya bostäder byggs
bör de komplettera befintligt bostadsutbud avseende bostadstyp,
storlek och upplåtelseform
Nyexploatering
Givet de antaganden som prognosen utgår från ger den en
17
indikation på behovet av bostäder samt vilken typ av bostäder som
kommer att efterfrågas i framtiden. Kommunens prognos för
perioden 2017–2030 visar på större ökningar i de yngre
åldersgrupperna och i den äldsta åldersgruppen.
På en bostadsmarknad bör det finnas en viss del lediga lägenheter 23
för att en bostadsmark- nad ska kunna ses som väl fungerande. Det
vill säga att det möjliggör rörlighet på bostads- marknaden. Ett för
litet bostadsutbud inverkar negativt på rörligheten för arbetskraften
och därmed kompetensförsörjningen, vilket i sin tur kan hämma
den ekonomiska tillväxten.
Nyexploatering
Det har genom åren framförts argument för att nyproduktion av 23
bostäder skapar flyttkedjor, där äldre och billigare bostäder kan
erbjudas hushåll med små ekonomiska förutsättningar. En aktuell
flyttkedjestudie visar dock att det frigörs förhållandevis få mindre
billiga hyreslägenheter vid nyproduktion i Gävle
Nyexploatering
Läget på bostadsmarknaden påverkar människors möjligheter att 26
skaffa en bostad, och när bostadsmarknaden inte är i balans slår det
hårdast mot dem som har en svag ställning på bostadsmarknaden.
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Ungdomar och unga vuxna är nya på bostadsmarknaden och är en 29
av de grupper som har svårast att få en bostad. Ungdomar
konkurrerar med övriga grupper på bostadsmarknaden, men trängs
ofta undan eftersom de ofta saknar kötid, kontakter eller tidigare
bostad med bytesvärde. Dessutom kan betalningsförmågan vara
begränsad på grund av arbetslöshet, tillfälliga anställningar och den
alltmer utsträckta studietiden. Detta sammantaget påverkar deras
möjlighet att få en bostad.
Betalningsförmågan för nyproducerade bostäder är starkt
38
förknippat med tillgången till välavlönade tjänster, och efterfrågan
är beroende av att folk har jobb samt att inte priserna för nya
lägenheter vida överstiger kostnaderna för att låna till en villa.
Nyckelbegrepp:
Sida
Befolkningssammansättning/Grannskapseffekter
Ur ett socioekonomiskt perspektiv medför bostadsbristen att
23
klyftorna ökar mellan de som kan få en bostad och de som inte kan.
Bristen påverkar möjligheterna till hushållsbildning, god
boendesituation respektive studier och arbetsliv.
Det föreslagna målet att det ska byggas 800 nya bostäder årligen 32
skapar förutsättningar för ett varierat utbud, möjlighet att välja,
flyttkedjor, en sundare prisutveckling etc. vilket i hög grad bidrar
till god social hållbarhet.
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
Sida
Det ena är programmålet är; ”Alla i Gävle kommun har ett tryggt 31
och värdigt boende” Målet beskrivs så att Gävle kommun ska skapa
förutsättningar för bostadsområden som är socialt hållbara och som
motverkar boendesegregation och främjar trygghet, tillit och en
god och jämlik hälsa.
Det andra programmålet är; ”Gävle är en tillgänglig kommun”,
31
vilket innebär att Gävle kommun ska skapa förutsättningar för ett
tillgängligt Gävle, där personer med funktions- nedsättning kan
leva oberoende och självständigt samt delta fullt och jämlikt i
samhället.
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Innehållsanalys
Planeringsriktlinjer för Gävle växer
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Ange nyckelord:
Textutdrag
Sida
Blandad bebyggelse/ Ska Gävle bli en blandad och jämlik stad bör det finnas samma
35
Segregation
möjligheter att bo och leva i varje stadsdel. Karaktären och utbudet
kan kanske skilja men möjlighet att bo hela livet i sin stadsdel bör
vara lika. Därför behöver varje stadsdel och större bostadsområde
ha en blandning av både bostadstyper (småhus, punkthus, skivhus,
kvartersbebyggelse etc.) och upplåtelseformer (hyresrätt,
bostadsrätt, äganderätt).
Segregation/
När Gävle nu byggs ut och omvandlas bör alla byggprojekt vara en 35
Blandad bebyggelse/ del av en långsiktig ambition att minska socioekonomisk
Nyexploatering
segregation. I markanvisningsförfarandet bör Gävle kommun till
exempel alltid eftersträva mångfald i byggherrar, bostadstyper och
upplåtelseformer.
Nyckelbegrepp:
Sida
Befolkningssammansättning/Grannskapseffekter
Segregation/
Om parametrar för köpkraft, förvärvsfrekvens, utbildningsnivå och 10
Inkomst/
utrikesfödda visas på Gävles karta går det att se att det finns socialt
Integration
ojämlika strukturer. Det märks i form av viss boendesegregation
och det går att urskilja ett antal stadsområden som utmärker sig
som socioekonomiskt mer resursfattiga eller mer resursrika än
genomsnittet i staden.
Segregation/
Områden som tydligt sticker ut som socioekonomiskt svaga och
11
Inkomst/
behöver stärkas är Andersbergs centrum, sydöstra Sätra, Nordost,
Integration
Öster, nordöstra Brynäs och Bomhus centrum. Områden som
Villastaden och Hemlingby är exempel på socioekonomiskt starka
stadsdelar som med fördel också kan blandas mer.
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
Sida
Segregation/
Den fysiska miljön påverkar bland annat hur kopplingen till
11
Integration
närliggande områden ser ut och är därför en viktig faktor huruvida
möten sker mellan människor av olika sociala grupper. Fysiska
barriärer i stadsrummet är exempelvis något som kan förstärka
segregation.
Blandad bebyggelse Gävle ska sträva efter att vara en blandad stad men det innebär inte 35
samma blandning överallt, utan en blandning som är anpassad till
platsen.
Segregation
Gävle har flera bostadsområden som uppvisar socioekonomiska
35
ojämlikheter jämfört med resten av staden; de svaga Sätra centrum,
Andersberg Vinddraget, Brynäs centrum, Nordost
och Bomhus centrum samt de starka Villastaden,
Vallbacken, Hemlingby och Fridhem. Dessa områden har likartade
upplåtelseformer och bebyggelsetyper och kan med fördel blandas
mer.
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Ange nyckelord:
Blandad bebyggelse/
Upplåtelseformer
Blandad bebyggelse/
Nyexploatering/
Inkomst
Blandad bebyggelse/
Nyexploatering/
Inkomst

Blandad bebyggelse
/Inkomst

Integration
Integration
Integration
Grannskap/
Integration/
Segregation
Blandad bebyggelse/
Inkomst/
Segregation
Blandad bebyggelse/
Upplåtelseformer/
Inkomst/
Segregation

Innehållsanalys
Alderholmen – Ny stadsdel etapp 1: planbeskrivning
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Textutdrag
Sida
Inom kvartersmark föreslås en låg och tät stadsmässig bebyggelse 5
där radhus, stadsvillor och flerbostadshus ryms.
I de nya bostadskvarteren kommer såväl bostadsrätter som
34
hyresrätter att byggas. Nybyggda bostäder är dyra att bygga och
därigenom också dyra att bo i. Dessa lägenheter lockar framförallt
människor med höga inkomster. På Öster är hyresnivåerna relativt
låga.
Olika upplåtelseformer (hyresrätter och bostadsrätter) kommer att 34
blandas inom den nya stadsdelen. Byggherrarna kommer dock att
bygga separata kvarter där upplåtelseformerna inte blandas. När
Alderholmen bebyggs kommer därför integrationen mellan
inkomstnivåer ökar på områdesnivå/stadsdelsnivå med inte på
kvartersnivå.
Med fysisk planering kan man påverka den ekonomiska
34
integrationen genom att blanda upplåtelseformer så mycket som
möjligt.
Nyckelbegrepp:
Sida
Befolkningssammansättning/Grannskapseffekter
Förutsättningarna är mycket goda i området som har direkt närhet 3
till stadens centrum, centralstationen och till vattnet både inre
fjärden och Gavleån.
I visionen ingår att: en grundläggande social trygghet förenas med 4
en inspirerande atmosfär med mångfald, omtanke och förståelse.
Alderholmen kan bli en ny spännande stadsdel som kan bidra till att 4
uppfylla visionen. Detaljplanens huvudsyfte är att ge förutsättningar
för detta.
Alderholmen ingår i ett planeringsområde tillsammans med Öster. 32
De sociala aspekterna studeras utifrån detta planeringsområde och
konsekvenserna analyseras utifrån begreppen tillgänglighet,
barnperspektiv och jämställdhet.
I de nya bostadskvarteren kommer såväl bostadsrätter som
34
hyresrätter att byggas. Nybyggda bostäder är dyra att bygga och
därigenom också dyra att bo i. Dessa lägenheter lockar framförallt
människor med höga inkomster. På Öster är hyresnivåerna relativt
låga.
Olika upplåtelseformer (hyresrätter och bostadsrätter) kommer att 34
blandas inom den nya stadsdelen. Byggherrarna kommer dock att
bygga separata kvarter där upplåtelseformerna inte blandas. När
Alderholmen bebyggs kommer därför integrationen mellan
inkomstnivåer ökar på områdesnivå/stadsdelsnivå men inte på
kvartersnivå.
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
Sida
I fördjupad översiktsplan för Alderholmen mm antagen 1990, anges 7
att det övergripande målet är att göra Alderholmen till ett bostads-,
kultur-, utbildnings- och arbetsområde med kvalitéer som skärper
Gävles profil.
Ett nytt bostadsområde på Alderholmen har framförallt bedömts 39
underlätta uppfyllandet av mijlömålen Begränsad klimatpåverkan,
God bebyggd miljö och Giftfri miljö mest.
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Innehållsanalys
Alderholmen 4:1 m fl., Gävle strand etapp II: Detaljplan
för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Ange nyckelord:
Textutdrag
Sida
Nyexploatering/
Den nya bebyggelsen kommer att vara varierad både vad gäller
28
Blandad bebyggelse/ utformning och upplåtelseform. Detta bidrar till en varierad social
Grannskap/
och demografisk sammansättning av befolkningen i stadsdelen med
Integration/
gamla, unga, kvinnor och män
Upplåtelseformer
Segregation/
Bebyggelsen kommer att vara ny kan leda till relativt homogen
29
Inkomst
socioekonomiska sammansättningen
Segregation
Attraktiva välgestaltade bostäder med vattenkontakt skapas som ger 29
glädje åt både boende och besökande
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
Sida
Ett nytt bostadsområde på Alderholmen har framför allt bedömts 30
underlätta uppfyllandet av miljömålen Begränsad klimatpåverkan,
God bebyggd miljö och Giftfri miljö mest.
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Ange nyckelord:
Blandad bebyggelse/
Nyexploatering/
Segregation
Blandad bebyggelse/
Upplåtelseformer

Innehållsanalys
Gävle strand etapp 3: planprogram
Nyckelbegrepp: Bostadsmarknad
Textutdrag
Sida
En blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska göra 4
att människor med olika livssituation, intressen och bakgrund kan
och vill bo i området.
Det ska inom och mellan kvarteren finnas en mångfald av hustyper 11
och upplåtelseformer.
Nyckelbegrepp:
Sida
Befolkningssammansättning/Grannskapseffekter
Området ska variera i skala, utformning och upplåtelseformer.
2
Grannskapet ska vara i fokus.

Blandad bebyggelse/
Upplåtelseformer/
Grannskap
Blandad bebyggelse/ Området ska vara tillgängligt för alla. En blandning av
4
Upplåtelseformer
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska göra att människor
med olika livssituation, intressen och bakgrund kan och vill bo i
området.
Blandad bebyggelse/ Programområdet har förutsättningar att erbjuda byggrätter för
19
Nyexploatering/
olika upplåtelse- och ägandeformer. I programarbetet har ingen
Upplåtelseformer/ specifik fördelning gjorts mellan t.ex. bostadsrätter och hyresrätter
Segregation
i syfte att inte begränsa byggherrarnas idékoncept utifrån
upplåtelseform, utan skapa förutsättningar att i dialog med
byggherrarna skapa en bra mix av boendeformer. Ett område med
en blandning av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska göra
att människor med olika livssituation, intressen och bakgrund kan
och vill bo i området.
Nyckelbegrepp: Socioekonomisk segregation
Sida
Segregation/
Projektets mål är att: ”Gävle Strand etapp 3 är en långsiktigt hållbar 2
Integration
stadsdel med innovativa klimat- och miljösmarta lösningar. En
stadsdel med en attraktiv och utmanande arkitektur som speglar en
tät men välkomnande struktur där integration och tillgänglighet är
ledord”.
Segregation

Stadsdelen ska utvecklas till att bli långsiktigt hållbar på alla nivåer. 4
Det handlar om att hitta en utformning där infrastruktur, tekniska
lösningar, byggnader, kvarter och publika miljöer kan samverka så
att en hållbar helhetslösning skapas.
Att skapa nya stadsdelar är kostsamt och att hitta en balans i
4
målbild, byggherrars och boendes önskemål samt kommunala
investeringar är en viktig del. Gävle strand etapp 3 ska visa på att
de investeringar som görs verkar för att det övergripande
hållbarhetsmålet uppnås och ge förutsättningar för att området kan
bli socialt och ekologiskt hållbart över en lång tid.
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