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Abstrakt 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lokala politiker och tjänstemän arbetar med mark 
och bostadsfrågor för att bekämpa bostadssegregation i Göteborg. Vi ska även diskutera 
relationen mellan segregation på bostadsmarknaden och segregation på arbetsmarknaden 
samt inom skolsystemet. Utgångspunkten är följande frågeställningar: Hur beskriver lokala 
politiker och tjänstemän bostadssegregationen i Göteborg? Vilka faktorer anser lokala 
politiker och tjänstemän upprätthåller bostadssegregationen i Göteborg? Vilka strategier 
använder lokala politiker och tjänstemän för att motverka bostadssegregering i Göteborg? 
På vilket sätt anser lokala politiker och tjänstemän att segregation på bostadsmarknaden i 
Göteborg kan relateras till segregation på arbetsmarknaden och inom skolsystemet? 
Metodologiskt har vi använt en tematisk intervjuform med en förbestämd intervjuguide. Det 
har genomförts sex intervjuer som sedan har transkriberats och kodats inför analys och 
diskussion. Våra respondenter beskrev bostadssegregationen i Göteborg som tydlig i nästan 
alla stadsdelar. Fattiga och rika bor i olika delar av staden, vilket skapar stora klasskillnader 
mellan stadsdelarna. Bostadsbrist, svensk bostadspolitik och stora inkomstklyftor beskrevs 
som upprätthållande faktorer för bostadssegregation. De metoder som används för att 
motverka bostadssegregation är styrning av upplåtelseformer, social blandningspolitik och 
social konsekvensanalys. Relationen mellan bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är att 
inkomsten styr var man har råd att bo. Bostadssegregation leder delvis till klassegregation 
när grupper med olika inkomstnivåer segregeras geografiskt. Våra respondenter ansåg att för 
att skapa en stad med ett blandat boende måste den svenska bostadspolitiken begränsa 
vinstmaximeringen på bostadsmarknaden samt tillåta subventionering av hyresrätter i vissa 
fall. Tidigare forskning inom området säger att människor tenderar att gruppera sig med 
likasinnade och att påtvingad blandning av olika skäl inte leder till ett socialt samspel. 
Forskningen visar flera faktorer för bostadssegregation, varav vissa kan bekämpas genom att 
skapa bättre förutsättningar för ett socialt samspel inom grundskolan. 
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FÖRORD 
 
Vi vill tacka de lokala politiker och tjänstemän som har deltagit i studien från 
Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. De har ställt upp med kort varsel 
och bidragit med tankar, information och inspiration till vår studie.  
 
Tack för er insats, 
Jonas, Parisima och Elizabeth 
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INLEDNING 
 
Svensk integrationspolitik utgår från systemintegration, det vill säga att invandrare ska ges 
samma villkor och representation som svenskar inom skola, arbetsliv, politik, etc 
(Andersson m.fl. 2009). För att arbeta framgångsrikt med systemintegration behövs en 
social integration mellan svenskar och nationella minoritetsgrupper. Detta avser 
mellanmänskliga relationer och umgängesmönster. Ett samhälle med låg social integration 
leder delvis till att klassegregation uppstår och att olika grupper åtskiljs utifrån inkomst, 
status och inflytande. När denna åtskillnad är geografisk uppstår bostadssegregation och 
minoritetsområdena anses ofta mindre attraktiva av personer med svensk bakgrund. I 
Sverige sker flyttningsmönster i våra storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö 
som leder till att fattiga och rika är åtskilda i olika stadsdelardelar. Till viss del innebär detta 
att personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund blir åtskilda 
geografiskt. Problem uppstår när dessa områden utvecklas olika och en individs möjligheter 
för inflytande och framgång påverkas beroende på var hon bor. I storstadsregionerna görs 
därför politiska åtgärder inom systemintegration i hopp om att påverka den sociala 
integrationen (Andersson m.fl. 2009). I vår studie har vi intervjuat lokala politiker och 
tjänstemän i Göteborg om vilka metoder de använder för att motverka på bostadssegregation 
i Göteborg. 
 

Bakgrund 
Under ett inslag i Västnytt (2012-11-12) uttryckte en Göteborgspolitiker stora brister med 
den svenska bostadspolitiken. Göteborg har ett lagstiftat bostadsförsörjningsansvar som 
innebär att kommunen har ansvar för att alla ska kunna leva i goda bostäder (Länsstyrelsen, 
2013-03-12). Ansvaret kan dock inte fullföljas och organiseringen är oklar. Lokalpolitikern 
kritiserade regeringens metoder för att jobba med bostadssegregation. Civil- och 
bostadsminister Stefan Attefall besvarade kritiken på så sätt att kommunerna har goda 
metoder, men att kunskapen brister i hur de ska användas. Göteborgspolitikern i inslaget sa 
att han på grund av bristande metoder, har lagt in en motion till regeringen om att Sverige 
ska ansöka om undantag från EU:s konkurrenslagstiftning för att prova social housing.  
 
Social housing innebär att vissa bostäder kan reserveras utanför den kommersiella 
marknaden och fördelas till människor som har svårt att få en egen bostad. Dessa bostäder 
stöds med statliga medel och drivs av icke vinstdrivande bostadsbolag. Alla länder inom EU 
förutom Sverige, Tjeckien och Lettland har detta undantag. I de länder som inte har 
undantag från konkurrenslagstiftningen är det olagligt att sätta hyror på andra grunder än 
marknadspris (Scanlon & Whitehead, 2007).  
 
I nyhetsinslaget uttryckte Attefall att de allmännyttiga bostadsbolagens roll är att skapa 
bostäder så att alla människor i kommunen ska kunna bo bra var de vill, oavsett deras 
ekonomiska situation. Han ansåg att nackdelarna med social housing är att man pekar ut 
specifika grupper i samhället som svaga, vilket i sig skapar fördomar och segregering. 
Attefalls åsikt var att den svenska modellen är bättre än social housing och därför var han 
skeptisk till Göteborgspolitikerns ansökan. I studien diskuterar vi för- och nackdelarna med 
att införa social housing i Sverige. 

Kommunal mark i Göteborg 
Här förklarar vi kortfattat hur den kommunala marken i Göteborg hanteras och förvaltas för 
att läsaren ska få en inblick i våra respondenters arbetsområden. På Göteborg stads 
internetsida (Mehner, 2012), kan man läsa att kommunen äger 55 procent av Göteborgs 
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totalmark. Denna mark består av gator, parker och annan allmän plats som är detaljplanerad. 
Den mark som inte är detaljplanerad är kommunens markreserv. Den marken ska kortsiktigt 
och långsiktigt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service. 
Stadsbyggnadskontoret hanterar översiktsplanen för Göteborg. De gör detaljplanen som 
beskriver hur och var man får bygga i staden. Fastighetskontoret förvaltar mark för olika 
stadsbyggnadsbehov, t.ex. att bygga fler bostäder. Förvaltningen ska vara vinstdrivande och 
kunna konkurrera med privata aktörer. Riktlinjerna är att det ska färdigställas 2000 
lägenheter årligen. Fastighetskontoret hanterar även boendesociala frågor. Det innebär bland 
annat att tilldela bostäder till personer som av medicinska eller sociala skäl inte på egen 
hand kan få ett hyreskontrakt. Fastighetsägare i Göteborg har ingått ett samarbetsavtal med 
kontoret som innebär att de i tillräcklig omfattning tilldelar lägenheter till kontoret som 
sedan hyrs ut i andra hand av hushåll med socioekonomiska problem.  

Bostadsmarknaden i Göteborg  
Här ger vi en bakgrund till den aktuella bostadsmarknaden i Göteborg. Det finns tre 
övervägande bostadsformer i Göteborg. Det är bostad med äganderätt (främst villor och 
radhus), bostadsrätter (lägenheter och vissa radhus) och hyreslägenheter. För att kunna köpa 
en bostad behöver man ha en personlig förmögenhet eller en god lön för att kunna låna 
pengar från en bank. De som inte har dessa ekonomiska resurser kan bara röra sig på 
hyresmarknaden. Det finns dock många som bor i hyresrätt fastän de ha god ekonomi. Detta 
för att hyresrätten ger en lägre boendekostnad än motsvarande bostadsrätt. En annan skillnad 
med att bo i en hyresrätt är att det inte drabbar hyresgästen om värdet på bostaden sjunker. I 
början på 90-talet förlorade många villa- och bostadsrättsägare mycket pengar på grund av 
lågkonjunktur, medan de som bodde i hyresrätt inte drabbades direkt av detta (Målqvist, 
2010).  
 
Målqvist (2010) har i första hand studerat hyresmarknaden och delar in Göteborgsområdet i 
tre olika områden där det finns hyresbostäder: centrala Göteborg, närförorterna och 
miljonprogramområdena eller ytterområdena som de även kallas. Dessa ska inte förväxlas 
med Göteborgs stads tio officiella stadsdelar (Mehner, 2012). Med centrala Göteborg menar 
Målqvist (2010) Haga, Heden, inom Vallgraven, Masthuggsberget och Vasastaden. I detta 
område är det svårast att få bostad, oavsett bostadsform. Det beror dels på att det är många 
som söker bostad där och dels på att det sker väldigt få utflyttningar från området. Den som 
har ett hyreskontrakt i detta område flyttar ofta genom att byta lägenhet med någon annan. 
Byten med personer som bor i andra städer förekommer också. De flesta som flyttar in i 
centrala Göteborg får en lägenhet genom byten. En annan möjlighet är att känna en 
fastighetsägare eller någon som jobbar på ett fastighetsbolag. På så sätt blir väldigt få 
lägenheter lediga. Målqvist hade kontakt med en fastighetsägare som har 200 lägenheter och 
av dem blev ca 3 lägenheter lediga per år. Andra fastighetsägare uttryckte att i princip blir en 
lägenhet ledig endast om hyresgästen avlider. De vanligaste storlekarna på lägenheterna i 
centrala Göteborg är ett rum och kök och två rum och kök. Detta beror på att många hus i 
centrala Göteborg byggdes runt sekelskiftet och på den tiden ansågs det att smålägenheter 
räckte till en familj. En stor andel av sekelskiftesfastigheterna i centrala Göteborg ägs av 
små fastighetsbolag som äger någon eller några fastigheter. De fastigheter som är byggda på 
70-talet ägs oftast av kommunala eller större privata fastighetsägare. 
 
Med närförorter menar Målqvist t.ex. Guldheden, Gårda, Johanneberg, Kålltorp, Krokslätt, 
Lindholmen, Majorna, Slottsskogen och Örgryte. I de mest attraktiva närförorterna är det 
lika svårt att få en bostad som i centrala Göteborg. Även här finns det främst små lägenheter. 
Använder man en lämplig bostadskö kan man få ett förstahandskontrakt på en etta eller tvåa 
efter ca 3-6 år. En avgörande faktor för hur lång tid det tar att få en lägenhet via kösystem är 
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hur många som känner till den specifika kön. Fastigheter byggda före andra världskriget ägs 
ofta av mindre fastighetsägare och fastigheter bygga efter andra världskriget ägs ofta av 
kommunala bolag eller större privata fastighetsägare.  
 
Målqvist skriver att om man vill ha en lägenhet relativt snabbt får man vara beredd att bo i 
de så kallade Miljonprogramsområdena eller ytterområdena som ligger nordost om centrala 
Göteborg. Dessa områden anses inte lika attraktiva på bostadsmarknaden. Exempel på dessa 
är Kortedala, Bergsjön, Hammarkullen, Angered och Eriksbo. Det är lättare att få 
förstahandskontrakt på större lägenheter i detta område. Detta beror på att det finns få ettor i 
miljonprogramområdena. De byggdes under 60- och 70-talet och då var minimistandarden 
för en bostad för en person en tvåa. I detta område sker flest in- och utflyttningar i Göteborg. 
Fastigheterna som finns där ägs oftast av de kommunala fastighetsbolagen. 
 
Motionen som diskuterades i inslaget från Västnytt (2012-11-12) har sin bakgrund i 
kommunens problem kring bostadsförsörjningsansvaret. Den senaste forskningen kring detta 
område som vi har kommit i kontakt med är den av Roger Andersson m.fl. (2009). Ur denna 
har vi valt teorin om fattiga och rika, vilken presenteras och diskuteras i kapitlet med 
teorianknytning. Ämnet är angeläget att forska vidare om för att diskussionen ständigt är 
aktuell och leds av två tydliga motsatser. Den ena sidan, dit Attefall hör, argumenterar för 
allmännyttan och bruksvärdessystemet. Bruksvärdessystemet är den metod som man 
använder för att bestämma hyran på en bostad. Syftet med metoden är att undvika att det 
uppstår områden där bara rika har råd att bo. Denna metod kom till för att motverka 
bostadssegregation (Målqvist, 2010). Sedan finns den andra sidan, dit lokalpolitikern med 
motionen hör. Han säger att inga av regeringens metoder och verktyg fungerar i praktiken 
och att Göteborg tydligt är indelat i fattiga och rika områden. Att studera 
segregationsproblematiken i Göteborg är således både angeläget och aktuellt.  

Syfte 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lokala politiker och tjänstemän i Göteborg ser på 
segregationsproblematiken och hur de arbetar med mark och bostadsfrågor för att bekämpa 
bostadssegregation. Vi ska även diskutera hur politiker och tjänstemän ser på relationen 
mellan segregation på bostadsmarknaden och segregation på arbetsmarknaden samt inom 
skolsystemet. 

Frågeställningar  
Hur beskriver lokala politiker och tjänstemän bostadssegregationen i Göteborg?  
Vilka faktorer anser lokala politiker och tjänstemän upprätthåller bostadssegregationen i 
Göteborg? 
Vilka strategier använder lokala politiker och tjänstemän för att motverka 
bostadssegregering i Göteborg? 
På vilket sätt anser lokala politiker och tjänstemän att segregation på bostadsmarknaden i 
Göteborg kan relateras till segregation på arbetsmarknaden och inom skolsystemet? 

Definition av nyckelbegrepp 
Segregation betyder åtskillnad. Boendesegregation betyder rumslig åtskillnad beroende på 
olika kategoriseringar. Dessa kategorier är demografisk segregation, socioekonomisk 
segregation samt etnisk segregation. Den första syftar på skillnader i rumsliga fördelningar 
efter kön, ålder och hushållsmodeller. Den andra riktar sig mot klass- och resursskillnader 
som strukturerar och ordnar befolkningens fördelning i samhället. Det sistnämnda pekar på 
etniska och religiösa olikheter som grund till segregering från personer som har andra 
etniska och religiösa kännetecken (Peterson & Hjerm (red), 2007).  
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Med Göteborg menar vi Göteborgs kommun med omnejd. Göteborgs kommun är indelat i 
tio stadsdelar. De är Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum, Lundby, Majorna-Linné, 
Norra Hisingen, Västra Göteborg, Västra Hisingen, Örgryte-Härlanda samt Östra Göteborg 
(Mehner, 2012). Det är dessa delar vi refererar till i arbetet när vi skriver ”bostadsområden” 
eller ”stadsdelar” i undersökningen. 
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TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel diskuterar vi utvalda tidigare undersökningar som gjorts med anknytning till 
vårt ämnesområde. Den svenska bostadspolitiken är unik i sin utformning, därför har 
relevant forskning från Sverige även använts.  

Uppdelade städer 
Kommissionen för Storstadspolitik gjorde en utredning som skulle studera den svenska 
segregationen. Utredningen kom 1997 och kallades Delade städer. Den ligger till grund för 
Roger Anderssons (1999) undersökning som vi har studerat. Kommissionens huvudsakliga 
slutsats var att de tre storstadsregionerna i Sverige är tydligt segregerade enligt etniska och 
socioekonomiska kriterier. Segregationen berodde snarare på sociala och ekonomiska 
skillnader än etniska skillnader. 
 
I Delade städer utgår man från två huvudsakliga frågeställningar. Den första berör frågan 
om produktionen och reproduktionen av fattiga hushåll och fattiga områden kan förklaras 
enbart av klass, men även att se om etnicitet och ras har oberoende förklaringsvärden till 
detta. Debatten i svensk segregationsforskning har länge handlat om ifall klassfrågan ensamt 
kan ses som förklaring till segregering eller om det även beror på etnicitet. Den andra 
forskningsfrågan i fokus gäller politiska aspekter av den segregerade staden. Dessa lyfter 
man fram genom att analysera politiska åtgärder vars syfte är att lösa problemet med ”delade 
städer”. Slutsatsen var att det är klass och inte ras och etnicitet som är den avgörande faktorn 
till bostadssegregering i Sverige (Andersson, 1999). 
 
Andersson kritiserar klassteorin och menar istället att etnicitet och ras ihop med klass har en 
påverkan på segregationen i Sverige. Därför är det inte enbart klassbegreppet som 
kommissionen lyfter fram som bör tas i beaktning. Frågan man ställde sig i kommissionens 
utredning var vad som karaktäriserar människor som bor i de stadsdelar som är väldigt 
utsatta socialt och ekonomiskt. Svaret de gav var utanförskap. Man visade skillnader mellan 
rika hushåll och fattiga hushåll i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där såg man att i de 
fattiga områdena var arbetslösheten ofta över femtio procent och att många hushåll hade 
sociala stöd. Kommissionens utredning visade därför att den största orsaken till segregation 
är klass. Ett annat perspektiv som Andersson lyfter fram i sin kritik är att man inte studerat 
bostadsrörligheten bland den mer välbärgade gruppen av den invandrade befolkningen. Om 
invandrare med höga inkomster bor i fattiga områden, men infödda svenskar med höga 
inkomster inte är bosatta där, är enbart klass inte en tillräcklig förklaring (Andersson, 1999). 
 
I debatten om bostadssegregation i Sverige har bostadsmobilitet en avgörande roll. I Sverige 
har vi tre bostadstyper: kooperativ, ägandebostäder och hyresbostäder. Dessa tre typer av 
boende bidrar till områdessegregation genom att det enbart byggs bostäder av en viss typ i 
vissa områden. I hyreslägenheter är invandrare överrepresenterade och de tenderar att bo 
kvar i området även om deras inkomster ökar (Andersson, 1999). Detta menar Andersson 
innebär att man inte helt kan bortse från att ras, etnicitet och religion spelar en stor roll för 
den svenska bostadssegregationen. Det finns mekanismer som hindrar rörelsefriheten. 
Utlandsfödda diskrimineras på bostadsmarknaden när de vill flytta till ett område dominerat 
av inrikesfödda. Denna typ av diskriminering bidrar till att det tar långt tid att få en socialt 
blandad stad (Andersson, 1999).  
 
Andersson menar att bostadssegregation är ett komplext ämne som upprätthålls av en rad 
olika faktorer. För att kunna utarbeta en hållbar strategi för att motverka bostadssegregation 
måste fler faktorer vägas mot varandra. Lyckas man se bostadssegregeringen utifrån fler 
perspektiv kan man lyckas ta fram fler verktyg för att lyckas skapa integrerade städer. 
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Social housing i Europa 
Kahleen Scanlon och Christine Whitehead (2007) har gjort en studie om flera 
Västeuropeiska länder som tillämpar social housing och hur denna metod verkar för att 
förhindra sociala problem och minska segregationen på bostadsmarknaden. I Europa finns 
det en hög efterfrågan på social housing. Detta beror i största hand på de ökade 
bostadspriserna i Europa, vilket har gjort att ägandet av en egen bostad blivit svårare. Den 
ökade migrationen har bidragit till att efterfrågan på dessa typer av bostäder är hög i Europa. 
I en del europeiska länder har man rivit bostäder för att ge plats för blandade 
upplåtelseformer med högre täthet som man tror ska ge ett mer hållbart och blandat 
samhälle. Beståndet av social housing har dock minskat en aning på senare år. Detta beror 
till viss del på privatiseringen av bostäderna, då det oftast är lägenheter med bättre standard 
som privatiseras när hyresgästen erbjudits att köpa bostaden. Nya politiska krav på att bygga 
subventionerade bostäder beror även på att det finns en brist på bostäder till rimliga priser 
(Scanlon & Whitehead, 2007). 
 
Den privata sektorn är alltmer involverad i utbudet av subventionerade bostäder. Samtidigt 
minskar de statliga subventionerna som en följd av EU:s bestämmelser. Detta har lett till att 
den privata sektorn fått allt mer utrymme till att investera och finansiera nya bostadsbyggen. 
Det privata ägandet har därmed blivit ett allt viktigare redskap. I till exempel Österrike ger 
man subventioner till privatpersoner och företag som bygger bostäder som social housing. I 
en rad västeuropeiska länder ges den privata sektorn subventioner genom billigare mark att 
bygga på. Däremot ställer regeringar krav på den privata sektorn som innebär att de måste 
bistå med en viss andel prisvärda eller social housing-bostäder av den totala byggnationen 
för att få subventioner (Scanlon & Whitehead, 2007). 
  
Social housing debatteras ofta, en del menar att detta bidrar till ökad kriminalitet och 
minskad social mix. Andra menar att detta är svaret till en social sammanhållning. I 
Österrike är detta en hållbar upplåtelseform som man ska vårda. Däremot måste man 
modifiera nuvarande bostadsområden för att inte en del områden enbart ska vara för de 
fattiga (Scanlon & Whitehead, 2007).  
 
Subventionerade bostäder är inte tillgängliga för alla, utan det finns inkomstbegränsningar 
som bestämmer vem som får bo där. I Frankrike och Österrike är inkomstbegränsningen 
tillräckligt hög för att en övervägande del av befolkningen ändå ska få friheten att bo där de 
vill.  I Nederländerna och Österrike förblir hyran oförändrad vid ökad inkomst, men man är 
då inte berättigad till bostadsbidrag. På Irland ökar hyran i samma takt som 
inkomstnivåerna. Frågan om vilka som ska vara stödberättigade har skapat en oro kring 
social blandning i hela Europa. Detta har lett till att frågor om segregation hamnat på den 
politiska dagordningen. Detta väcker svåra avvägningar, särskilt i samband med växande 
problem om hur man ska ge de fattiga och de med särskilda behov den hjälp de behöver. 
Låginkomsttagare är överrepresenterade i Social housing. En förklaring till detta är att social 
housing har starka band till sociala säkerhetssystem, exempelvis bostadsbidrag och 
hyresbidrag. Bostäderna har en viss demografisk profil som innebär att man prioriterar unga 
och gamla, liksom ensamstående föräldrar och stora hushåll (Scanlon & Whitehead, 2007).   
 
Scanlon och Whitehead (2007) beskriver att etniska minoriteter i större utsträckning bor i 
social housing. Som grupp har de ofta låga inkomster, de tenderar att bo i städer och de 
föredrar att leva nära andra landsmän. I förlängningen finns det dock en oro att man får ökad 
social segregering och inkomstklyftor på grund av social housing då dessa områden anses 
mindre attraktiva. Scanlon och Whitehead är skeptiska till hur blandade samhällen och 
blandade upplåtelseformer ska kunna minska segregationen, om inte förändringar i 
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inkomstskillnader och migrationsmönster sker. En positiv utveckling är dock att kraven har 
ökat på dem som står för subventionerade bostäder. De ska inte enbart stå för bostaden utan 
även verka för att minska segregation genom att främja grannskapet. 
 
Social housing är något som inte prövats i Sverige och därför är denna forskning av stor 
relevans då man ser att tidigare strategier för att minska segregationen inte fått tillräckligt 
genomslagskraft. I vår studie förs av den anledningen en diskussion om huruvida social 
housing är en metod med positiva eller negativa effekter för motverkningen av 
bostadssegregation. 
 

Rasdiskriminering på bostadsmarknaden 
Barbara Reskin (2012) har undersökt hur bostadssegregering kan ses som en social struktur. 
Detta för att försöka förstå ihållande rasskillnader över olika samhällssfärer som boende, 
skola och sysselsättning men också för att kunna utveckla effektiva rättsmedel. Reskin 
menar att vi måste erkänna att socioekonomiska skillnader i dessa separata sfärer är en del 
av en strukturell rasdiskriminering. Strukturen som Reskin beskriver, visar hur skillnader 
som förekommer inom dessa olika samhällsfärer är ömsesidigt kopplade med varandra och 
därmed självförstärkande. 
 
Segregation mellan bostadsorter handlar om urban diskriminering. Detta innebär att 
boendesegregationen skapar en geografisk koncentration av olika befolkningsgrupper. Att 
bo på specifika platser innebär att det förekommer en komplicerad inverkan på andra sfärer 
som exempelvis sysselsättning, bostäder, skolvård och hälsovård. Idag visar olika samhällen 
att bostadsfrågan innefattar ett diskrimineringssystem. Det som kännetecknar detta system är 
oftast att vissa platser är namngivna efter människors ras, språk, nationalitet och kultur. 
Anledningen till varför dessa grupper bor i samma områden är oftast starkt knutet till deras 
sociala och ekonomiska tillstånd (Reskin, 2012). Förekomsten av socioekonomiska 
skillnader mellan olika områden är relaterade till hälso- och sjukvård på så sätt att de 
befolkningsgrupper som har den sämsta hälsostatusen är också de typer av grupper som har 
den högsta fattigdomen och den minsta utbildningsnivån. Reskin jämför etniska minoriteter i 
USA, där ”svarta” är mer utsatta än ”vita”, som hon uttrycker det. I vissa kommuner blir 
studenter som är ”svarta” och studenter som har invandrarbakgrund oftare avstängda från 
skolan än ”vita” amerikanska studenter. 
 
De privilegierade bostadsområdena gynnas med högre livskvalité, medan de marginaliserade 
är fattiga och utsätts för ojämlikhet. Segregationen är mest uttalad under dimensionerna ras, 
etnicitet och socioekonomisk status (Reskin 2012). Reskin hävdar att ”svarta” är mindre 
benägna än ”vita” att äga sina hem och om de gör det så är deras hus inte värda mycket 
pengar och dessutom är de mindre benägna att stiga i värde än de hus som ägs av vita.  Ett 
annat exempel som Reskin tar upp är att poliser i USA oftare griper minoriteter, i synnerhet 
svarta och spansktalande personer. Det förekommer även högre arbetslöshet och olika 
sociala fenomen som droger och vapen i dessa områden (Reskin 2012).  
 
Reskins (2012) slutsats är att det aldrig har funnits en tid i USA där människors etnicitet inte 
har påverkat var de har bott, deras möjligheter till högre utbildning, deras hopp om ett 
anständigt jobb, deras tillgång till skälig högkvalitativ hälso- och sjukvård och de straff de 
har kunnat få för brott de har gjort. Således har det heller aldrig funnits en chans att upphäva 
flödet av nackdelar kring olika sociala strukturer och inte minst för att avsluta den onda 
cirkeln där socioekonomiska skillnader är överspridda över samhällsområden (Reskin, 
2012).  
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Reskins (2012) undersökning beskriver vilka grupper som oftast utsätts för diskriminering 
på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och inom skolsystemet och den historiska bakgrund 
som förklarar varför diskrimineringen ofta baseras på etnicitet. Undersökningen förklarar 
relationen mellan bostaden, arbetet och skolan som att de är tillgångar som är starkt 
kopplade till varandra och att motgångar inom dessa områden av den anledningen är 
självförstärkande. Därför bidrar strukturell diskriminering inom ett område till segregering 
inom flera samhällsområden. Reskins undersökning är av dubbel betydelse för vår studie 
eftersom den förklarar relationen mellan segregation på bostadsmarknaden, 
arbetsmarknaden och inom skolsystemet och även hur diskriminering inom dessa områden 
är en självförstärkande faktor som upprätthåller socioekonomisk segregation i ett samhälle. 
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Teorianknytning 

Befolkningsflyttningar 
Enligt Andersson m.fl. (2009) finns det i Göteborg fyra olika förklaringar till 
befolkningsflyttningar av svenskfödda och utlandsfödda på bostadsmarknaden som bidrar 
till etnisk segregation. De fyra begreppen som beskriver dessa typer av flyttningar utgör 
olika delar i segregationsprocessen, där de två första begreppen kan uppfattas som perioder 
innan segregationen tar fart. Den första förklaringen: segregationsgenererande flyttningar, 

beskriver utflyttning av inrikesfödda svenskar och inflyttning av utlandsfödda i ett område. I 
dessa områden bor fler utlandsfödda än i resten av staden. Varje sådan flyttningsrörelse 
påverkar segregationen genom att andelen utlandsfödda i det aktuella området ökar. Den 
andra förklaringen är segregationsgenererade flyttningar, vilket även här innebär att 
inrikesfödda svenskar flyttar ut från områden som domineras av utlandsfödda. Dessa 
flyttningar sker ofta av sociala skäl som exempelvis barnens möjligheter till trygga miljöer i 
skolor och förskolor. Den tredje förklaringen är institutionsgenererade inflyttningar. Den tar 
fasta på de centrala institutionernas roll, vilken innefattar skapandet och upprätthållandet av 
boendesegregationen. I detta fall innefattar begreppet institutioner offentliga aktörer som på 
något sätt kan påverka bostadssegregation, till exempel stat och kommun. Samtidigt så 
innefattar begreppet också dessa institutioners möjligheter att bryta sådana bostadsmönster. 
Den fjärde förklaringen, vilken benämns nätverksgenererade flyttningar, fokuserar på de 
mekanismer som påverkar den utlandsföddes inflyttning till områden som redan domineras 
av dennes landsmän. Andersson understryker dock här att dessa flyttningars förklaringskraft 
till den svenska boendesegregationen inte bör överbetonas. 
 
Anderssons (2009) undersökning förklarar hur segregeringen mellan svenskar och 
invandrare uppstår i Göteborgsregionen. I hans teori om de fyra olika 
befolkningsflyttningarna fokuserar vår studie på institutionsgenererade flyttningar. Denna 
förklaring berör kommun, landsting och stat. Av dessa offentliga aktörer är det endast i 
kommunens roll vi avser att fördjupa oss, eftersom de har huvudansvaret för 
bostadsförsörjningen. Våra respondenter är av den anledningen valda på grund av deras 
arbete inom kommunala verksamheter som hanterar mark och bostadsfrågor.  Anderssons 
teori om de fyra förklaringarna visar hur de olika flyttningarna hänger ihop. Utifrån 
Anderssons (2009) beskrivning av bostadssegregationen i Göteborg, vill vi undersöka om 
våra respondenter har uppmärksammat en etnisk segregation i Göteborg så som Andersson 
(2009). 

Klassreproduktion 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1993) undersökte varför människor väljer att 
underkasta sig eliten och bevara deras ställning. Han undrade vilka mekanismer som stödde 
denna underkastelse och bidrog till reproduktionen av deras maktställning. Bourdieus studier 
om bostaden visar hur klass påverkar en individs levnadsförhållanden och attityder. 
Bourdieu menar att våra val, vilka för oss anses som ett personligt uttryck för vår smak, 
egentligen är ett resultat av sociala och klassmässiga relationer. Val så som vårt arbete, vår 
bostadsform, våra intressen, är alla ett resultat av detta. Centrala begrepp i Bourdieus studier 
är habitus, fält och kapital. 
 
Bourdieus (1993:298) undersökningar av det franska skolsystemet visade att det framför allt 
understödde de övre medelklassbarnens habitus. Habitus innebär känslor, värderingar, 
beteende o.s.v. Sitt habitus får man med sig från sin uppväxtmiljö och detta präglar 
individen, oftast omedvetet, genom hela livet. Skolsystemet bidrar till klassamhällets 
reproduktion på grund av den felaktiga uppfattningen att utbildning är en likvärdig möjlighet 
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för alla, oavsett social bakgrund. Lärare får i uppdrag att behandla alla elever lika, vilket 
bidrar till att medelklass och underklass barn som inte har det habitus som skolan 
understödjer får sämre förutsättningar för att ta till sig och förädla kunskapen i utbildningen. 
När medelklassen och underklassen reproduceras överförs deras problem i skolan till deras 
barn och så går det runt i ett kretslopp. Enligt Bourdieu (1993:264) kan en individs habitus 
på så sätt underlätta eller försvåra hennes etablering inom ett fält. Med fält menas hur 
individer är inordnade i olika grupper baserade på t.ex. yrkeskategori, utbildning eller 
professionell status.  För att kunna etablera sig inom ett fält behöver individen ha ett 
fältspecifikt habitus, men även ett fältspecifikt kapital. 
 
Med kapital menar Bourdieu (1993:272) symboliska värden som betyder olika mycket inom 
olika sociala områden eller ”fält” som Bourdieu kallar det. Han urskiljer tre former av 
kapital: ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det ekonomiska kapitalet avser likviditet, 
tillgången till pengar, vilket är användbart inom alla fälten, men kanske mest betydelsefullt 
inom det ekonomiska fältet. Det sociala kapitalet kan avse sociala kontakter, 
grupptillhörigheter, men även familjeband hör hit. Det sociala kapitalet är därför viktigt 
inom alla fält, då personliga relationer och släktband historiskt varit mycket viktig vid 
maktskifte. Slutligen finns det kulturella kapitalet som innebär utbildning och annan 
fältspecifik kunskap. Detta kapital är viktigast inom det kulturella fältet, där 
utbildningssystemet ingår. Genom att omforma och reproducera sitt kapital har olika sociala 
grupper historiskt omvandlat och reproducerat makt och position i samhället och globalt. 
 
Bourdieus teorier om habitus, fält och kapital hjälper oss förstå hur socioekonomiska 
skillnader uppstår och reproduceras i samhället. Teorierna berör klassegregation och att 
makt reproduceras inom olika grupper i samhället. Detta tolkar vi som en förklaring till 
varför stadsdelar utvecklas olika beroende på vilka grupper som bor där. Teorierna visar 
även att pengar ensamt inte är avgörande för reproduktion av makt, utan att det finns 
medvetna och undermedvetna strukturer i framför allt det västerländska industriella 
samhället som upprätthåller elitens ställning. Vi vill koppla Bourdieus teorier om 
klassegregation till våra respondenters reflektioner samt tidigare forskning om 
bostadssegregation, för att försöka förklara hur bostaden eller bostadsområdet kan påverka 
olika gruppers inflytande och makt i samhället. 

Kritik mot Bourdieus klassreproduktionsteori 
Alice Sullivan (2002) forskare vid Oxforduniversitetet, kritiserar användandet av Bourdieus 
habitus och kapitalteorier i modern sociologisk forskning. Sullivan har gjort en kritisk 
granskning på flera empiriska studier som baseras på Bourdieus teorier. Framför allt riktas 
hennes kritik till hur Bourdieu förklarar utbildningssystemet som orsak för ojämlikhet 
mellan olika klassgrupper. Sullivan anser att teorin om habitus är för allomfattande och för 
innehållslös för att ha någon funktion för empiriska studier. Kapitalteorins funktion är hon 
mer positiv till, men med viss tveksamhet. I allmänhet visar forskning att kulturellt kapital 
har viss påverkan på en individs studieresultat, men att det inte kan förklara allt eller ens är 
en dominerande faktor för att elever från olika sociala klasser får olika utbildningsresultat. 
 
Problemet med Bourdieus teorier är att de används för att studera hela samhället, fastän det 
är oklart i vilken utsträckning som de kan vara en mekanism för social reproduktion och 
social rörlighet. En kritik är hur vissa av de empiriska studierna om kulturellt kapital 
motsäger varandra. Sullivan diskuterar hur detta kan ha sin grund i att de har utförts vid 
olika tidpunkter och i olika länder. Kanske är kulturellt kapital olika viktigt i olika länder 
eller fungerar annorlunda i olika länder vid olika tidpunkter. Till exempel menar Sullivan att 
kulturellt deltagande inte är lika klassdifferentierande i USA som i Frankrike, på så sätt att 
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man i USA i mindre utsträckning anser att bristande deltagande i hög kultur är ett resultat av 
kulturellt och socialt utanförskap. Sullivans slutsats om varför empiriska studier om 
Bourdieus kapitalteorier säger emot varandra, är för att studierna använder olika metoder 
samt att studierna definierar kulturellt kapital olika sätt. 
 
Sullivans kritik mot Bourdieus teorier går ut på att de kan göra mer skada än nytta om de 
används som materiel för myndighetsfrågor och om de medvetandegörs för den enskilda 
individen. Hon menar att elever från den lägre samhällsklassen kan hämmas i sina 
ansträngningar i skolan om de medvetandegörs om sina begränsningar som en empirisk 
sanning. Hon anser att Bourdieus teorier är allt för vaga och godtyckliga för att kunna styrka 
en sådan sanning. De elever som medvetandegörs om att de inte har resurserna som krävs 
för att uppnå akademisk- eller professionell elit kan påverkas negativt och få inställningen 
att det inte är någon idé att satsa på skolan. Enligt Sullivan är det mest givande för empiriska 
studier med utgångspunkt från Bourdieus klassreproduktionsteorier att studera 
kapitalbegreppen som en grundsten i den större helheten för att förklara klasskillnader i 
samhället (Sullivan, 2012). 
 
Vi tolkar Sullivans kritik mot Bourdieus teorier som att dessa ger allt för enkla förklaringar 
till komplexa problem. Fördelen med teorierna är att de är enkla att förklara så utomstående 
kan förstå sociologiska problem. Nackdelen, enligt Sullivan är att de är för enkla, så pass att 
de inte borde användas akademiskt. Vi har valt att ha med Sullivans kritik vid sidan av vår 
analys av Bourdieus teorier för att förhålla oss kritiska till våra slutsatser och för att få en 
nyanserad bild av när teorierna är relevanta och när de bör användas med försiktighet.  

Social Housing 
Social housing har ingen entydig definition, varje land har sin egen definition. Den svenska 
definitionen av social housing är bostäder som inte finns tillgängliga på den kommersiella 
bostadsmarknaden och som får offentligt stöd genom exempelvis billiga lån och som sköts 
av icke vinstdrivande företag. Social Housing avser äganderätt inriktat särskilt till ideella 
organisationer och lokala myndigheter. De bostäder som byggs för social housing anpassas 
så att hyran kan ligga under marknadsnivån. Det viktigaste med social housing är i vilket 
syfte husen tillhandahålls och vilka de riktar sig till. Social housing riktar sig i första hand 
till dem som inte kan konkurrerar på den kommersiella bostadsmarknaden och detta system 
har uppstått genom en rad faktorer. Den första är de allt högre bostadspriserna i Europa 
vilket gör det svårare att äga sin egen bostad. En annan orsak är de demografiska faktorerna, 
i synnerhet den ökade migrationen. Även ökade inkomstklyftor leder till en allt hårdare 
belastning på den privata hyressektorn, vilket är ytterligare en orsak (Scanlon &Whitehead 
(red), 2007). 
 
Social housing förekommer i stort sett i hela Europa där Nederländerna har störst andel av 
social housing. Sverige är ett av få länder som inte tillämpar social housing. Allmännyttan 
kan dock ses som social housing men skiljer sig ganska mycket från hur social housing har 
tillämpats runt om i Europa. Därför kan man säga att Sverige inte tillämpar social housing. 
Den stora skillnaden är att social housing enbart är tillgänglig för en viss grupp av 
människor medan allmännyttan var öppen för alla (Scanlon &Whitehead (red, 2007). 
 
Allmännyttan har minskat markant i Sverige, vilket beror dels på att regeringen under en tid 
subventionerade rivning av gamla bostäder i mindre attraktiva områden, exempelvis gamla 
industristäder. Andra bostäder i mer attraktiva områden har blivit sålda till 
hyresgästföreningar eller till privata hyresvärdar. En tredje orsak är att hyresgästerna själva 
har kunnat köpa loss sin lägenhet genom en policy som givit hyresgästen möjligheten till att 
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köpa sin hyreslägenhet. De kommunala bostäderna har därmed rört sig till att bli allt mer 
privatägda. De bostäder som idag är kommunalt ägda budgeteras inte i kommunens budget 
utan ligger utanför denna som ett eget företag eller organisation (Turner; Scanlon & 
Whitehead (red, 2007). 
 
De kommunala bostadsbolagen har på senare år etablerat en starkare ekonomisk vinst och 
har lyckats skapa en stabil ekonomisk grund, bland annat genom att hyresgästerna genom 
sina ökade hyror bidrar till att täcka bostadsbolagens investeringar. Dock har detta lett till en 
spänning mellan två fronter. Den första är den mellan de kommunala bostadsbolagen och 
Hyresgästföreningen. De kommunala bostadsbolagen hävdar att hyran på lägenheterna inte 
ger dem tillräckligt med avkastning. Samtidigt hävdar Hyresgästföreningen att 
bostadsbolagen tar orimligt betalt för sina tjänster och hyror. Konflikten kring vinstintresset 
ligger till grund för social housing. Utvecklingen på bostadsmarknaden har bidragit till att en 
del människor lämnas utanför bostadsmarknaden på grund av brist på ekonomiska resurser, 
vilket leder till ökad segregation (Turner; Scanlon & Whitehead (red, 2007 ).   
 
Den privata bostadssektorn återfinns oftast i ekonomiskt starka områden, där hyresgäster har 
en högre inkomst. Den kommunala bostadssektorn återfinns i större utsträckning i 
resurssvaga områden där hyresgäster har en betydligt lägre inkomst. Men även de 
demografiska skillnaderna utgör ett problem i Sverige. Invandrare dominerar boendet i 
kommunala hyresrätter tillsammans med ensamstående föräldrar. Trots att Sveriges har en 
uttalad bostadspolicy att ”alla ska få bo var de vill” fungerar inte detta på grund av 
skillnader i hyresnivåer mellan de kommunala och privata bolagen. Låginkomsttagare kan 
inte välja att bo i mer attraktiva områden (Turner; Scanlon & Whitehead (red, 2007).  
 
Tidigare hjälpte staten till med att bygga lågkostnadsbostäder. Då gav staten stöd till 
byggandet av billiga hyresbostäder genom att erbjuda bidrag för byggandet av denna typ av 
bostäder. Helst skulle bostäderna ha en låg hyra i högkostnadsområden. Det var delvis 
framgångsrikt, men nådde inte riktigt de dyra städerna och distrikten. En andra form av stöd 
var undantaget av skatteplikten för alla typer av bostadsbyggnation. Denna typ av stöd har 
dagens regering (2007) tagit bort, vilket har bidragit till mindre bebyggelse av hyresbostäder 
och större tilltro till att människor gör ”boendekarriär” från hyresrätter till bostadsrätter. Den 
svenska modellen bygger på att var och en ska kunna bestämma var den vill bo. Men detta 
har alltså inte kunnat uppfyllas på grund av de ökade bostadspriserna, mindre bebyggelse av 
hyresbostäder och bostadsbristen i storstäderna (Turner; Scanlon & Whitehead (red, 2007). 
 
Social housing är en teori som inte är testad i Sverige. För att hitta nya lösningar på 
segregationsproblematiken kan regeringen behöva prova social housing i någon form även i 
Sverige. I Göteborg efterfrågar lokala politiker nya metoder som kan underlätta rörligheten 
på bostadsmarknaden. Teorin om social housing diskuteras därför i denna studie och 
presenteras för våra respondenter som får ge sina egna reflektioner på bostadsmodellen. 

Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till Göteborgs kommun i vår undersökning. Våra respondenter är 
politiker och tjänstemän som arbetar inom Göteborgs kommun på Fastighetskontoret och 
Stadsbyggnadskontoret. Vi har valt dessa avdelningar för att de arbetar med mark- och 
bostadsfrågor i Göteborgs kommun.  
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METOD 

Val av metod 
I vår studie utgick vi från en kvalitativ metod och vi samlade in vårt empiriska material 
genom intervjuer. För att nå syftet med vår undersökning valde vi att utgå från ett kvalitativt 
perspektiv med en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Detta för att vårt syfte 
intresserar sig för individens uppfattning och tolkning av sin verklighet samt situation 
(Backman, 2008). Vi utgick från den tematiskt öppna intervjun då vi ansåg att detta passade 
vårt syfte bäst. Den tematisk öppna intervjun innebär att vi som forskare kunde utveckla 
samtalet med den som intervjuades (Aspers, 2011). I den tematiska intervjun är relationen 
mellan forskare och respondent jämlik och liknas mer ett vardagligt samtal. Detta gav oss 
möjlighet att ställa frågor som rör sig utanför vårt manus (Aspers, 2011). Vi valde att inte 
göra enkäter då vi ansåg att kvantitativa metoder inte lämpade sig för vårt syfte. Vi ville få 
fram respondenternas reflektioner av bostadssegregationen i Göteborg samt hur de arbetar 
med att motverka denna. Enkäter lämnar heller inte utrymme för respondenternas egna 
reflektioner på samma sätt som kvalitativa intervjuer, samt att det inte ger möjligheten att 
följa upp respondenternas svar och fördjupa sig i dessa (Backman, 2008). 
 
Inför intervjuerna var det viktigt att vi kontaktade respondenterna och förberedde dem på 
vad vi skulle studera. Detta är viktigt för att minska osäkerhet och känsla av obehag hos 
respondenten (Aspers, 2011). För att skapa en bra intervjusituation, inledde vi med 
inledande frågor till respondenten för att skapa en relation där båda parter kunde känna sig 
trygga. Denna situation i samtalet var ömsesidig, eftersom vi som forskare även berättade 
om oss själva och vad vi gör. Därefter blev samtalet mer naturligt och vi kunde utan problem 
ställa de svårare frågorna längre in i intervjun (Aspers, 2011).  

Urval 
Vi gjorde ett strategiskt urval, vilket innebär att vi valde ut dem som skulle ingå i 
undersökningen utifrån en redan känd egenskap (May, 2001). Respondenterna i studien 
valdes utifrån var de jobbade och vad de jobbade med. Vi kom i kontakt med våra 
respondenter genom att gå in på Göteborgs Kommuns internetsida. På internetsidan hittade 
vi kontaktuppgifter till lokala tjänstemän och politiker som arbetade på 
Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. Totalt intervjuade vi sex personer, två 
kvinnor och fyra män. För att hantera deras uppgifter konfidentiellt väljer vi att inte beskriva 
deras tjänster och befattning närmare. Vi har valt hänvisa till respondenterna som A, B, C, 
D, E och F.  
 
Flera av respondenterna har politiska uppdrag, så vi försökte få med personer från olika 
politiska partier. Vi var dock tydliga med att vi inte skulle lägga fokus på deras partipolitiska 
tillhörighet i analysen av intervjuerna. Vi ansåg att en blandning av personer från olika 
politiska partier kunde resultera i varierande svar till våra frågeställningar, vilket i sin tur 
kunde bidra till en mer nyanserad diskussion om bostadssegregationen i Göteborg. Vi ville 
försöka uppnå denna nyansering och ändå hålla vårt löfte till respondenterna om viss 
anonymitet. Därför får läsaren inte veta exakt vem som har sagt vad, men kan ändå ta del av 
olika politiska åsikter i diskussionen.  Andra förklaringar till varför vi inte har lyft fram 
deras partitillhörighet i studien är för att vi inte ämnar göra en komparativ studie som 
studerar likheter och skillnader mellan olika politiska åsikter. Vi ville endast undersöka 
deras åsikter, utan jämförelse. Dessutom är detta en relativt liten studie och ger på så sätt 
inget utrymme för ytterligare fördjupningar. 
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Material  
Materialet fick vi genom intervjuer med varje respondent. För att få materialet till vår 
undersökning konstruerade vi en intervjuguide. Denna finns bifogad som bilaga i arbetet. 
Guiden hade vi som ett hjälpmedel vid intervjuerna för att lättare kunna få fram material 
som passar till vårt syfte. Intervjuguiden konstruerade vi genom att skriva rubriker som 
fungerade som teman i guiden. Under varje tema formulerade vi en rad olika frågor som vi 
tillsammans utformat utifrån syftet med undersökningen. På så sätt kunde vi försäkra oss om 
att vi skulle få svar på det vi vill ha svar på. I guiden lämnade vi stort utrymme för att ställa 
följdfrågor, men även för respondenten själv att reflektera över sina svar (Aspers, 2011). För 
att underlätta analysarbetet spelade vi in varje samtal med hjälp av mobiltelefon. Detta 
skedde i samråd med varje respondent. 

Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att slutsatsen av forskningen är sann, dvs. att man har lyckats 
undersöka det man ville undersöka (May, 2001). Vårt syfte var främst att undersöka våra 
respondenters reflektioner kring bostadssegregationen i Göteborg. Våra frågeställningar och 
den slutgiltiga intervjuguiden höll fokus på detta (May, 2001).  
 
Med reliabilitet menas att resultaten av forskningen kan upprepas av andra forskare, att 
undersökningen är tillförlitlig. Det handlar om att i sin framställning komma så nära det som 
de intervjuade sa eller gjorde. Detta uppfyller vi bl.a. genom att vi i arbetet har 
dokumenterat hur vi gick till väga. På så sätt kan läsaren följa våra tankegångar. 
Användandet av bandspelare och kompletterande anteckningar under själva intervjuerna är 
också en del i detta (May 2001). Under arbetets gång har vi varit väldigt noggranna med att 
presentera intervjuguiden och bemöta varje respondent på samma sätt. Vidare ställdes 
intervjufrågorna i samma ordning under intervjuerna. Vi anser att vi har skapat god 
reliabilitet för arbetet inom det vi har kunnat påverka.  

Tillvägagångssätt 
För att hitta våra respondenter gick vi in på Göteborgs stads internetsida och sökte upp 
personer från Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. Därefter ringde och mejlade vi 
utvalda personer. Vi informerade dem om vad vi gjorde, frågade om de var intresserade av 
att delta i en intervju och presenterade vilka frågor de i så fall skulle besvara. Vi informerade 
dem att de skulle ha figurerade namn i vår uppsats. Detta för att deras svar inte ska kunna 
knytas till dem personligen. Vid analysen valde vi dock att ge dem bokstäver istället för 
figurerade namn. Vi ansåg att figurerade namn var svårt att använda då vi inte vet vilka 
namn som inte finns på deras arbetsplatser, samt för att det kan bli problematiskt om man 
använder både svenska och utländska namn, då utomstående lättare kan gissa att en person 
med utländsk bakgrund har deltagit i studien och lyckas räkna ut vem det var. 
 
När vi skulle kontakta våra potentiella respondenter bestämde vi oss att dela upp arbetet på 
så sätt att den av oss i gruppen som ringde en viss respondent skulle få fortsatt ansvar för 
resten av kommunikationen med den respondenten. Alla i studiegruppen presenterades vid 
kontakt via telefon och mejl, men samtalen och mejlen från oss skulle gå genom samma 
person. Detta tyckte vi var viktigt för att respondenten lättare skulle kunna kontakta oss. 
Genom att bara ge dem ett telefonnummer och en mejladress att hålla reda på, underlättade 
vi för att kontakten med oss i gruppen skulle fungera som smidigast. Vi ville inte skapa 
förvirring och irritation bland respondenterna då vi trodde att det skulle påverka deras 
inställning till att delta i studien (Aspers, 2011).  
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Under intervjuerna använde vi oss av inspelningsutrustning i form av mobiltelefon. Vid 
intervjuerna närvarade endast två av oss i studiegruppen. Detta gjorde vi för att undvika att 
hamna i en maktobalans (Aspers, 2011).  Alla intervjutillfällen började med att vi 
”kallpratade” en stund med respondenten för att skapa en bekväm relation och sedan ställde 
en av oss frågorna. Intervjuerna höll på mellan 30 till 60 minuter. Intervjuplatserna 
bestämdes tillsammans med intervjudeltagarna redan när vi bokade per telefon. Alla sex 
intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. 
 
För att fördela arbetsbördan i studiegruppen, gjorde vi en att-göra-lista, där var och en 
tilldelades uppgifter. De stora uppgifterna t.ex. transkribering, teorianknytning och tidigare 
forskning har fördelats jämt för att arbetsbördan inte skulle bli för stor på en enskild person. 
De delar som är vägvisande för arbetet har vi formulerat tillsammans t.ex. syfte, 
frågeställningar och metoddel. Detta ansåg vi nödvändigt för att gruppen skulle arbeta med 
studien utifrån en gemensam uppfattning. Av praktiska skäl har dock fördelningen av arbetet 
inte fullständigt följt den ursprungliga planeringen. Transkriberingen, till exempel, föll till 
största delen på en person p.g.a. tekniska problem med att skicka ljudfiler mellan gruppen. 
Vi i gruppen är dock nöjda med arbetsfördelningen och har överseende med att det inte gick 
som planerat. 

Bearbetning och analys av material 
Vi analyserade det empiriska materialet genom att skapa teman och dela in dessa i koder. De 
teman vi valde utgår från våra frågeställningar. Det är respondenternas beskrivning av 
bostadssegregationen i Göteborg, respondenternas åsikter om vilka strukturer som 
upprätthåller bostadssegregationen i Göteborg, respondenternas strategier för att motverka 
bostadssegregationen i Göteborg och respondenternas reflektioner kring relationen mellan 
segregering på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och inom skolsystemet.  Koderna 
hämtades från intervjupersonernas svar, där utvalda ord och uttryck utgör koderna. Tema 
och koder är ömsesidigt uteslutande så att de inte blandas ihop vid sammanställningen 
(Aspers, 2011). 
 
De koder som lyfts fram är stadsdelar, bostadsbrist och långsamma processer, svensk 
bostadspolitik, inkomstskillnader, social blandningspolitik, social konsekvensanalys, social 
housing och nätverk. Dessa kopplas samman med tidigare forskning och teorier om klass 
och segregering i diskussionsdelen.  
 
Efter varje genomförd intervju påbörjade vi arbetet med att transkribera ljudinspelningen till 
text. Enligt Aspers (2011) måste forskaren efter att den gjort en intervju, omarbeta materialet 
till text för att möjliggöra egna reflektioner och för att underlätta kodning och analys. Att 
påbörja transkriberingen direkt efter en genomförd intervju anser vi var bra, eftersom minnet 
var färskt underlättade det för oss att tidigt reflektera och analysera vad sagts under 
intervjun. I transkriberingarna antecknade vi skratt och andra nödvändiga gester för att 
kunna titta tillbaka i texten och förstå i vilken sinnesstämning olika meningar sades. Detta 
var dock svårt att återberätta i resultatet och resultatdiskussionen. Där vi uttryckligen har 
skrivit att vi har tolkat ett visst svar från en respondent är ett sådant tillfälle där kroppsspråk 
kan ha varit avgörande för vår tolkning. Detta kan förklara om du som läsare har läst ett citat 
i uppsatsen och fått en uppfattning om innebörden av orden som skiljer sig från hur vi har 
tolkat citatet. I några av de inspelade intervjuerna var det dessutom svårt att i efterhand 
förstå respondenternas svar på grund av hur röstläget förändrades i olika sinnesstämningar. 
Detta gjorde det svårt för oss att i vissa fall lyckas skriva av respondenternas svar ordagrant. 
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Transkribering som metod för att bearbeta sitt material är dock en extremt tidskrävande 
process, vilket var en nackdel för oss då nästan all transkribering utfördes av samma person. 
Fördelen var att vi lärde känna vårt material på djupet och kunde återge resultat nästan 
ordagrant med citat i resultatdelen. 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (1990) finns det forskningsetiska regler som 
humanistisksamhällsvetenskaplig forskning ska ta hänsyn till. Informationskravet är den 
första av de etiska forskningsreglerna. Denna regel innebär att de som ingår i 
undersökningen ska informeras om undersökningens syfte. I informationskravet ingår att 
forskaren informerar om vad som förväntas av deltagarna, vilka som ingår och vad 
forskningen ska användas till. Respondenterna ska även informeras om att deltagandet är 
frivilligt samt att de har möjlighet att avbryta deltagandet när de vill. Informationskravet 
uppfyller vi i detta arbete genom att vi informerade våra intervjupersoner via mejl och 
telefon att deras deltagande är frivilligt. Vi kommer också att informera om publiceringen 
samt hur tillgängligt vårt arbete blir för allmänheten. Syftet med undersökningen 
meddelades i mejlbekräftelsen för intervjubokmingen. Dessutom frågade vi alla 
respondenter om de vill få den slutgiltiga uppsatsen, vilket alla respondenter var positiva till. 
Vi kom överrens om att uppsatsen kommer att skickas via mejl när den har bedömts. 
 
Den andra principen är samtyckeskravet och innebär att respondenterna ska ge tillstånd till 
deras deltagande i vår undersökning och att de inte utsätts för påtryckningar från forskaren 
om de väljer att avbryta deras deltagande. Frågan om deltagande till respondenterna ställdes 
på så sätt att vi gav utrymme för dem att avböja till deltagande, vilket vissa även gjorde. De 
som ändå har ställt upp på intervju har varit positiva till deltagandet och vi tolkade det som 
att de i och med detta gav sitt samtycke till att ställa upp i intervjun. 
 
Den tredje principen benämns som konfidentialitetskravet. Denna regel innebär att uppgifter 
som tas om personer ska behandlas med försiktighet. Regeln innebär att känslig, samt 
personlig information skall lagras tryggt och säkert så att inte obehöriga kan få tillgång till 
den. Denna princip anser vi ha uppfyllt, eftersom vi inte har några personuppgifter i 
materialet. De figurerade personer vi hänvisar till i uppsatsen kan inte leda frågor eller svar 
till någon specifik person. Då vi var medvetna om att ålder är något väldigt personligt och 
därför kan upplevas som känsligt om den nämns, valde vi att inte ställa den frågan till våra 
respondenter. Vi har antagit att våra respondenter är i åldersgruppen mellan 40-65 år. Vi var 
även väldigt tydliga med att informera respondenten om att vi inte fäste någon vikt vid deras 
politiska åsikter.  
 
Den sista principen benämns som nyttjandekravet, vilket förklarar att den information som 
har insamlats för forskningen endast får användas för just forskningsändamålet och inget 
annat. De intervjuer vi spelade in raderades efter att vi hade skrivit klart resultatdelen. Det är 
endast det som lyftas fram i resultatet som vi diskuterar i uppsatsen, allt annat som sades har 
vi valt att utelämna. Vi har kvar det transkriberade materialet för att kunna dubbelkolla 
svaren ifall vi skulle ha missuppfattat något, men ljudinspelningarna med respondenternas 
röster är raderade för att minimera risken att de skulle hamna i fel händer om våra mobiler 
skulle bli stulna eller borttappade. 

Förförståelse 
Diskussionen om segregation grundar sig ofta på fördomar och en förförståelse som inte har 
någon direkt vetenskaplig förankring. Vi i studiegruppen är heller inget undantag. Vår egen 
förförståelse bygger mycket på det som förmedlas av media kring vissa bostadsområden, 
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därför är även vi ganska snabba med att skaffa oss en uppfattning, även om bilden är 
felaktig.  Genom att alla i gruppen bor, och till viss del är uppväxta, i Göteborg kan vi 
genom vår förförståelse uttrycka oss om vilka grupper som bor i olika områden. Vår 
erfarenhet säger även att de socioekonomiska problemen är större vissa områden. Eftersom 
vi alla har en nära anknytning till Göteborg kan det vara lätt att fastna i vår egen 
förförståelse och våra fördomar när vi studerar vår egen stad. Detta kan skapa en oönskad 
självuppfyllande profetia i resultat och analysarbetet. Vi ville därför försöka vara öppna och 
förhålla oss kritiskt till vad respondenterna sa utan att tolka in för mycket utifrån vad vi 
själva har för värderingar i frågan.  
 
Vi i studiegruppen har sett dokumentären På rätt sida älven av Janne Josefsson från 1987, 
där han belyser klasskillnader mellan områdena Biskopsgården och Örgryte. Bilden av 
Biskopsgården som ett ”problemområde” präglat av socioekonomiska problem och Örgryte 
med, i alla fall utåt sett, har väldigt få socioekonomiska problem visar en stark 
klassegregation i staden. Vi anser att media har en stor påverkan på vår bild av Göteborg. 
Genom att vissa områden i Göteborg framställs som problemområden, blir även 
människorna som bor där framställda som ett problem. Många av dessa är låginkomsttagare 
och har utländsk bakgrund, vilket skapar ett förtryck mot bidragstagare och invandrare.  
Diskussionen om segregation kretsar väldigt mycket kring dessa områden och människor, 
när den egentligen borde involvera hela staden.  
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RESULTAT 
Intervjuerna resulterade i flera gemensamma reflektioner. De mest aktuella utifrån denna 
texts utgångspunkt kommer att redovisas nedan. De punkter som främst kommer att 
redovisas är hur bostadssegregationen i Göteborg beskrivs av våra respondenter som arbetar 
med mark- och bostadsfrågor, vilka strukturer de anser upprätthåller segregationen, hur de 
arbetar med att motverka bostadssegregation samt relationen mellan bostadsmarknaden, 
arbetsmarknaden och skolsystemet. Vi använder oss av citat för att beskriva resultatet från 
de kvalitativa intervjuerna. Citaten infogas ordagrant, vilket innebär att de är skrivna med 
talspråk och kan vara svåra att läsa. Vi har valt att hänvisa till respondenterna som A, B, C, 
D, E och F i resultatet. 

Respondenters beskrivning av bostadssegregationen i Göteborg 
Stadsdelarnas stad 
C: ”Boendet har fått en viktigare del i ens liv och man identifierar sig själv mer med sitt 

boende idag. – Var bor du? – Jaha, du är en sån.” 

 
Gemensamma beskrivningar av Göteborgs bostadssegregation är att staden är uppdelad i 
olika stadsdelar där olika boendeformer dominerar. En respondent (E) förklarade det på så 
sätt att människor med mycket pengar bor på ett ställe, människor med mindre pengar bor på 
ett annat och människor utan pengar bor på det tredje. Respondent (F) menade att det finns 
självvalda stadsdelar och mindre självvalda stadsdelar. Hon menade att de som bor i mer 
välbärgade stadsdelar har större flyttkraft och kan välja var de vill bo, medan de motsatta 
stadsdelarna inte har lika stor flyttkraft. Något som flera respondenter lyfte upp var nyttan av 
att förstå att oavsett om ett område domineras av egna hem eller av hyresrätter så är de lika 
segregerade för de attraherar olika grupper i samhället. Segregationen består i att grupperna 
blir åtskilda geografiskt utifrån boendeform.  
 
En annan viktig aspekt som kom fram under intervjuerna är hur stadsdelarna skiljer sig åt 
socioekonomiskt, vilket inte bara påverkar vilken typ av bostäder som finns utan även 
standarden på dem. Bostäder i områden där många har dålig ekonomi kan inte alltid 
renoveras även om de skulle behövas, för det skulle innebära att folk inte skulle ha råd att bo 
kvar och måste flytta. Den socioekonomiska aspekten bidrar indirekt till etnisk segregation 
eftersom invandrare generellt är överrepresenterade i områden med socioekonomiska 
problem. En respondent (E) uttryckte privatisering som ett problem och uttryckte att det 
finns olika resurser i olika områden eftersom marknaden styr. Detta leder till att företag inte 
satsar i resurssvaga områden. Han menade att vissa områden på så sätt blir utan 
vårdcentraler eller apotek för att det inte lönar sig ekonomiskt att driva dem där. Respondent 
(F) visade oss Göteborg stads statistikdatabas på sin dator och en undersökning som hette 
Gotrents. Den visar hur olika stadsdelar har utvecklats de senaste tio åren utifrån 
eftergymnasial utbildning och förvärvsinkomst. Hon visade oss att vissa stadsdelar ständigt 
ökar på dessa punkter medan andra står still eller till och med går bakåt.  
 
En ytterligare aspekt av bostadssegregationen var relationen till den egna stadsdelen. Genom 
att referera till Roger Andersson (2009) lyfte flera respondenter fram flyttningsmönstren i 
Göteborg som en del av bostadssegregationen. De sa att göteborgare generellt håller sig nära 
den stadsdelen där man är uppvuxen. Ett exempel var hur boende på Hisingen inte gärna 
flyttar till fastlandet och tvärtom. En av respondenterna (E) tog sig själv som exempel och sa 
att han aldrig har bott längre från Frölunda torg än 3,5 km. Han sa även att just där han bor 
kallas för ”internationella längan” för att det bor så många invandrare där.  
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Respondenternas åsikter om vilka strukturer som upprätthåller  
bostadssegregationen i Göteborg 
Bostadsbrist och långsamma processer 
E: ”Det är så långa processer, så när man träffar människor som är bostadslösa så känns 

det lite jobbigt att säga att om tio år kanske vi har ett hus på gång. Det är ingen rolig känsla 

så va.”  
 
Flera respondenter tog upp hur bostadsbristen bidrar till segregationen i staden. Respondent 
(F) sa att det är lika dyrt att bygga bostadsrätter som att bygga hyresrätter, därför är det mest 
bostadsrätter som byggs idag för att fastighetsägarna ska kunna vinstmaximera. Bostäderna 
byggs dessutom i centrala attraktiva lägen, vilket innebär höga hyror i de fall man gör dem 
till hyresrätter. Därför är det svårt att bygga till resurssvaga grupper när man bygger nytt. 
Detta bidrar till en bostadsbrist för dem som inte har råd att bo i en nybyggd central 
lägenhet. (A) kritiserade även bostadskösystemet på Boplats som ett ohållbart system. Han 
sa att det ibland är över 3000 sökande på samma lägenhet, vilket innebär att man måste ha 
flera års kötid för att ens få komma på visning. Detta menade han tar alldeles för lång tid. 
 
Respondent (D) sa att hans kontor har fått ”lite skäll” för att planeringsprocessen för 
nybygge tar lång tid i Göteborg. Han sa att de långsamma processerna beror på att man 
måste titta tillbaka på tidigare projekt och väga in för och nackdelar med det man tänker 
bygga i förhållande till det som redan finns. Tidigare diskuterade man mycket miljöfrågor i 
planeringsprocessen och att man de senaste åren även diskuterat de sociala konsekvenserna, 
vilket gör processerna ännu långsammare. Respondenten (E) sa att de långa processerna ofta 
beror på att det finns så många olika intressen som ska samspela under en planeringsprocess. 
Dels har byggbolagen sina privatekonomiska intressen medan hans kontor har intresse av att 
försöka ändra platsen som man ansökt att bygga på. Sedan finns det byråkratiska hinder som 
kräver att en detaljplan måste göras, vilken ofta ändras flera gånger innan den är färdig. 
Sedan finns det politiska problem mellan partierna när de drar åt olika håll i vissa frågor. För 
att få fram ett beslut måste man lyfta olika lösningar så alla kan stödja beslutet som tas. Ofta 
måste detta kompromissas fram till en gemensam lösning. Han sa att från den dagen som de 
på kontoret får en markanvisning till att det faktiskt står ett hus färdigt kan ta upp till tio år 
eller mer. 
 
Svensk bostadspolitik 
D: ”Du ska inte ha några subventioner, du ska inte ha bostadsbidrag, var och en ska betala 

vad det kostar. Det är ju den politiken som regeringen för”. 
 
Respondenten (D) kritiserade den svenska bostadspolitiken på en specifik punkt. Eftersom 
kommunen har bostadsförsörjningsansvar, ansåg han att staten måste skapa bättre 
förutsättningar för kommunerna att hantera de behov som finns. En utsatt grupp som han 
nämnde är dem som inte har några pengar alls och deras chanser på bostadsmarknaden som 
den ser ut idag. Flyktingar, hemlösa och andra grupper i utsatta situationer nämndes som en 
akut grupp. Han ansåg att dessa grupper är mest utsatta av statens icke 
subventioneringspolitik. Han uttryckte dock att staten faktiskt subventionerar bostäder, men 
bara för dem som äger sin bostad. Han tog ROT-avdraget som exempel på en subvention. 
Ett annat exempel han nämnde var att den som äger en villa får dra av ränta på lånet, medan 
den som bor i hyresrätt inte kan få subventionerad hyra. Han menade att staten med denna 
politik skapar orättvisor genom att subventionera för äganderätter, medan den som bor i 
hyresrätt inte får tjäna en krona på sitt boende.  
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Respondenten (F) jämförde nutida bostadspolitik med folkhemspolitiken från 40- och 50-
talet. Hon sa att förut fanns det statliga bidrag för att bygga nytt vilket gjorde att man kunde 
bygga nytt med god standard och de som inte hade råd att bo där kunde få bostadsbidrag. 
Sedan det avreglerades ska varje bostadsprojekt bära sin egen ekonomi. Flera respondenter 
lyfte fram Svensk bostadspolitik i relation till övriga Europa vad gäller subventionering. 
Nästan alla andra EU-länder har möjlighet att subventionera bostäder för resurssvaga 
grupper, men svensk bostadspolitik säger att bostadsmarknaden måste styras av 
marknadspriser. Detta gäller främst hyresbostäder.  
 
Respondent (F) ansåg att rikspolitiska beslut har störst påverkan på att bostaden snarare är 
en handelsvara än en rättighet. Hon ansåg att bostaden är en vara som styrs av utbud av 
efterfrågan. Hon själv ansåg att det var bättre då bostaden var en rättighet och man byggde 
välutrustade lägenheter där både städaren och ingenjören kunde bo. Städaren kunde lösa 
hyran med bostadsbidrag om det behövdes. Respondent (B) uttryckte det på så sätt att han 
tror det är svårt att införa subventionerade bostäder i Sverige eftersom det innebär att någon 
måste vara beredd att gå miste om de intäkter som det kommer att kosta. Han tror inte det är 
möjligt att införa med den bostadskultur vi har idag. 
 
En annan aspekt som togs upp var hur man har dragit gränserna i Göteborg. Respondent (B) 
sa att gränserna inom staden visar en segregerad bild som inte nödvändigtvis behöver vara 
geografisk. Att gränserna för de olika stadsdelarna avspeglar var olika former av bostäder 
finns, ger en segregerad bild rent geografiskt, när segregationen egentligen har andra 
orsaker. Han menade att ett område som domineras av småhus i sig inte är mer attraktivt än 
ett område som domineras av hyresrätter.  Anledningen för att det domineras av småhus är 
för att det byggdes många småhus där på 70-talet och så har man dragit gränsen runt det 
området. Han sa att om man hade haft en stad med ett blandat boende från början, så hade 
man inte sett geografiska klasskillnader lika tydligt som man ser idag.  
 
Inkomstskillnader 
B: ”Och då är det inte boendet i sig som är den avgörande faktorn, det är skillnader i 

ekonomiska förhållanden och livschanser mellan olika grupper som har ökat.” 

 
En återkommande reflektion under intervjuerna var att boendesegregation är en avspegling 
på skillnader i samhället i stort. Respondent (B) sa att det inte enbart är politik eller ekonomi 
som påverkar var folk bor, människors egna val har också påverkan. Att de som är 
resursstarka ständigt rör på sig och har valmöjligheter, medan de resurssvaga ofta bor kvar i 
samma område länge eller flyttar mellan liknande områden. Ett annat 
segregationsgenererande mönster är att resurssvaga som till en början bor i utsatta områden 
tenderar att flytta till resursstarka områden när de lyckats etablera sig. På så sätt förblir de 
utsatta områdena resurssvaga. Respondenten refererar till Tapio Salonens (2012) 
undersökning Befolkningsrörelser, försörjningsvillkor och bostadssegregation som utfördes 
i Malmö. Han menar att det inte är boendet i sig som har blivit mer och mer segregerat, det 
är de sociala klasserna. I detta fall menar han inkomstskillnader mellan olika yrkesgrupper  
när han säger klasser. Att inkomstskillnaderna har ökat mer mellan klasserna mer än inom 
klasserna skapar en bild av att en stad blivit mer och mer boendesegregerad eftersom olika 
områden har utvecklats olika mycket. De som har tjänat mest de senaste 20 åren har ökat 
sina inkomster och de som tjänade minst då, tjänar ännu mindre idag. Han menar att vi har 
fått en särskiljning mellan olika grupper i samhället, vilken avspeglar sig starkast på 
bostadsmarknaden. 
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Respondenters strategier för att motverka bostadssegregationen i 
Göteborg 
Social blandningspolitik 
F: ”Alla vill bygga centralt”.  
 
Respondent (B) pratade om politiska mål som finns för att försöka åstadkomma blandade 
upplåtelseformer i de nya områden som byggs. De är en del i Göteborgs kommuns 
blandpolicy för anvisning av mark som han refererade till. Syftet med den är att den ska leda 
till ökad social blandning. Han beskrev policyns innehåll i tre delar. Den första delen är att 
blanda upplåtelseformerna i sig. Inom detta försöker man bland annat åstadkomma en jämn 
procentfördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter i staden. Den andra delen är att 
medvetet försöka komplettera med olika upplåtelseformer i specifika områden. Den tredje 
delen är att arbeta med utgångspunkt från det som redan finns, till exempel att se till att den 
fysiska tillgängligheten håller god standard överallt 
 
Något som dock är svårt att kontrollera med upplåtelseformerna är var olika bolag vill 
bygga. Flera respondenter nämnde problematiken med att det finns olika högt tryck på var 
man vill bygga och etablera i staden. De områden som inte anses attraktiva, Angered 
nämndes som exempel, riskerar att förlora viktiga resurser på grund av vinstmaximering från 
byggbolagen. Dessutom var många noga med att påpeka att det endast är den kommunala 
marken som de kan styra över. Upplåtelser av privat mark regleras genom lagar och kan inte 
påverkas för att uppnå kommunala mål. Inte heller hyressättningen kan påverkas vid en 
upplåtelse, eftersom den styrs av marknadspriser. 
 
En annan aspekt på upplåtelseformer är hur de påverkar människors drömmar och mål. 
Förutom att den som har en låg inkomst ofta inte kan välja att bo var den vill, så kan den 
låga inkomsten innebära att personen aldrig har möjlighet att äga din egen bostad eller 
överlämna något av värde till sina barn. Respondent (C) reflekterar utifrån 
bostadsmarknaden i Stockholms innerstad. Hon sa att man där har sålt ut hela innerstaden 
för att vinstmaximera. Detta menar hon endast gynnar den första köparen som har bott i en 
hyresrätt i till exempel 20 år och kan förhandla sig till ett bra pris då bostaden omvandlas till 
bostadsrätt. När den i sin tur säljer bostaden kan den göra en vinst på 100-200 procent 
eftersom försäljningspriset endast styrs av hur mycket pengar folk är beredda att betala för 
en attraktiv bostad. Med denna metod har endast de med god ekonomi möjlighet till 
äganderätt av en bostad och de attraktiva bostäderna stannar i cirkulation mellan dem. 
Slutligen förtydligar respondenten syftet med reflektionen: 
 
C: ”Så en blandad boendeform, en blandad upplåtelseform, både med vilken typ av 
lägenheter men också vilken typ av upplåtelse, bostadsrätt, hyresrätt, egna hem eller 

kooperativ. Mitt parti som jag representerar har alltid haft dessa frågor så det är inget nytt 

för oss, vi har alltid försökt att värna om det gemensamma ägandet och vi ser bostaden som 

en social rättighet. Det ska inte vara som grädde på moset, utan det ska vara en bas som 

annat och en skyldighet för det här landet, för den här staden, för den här kommunen att 

ansvara för.” 

 
Social konsekvensanalys 
F: ”Det här är ett sätt att visa att allt vi gör på den lilla skalan påverkar den stora skalan 

och vice versa.” 

 
Förutom att blanda upplåtelseformer i olika områden, används analysverktyget Social 

konsekvensanalys (SKA) för att motverka socioekonomisk segregation i Göteborg. 
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Respondent (F) nämnde att detta har tagits fram för att politikerna i staden efterfrågade en 
modell på den sociala dimensionen i stadsplaneringen. I den identifierar man nuläget och 
redogör för vilka åtgärder som kan göras för att skapa en mer sammanhållen stad. Den 
används under hela processen t.ex. om man ska bygga nytt. Den har rubrikerna 
sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. Hon förklarade att modellen ska visa 
att allt de gör påverkar staden både på makro- och mikronivå. Hon kritiserar dock hur 
modellen har använts på så sätt att man ändå inte alltid kopplar konsekvenserna till staden 
som helhet, utan endast vad de innebär för den enskilda stadsdelen där man ska bygga. På så 
sätt tas det med stöd av verktyget ändå beslut som kan få konsekvenser för hela staden. 
 
Social housing 
E: ”Det är ett hopplöst läge för man blir ju som man umgås.” 

 
Uttrycket social housing kände alla respondenter till och flera använde det under intervjun 
även innan vi ställt den specifika frågan om modellen. I vissa fall har vi förklarat vad vi 
utgår ifrån när vi använder begreppet, men i de flesta intervjuer har vi känt av att personen 
uppfattar uttrycket så som vi har tolkat det och då valde vi att inte definiera det. 
 
Respondent (F) jämförde social housing med miljonprogrammet i Sverige under 60- och 70-
talet. Meningen var att det skulle byggas bra bostäder för resurssvaga grupper, men hon 
säger att det gick lite fort och blev för storskaligt i specifika områden. En annan brist var att 
det inte tagits om hand efteråt och att många av bostäderna idag är i väldigt dåligt skick. 
Flera av respondenterna beskrev nackdelarna med social housing på så sätt att det kan gå fel 
om man gör det i för stor skala. Att man bygger hela områden som är social housing eller ett 
helt hus i ett område. Istället menar de att man borde satsa på några lägenheter utspridda i 
olika hus och i olika områden för att det inte ska skapas utpekade områden eller hus där folk 
med lite pengar bor. Om det händer menar många att social housing i sig kan vara det som 
upprätthåller klassegregation i samhället eftersom det pekar ut utsatta grupper. 
 
Att bygga billiga bostäder är en fråga som respondent (A) aktivt har drivit. Han menar att 
alla han har pratat med håller med om det han säger, men att ingen vill göra någonting åt 
det. Han menar att det har blivit för dyrt att bo, oavsett boendeform. Han jämförde 
bostadsmarknaden i Göteborg idag med hur det såg ut när han själv växte upp. Han sa att när 
han växte upp fanns det många billiga lägenheter, men att få av dem finns kvar idag för att 
de rivits eller renoverats. Detta ökar bostadspriserna och bidrar till dyra hyror och bostäder. 
Han var negativ till social housing så som han menar att det har används i många andra EU-
länder. Han ansåg att det kategoriserar folk. Ett exempel på en lösning som respondenten tog 
upp var att skapa social blandning genom att sprida ut studentbostäder i staden. Eftersom 
studenter måste bo billigt på grund av att de ofta har lite pengar. Han menade att studenter 
dessutom är nyttiga att ha i olika områden eftersom de är skötsamma med sitt boende och 
för att de utnyttjar omgivningen mycket genom att gå på caféer, träffas på offentliga platser 
och för att de ofta rör sig med cykel istället för bil. 
 
Generellt var inställningen negativ till social housing. Flera ansåg att uttrycket har en 
negativ klang och att det inte ens går att använda inom bostadspolitiken i Sverige utan att 
folk ryggar tillbaka. ”Därför säger vi socialt blandat boende istället”, avslutade respondent 
(E) frågan om social housing. Men en återkommande reflektion var att det är viktigt att 
diskutera social housing så att man genom modellen kan utveckla en svensk modell som 
fungerar i enligt med vår bostadsmarknad och bostadspolitik.  
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Respondenternas reflektioner kring relationen mellan segregering på 
bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och inom skolsystemet 
Nätverk 
F: ”Ja, om man ser i sydväst bor folk som har sina kontakter, sina nätverk och sina 

positioner och sin ekonomiska ställning. Så tar vi nordost så har vi ju liksom det motsatta.” 

 

D: ”Löser vi det med jobb får vi en utveckling i samhället.” 

 
När vi frågade om sambandet mellan segregation på bostadsmarknaden och på 
arbetsmarknaden svarade flera respondenter att nätverk är viktigt i båda fallen. Respondent 
(B) sa att kösystemet på den kommunala bostadssidan Boplats är positivt på så sätt att det 
minskar risken för nätverksberoende om du ska få en bostad, till skillnad från 
arbetsmarknaden om du ska få ett jobb. Han menade att de kommunala bolagen på så sätt 
bidrar till mindre segregering och eventuellt mindre diskriminering på bostadsmarknaden, 
vilket han tror ofta förekommer på arbetsmarknaden där kösystem inte existerar av praktiska 
skäl. Respondent (A) nämnde nystartskvarter som en metod för att bearbeta både 
bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Han sa att gamla hus inte borde rivas, utan 
bevaras. Istället borde man bygga arbetstillfällen i området för människor genom att få dit 
butiker, caféer mm och höja områdets köpkraft.  
 
Respondent (D) ansåg att jobbfrågan är den viktigaste frågan att lösa för att motverka 
socioekonomisk segregering. Att ha en bostad, men inget jobb är vanligt, men att ha ett jobb 
utan bostad är ovanligt. Han nämnde också hur jobbet är starkt kopplat till värdigheten att 
känna att man kan försörja sig själv. Han förklarade det på så sätt att problemet finns på tre 
nivåer. Det är den enskildes ansvar, det är kommunens ansvar och det är statens ansvar. 
Fallerar någon av dem så funkar inte systemet och problemet kvarstår. Han berättade att en 
aktuell metod för att lösa problematiken på bostadsmarknaden genom att bearbeta 
arbetsmarknaden är den kommunala verksamheten Utveckling nordost, där man försöker 
hitta lösningar till att locka till sig flera företag, skapa jobbmöjligheter och ge det nordöstra 
området i Göteborg bättre rykte.  
 
Respondenten (D) reflekterade över skolans roll i den socioekonomiska segregationen. Han 
sa att eftersom studenter inte kan få längre framförhållning vid ansökan till studier på annan 
ort kan de inte förbereda flytten och istället tvingas leta efter bostad en månad innan 
studierna ska påbörjas. Han syftade på att antagningsbeskeden kommer för nära inpå 
studiernas start. Detta skapar ett hårt tryck på bostadsmarknaden kring antagningsperioderna 
i januari och juli. Ett annat problem är att de studenter som lyckas få tag på en 
studentlägenhet tvingas leta efter både en ny bostad och nytt jobb under slutet av sina studier 
eftersom de efter studierna inte får bor kvar i sin bostad. Har man ett litet kontaktnät, kan 
man därför bli väldigt utsatt både på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden som 
nyutexaminerad student. Respondenten ansåg att högskolorna har mycket kvar att göra där 
för att underlätta för studenternas utsatthet på bostadsmarknaden. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 
I vår uppsats har vi undersökt hur lokala politiker och tjänstemän i Göteborg ser på 
segregationsproblematiken och hur de arbetar med mark och bostadsfrågor för att bekämpa 
bostadssegregation. I denna del diskuterar vi det empiriska materialet i relation till tidigare 
forskning och valda teorier. Vi diskuterar varje fråga separat för att tydligt visa att vi har 
diskuterat alla frågeställningar samt för att det ska vara lättare för läsaren att hänga med i 
diskussionen. 
 
Hur kan man beskriva bostadssegregationen i Göteborg?  
Intervjuerna bekräftade vår förförståelse om Göteborg som en väldigt segregerad stad. Det 
flera respondenter betonade var hur segregationen innebär att personer med svensk bakgrund 
bor i vissa områden och personer med invandrarbakgrund bor i andra områden. Flera 
respondenter har använt ordet invandrare när de menar personer med utländsk bakgrund. Vi 
har diskuterat om ordet invandrare används väldigt slarvigt i många fall. Vi erkänner att 
även vi inte alltid har varit tydliga med begreppet. Vi har utgått från att de har förstått att vi 
har syftat på personer som bor i Sverige, men är födda i ett annat land. Men ofta när vi har 
hört begreppet invandrare verkar det som att respondenten har syftat på utlandsfödda eller 
inrikesfödda med invandrarbakgrund, som dessutom befinner sig i utsatta situationer. Det är 
åtminstone vår tolkning utifrån intervjuerna. Det vi vill diskutera är om alla 
invandrargrupper är lika utsatta på bostadsmarknaden, på arbetsmarknaden eller i skolan. 
Reskins (2012)  forskning om rasdiskriminering i USA ger ”nej” som svar på frågan. Även 
Andersson m.fl. (2009) menar att det inte är invandring i sig som skapar olika typer av 
segregation. Han pekar istället på socioekonomiska mekanismer som till exempel 
prisbildningen på bostadsmarknaden, hushållens gemensamma resurser samt möjligheter att 
välja var man vill bo som segregationsfrämjande faktorer.  
 
Vilka faktorer upprätthåller bostadssegregationen i Göteborg? 
Flera respondenter ansåg att en stor del av segregationens problem är orsakade av en rad 
politiska beslut. Bostadsbristen i Göteborg togs upp som ett stort problem. Boplats, som är 
ett delvis kommunalägt bolag, fick kritik för sitt långsamma kötidssystem som en 
upprätthållande segregationsfaktor.  En av respondenterna (A) uttryckte att vissa lägenheter 
har över 3000 sökande, vilket han ansåg innebär att man måste ha kötid på flera år för att få 
komma på visning till en sådan lägenhet. Vi tolkar denna reflektion som att respondenten 
anser att kösystemet missgynnar de som behöver en bostad snabbt till förmån för dem som 
redan har en bostad och står i kö i flera år bara för att samla kötid för framtida flyttningar. 
Trycket blir då högt på attraktiva lägenheter medan de mindre attraktiva lägenheterna inte 
har lika stort tryck. Har man kort kötid har man alltså liten chans att bli erbjuden en attraktiv 
lägenhet. Detta kan förklara reproduktionen av fattiga hushåll i fattiga områden som Roger 
Andersson (1999) ser i sina undersökningar.  
 
En annan upprätthållande segregationsfaktor som diskuterades var de svenska lagarna mot 
subventionering av bostäder. Respondent (D) uttryckte att flyktingar, hemlösa och andra 
personer i utsatta situationer är akuta grupper som drabbas hårt av icke 
subventioneringslagarna. Han uttryckte även kritik mot att staten ”subventionerar” 
äganderätter, både vid renovering och på lånekostnader. Vi tolkar hans kritik som att han 
menade att den som bor i bostadsrätt kan tillämpa ROT-avdrag vid renovering av sin 
lägenhet. Tack vare renoveringen kan bostaden därefter öka i värde. Den som bor i hyresrätt 
å andra sidan förlorar bara pengar om den renoverar en hyresrätt då den inte kan tillämpa 
ROT-avdrag samt för att det ökade värdet av lägenheten tillfaller hyresvärden och inte 
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hyresgästen. En möjlig slutsats är att staten uppmuntrar till att man ska bo i bostadsrätt och 
inte i hyresrätt för att på sikt tjäna pengar på sin bostad. Problemet är bara att alla inte kan 
bo i bostadsrätt, även om de faktiskt vill bo i bostadsrätt. Enligt Målqvist (2010) behöver 
den som vill köpa en bostad ha en ekonomisk förmögenhet eller god lön. Respondent (F) sa 
att det är lika dyrt att bygga bostadsrätter som att bygga hyresrätter, därför är det mest 
bostadsrätter som byggs idag för att fastighetsägarna ska kunna vinstmaximera. Att 
bostadsrätterna dessutom byggs i centrala attraktiva lägen innebär att det är svårt bygga till 
resurssvaga grupper. På så sätt cirkulerar bostadsrätterna mellan specifika grupper i 
samhället och bidrar till en socioekonomisk reproduktion där boendet fungerar som 
ekonomiskt kapital.  
 
En möjlig segregationsfaktor som respondenterna uttrycker är de stora inkomstskillnaderna 
mellan olika grupper i Göteborg. Andersson m.fl. (2009) förklarade att svenskfödda och 
utlandsfödda personers befolkningsflyttningar skiljer sig åt och ger upphov till stora 
inkomstskillnader mellan olika stadsdelar. Hans undersökningar tyder på att stora delar av 
de utlandsfödda i Göteborg finns i resurssvaga områden. Vi har diskuterat 
flyttningsmönstren i relation till Bourdieus (1993) teori om kapital. Om man applicerar 
Bourdieus kapitalteori på inkomstskillnaderna kan man anta att invandrare som lyckas 
etablera sig eller som redan är etablerade när de kommer till Sverige har ett liknande 
flyttningsmönster som de flesta svenskfödda. Detta för att de har starka kapital och tillhör en 
resursstark grupp. Detta till skillnad från invandrare som kanske kommer till Sverige och 
måste söka jobb och eventuellt utbilda sig inom det svenska skolsystemet. När det gäller 
inkomstskillnader innebär detta i så fall att en invandrare som kommer till Sverige med 
starka kapital har större möjligheter på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden än en 
svenskfödd som har svaga kapital. Undersökningar utförda av Andersson (1999) tyder på att 
många invandrare ändå tenderar att bo kvar i resurssvaga områden även om deras inkomster 
ökar. Med detta menar Andersson att det krävs andra faktorer för etablering i Sverige än en 
god inkomst. Han menar att personer med utländsk bakgrund diskrimineras på 
bostadsmarknaden när de vill flytta till ett område dominerat av personer med svensk 
bakgrund. Även om man lyckas minska inkomstskillnaderna på arbetsmarknaden menar 
Andersson att denna typ av diskriminering bidrar till att det tar lång tid att få en socialt 
blandad stad.  
 
Andersson talar alltså emot många respondenter som ansåg att om man löser jobbfrågan för 
grupper i utsatta situationer, så löser man bostadssegregationen. Även Bourdieu (1993) säger 
emot många respondenters uppfattning, då han menar att kapitalteorierna inte ensamt kan 
förklara klassreproduktion, utan att habitus är ett viktigt begrepp i diskussionen. Detta är 
orsaken till att det finns medvetna och undermedvetna, strukturer i framför allt det 
västerländska industriella samhället som upprätthåller elitens ställning. En möjlig slutsats är 
att förekomsten av diskriminering troligen är en minst lika stark segregationsfaktor som 
inkomstskillnader på bostadsmarknaden. 
 
Vilka strategier används för att motverka bostadssegregering i Göteborg? 
Respondent (B) berättade i intervjun att hans enhet arbetar utifrån social blandningspolitik. 
Andersson m.fl. (2009) ifrågasätter om man kan förebygga bostadssegregation genom 
nyproduktion. De uppsatta målen för nybyggnation i Göteborg ligger på ca 2000 bostäder 
per år, vilket är en väldigt liten procentdel av de totalt ca 200000 bostäder som finns i 
staden. Dessutom kan kommunen inte styra vart det ska byggas, vilket även respondent (B) 
påpekar. Vi tolkar detta på så sätt att social blandningspolitik som metod mot 
bostadssegregering har ganska liten effekt. 
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Den andra metoden som nämndes i intervjuerna var den som heter social konsekvensanalys.  
Vi har diskuterat bristerna med denna metod i relation till bostadsminister Attefalls kritik till 
förslaget om social housing i Sverige (Västnytt 2012-11-12). Han menade att svenska 
kommuner redan har bra metoder för att arbeta mot bostadssegregering, men att de används 
felaktigt. Metodens syfte är att se staden som en helhet när man bygger nytt, men i vissa fall 
analyseras endast det enskilda området där man ska bygga och då missar man 
helhetsperspektivet.  
 
Den tredje metoden för att motverka bostadssegregation var social housing. Tidigare 
forskning om social housing, till exempel den av Scanlon och Whitehead (2007) bekräftar 
respondenternas bild av metoden så som den har används i Europa. Respondent (E) uttryckte 
att social housing är ett ”hopplöst läge” eftersom ”man blir som man umgås”. Vi tolkar hans 
uttryck som att han menar att folk inte kommer umgås socialt bara för att de tvingas bo i 
samma hus. Habitusteorin som Bourdieu (1993) tar upp ligger i linje med detta antagande. 
Den säger att människor med olika bakgrund bygger upp medvetna och undermedvetna 
tankar och känslor som endast är gångbara inom den egna gruppen. De är svåra att komma 
nära inpå av utomstående och de är svåra att förändra för en person som vill passa in i en 
annan miljö än den miljön som personen är van vid. På så sätt menar Bourdieu att människor 
är svåra att förändra känslomässigt och vanemässigt eftersom den egna kulturen sitter djupt 
rotad i den enskilda individen. Sullivan (2002) kritiserar dock denna teori och menar att den 
inte borde användas på hela samhället. I Göteborgs fall menar Andersson m.fl. (2009) att 
staden är starkt segregerad och att detta delvis beror på att människor väljer att bo med 
likasinnade. Andersson och Bourdieu har därmed liknande slutsatser om varför olika 
grupper är åtskilda, medan Scanlon och Whitehead (2007) menar att social housing i vissa 
fall kan skapa social blandning mellan olika grupper om bostadsbolagen arbetar aktivt för att 
öka grannskapet.  Tolkningen vi gör är att social housing som metod kan vara olika 
framgångsrik beroende på om man bara bygger subventionerade bostäder eller om man 
dessutom försöker påverka mellanmänskliga relationer och beteendemönster. Det senare 
tillägget kan vara det som skapar ett socialt samspel bland de boende. 
 
På vilket sätt kan segregation på bostadsmarknaden relateras till arbetsmarknaden 
och skolsystemet? 
Målqvist (2010) skriver som tidigare nämnt att har man en låg inkomst blir det svårt att 
någonsin kunna köpa en egen bostad. Har man däremot ett nätverk inom rätt ”fält” som 
Bourdieu (1993) kallar det, kan man lättare göra karriär på arbetsmarknaden och få ett jobb 
med en tillfredställande lön. Detta underlättar för att köpa en bostad och göra 
”boendekarriär” så som Turner (2007) beskriver begreppet.  
 
Att ha ett nätverk ansåg flera respondenter är en förutsättning för att kunna göra karriär, 
både på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden. Dessutom är nätverket länken mellan 
arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.  Nätverkets utformning beror enligt Bourdieu 
(1993) på individens kapital och habitus. Så oavsett om man har ett högt socialt kapital, 
behöver man ändå ha ett gångbart habitus och känna folk inom ”rätt” fält för att det ska ha 
en egentlig status effekt. Nätverket som sådant har alltså inget egenvärde. Med detta som 
utgångspunkt kan man anta att grupper med olika habitus får nätverk inom den egna 
gruppen, oftare än till andra grupper. Den gruppen som reproducerar makt och status blir 
alltså den grupp som även får det mest gångbara nätverket i samhället. Bourdieus 
habitusteori kan därmed delvis förklara varför olika grupper utvecklas olika snabbt i 
utbildning och förvärvsinkomst i samhället.  
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Metoddiskussion 
I metoddiskussionen använder vi samma rubriker som i metoddelen tidigare i uppsatsen. 
Under varje rubrik presenterar vi diskussionens huvudtankar med för- och nackdelar.  

Val av metod 
När vi valde den kvalitativa metoden tog vi i beaktning att inte sträva efter att generalisera 
eller applicera resultatet på en större population (Aspers, 2011). Under arbetets gång har vi 
ständigt återkopplat till vårt syfte och våra frågeställningar. Detta har resulterat i att vi har 
behövt ändra och omformulera syftet ett flertal gånger. Detta har vi ansett nödvändigt för att 
man tydligt ska kunna följa den röda tråden genom hela arbetet. Vi upplever att detta är 
arbetets styrka.  

Urval 
Fördelen med vårt urval är att vi handplockade de personer som vi ansåg hade bäst insyn i 
vårt studieområde. Detta ansåg vi skulle öka studiens validitet, då respondenterna arbetar 
med våra frågeställningar på daglig basis. Flera respondenter har politiska uppdrag, vilket vi 
vill belysa i studien, utan att för den sakens skull avslöja vem som har sagt vad. Vi valde att 
inte fördjupa oss i likheter och skillnader mellan deras politiska åsikter av de anledningar vi 
har beskrivit tidigare i studien. Här vill vi dock tillägga att det hade kunnat ge ett större djup 
till studien på så sätt att läsaren hade kunnat se en tydligare koppling mellan deras svar och 
deras politiska ställning. Vi diskuterade även storleken på urvalet och är eniga om att några 
fler respondenter hade varit till fördel för studien. Till exempel hade vi kunna försöka få tag 
på personer från några underrepresenterade grupper i urvalet. 

Material  
Nackdelen med att ha en intervjuguide är att intervjuerna kan ha blivit för styrda på så sätt 
att vi ibland tappade det naturliga samtalet när vi var tvungna att titta ner i våra papper för 
att kunna ställa nästa fråga. Eftersom vi är oerfarna forskare anser vi i studiegruppen att 
intervjuguidens fördelar trots detta övervägde nackdelarna. Den var en trygghet och en hjälp 
för att inte sväva ut i onödiga följdfrågor. Det kan vara så att intervjuerna blev lite styrda 
just för att vi är oerfarna, inte på grund av intervjuguiden som sådan. Till exempel hade vi 
kunnat memorera frågorna utantill och då hade vi inte behövt ha guiden med oss i 
pappersform vid intervjutillfället. Kanske hade respondenterna då uppfattat det som att vi 
faktiskt hade ett naturligt samtal och inte att vi följde en guide. Denna diskussion resulterade 
i tankar för intervjumetod i framtida forskning. 

Validitet och reliabilitet 
För att öka reliabiliteten i studien valde vi den metod som vi ansåg bäst skulle lyfta fram det 
vi avsåg att undersöka, våra respondenters reflektioner. Därför valde vi att använda den 
kvalitativa intervjuformen för studien. Utifrån intervjuerna har vi sedan tolkat svaren och 
kan därför inte garantera att intervjupersonerna uppfattar svaren så som vi har gjort. För att 
öka validiteten hade vi kunnat mejla transkriberingen från varje intervju till respektive 
respondent så att den hade kunnat bekräfta att vi har tolkat svaren rätt. För att öka validiteten 
lade vi istället ner mycket engagemang i utformandet av teman för att täcka in de olika 
områden vi ville undersöka i våra intervjufrågor. 

Vi är också medvetna om att svaren hade kunnat bli annorlunda om vi hade haft ett annat 
urval eller om vi valt en kvantitativ undersökningsmetod. Vi antar dessutom att en 
kvantitativ metod med enkätfrågor hade varit lättare att tyda för bearbetning och analys. 
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Bearbetning och analys 
Nackdelen med kodningen var att vi var tvungna att utelämna flera bra tankar som uppkom 
under intervjuerna. De var intressanta, men inte relevanta för vår studie, till exempel arbetar 
våra respondenter endast med nybyggnation. Därför var flera respondenter noga med att 
betona att deras strategier och metoder avser hur de arbetar med nybyggnation och att de 
inte ville uttala sig om hur man bearbetar segregation med de bostäder som redan finns i 
staden.  

Etiska överväganden 
Vi fördelade kontakten med respondenterna på så sätt att de endast behövde ha kontakt med 
en av oss i studiegruppen. Detta ansåg vi skulle underlätta deras kommunikation med oss 
och på så sätt underlätta uppfyllandet av informationskravet, vilket innebär att 
kommunikationen ska vara tydlig och behaglig. Den andra principen är samtyckeskravet, 
redan vid den första kontakten frågade vi respondenterna om de ville delta i studien och att 
detta var ett frivilligt val.  
 
Den tredje principen benämns som konfidentialitetskravet. För att uppfylla detta krav 
berättade vi för respondenterna att vi skulle presentera resultatet på så sätt att deras svar inte 
skulle kunna kopplas till dem personligen. Vi lovade dem inte absolut anonymitet eftersom 
detta innebär att inte ens vi i studiegruppen skulle fått veta vilka de var. Fördelen med att vi 
lovade dem figurerade namn i resultatet är att de flesta såg det som en trygghet att i så fall 
kunna vara mer öppna i sina svar. Nackdelen med figurerade personer är att det var svårt att 
presentera resultatet utan att ange deras yrke och arbetsplats mer exakt.  
 
Den sista principen är nyttjandekravet, denna princip berör spridningen av vår studie. Vi kan 
inte styra över hur studien sprids efter att vi har publicerat den på internet. Däremot har vi 
varit noga med att inte sprida inspelningarna från intervjuerna, samt transkriberingarna som 
baseras på dessa. Enligt Aspers (2011) bör man radera inspelningarna från intervjuerna så 
snart som möjligt efter det att man har kodat och sammanfattat resultatet. 

Förförståelse 
I metoddelen tidigare i uppsatsen beskrev vi vår förförståelse som stark påverkad av mediala 
framställningar av segregation. Vi funderar till exempel på om diskriminering är en större 
segregationsfaktor än inkomstskillnader. Detta har väckt nya frågor och även idéer för 
fortsatt forskning. Vi har diskuterat om diskriminering ens kan motverkas. Med 
utgångspunkt från Bourdieu (1993)  borde diskriminering grunda sig i människors olika 
habitus, alltså olika tankar, känslor och värderingar. Slutsatsen vi gör är att diskriminering 
finns inom dessa betingelser, eftersom vår förförståelse säger att diskriminering till störst del 
grundar sig i okunskap och fördomar.  
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Fortsatt forskning 
I diskussionsdelen tidigare i uppsatsen har vi återkommande gånger lyft upp frågor som kan 
vara relevanta att studera vidare. En av dem är frågan om hur man löser problemet med de 
långsamma kötiderna i den kommunala bostadskön. Vidare studier kring detta skulle kunna 
vara att undersöka den allmänna uppfattningen om bostadskösystemet. Där skulle man 
framförallt behöva ta reda på hur stor andel av de som är registrerade på Boplats som 
faktiskt behöver en lägenhet omgående och hur stor andel som är medlemmar för att de vill 
ha en attraktiv lägenhet om sex år. Denna undersökning skulle kunna ge idéer till nya 
metoder för kösystemet som skulle kunna skapa snabbare rörelse på hyresmarknaden, samt 
en bättre bostadsförsörjningsservice för de mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden. 
 
Som tidigare nämnt fick vi genom intervjuerna fram intressanta frågor kring ämnen som inte 
var relevanta för vår studie. En av dessa var frågan hur bostadsbolagen arbetar för skapa ett 
socialt samspel genom deras befintliga bostäder. I medlemstidningen Hem & hyra, nr 1 
2013, kunde man läsa om hur skapandet av ett gym i ett hyreshus främjade grannskapet och 
den kollektiva känslan i ett bostadsområde. I samma tidning kunde man även läsa om 
bostadsbolaget som har en verksamhet som går ut på att öka ungdomars engagemang för 
miljö och säkerhet i sitt bostadsområde. Samt ett annat bostadsbolag som startat ett projekt 
med ambassadörer som ska öka medvetenheten om sopsortering och återvinning i ett 
bostadsområde. Ambassadörerna i det mångkulturella området där projektet startades talar 
sammanlagt tolv olika språk. Exemplen ovan är inte bara gynnsamma för bostadsbolagen 
som får tjänster utförda mot en liten belöning, vi anser att de även är gynnsamma för 
grannskapet och kunskapsutbytet i och mellan bostadsområdena. I dessa projekt träffas 
gamla och unga, inrikesfödda och utlandsfödda, män och kvinnor och så vidare. 
Kunskapsutbytet sker när personer med dessa olika erfarenheter möts och lär av varandra.  
 
Vi tror att det är svårt att forska om grupptankar i relation till diskriminering eftersom vår 
förförståelse säger att folk vill uppfattas som fördomsfria och säga det som låter bra istället 
för vad de egentligen känner och tänker. Vi tror även att det är svårare att forska om detta i 
en storstad än på landsbygden, eftersom Scanlon & Whitehead, (2007) beskriver att 
minoritetsgrupper i större utsträckning bor i storstäder. Vi tänker att man på landsbygden 
därför är mer öppen att berätta om sina fördomar eftersom man ibland inte kan relatera det 
man säger till en person man har i sin omgivning. Vi i studiegruppen anser att fördomar 
grundar sig i okunskap så vi tror att man vill anses som fördomsfri för att man inte vill 
uppfattas som obildad eller oerfaren. Genom denna forskning bryter man ner 
diskrimineringsfrågan till mindre beståndsdelar, vilket kan vara nödvändigt för att närma sig 
dess orsak. Kanske kan man hitta att diskriminering även har andra orsaker än rädsla och 
okunskap, ett exempel är känslan av orättvisa. Att man vill motverka en person med vissa 
egenskaper för att man anser att den inte förtjänar en viss position.  
 
Lyckas man utveckla tidigare nämnda forskningsförslag kan man förhoppningsvis skapa ett 
större kollektivt ansvar i ett samhälle och genom det bearbeta diskrimineringens komplexa 
beståndsdelar. 
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide 

 
Kan du berätta vad du jobbar med och om dina arbetsuppgifter? 
 
Hur skulle du beskriva bostadssegregationen i Göteborg?  
 
Vilka strukturer anser du upprätthåller bostadssegregationen i Göteborg? 
 
Vilka strategier gör du/din enhet för att motverka bostadssegregeringen i Göteborg?   
 
Känner du till begreppet social housing? Vilka för och nackdelar anser du att det finns med 
social housing? 
 
På vilket sätt tror du att segergering på bostadsmarknaden kan relateras till segregering inom 
andra samhällsområden till exempel segregering på arbetsmarknaden eller inom 
skolsystemet? 
 
 



 

 

Bilaga 2  
 

Telefonguide 
 
Hej, 
Jag heter Parisima Badfar och jag kontaktar dig för att jag skulle vilja intervjua dig om 
bostadssegregationen i Göteborg för vårt examensarbete i sociologi. I arbetsgruppen är vi tre 
studenter från Högskolan i Borås som skriver vår kandidatuppsats ihop. 
 
Intervjun sker på sätt att vi träffas på en plats som du väljer. Den pågår mellan 30-60 
minuter. Vi kommer att spela in samtalet, för att lättare kunna återge dina reflektioner i 
uppsatsen. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och figurerade namn kommer 
att användas i den slutgiltiga uppsatsen.  
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lokala politiker och tjänstemän arbetar med mark 
och bostadsfrågor för att bekämpa bostadssegregation i Göteborg . 
Boendesegregation betyder rumslig åtskillnad beroende på olika kategorier. De kategorier vi 
syftar på är demografisk segregation, socioekonomisk segregation samt etnisk segregation. 
 
Vilken av följande tider kan du ses för intervju? 
 
Dag Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 

Fredag 7 dec Kl 10-11 Kl 11-12 Kl 12-13 Kl 13-14 
 

Måndag 10 dec Kl 10-11 Kl 11-12 Kl 12-13 Kl 13-14 
 

Onsdag 12 dec Kl 10-11 Kl 11-12 Kl 12-13 Kl 13-14 
 

Fredag 14 dec Kl 10-11 Kl 11-12 Kl 12-13 Kl 13-14 
 
 
Jag mejlar dig en bekräftelse på det vi har sagt, samt intervjufrågorna så du kan förbereda 
dig om du vill. 
 
Tack på förhand 
 
Parisima Badfar, 0723 – xx xx xx 
Jonas Andersson  
Elizabeth Nasimbwa 
 
 
 



 

 

Bilaga 3  
 

Mejlguide 
 

Hej xx,  

Jag heter Parisima Badfar och är student vid Högskolan i Borås. Jag och två studiekamrater, 
Jonas Andersson och Elizabeth Nasimbwa, vill intervjua dig om bostadssegregationen i 
Göteborg för vårt examensarbete i sociologi. Detta mail är en bekräftelse på vårt samtal 
tidigare idag. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lokala politiker och tjänstemän arbetar med mark 
och bostadsfrågor för att bekämpa bostadssegregation i Göteborg  

För att göra intervjun träffas vi på en plats som du väljer. Intervjun pågår mellan 30-60 
minuter. Vi kommer att spela in samtalet, för att lättare kunna återge dina reflektioner i 
uppsatsen. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och figurerade namn kommer 
att användas i den slutgiltiga uppsatsen. 

Vi har bestämt att träffas för intervju måndag 10/12 kl 10 på Gustav Adolfs torg 4. 

Nedan ser du intervjufrågorna så du kan förebereda dig inför intervjun om du önskar. 

Intervjufrågor 

Hur skulle du beskriva bostadssegregationen i Göteborg? 
 
Vilka strukturer anser du upprätthåller bostadssegregationen i Göteborg? 
 
Vilka strategier gör du/din enhet för att motverka bostadssegregeringen i Göteborg? 
 
Känner du till begreppet social housing? Vilka för och nackdelar anser du att det 
finns med social housing? 
 
På vilket sätt tror du att segergering på bostadsmarknaden kan relateras till annan 
form av segregering, t.ex. arbetsmarknadssegregering? 

 

Tack för att du ställer upp, 
 
Parisima Badfar, 0723 – xx xx xx 
Jonas Andersson 
Elizabeth Nasimbwa 
 
 

 


