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Abstract 

This essay aims to investigate which tools Swedish planners can use to create social mixing in 

newly built urban districts and how the current housing policy in Sweden affects the 

possibilities to do so. Two examples of urban district projects, Frihamnen in Gothenburg and 

Vallastaden in Linköping, are used to present different ways of planning for social mixing. The 

research questions are: 

 

- Which methods, within the building- and planning process, does the urban district 

projects Vallastaden and Frihamnen use to create social mixing? 

- How does Swedish housing policy obstruct or facilitate the creation of social mixing? 

 

Theories on social mixing, segmentation, housing subsidies, municipal land allocations, 

housing norms, municipal housing and rent regulation were used. The main methods were 

document analysis of planning documents, literature studies and an interview. The results show 

that Vallastaden used a mixture of rental buildings, owner-occupied buildings and home-

owners and aimed to create meeting points. The Frihamnen project is going to use a 

diversification in rental levels to create social mixing. The current housing policy in Sweden 

does not create a natural social mixing within the municipalities but, with innovative ideas, it 

is possible to plan for social mixing within the current system. 
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Inledning 

Att bygga för social hållbarhet och social blandning är en stor del av det 

planeringsparadigm vi just nu befinner oss i. Runt om i Sverige pågår flera ambitiösa 

stadsdelsprojekt där nya stadsdelar byggs från grunden eller skapas ur en redan 

existerande stadsmiljö. Många av dessa projekt strävar mot en socialt blandad stadsdel 

där alla ska vara välkomna att verka och bo. Två exempel på detta är Frihamnen i 

Göteborg och Vallastaden i Linköping. 

 

Strävan efter att nå social rättvisa i bostadsbeståndet tyder på att det är bristande idag. I 

stort sett alla större städer lider av segregation och en polarisering inom stadsgränserna 

där olika samhällsklasser koncentreras geografiskt och rör sig i olika delar av städerna. 

Detta kan i sin tur förvärra redan existerande orättvisor och motverka en förståelse mellan 

olika grupper i samhället (Andersson, 2008, pp. 41-42). 

 

Jag vill undersöka vilka metoder som finns för att skapa social blandning i 

bostadsområden och vilka förutsättningar som finns för att målet ska uppnås. Dessa 

förutsättningar kan till exempel avgöras av Sveriges rådande bostadspolitik eller måttet 

av traditionsbundenhet hos markägare, planerare och byggherrar.  

 

När jag i uppsatsen skriver om social blandning så syftar jag till det teoretiska begrepp 

som kallas ”social mixing” i engelsktalande länder. Det är ett begrepp som används för 

att beskriva en blandning av människor med olika socioekonomiska tillhörigheter i ett 

bostadsområde. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka verktyg samhällsplaneringen i Sverige kan 

använda sig av för att skapa social blandning. Social blandning är ett begrepp som 

används för att beskriva en blandning av människor med olika socioekonomiska 

bakgrunder i ett bostadsområde. En strävan efter blandstäder och stadsdelar med 

integrerande effekt är en del av det rådande paradigmet inom samhällsplaneringen och tar 

sig uttryck i diverse plandokument och projekt. I uppsatsen kommer stadsdelsprojekten 

Vallastaden och Frihamnen att agera som exempel på hur man arbetar för social blandning 
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i Sverige just nu. De bostadspolitiska förutsättningarna för skapandet av social blandning 

kommer även att diskuteras. 

 

Frågeställningar 

- Vilka metoder, inom plan- och byggprocessen, använder stadsdelsprojekten 

Vallastaden och Frihamnen för att skapa social blandning? 

- Hur försvårar alternativt underlättar den svenska bostadspolitiken skapandet av 

social blandning? 

 

Bakgrund 

Frihamnen 

Frihamnen är en del av ett stort stadsomvandlingsprojekt i Göteborg, Älvstaden 

(Älvstaden, u.d.). Tanken är att de centrala delarna av Göteborg ska växa till dubbel 

storlek och att stora ytor som tidigare varit varvsområde och industrimark ska förvandlas 

till bostadsområden. Målsättningen för hela Älvstads-området är att 25 000 nya bostäder 

ska byggas och att 45 000 nya arbetstillfällen ska skapas (Älvstaden, u.d.). Frihamnen 

kommer att bilda en ny del av Göteborgs stadskärna som både består av bostäder och 

rekreationsområden. På sikt kommer 15 000 nya bostäder att byggas och det planeras för 

att lika många människor ska ha sin sysselsättning i området (Älvstaden, u.d.). I uppsatsen 

kommer etapp ett av fem att användas som exempel eftersom att det är det mest utarbetade 

området. Detaljplanerna för Frihamnen etapp ett beräknas bli antagna under 2019 

(Älvstaden, u.d.) och området kommer att innefatta 3700 nya bostäder och 2000 nya 

arbetsplatser (White Arkitekter & Älvstranden Utveckling, 2017, p. 5). De målbilder som 

finns för Älvstaden är i korthet:  

 

Älvstaden är öppen – in mot Göteborg och Västsverige – ut mot 

världen. [---] I Älvstaden finns en atmosfär av värme och delaktighet. 

[---] I Älvstaden är det nära till vattnet. [---] Älvstaden är tät. 

(Älvstaden, u.d.) 
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Figur 1 Frihamnen (Älvstaden, u.d.) 

 

Vallastaden 

Vallastaden är ett nybyggt bostadsområde i Linköping som ligger mellan 

universitetsområdet och Mjärdevi Science Park, ett av Linköpings största 

företagsområden. Grundtanken med området är att det ska koppla samman universitetet 

och Mjärdevi med innerstaden och skapa en mer sammanhållen stad (Linköpingsexpo 

AB, u.d.). Första etappen består av 1000 nybyggda bostäder och avslutades med en stor 

bo- och samhällsexpo under 2017. I nuläget fortsätter kommunen med att bygga vidare 

på etapp två. Projektet och utställningen har drivits genom bolaget Linköpingsexpo AB 

som innefattar en rad aktörer (Linköpings kommun, 2018). Projektet har drivits via 

devisen ”Människan bygger staden” och visionen beskrivs på detta vis: 

 

I sin yttersta form grundar sig idén om Vallastaden i en vision om ett 

bättre samhälle. Det handlar om att ställa sig frågor om hur vi vill att 

framtidens samhälle ska se ut – hur vi vill bo och leva, och vilken 

värld vi vill lämna efter oss. 

(Linköpingsexpo AB, u.d.) 
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Figur 2 Visionsbild Vallastaden (Linköpingsexpo AB, u.d.) 

 

Bostadspolitik 

I Sverige har staten under lång tid ingripit i den marknadsmässiga bostadsförsörjningen. 

Det grundar sig i tanken om att marknaden inte har möjlighet att försörja alla landets 

invånare med bostäder. Till exempel har resurssvaga grupper så som studenter, 

pensionärer eller människor med låg inkomst ofta inte möjlighet att få en bostad i den 

konkurrens som råder. Under 1900-talet har bostadspolitiska insatser motiverats genom 

rättviseaspekter, familjepolitiska skäl, välfärdssatsningar, sysselsättningsskäl, sanitära 

skäl, miljöskäl eller för att en bostad är en så pass stor del av invånarnas liv (Boverket, 

2007, pp. 9-10). 

 

Enligt Göran Lindberg och Anna-Lisa Lindén, författare till Social segmentation på den 

svenska bostadsmarknaden, kan bostadspolitik definieras som ”åtgärder från statens och 

kommunens sida vilka påverkar bostadsförhållandena” (Lindberg & Lindén, 1989, p. 7). 

De smalnar sedan av definitionen till ”alla de åtgärder som direkt går att återföra till de 

allmänna målsättningar som staten formulerat för bostadspolitiken”, då åtgärder syftar på 

ingripanden från staten eller kommunen (ibid). 

 

För att den definitionen ska kunna användas i denna uppsats krävs en redovisning av de 

rådande bostadspolitiska målen. 
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Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, 

byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla 

delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en 

långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas 

samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

(Regeringskansliet, 2017) 

 

Under detta övergripande mål finns även fem delmål och målsättningen att minst 250 000 

nya bostäder ska byggas fram till år 2020. Delmålen berör fem olika kategorier som alla 

är kopplade till bostadspolitik: bostadsmarknad, byggande, lantmäteriet, 

samhällsplanering och hållbara städer. De delmålen som är aktuella för den här uppsatsen 

är de för hållbara städer och bostadsmarknaden. De beskriver att en rättvis 

bostadsmarknad ska skapas och att alla ska ha tillgång till goda livsmiljöer. I övrigt 

beskriver delmålen främst aspekter som berör byggprocessen och ekologisk hållbarhet 

(Regeringskansliet, 2017). 

 

De medel som finns att tillgå för att bedriva bostadspolitik, enligt Boverket, är normer, 

subventioner, kreditgarantier, markanvisningar, arbetskraftstillgång och reglering av 

krediter. Något som kan nämnas utöver detta är penningpolitiken och räntenivån som 

indirekt påverkar ränteutgifterna vid bostadslån (Boverket, 2007, p. 11). Lind och 

Lundström lägger även till kommunala bostadsbolag, bostadsbidrag och regler för 

hyressättning (2007, pp. 12-13). 

 

De stora bostadspolitiska målen under efterkrigstiden, fram till 1965, var att höja den 

allmänna bostadsstandarden i landet och att bygga bort bostadsbristen. Detta skulle 

genomföras utan privata vinstintressen (Lindberg & Lindén, 1989, p. 7). Den svenska 

allmännyttan skapades (SABO, u.d.) och efter 1965 genomfördes miljonprojektet där en 

miljon nya bostäder uppfördes under en tio-årsperiod (Lindberg & Lindén, 1989, p. 8). 

Under miljonprojektet samlades ofta upplåtelseformer och hustyper i olika kvarter så att 

olika samhällsklasser vanligtvis bodde i skilda bostadsområden. På det viset skapades en 

segregation medvetet i staden. Detta ändrades dock när segregationsbegreppet myntades 

och belystes i allt högre grad under 70- och 80-talet. Då började kommunerna istället att 

blanda olika upplåtelseformer inom samma bostadsområde. Dock hade bostadsområdens 
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geografiska yta växt succesivt under åren och de olika upplåtelseformerna samlades 

vanligtvis i olika delar av bostadsområdet (ibid, pp. 16-17). När större städers 

plandokument undersöks idag kan man utläsa en större medvetenhet och en vilja att 

blanda bostäder och upplåtelseformer till en mycket stor grad. Detta spelar en stor roll i 

de stadsdelsprojekt som agerar exempel i denna uppsats, Frihamnen och Vallastaden. 

Eftersom att båda projekten har benämnts som testbäddar för framtiden samhällsplanering 

(Älvstaden, u.d.;Linköpingsexpo AB, u.d.) kan de ses som en tydlig indikation på den 

rådande diskursen. 

 

Socialt blandade områden och grannskapseffekter 

Strävan efter social blandning rättfärdigas ofta via en stark tro på grannskapseffekter. 

Teorin om grannskapseffekter har varit mycket inflytelserik för planering i hela 

västvärlden, trots att det inte finns några större bevis för den verkliga effekten (Rose, et 

al., 2013, p. 432). Teorin bygger på tanken att de människor som bor i samma 

bostadsområde eller kvarter influerar varandra. Manski har definierat tre olika typer av 

grannskapseffekter. En av dessa är endogena grannskapseffekter och innebär att en 

grannes beteende och attityd påverkar andra grannar i området. Den typen av 

grannskapseffekt är vad som ofta eftersträvas i planeringen, det är dock inte säkerställt 

hur den ”perfekta blandningen” ser ut. Forskningen om endogena effekter bygger till stora 

delar på teorier om socialt nätverk, socialisation, social normöverföring, konkurrens och 

känslor av relativ otillräcklighet. Enligt forskarna leder detta till att man, inom 

grannskapet, påverkar varandras beteenden (Andersson, 2008, pp. 48-50). Grundtanken 

sammanfattas ofta i att en alltför stor geografisk koncentration av fattigdom kan skapa 

negativa spiraler som leder till exkludering och att den konsekvensen kan mildras genom 

en högre medelklass-närvaro (Rose, et al., 2013, p. 432;Musterd & Andersson, 2005, pp. 

763-764). 

 

När det sedan planeras för socialt blandade områden görs ofta antagandet att en blandad 

bostadssammansättning kommer att leda till en social blandning i området. Det finns dock 

exempel på att rykten och stigmatisering kan göra så att upplåtelseformernas 

sammansättning inte speglas i vilka som sedan flyttar in (Andersson, 2008, pp. 50-51). 

Några exempel på hur den sociala blandningen motiveras i Vallastaden och Frihamnen 

visar att även dessa stadsdelsprojekt är influerade av en idé om grannskapseffekter. 
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För att stärka sociala nätverk i stadsdelen skapas mötesplatser på tre 

olika sociala nivåer; i den egna bostaden, i felleshusen med 

tillhörande vinterträdgårdar och slutligen i den stora parken 

Paradiset. 

– Vallastaden (Linköpingsexpo AB, u.d.) 

 

Vår vision är en mångfaldig, varierad och socialt hållbar stadsdel. Ett 

viktigt led i att förverkliga den visionen är att erbjuda många olika 

boendeformer som kan möta efterfrågan från människor med olika 

livsstil, ålder, fysiska förutsättningar, kultur och familjeförhållanden. 

I Vallastaden byggs en blandning av hyreslägenheter, bostadsrätter, 

äganderätter och småhus i olika utföranden och storlekar. Med 

varierade bostadstyper och upplåtelseformer skapas en naturlig 

mångfald i området – såväl inom varje kvarter som i enskilda 

byggnader. 

– Vallastaden (Linköpingsexpo AB, u.d.) 

 

Det är inte i så kallade ”utanförskapsområden” som segregationen 

bryts. Hela staden måste tillgängliggöras för alla. I Älvstaden ska vi 

bryta det sociala innanförskapet genom att utveckla en innerstad som 

alla invånare, oavsett plånbok och social bakgrund, har rätt till. Där 

stadens resurser och möjligheter blir åtkomliga för fler. 

– Frihamnen (Käll, 2017) 

 

Frihamnen speglar det mångkulturella Göteborg – här finns en plats 

för alla. Mångfald präglar verksamheter och utbud och lockar 

människor med olika bakgrund och förutsättningar från hela staden. 

Här sker gränsöverskridande möten som bygger nya sociala nätverk.  

– Frihamnen (White Arkitekter & Älvstranden Utveckling, 2017, p. 

18) 
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Avgränsningar 

Skala 

Undersökningen av vilka metoder som används för att skapa social blandning kommer 

att göras på en lokal nivå eftersom specifika stadsdelar kommer att undersökas. En lokal 

nivå skapar dessutom en mindre skala och gör fenomenet mer greppbart. Ur ett plan-

perspektiv är dessutom stadsdelsnivån mest hanterbar då dessa frågor ofta undersöks och 

arbetas med på FÖP-nivå eller i specifika projektgrupper. 

 

Förutsättningar och begränsningar kommer istället att undersökas på en nationell och 

kommunal skala. Det har att göra med den bostadspolitiska skalan. Den svenska 

bostadspolitiken utfärdas dels genom statliga ingripanden och dels av kommunerna 

eftersom att de besitter planmonopolet. Enligt Bergsten och Holmqvist ligger det 

bostadspolitiska ansvaret för de finansiella och legala hjälpmedlen som underlättar 

bostadsbyggande på staten medan kommunen bär det högsta ansvaret för att alla 

kommunens invånare ska förses med en passade bostad (2007, p. 42). 

 

Perspektiv: större städer, socioekonomisk tillhörighet och boendeform 

Undersökningen kommer att utgå från en större stads-perspektiv. Detta beror på att större 

städer är de som oftast är drabbade av geografiska orättvisor (Magnusson Turner, 2008, 

pp. 40-42) och att de har genomslagskraften och de ekonomiska resurserna som krävs för 

att bedriva de stora stadsdelsprojekt som kommer att undersökas. 

 

Social blandning har sin grund i ett segregationsmotstånd där planerare försöker att föra 

samman olika grupper i samhället för att på lång sikt skapa en tolerans och välvilja bland 

invånarna i staden (Musterd & Andersson, 2005, p. 761). Eftersom att ens yrke och 

ekonomiska situation är så pass avgörande för vilken status man får i samhället har jag 

valt att fokusera på en blandning av socioekonomisk tillhörighet. I socioekonomisk 

tillhörighet inkluderas både nivån av ekonomiska tillgångar och sociala faktorer så som 

yrkesstatus och utbildningsnivå (Scott, 2015). Detta utgör en relativt heltäckande bild 

som inkluderar alla invånare i landet oavsett ålder och kulturell bakgrund. 

 

I uppsatsen kommer hyresrätter att presenteras som det främsta alternativet för billiga och 

mer tillgängliga bostäder. Detta har sin grund i att hyresrätter är den bostadsform som 
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främst används av resurssvaga medborgare, människor som inte har det kapital som krävs 

för att kunna lägga en handpenning på en bostadsrätt eller äganderätt. Byggandet av fler 

hyresrätter presenteras ofta som en central lösning för bostadsbristen eftersm att det är  

den främsta bostadsformen för resurssvaga hushåll (Dahlin, 2016, pp. 13-15). 

 

Social blandning och gentrifiering 

När olika forskare och debattörer diskuterar social blandning redovisar de ofta negativa 

konsekvenser som skapas när planerare försöker att främja social blandning i redan 

existerande bostadsområden. Det perspektivet framförs bland annat av Tom Slater i 

artikeln The eviction of critical perspectives from gentrification research (2006). I 

artikeln beskrivs det hur ”social mixing” ofta används för att ursäkta statligt skapade 

gentrifierings-mönster. Detta genomförs vanligtvis genom att dyrare bostäder byggs i 

problemdrabbade områden som ses som segregerade, ofta med en förhoppning om 

positiva grannskapseffekter. Konsekvenserna blir inte sällan ett marknadsmässigt 

uppsving för bostadsområdet som leder till höjda hyror och en utträngning av människor 

som tidigare bodde där. Att denna metod används för att skapa social blandning får 

ytterligare kritik på grund av att det nästan enbart används i områden med stora sociala 

problem och en resurssvag befolkning. Det är sällan som begreppet social blandning 

används för att motivera byggande av hyresrätter i mer välbärgade områden. I samband 

med detta tas också vikten av retorik upp och det poängteras att social blandning, ett för 

allmänheten positivt laddat begrepp, kan användas för att skapa gentrifiering utan att det 

negativt laddade ordet gentrifiering behöver yttras (Slater, 2006, pp. 749-751). Detta har, 

enligt Rose et. al., varit en aktivt använd metod sedan mitten av 1990-talet, då exkludering 

och segregation blev allt mer uppmärksammat (2013, pp. 431-432). 

 

Eftersom att den här uppsatsen undersöker social blandning i bostadsområden som byggs 

från grunden, utan en befintlig befolkning, kommer denna diskussion inte att behandlas. 

Istället kommer definitionen av social blandning och hur planerare kan främja det i 

nybyggda bostadsområden att undersökas.  

 

Bostadspolitik 

När begränsningar inom den svenska bostadspolitiken studeras kommer jag att utgå från 

de bostadspolitiska medel som Boverket, Lind och Lundström listat: bostadsnormer, 
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subventioner, bostadsbidrag, kreditgarantier, kommunala bostadsbolag, 

markanvisningar, arbetskraftstillgång, regler för hyressättning, reglering av krediter och 

räntenivån som indirekt påverkar ränteutgifterna vid bostadslån (Boverket, 2007, p. 

11;Lind & Lundström, 2007, pp. 12-13). Det är dock inte alla medel som har en direkt 

påverkan på möjligheterna att bygga för social blandning.  

 

Både kreditgarantier och arbetskraftstillgång kan påverka bostadspris och 

genomförbarhet indirekt genom bostadsutbudet. Om det inte finns kapital eller arbetskraft 

till att bygga tillräckligt många nya bostäder ökar konkurrensen om de som väl byggs 

vilket i sin tur kan höja bostadspriserna. Men eftersom att detta är så pass indirekt kommer 

jag varken att undersöka kreditgarantier eller arbetskraftstillgång i min studie av 

bostadspolitiken. 

 

Eftersom att människor som inte har så stora resurstillgångar vanligtvis väljer att bosätta 

sig i hyresrätt (Dahlin, 2016, pp. 13-15) så är penningpolitiken som påverkar 

ränteutgifterna vid bostadslån inte heller relevant. Lika så för reglering av krediter. 

 

Turner och Whitehead argumenterar för att de subventioner som har störst påverkan på 

bostadsmarknaden är bostadsbidraget och ränteavdraget (2002, pp. 206-207). Eftersom 

att ränteavdraget har störst påverkan på låntagare kommer inte det att undersökas och 

bostadsbidraget kommer att undersökas separat. Därmed kommer inte subventioner att 

undersökas som ett bostadspolitiskt medel i sig utan istället vävas in i resterande medel 

där subventioner är relevanta. 

 

De medel som återstår är bostadsnormer, bostadsbidrag, kommunala bostadsbolag, regler 

för hyressättning och markanvisningar. Det är dessa medel som kommer att undersökas 

vidare. 
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Teori 

I detta kapitel redovisas teorier och centrala begrepp som är relevanta för uppsatsen. 

Empirin kommer att studeras genom dessa begrepp och teorier i analysdelen av uppsatsen 

för att klargöra samband och skapa en teoretisk diskussion kring det insamlade materialet. 

Teorin kommer att skapa en begriplighet och förklaringsmodeller till varför verkligheten 

ser ut som den gör. 

 

Först kommer social blandning att presenteras som ett teoretiskt begrepp. I samband med 

detta kommer en definition att presenteras och begreppets bakgrund att redovisas. 

Redovisningen och definitionen är nödvändig för att kunna utvärdera stadsdelsprojektens 

metoder för att skapa social blandning och för att kunna analysera de bostadspolitiska 

medlen. 

 

Sedan kommer Lindberg och Lindéns forskning kring det teoretiska begreppet och 

fenomenet segmentation att redogöras för. Det är ett begrepp som problematiserar 

integration och segregation samtidigt som det utgör en förklaringsmodell till hur 

bostadsområden kan utformas. I avsnittet kommer även en modell för uppbyggnaden av 

ett integrerat och jämlikt boende att presenteras. Detta kommer senare i uppsatsen att 

användas för att analysera bostadsområdena Frihamnen och Vallastaden. 

 

Slutligen kommer en redovisning och teoretiska beskrivningar av de relevanta 

bostadspolitiska medlen att presenteras. Dels för att skapa en bakgrund till de 

bostadspolitiska medlens nuvarande funktioner och utformningar och dels för att de sedan 

ska kunna analyseras och sammankopplas med de metoder för social blandning som 

använts i stadsdelsprojekten. 

 

Social blandning 

Social blandning, eller social mixing som det kallas i engelsktalande länder, kan 

definieras som en blandning av hushåll enligt deras socio-ekonomiska ställning. Vissa 

anser att detta kan skapas genom en blandning av upplåtelseformer och hustyper för att 

sedan skapa bättre sociala möjligheter och utgångspunkter för invånarna i området 

(Musterd & Andersson, 2005, p. 762). 
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Social blandning etablerades som ett planeringsverktyg redan under mitten av 1800-talet 

men vilka grupper i samhället som blandningen syftar till har förändrats över tid. Länge 

handlade det främst om att olika klasser skulle blandas men idag har även demografiska 

och etniska aspekter vävts in i begreppet (Bergsten & Holmqvist, 2007, pp. 23, 31). 

 

De som förespråkade social blandning under 1800-talet menade att det skulle leda till ett 

mer harmoniskt och välfungerande samhälle. Harmoniken skulle efterlikna den på 

landsbygden där olika sorters människor både hade tiden och viljan till att tala med 

varandra, till skillnad från verkligheten i stadsmiljön. Ytterligare ett argument handlade 

om hur arbetarklassen behövde medelklassens goda inflytande. Det är ett argument som 

kan återfinnas, mer eller mindre dolt, även idag (Bergsten & Holmqvist, 2007, pp. 23-25, 

29-30). 

 

I Sverige har planeringen i hög grad influerats av debatterna kring social blandning och 

landet har ofta följt internationella trender och mönster som berör social blandning. Under 

efterkrigstiden, fram till 60-talet, var grannskapsplanering det dominerande 

planeringsparadigmet. Grannskapsplaneringen var inspirerad av tankarna kring harmoni 

och ett välfungerande samhälle men mynnade slutligen ut i att man planerade för var 

samhällsklass för sig utan att blanda annat än på ett demografiskt plan. Den ökade 

segregationen och kritiken av miljonprogramsområdena ändrade sättet att planera under 

1960-talet. Man började istället planera för en allsidig hushållssammansättning där 

målsättningen gällde för alla bostadsområden, inte bara utnämnda problemområden så 

som i USA eller Storbritannien (Bergsten & Holmqvist, 2007, pp. 33-37). 

 

Segmentation 

Under 1980-talet skrev Göran Lindberg och Anna-Lisa Lindén flera texter och böcker 

tillsammans där begreppet segregation diskuterades och begreppet segmentation 

introducerades (Magnusson Turner, 2008, p. 199). Begreppet segmentation belyser ett 

särskilt fenomen inom spektrumet särboende-integration. Medan segregation beskriver 

en ojämn spridning av socialt eller demografiskt bestämda hushållskategorier ur ett 

bostadsområdesperspektiv, beskriver segmentation detsamma fast inom bostadsområden 

(Lindberg & Lindén, 1989, p. 10). Alltså delas upplåtelseformer, hustyper och 
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ägandekategorier upp i delområden inom bostadsområdet så att området verkar integrerat 

på pappret men inte nödvändigtvis är det. Segmentation handlar snarare om skillnader i 

ägandekategorier, upplåtelseform och hustyp mellan olika sociala grupper än om den 

faktiska fysiska separationen (ibid, pp. 15, 17).  

 

 

Figur 3 Modell: segregation (Lindberg & Lindén, 1989, p. 15)

 

Figur 4 Modell: segmentation (Lindberg & Lindén, 1989, p. 17) 

 

Diskussionen och myntandet av begreppet segmentation hade sin grund i att 

segregationsbegreppet inte längre var tillräckligt för att beskriva den kontext och det 

samhället som Lindberg och Lindén befann sig i. Det berodde på en ökad medvetenhet 

kring segregation som fenomen och att ett aktivt arbete mot segregation hade tagit plats. 

Den rumsliga separationen tog sig inte längre uttryck på bostadsområdesnivå men de 

sociala problemen och konsekvenserna kvarstod (Olsson Hort, 1992, pp. 52-53). 

 

I boken Social segmentation på den svenska 

bostadsmarknaden beskriver Lindberg och 

Lindén relationen mellan integration-

särboende och jämlikt boende-ojämlikt 

boende genom en modell med fyra typfall. 

Med jämlikt boende menas en 

bostadsmarknad där utrymmesstandarden 

matchar hushållsstorleken, att hushållets 

utrymmesbehov beslutar vart hushållet bor snarare än hushållets ekonomiska tillgångar. 

Figur 5 Modell: integration/särboende och 

jämlikt/ojämlikt boende 

(Lindberg & Lindén, 1989, p. 11) 
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Idealet som eftersträvas är typfallet där integration kombineras med ett jämlikt boende 

(typfall 1). Enligt Lindén och Lindberg behöver tre förutsättningar uppfyllas för att detta 

ska kunna vara möjligt. Dels krävs en differentiering av bostadsutbudet, 

upplåtelseformerna och hustyperna ska vara blandade i alla segment av bostadsområdet. 

Dels ska det inte finnas några yttre eller ekonomiska spärrar som förhindrar att hushåll 

flyttar dit de vill. Slutligen måste någon slags riktad subvention som utjämnar 

ekonomiska skillnader mellan olika hushåll finnas, till exempel bostadsbidrag (1989, pp. 

10-11). 

 

Författarna trycker dock på att värderingar och kulturellt betingade skillnader också 

påverkar vart hushåll väljer att bosätta sig. De belyser att dessa värderingar skulle finnas 

kvar och ha en avgörande roll även om det inte skulle finnas några ekonomiska barriärer 

(Lindberg & Lindén, 1989, p. 10;Lindberg & Lindén, 1986, pp. 235-236). 

 

Bostadspolitiska medel 

De kommunala bostadsbolagen: allmännyttan 

Allmännyttan utgjorde under lång tid det främsta medlet för att genomföra bostadspolitik 

i Sverige (Christophers, 2013, p. 7). Under 1950-talet var den kommunala 

bostadsförsörjningen med statliga subventioner en central del av den socialdemokratiska 

politiken. I samband med diverse omförhandlingar av villkor och ekonomiska kriser blev 

hyresnivåerna för allmännyttan allt mer lika de marknadsmässiga hyrorna under andra 

halvan av 1900-talet (Elsinga & Lind, 2013, p. 961). 

 

Allmännyttan, som från 1940-talet haft syftet att förse Sveriges mindre resursstarka 

befolkning med överkomliga hyresrätter (Bergsten & Holmqvist, 2007, p. 40;Elsinga & 

Lind, 2013, pp. 961-962), genomgick under slutet av 1900-talet ett karaktärsbyte. Under 

början av 90-talet avskaffades de skattelättnader som de allmännyttiga bolagen tidigare 

haft och därmed började de allmännyttiga bolagen att konkurrera på lika villkor med de 

privata bostadsbolagen (Bergsten & Holmqvist, 2007, p. 41). En ekonomisk kris sänkte 

efterfrågan på bostadsmarknaden och detta, i kombination med att subventioner till 

bostadsbyggande hade minskats, skapade en situation där de allmännyttiga bolagen 

tvingades att höja hyrorna för att klara sig ekonomiskt. När efterfrågan på 

bostadsmarknaden sedan blev högre gjorde problem med långa kötider och en svart 
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bostadsmarknaden att en debatt om bostadsfrågan åter igen blev aktuell (Elsinga & Lind, 

2013, pp. 961-962).  

 

Under 2005 skickade Fastighetsägarna in ett klagomål till EU rörande Sveriges 

subventioneringar och det som de uppfattade som en orättvis konkurrens på 

bostadsmarknaden. De yrkade för att den svenska allmännyttan bröt mot EU:s regleringar 

rörande subventioner och till privata bolag (Christophers, 2013, p. 9). Skälet till detta var 

att man i Stockholm länge bortsett från de nya överenskommelserna om allmännyttans 

marknadsmässighet och detta ville Fastighetsägarna sätta stopp för. Efter att klagomålet 

hade skickats in påbörjades en statlig utredning som undersökte den svenska allmännyttan 

i förhållande till EU:s lagstiftning. Utredningen konstaterade att det då gällande systemet 

var tvunget att ändras. Antingen kunde de allmännyttiga bolagen agera på lika villkor som 

de privata eller så skulle allmännyttan endast försörja en specifik grupp av människor 

med bostäder, förslagsvis resurssvaga som hade svårt att ta sig in på den fria 

bostadsmarknaden. Efter att utredningen offentliggjorts arbetades ett tredje alternativ 

fram, att allmännyttan skulle agera affärsmässigt men samtidigt arbeta för att uppfylla ett 

bredare syfte. Ett beslut togs om att det tredje alternativet skulle genomföras och därmed 

bestämdes det att allmännyttan skulle agera marknadsmässigt men ha ett allmännyttigt 

syfte och det är modellen som används idag (Elsinga & Lind, 2013, pp. 962-963). 

 

Numera använder de offentliga bolagen istället ett utjämningssystem för deras 

hyresrätter. Först beräknas hur mycket hyra som måste drivas in totalt för att täcka upp 

för kostnader och för att generera en normal vinst. Sedan fördelas hyran så att överskottet 

från bostäderna med låga kostnader kan användas för att sänka hyresnivån för bostäderna 

med höga kostnader. Dessa kostnader kan till exempel utgöras av mer eller mindre 

omfattande renoveringar (Christophers, 2013, p. 13). 

 

Efter allmännyttans karaktärsskifte har inte mycket förändrats hyresnivåmässigt men 

kommunerna har fått göra tydligare avgränsningar mellan den kommunala ekonomin och 

det allmännyttiga bolagets ekonomi (Elsinga & Lind, 2013, p. 964). 
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Eftersom att allmännyttan inte längre kan förse resurssvaga invånare med bostäder har 

ansvaret lämnats över till sociala myndigheter så som Socialförvaltningen (Elsinga & 

Lind, 2013, p. 965). 

 

Hyressättning 

Christophers har undersökt den svenska hyressättningen och beskriver tre grundläggande 

karaktärsdrag. Det första är att hyressättningen i Sverige bygger på ett bruksvärde snarare 

än ett marknadsvärde. Det innebär att priset sätts efter bostadens standard och läge istället 

för dess marknadspris. Det andra karaktärsdraget utgörs av hur hyressättningen vanligtvis 

går till. I omkring 90 % av fallen sker hyressättningen genom en förhandling mellan 

hyresvärden och den lokala hyresgästföreningen. Förhandlingen sker med utgångspunkt 

i bostadens bruksvärde. Det finns dock en variation i vilka parametrar som bruksvärdet 

baseras på och hur de olika hyresgästföreningarna hanterar dessa förhandlingar. Det leder 

i sin tur till en variation i hyresnivåer mellan olika kommuner. Det tredje karaktärsdraget 

har tidigare utgjorts av allmännyttan och dess hyressättning och subventioner, men som 

tidigare beskrivet har nu privata och offentliga hyresvärdar samma villkor (2013, pp. 13-

14). 

 

Att man inte använder sig av marknadshyror i Sverige kan ses som något positivt då en 

marknadsmässig hyressättning tenderar att fördjupa befintlig segregation (Christophers, 

2013, p. 15;Turner & Whitehead, 2002, p. 214). Detta beror på att saker som attraktivitet 

och rykte kan ha en stor påverkan på marknadshyror och göra ett populärt bostadsområde 

ännu mer oåtkomligt för de som inte har de ekonomiska resurserna som krävs (Turner & 

Whitehead, 2002, pp. 214-215). 

 

Det finns möjligheter för de individuella kommunerna att påverka hyressättningen genom 

direkta subventioner till specifika fastighetsägare. En variant av detta är 

inkomstkvoterade bostäder där hyran ligger under marknadsnivå och en inkomstprövning 

av hyresgästen har genomförts innan kontraktet skrivits på. Konceptet, som ofta kallas 

”social housing”, är populärt i många länder men har hittills varit ovanligt i Sverige (Lind, 

2016, pp. 41, 54). Turner och Whitehead menar att detta är det effektivaste medlet för att 

motverka segregation, i kombination med ett ökat stöd till svaga områden. Då ska de 
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inkomstkvoterade bostäderna placeras utspritt för att inte skapa en ökad polarisering i 

staden (2002, p. 216). 

 

Bostadsbidrag 

Enligt Lindberg och Lindén behövs någon form av riktad subvention, så som 

bostadsbidraget, för att utjämna ekonomiska förutsättningar på bostadsmarknaden (1989, 

p. 11). Sedan 1990-talet har dock bostadsbidragen fått en allt mindre verkan. 

Hyresnivåerna höjdes med 30 procent under 1990-talet, vilket gick hårt åt de resurssvaga 

invånarna bosatta i hyresrätt. Under denna period skedde inte någon höjning av 

bostadsbidraget för att kompensera (Turner & Whitehead, 2002, pp. 207-208). Politiken 

har skapat högre krav på bidragstagarna och därigenom gjort det svårare att bli tilldelad 

bostadsbidrag. Christophers menar att det bristfälliga bostadsbidraget har bidragit till att 

bostadsmarknaden utgör ett undantag för landets principer om välfärd. Mellan 1995 och 

2009 har antalet personer som har rätt till, och tar ut, bostadsbidrag minskat med 70 

procent. Dessutom minskade statens totala utgifter för bostadsbidrag med 40 procent 

mellan 1995 och 1998 och sedan med 36 procent mellan 1999 och 2008 (Christophers, 

2013, p. 11). 

 

Bostadsnormer 

Hagbert och Femenías beskriver hur dagens bostadsnormer tar sig uttryck och hur de har 

förändrats över tid i Sverige. Enligt författarna påverkas uppfattningen och produktionen 

av bostäder av sociokulturella normer, reglerade normer och normer som finns inom 

bostadssektorn (2016, p. 4).  

 

Under efterkrigstiden fanns en stark statlig styrning gällande bostäders utformning och 

kvalitéer. Vid byggandet och framtagandet av folkhemmet angavs strikta bostadsnormer 

som reglerade utrustningen i hemmet, till exempel i kök, badrum och gemensam 

tvättstuga. Detta gick under det politiska mottot ”Bra bostäder åt alla”. I samband med ett 

politiskt skifte i slutet av 1900-talet blev statens roll och inbladning i bostadsstandarden 

allt mindre. Skiftet mynnade ut i en allt mer marknadsmässig bostadspolitik där 

marknaden och efterfrågan styrde bostadsnormerna. Därmed är det i nuläget snarare 

sociokulturella normer och befolkningens kravbilder som avgör saker som standard och 

bostadsyta än statliga styrningar. Det har också påverkat nivån av modernisering och 
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innovation bland bostädernas utrusning. Under det mer statliga styret var 

bostadsnormerna ofta baserade i ny forskning om till exempel funktionalitet. Nu präglas 

istället byggindustrin av en förhållandevis låg innovationsnivå i jämförelse med andra 

branscher (Hagbert & Femenías, 2016, p. 4). 

 

I nuläget är Sverige ett av de länder i Europa där invånarna spenderar mest pengar på sin 

bostad. Hagbert och Femenías väljer att belysa detta ur ett perspektiv där kvalitetsnivån 

på svenska bostäder undersöks. Ur ett historiskt perspektiv har trångboddheten minskat 

radikalt i Sverige. Under början av 1960-talet kunde över 40 % av de svenska hushållen 

definieras som trångbodda medan trångboddheten var under 10 % under slutet av 1970-

talet. Samtidigt har andelen svenskar som har mer än ett rum per person, vardagsrum och 

kök exkluderat, ökat signifikant. Under 1960-talet var det mindre än 10 % men nu har 40 

% av befolkningen fler rum än vad de egentligen behöver (2016, p. 5). 

 

Enligt undersökningen i artikeln är människor generellt positivt inställda till lägenheter 

med mindre boendeyta planerade med smarta lösningar och detta kan komma att påverka 

framtida lägenhetsutformningar via efterfrågan. Det poängteras dock att det även krävs 

en variation i lägenheternas utformning eftersom detta inte efterfrågas av alla grupper i 

samhället (Hagbert & Femenías, 2016, p. 10) 

 

Det som hindrar att mindre bostäder byggs och att bostäder med lägre standard kan skapas 

är bland annat regler kring tillgänglighet, enligt artikeln. Reglerna gör framförallt så att 

badrumsytan, som skulle kunna minska den totala lägenhetsytan till stor del, måste ta 

mycket plats om regelverket ska följas (Hagbert & Femenías, 2016, pp. 6, 11). Det 

poängteras också att sociokulturella normer gör så att relativt välutrustade badrum och 

kök krävs oavsett storleken på hushåll eller lägenhet (ibid, p. 6). Köken och badrummen 

är dessutom ofta byggda med ett överflöd av bekvämlighetsatteraljer så som 

mikrovågsugn, diskmaskin och tvättmaskin trots att det inte alltid behövs. Till exempel 

blir gemensamma tvättstugor allt ovanligare vid nybyggnationer (ibid, pp. 11-12). Den 

höga standarden och kvalitén på bostaden hålls också fast vid av hyresgästföreiningen 

som under 1900-talet arbetade aktivt för införandet av bostadsnormer och en höjning av 

standarden på de bostäder som byggs. Dessutom finns en slit-och-släng-attityd även i 
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byggbranchen idag. Det gör att nybyggda bostäder inte har en lika lång livslängd idag 

som förr (ibid, p. 11). 

 

Markanvändning 

Carl Ceasar har genom en empirisk undersökning byggd på semistrukturerade intervjuer 

och enkätundersökningar med 26 svenska kommuner och 91 byggherrar undersökt den 

svenska markanvisningsprocessen. Markanvisningsprocessen beskriver samarbetet 

mellan kommun och byggherre där den kommunägda marken planeras för att sedan 

överföras till byggherren som påbörjar bygget. Vanligtvis genomförs denna process 

antingen genom en anbudsanvisning eller en direktanvisning. En direktanvisning innebär 

att kommunen ger rätten att bygga till en specifik byggherre utan en jämförelse med andra 

medan en anbudsanvisning innebär att en jämförelse mellan olika byggherrar genomförs 

(2016, pp. 257-258). Syftet med processen är att hitta en lämplig byggherre för att 

genomföra det projekt som kommunen planerat och det är först efter att processen 

avslutats som själva försäljningen av marken genomförs (ibid, p. 262). Innan marken säljs 

skriver kommunen och byggherren på ett markanvisningsavtal innehållande ett antal 

villkor som vanligtvis beskriver tidsramar, regler om hur en uppsägning av avtalet får gå 

till och ett uttalande om att byggherren står för eventuella oväntade kostnader. Villkor 

rörande hyresnivåer och liknande kan också läggas till, beroende på förhandlingar och 

planer (ibid, p. 263). 

 

Medan initiativtagaren till en direktanvisning vanligtvis är byggherren själv är kommunen 

vanligtvis drivande i en anbudsanvisning. Ceasars undersökning visar att en 

anbudsanvisning oftast slutar med att den byggherre som är villig att betala mest för 

marken är den som får bygga. Om flera byggherrar erbjuder samma pris är det istället 

andra kriterier så som arkitektur, hållbarhetsparametrar eller hyresnivåer som är 

avgörande. Ibland är markanvisningen uppdelad i flera steg där till exempel 

arkitektoniska kvalitéer utgör grunden för ett första urval och så blir priset avgörande 

först i ett senare skede. En annan, men inte lika vanlig, variant av anbudsanvisning är att 

markpriset är fast och att anvisningen istället bygger på andra kriterier. Oftast är 

markanvisningar öppna för alla byggherrar men ibland sker en sluten markanvisning där 

kommunen bjudit in specifika byggherrar till att ta fram förslag och valet sker sedan 

utifrån det (2016, p. 268). 
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Fram till 1990-talet skedde ofta markanvisningen till ett fast markpris, satt utan hänsyn 

till marknadsvärdet. Det var generellt ett snävare spelrum för byggherrarna, mycket var 

redan bestämt och planerat. Nu ser markanvisningsprocessen mycket annorlunda ut. 

Marknadsvärden har vanligtvis stort inflytande över processen och områden är sällan 

detaljplanerade innan markanvisningsprocessen har börjat. Enligt Ceasar skapar det 

nuvarande systemet för markanvisning en stor flexibilitet och, när det fungerar väl, en 

effektiv markförsäljning där byggandet ofta påbörjas direkt efter att 

markanvisningsavtalet skrivits på. Dessutom kan kommunen påverka och kontrollera vad 

som ska byggas långt in i processen. Dock tar processen ofta långt tid och under den 

perioden är både kommunen och byggherrarna ovissa om vad som i slutändan kommer 

att byggas (2016, pp. 271-272).  

 

I undersökningen utryckte byggherrarna att det fanns en brist i transparens kring 

markanvisningsprocessen från kommunernas sida. Enligt Ceasar är detta något som bör 

förbättras. Författaren trycker även på att markanvisningarna bör vara tillgängliga för alla 

och inte begränsade till de få stora byggherrarna som i nuläget dominerar marknaden i 

Sverige. Ceasar avslutar med att efterfråga ytterligare forskning som fokuserar på hur 

prissättningen av land fungerar i Sverige (2016, pp. 269, 273).  
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Metod 

Undersökningstekniken för den här uppsatsen var främst dokumentanalys och studier av 

vetenskapliga artiklar och texter, där både primärdata och sekundärdata undersökts. 

Sedan genomfördes även en viss insamling av primärdata i form av en intervju. Vid val 

av metod har forskningsfrågornas karaktär varit avgörande. Eftersom att den första 

forskningsfrågan, ”Vilka metoder, inom plan- och byggprocessen, använder 

stadsdelsprojekten Vallastaden och Frihamnen för att skapa social blandning?”, strävar 

efter ett svar som beskriver verkligheten och kan mynna ut i väldigt konkreta 

konstateranden, har främst primärdata undersökts för att besvara frågan. Primärdatan 

bestod av en intervju med en person som har arbetat med stadsdelsprojektet Vallastaden 

och av relevanta plandokument som beskriver hur man arbetat med sociala frågor i 

stadsdelsprojekten. Vissa sekundärdata har också undersökts i form av intervjuer 

genomförda av andra personer i artiklar eller föredrag. Den andra forskningsfrågan, ”Hur 

försvårar alternativt underlättar den svenska bostadspolitiken skapandet av social 

blandning?”, kräver större efterforskningar och besvaras endast genom dokumentanalys 

och studier av vetenskapliga texter och artiklar. 

 

Stadsdelsprojekten Vallastaden och Frihamnen valdes som exempel eftersom att de båda 

har en tydlig inriktning gentemot social hållbarhet. Projekten har provat nya metoder för 

att uppnå en social blandning och strävar efter en integrerande effekt i respektive stad. 

Stadsdelsprojekten har snarare agerat som exempel än som fall i en fallstudie. Detta beror 

på att de ingår i en bredare studie av hur bostadspolitik och planering för social blandning 

samverkar och inte undersöks djupgående i syftet att redogöra för specifika processer. En 

fallstudie skulle behöva ett mer omfattande arbete med de specifika fallen än vad som har 

genomförts i denna studie. 

 

Forskningsetik, analysstrategi och forskningsansats 

Vid empiriska studier så som intervjuer är det av stor vikt att reflektera kring 

forskningsetik och hur den undersökning man genomför kan komma att påverka andra 

människor. Grunden för forskningsetiken är att de personer som deltar i en undersökning 

aldrig får påverkas negativt av den studien som genomförs (Lind, 2014, p. 133). För denna 

uppsats innebar det att personen som intervjuades har anonymiserats och en försiktighet 
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har tagits när det kommer till citering och redovisning av vad som sades under intervjun. 

Informanten har blivit informerad om vilka direkta citat som tagits från intervjun. 

 

En abduktiv analysstrategi har använts när teorin har hanterats, alltså har teorin använts 

som utgångspunkt för att sedan integreras med det empiriska arbetet (Lind, 2014, p. 97). 

Detta kan sammankopplas med en kvalitativ forskningsansats med grunden i ett 

hermeneutiskt vetenskapsideal. Teorin har genom den abduktiva analysstrategin hela 

tiden funnits i bakhuvudet vilket har gjort att det empiriska materialet setts med teoretiskt 

färgade ögon. Det som har varit viktigt är en medvetenhet kring detta och att det har 

funnits i åtanke när det empiriska materialet har tagits fram och tolkats (ibid, pp. 117-

118). 

 

Triangulering 

För att säkerställa resultatens riktighet och skapa en mer nyanserad bild så har 

triangulering använts i den mån det varit möjligt, alltså har flera källor som beskriver 

samma fråga eftersökts och undersökts (Denscombe, 2009, pp. 184, 188-189). Denna 

metod har använts vid besvarandet av båda frågeställningarna, för den första 

forskningsfrågan har en kombination av dokumentanalys och intervjuer utgjort 

trianguleringen medan noggranna litteraturstudier bidragit till trianguleringen för den 

andra frågeställningen.  

 

Dokumentanalys 

Dokumentanalys används i samband med besvarandet av både den första och den andra 

forskningsfrågan. Under dokumentanalysen har dokument som skrivits utan en forskares 

inblandning undersökts och analyserats. Resultatet av dokumentanalysen används både 

som bidrag till kunskapsbasen och för att bekräfta tidigare insamlad kunskap, från till 

exempel intervjun. Detta följer den metod och redovisning för hur dokumentanalys 

genomförs och motiveras som Bowen beskriver i sin artikel Document Analysis as a 

Qualitative Research Method (2009, pp. 27, 30). De dokument som har samlats in är dels 

plandokument och strategier som berör planerandet av stadsdelsprojekten och dels 

dokument som beskriver den nuvarande svenska bostadspolitiken. 
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Intervju 

En kvalitativ intervju har genomförts med en representant från stadsdelsprojektet 

Vallastaden. Detta gjordes för att få en fördjupad inblick i vilka metoder som använts för 

att skapa social blandning i stadsdelen. Informationsutbudet i de officiella dokumenten är 

varierande och oftast inte tillräckligt omfattande för att besvara den första 

forskningsfrågan. Därför gav intervjun ett kompletterande underlag till uppsatsen. Under 

intervjun ställdes också frågan om informanten personligen mötts av eller funderat på 

några begränsningar inom den rådande svenska bostadspolitiken som försvårat 

Vallastadens arbete med att skapa en social blandning. Detta gjordes för att få en inblick 

i och en startpunkt för besvarandet av den andra forskningsfrågan. Personen intervjuades 

alltså som en nyckelperson i projektet och kunde därmed ge det som Denscombe kallar 

priviligierad information (2009, p. 233). 

 

Intervjun hade en semistrukturerad utformning där frågor tagits fram och skrivits ned i 

förväg men utrymme fanns för följdfrågor och egna inslag från personen som intervjuades 

(Denscombe, 2009, pp. 234-235). Intervjun spelades in, med informantens tillåtelse, och 

transkriberades sedan, både för att skapa ett mer lätthanterligt material och för att bearbeta 

det som sagts under intervjun. Det transkriberade materialet har sedan bearbetats i 

kombination med det inspelade materialet. Under den processen markerades väsentliga 

delar av intervjun och tankar skrevs ned som kommentarer (ibid, pp. 260-261). 

 

När frågorna utformades operationaliserades teoretiska begrepp så som segmentation och 

social blandning. Begreppen bröts ned och frågor formulerades så att det empiriska 

materialet sedan skulle kunna analyseras med hjälp av teorin. För att kunna undersöka 

segmentation och undersöka om stadsdelsprojekten kunde räknas som ett integrerat och 

jämlikt boende ställdes frågor om fördelningen av upplåtelseformer. Social blandning 

definierades under intervjun och frågor ställdes om demografisk och socioekonomisk 

variation i stadsdelen. 

 

Källkritik och bias 

Att vara källkritisk är enormt viktigt under en studie, ännu viktigare blir det när 

dokumentanalys och studier av vetenskapliga texter är centrala metoder. Medan alla 

källor har hanterats källkritiskt under arbetet med uppsatsen har vissa texter hanterats med 
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större försiktighet än andra. Det innefattar både texter som använts till teoriavsnittet och 

dokument som behandlas i resultatdelen. 

 

Vetenskaplig granskning och trovärdighet 

När vetenskapliga artiklar används är det viktigt att de är granskade av tidskriften eller 

andra forskare innan publicering (Denscombe, 2009, pp. 302-303). Under sökprocessen 

på vetenskapliga databaser har sökfunktionen ”peer reviewed” använts för att säkerställa 

att artiklarna har genomgått en granskningsprocess.  

 

Ålder 

Texterna om segmentation som beskrivits i teoriavsnittet har hanterats varsamt på grund 

av dess ålder. Begreppet segmentation presenterades under 80-talet och i texterna som 

berör och förklarar segmentation analyseras också bostadssituationen under 70- och 80-

talet. Eftersom att så påss mycket har förändrats i det svenska samhället sedan dess har 

vissa delar av artiklarna och böckerna tappat relevans. Därför redovisas endast de strikt 

teoretiska delarna av texterna i den här uppsatsen och även dessa delar har bedömts utifrån 

ett källkritiskt perspektiv. 

 

Politisk vinkling 

När texter om bostadspolitik undersöks, främst vetenskapliga sådana, så krävs det en 

medvetenhet kring att eventuella politiska åsikter kan påverka hur forskaren väljer att 

tolka verkligheten. Givetvis ska forskare agera opartiskt men när lösningar på 

bostadspolitiska problem föreslås kan man ofta urskilja en politisk inriktning. Detta har 

tagits i beaktning när texter om bostadspolitik undersökts och vid redovisningen av 

texterna har det tydliggjorts vad som är forskarens förslag och vad som är beskriven fakta. 

 

Validitet 

Denscombe beskriver vikten av att säkerställa dokumentens validitet vid användandet av 

dokumentanalys som metod. För att göra detta krävs en utvärdering av dokumentets 

autencitet, trovärdighet, representativitet och innebörd (2009, pp. 301-302). För 

analyserade plandokument är autenciteten och representativiteten vanligtvis tillförlitlig. 

Det som snarare bör reflekteras över är dokumentets trovärdighet och innebörd då 

innehållet vanligtvis är mycket positivt inställt till de projekt och förändringar som 
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beskrivs och det ges oftast ingen heltäckande bild av de satsningar och intentioner som 

beskrivs. 

 

Bias 

De dokument som använts för att besvara den första frågeställningen, som berör metoder 

som använts för att skapa social blanding, har behandlats källkritiskt. Detta har sin grund 

i att det oftast är bolaget som bygger området som är avsändare. Det finns alltså en risk 

för bias. Dessutom kräver de dokument som skrivits av planeringsenheter på kommunen 

ofta ett politiskt godkännande vilket kan påverka materialet och vinklingen av 

informationen. Detta har tagits i åtanke under arbetet med intervjun och dokument från 

stadsdelsprojekten. 

 

Triangulering 

Trianguleringen som metod har även bidragit till att säkerställa de vetenskapliga texternas 

och dokumentens validitet. Fakta har hämtats från flera källor och olika politiska 

perspektiv har undersökts. 

 

Kritik och problematik 

Till en början var tanken att två intervjuer skulle genomföras, en med en representant från 

Vallastaden och en med en representant från Frihamnen. Då Frihamnen är ett projekt i 

startgroparna och Vallastaden är ett avslutat projekt hade medarbetarna olika mycket tid 

att lägga på intervjuer. Representanten som jag fick kontakt med från Vallastaden avsatte 

mycket tid för intervjun medan de som kontaktades från Frihamnen hade ett fullbokat 

schema under hela uppsatstiden. Därför har kontakten med relevanta personer som arbetar 

med Frihamnen istället bestått av en mailkontakt där den tillfrågade personen delade med 

sig av dokument och videoinspelade föredrag istället för att boka in en intervjutid.  

 

Detta skapar en ojämn informationsmängd mellan Vallastaden och Frihamnen där de 

olika projektens tidsramar även spelar in. Eftersom att etapp ett av Vallastaden är 

färdigställt finns mer dokument och information att tillgå än från Frihamnen där 

bostadsbyggandet inte påbörjats. Dock har Frihamnsprojektet redan fått mycket publicitet 

och det finns flera dagstidningsintervjuer och inspelade föredrag att tillgå som handlar 

om den sociala blandningen i Frihamnen.  
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Resultat och analys 

Nedan finns en redogörelse för vilka metoder som respektive stadsdelsprojekt har använt 

för att främja social blandning. Stadsdelprojekten diskuteras sedan i relation till teorier 

rörande social blandning och segmentation. Metoderna kopplas sedan till de 

bostadspolitiska förutsättningarna för att skapa social blandning.  

 

Metoder för social blandning: Vallastaden 

Den uppgift som vi valde att tackla var den att ”Människor från olika 

delar av samhället inte längre, på ett naturligt sätt, möts i sin vardag” 

(Informant Vallastaden, 2018) 

 

Det som startade arbetet med Vallastaden var fastställandet av målet att skapa en stadsdel 

där människor från olika delar av samhället skulle mötas på ett naturligt sätt i sin vardag.  

 

Vallastadsmodellen 

Det som i huvudsak utmärker planeringen av Vallastaden är att man aktivt har brutit en 

traditionsbundenhet som finns hos många stadsbyggnadskontor runt om i landet. 

Alternativa lösningar och tillvägagångssätt har använts utan att det skett några undantag 

från rådande lagar eller principer, allt följer den lagstiftning som finns för plan- och 

byggprocessen (Informant Vallastaden, 2018). 

 

Vallastadsmodellen utgår från tre grundpelare: 

- Små fastigheter 

- Fast markpris 

- Detaljplanering innan markanvisning 

 

Fokus på social hållbarhet, mötesplatser och hållbar mobilitet är också något som präglar 

Vallastaden och är en del av det som kallas Vallastadsmodellen (Linköpingsexpo AB, 

u.d.). Där finns även ett stort fokus på tillgänglighet. Alla byggnader följer bestämda 

tillgänglighetskrav som ska möjliggöra att fler människor ska kunna bo kvar och flytta in 

i bostäderna utan att större renoveringar behöver göras i efterhand (Miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013, p. 5). 
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Att detaljplanen alltid vunnit laga kraft innan markanvisningstävlingen har påbörjats gör 

också att kommunen har fått en större kontroll av vad som byggs, vanligtvis har 

byggherrarna större inflytande (Informant Vallastaden, 2018). Detaljplanen är flexibel 

men företeelser som antal våningar, upplåtelseform, gatuhierarki och placering av 

byggnader är bestämda (Linköpingsexpo AB, u.d.). 

 

Rickard Stark, en av områdesarkitekterna, menar även att Linköpings kommunalpolitiker 

har haft en avgörande roll i skapandet av Vallastadsmodellen. Kommunalpolitikern 

Muharrem Demirok (C) trodde starkt på projektet vilket var avgörande för att det skulle 

genomföras (Hidalgo, 2017). 

 

Möten på kvartersnivå 

Vallastaden är uppbyggd i en kvartersstruktur med cirka 150 bostäder i varje kvarter. 

Varje kvarter är uppdelat i cirka 13 fastigheter, beroende på byggnadernas 

upplåtelseformer och utformning. Upplåtelseformerna är blandade och tanken är att det i 

varje kvarter ska finnas äganderätter i form av radhus eller villor, bostadsrätter och 

hyresrätter. Vilka hustyper och upplåtelseformer som ska stå vart är alltid bestämt innan 

markanvisningsprocessen börjar. Dessutom släpps tomterna stegvis för att öka kontrollen 

över blandningen, både gällande upplåtelseform och byggherre. Den blygsamma 

storleken på fastigheterna är avgörande för att skapa en variation inom kvarteren 

(Informant Vallastaden, 2018).  

 

De små fastigheterna gör också att lägenhetshusen inte rymmer lika många lägenheter 

som ett nybyggt lägenhetshus oftast gör. Där finns tanken att ett mindre trapphus med 8–

10 lägenheter skapar en större gemenskapskänsla än vad som uppstår i ett trapphus med 

20–30 lägenheter. Färre hushåll leder till att man registrerar och känner igen sina grannar 

på ett annat sätt än vid anonymiteten som skapas i ett stort lägenhetskomplex (Informant 

Vallastaden, 2018; Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013, p. 11). Det finns 

även krav på att varje lägenhetshus ska innehålla minst två olika lägenhetsstorlekar. 

(Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013, p. 5). 

 



Cornelia Sörman   Lunds Universitet 

28 

 

Utöver att invånarna lär känna sina grannar på en trapphusnivå är tanken att de 

kvartersgemensamma felleshusen ska bidra till en sammanhållning och 

gemenskapskänsla. Felleshusen är gemensamma lokaler som rymmer växthus, 

möteslokaler som går att bokas och ibland gästlägenheter som kan hyras av invånarna i 

kvarteret. Även om man kanske inte lär känna sina grannar så skapas här en miljö där 

man kan springa in i och bekanta sig med varandra (Informant Vallastaden, 2018; Miljö 

och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013, p. 11). 

 

Sedan finns gott om gemensamma ytor, parker, odlingslotter och torg som slutligen gör 

att invånare från olika kvarter och från andra stadsdelar kan träffa varandra och mötas i 

vardagen (Informant Vallastaden, 2018; Linköpingsexpo AB, u.d.). Det finns även en 

variation av verksamheter i området. Vallastaden rymmer en förskola, en låg- och 

mellanstadieskola, ett serviceboende, en större kontorsfastighet och ett antal restauranger, 

butiker och caféer. I framtiden kommer även ett äldreboende och en syrisk-ortodox kyrka 

att byggas (Informant Vallastaden, 2018). 

 

Vägar som skapar naturliga möten och trygghet 

Vägarna mellan husen i Vallastaden är genomtänkt utformade och baseras på Jan Gehls 

forskning om de mänskliga skalorna. Jan Gehl menar att ett normalt samtal mellan två 

människor kan föras på ett avstånd upp till 7 meter och att en människa kan känna igen 

någon på ett avstånd av 20–25 meter. Detta har påverkat utformningen av gatorna som 

har konstruerats för att skapa naturliga möten (Informant Vallastaden, 2018). Där bidrar 

även att entréerna till husen ligger tätt intill varandra och är alltid riktade mot 

gemensamma gator, detsamma gäller många balkonger (Miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013, pp. 6-7). 

 

Vägarna är sällan raka och bryts ofta i olika vinklar för att påverka siktdjupet hos de som 

promenerar längst husen. Utöver en variation av intryck är tanken att de brutna 

siktlinjerna ska skapa trygghet bland de som promenerar på gatorna i bostadsområdet 

(Informant Vallastaden, 2018). 
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Kvalitetskriterier som avgör markanvisningen 

Markanvisningsprocessen i Vallastaden har byggt på ett fast markpris där ett 

poängsystem och olika kvalitetskriterier har avgjort vilka som får köpa och bygga på 

marken. För att tävlingen skulle ske på lika villkor anonymiserades de förslag som 

skickades in. Projekten tilldelades poäng beroende på hur många av de 19 kriterierna som 

byggnaden uppfyllde och det förslaget med flest poäng vann markanvisningstävlingen. 

Bland kriterierna fanns flera som uppmuntrade till sociala projekt. Bland annat fanns 

kriterierna låg hyra (där hyresnivån max fick vara 1250 kronor per kvadratmeter), 

boendemedverkan, nya upplåtelseformer, samarbete med forskningsprojekt eller 

arbetsförmedlingen, generationslägenheter och blandning av lägenhetstyper eller 

lägenhetsstorlekar (Linköpingsexpo AB, u.d.; Linköpingsexpo AB, u.d.). Vissa kriterier 

blev dock populärare hos byggherrarna än andra. Det var nämligen ingen byggherre som 

uppfyllde kriteriet låg hyra. Enligt personen som intervjuades som en representant från 

projektet var maxhyran i kriteriet för låg. Det var ett för högt ställt krav vilket mynnade 

ut i att ingen byggherre tog sig an utmaningen (Informant Vallastaden, 2018). 

 

Att marken hade ett fast pris möjliggjorde främst att mindre aktörer fick en större chans 

än i andra markanvisningsprocesser där marken går till högst bjudande (Informant 

Vallastaden, 2018). Teoretiskt sett så kan det fasta markpriset också leda till en lägre 

hyresnivå då pengar som annars skulle gått till budgivningen nu kan gå till 

kostnadssänkande åtgärder. 

 

Utformningen av markanvisningsprocessen har även gjort så att byggemenskaper har 

kunnat genomföras där de som kommer att bo i huset har medverkat i utformningen av 

byggnaden. Det finns även ett antal byggande arkitekter som har ritat och byggt hus i 

stadsdelen (Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013, p. 5). 

 

Aktuella hyresnivåer och uppdelningen mellan upplåtelseformer 

Man har inte tagit till några aktiva hyresregleringar i Vallastaden utan istället förlitat sig 

på blandningen av upplåtelseformer, en stor andel studentbostäder och uppmuntrande 

kvalitetskriterier. I nuläget ligger hyresnivåerna i Vallastaden på mellan 1750 och 2100 

kronor per kvadratmeter och år, hyran på studentbostäderna är mellan 2200 och 2400 

kronor per kvadratmeter och år. Vallastaden har tidigare fått kritik för de höga 
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hyresnivåerna och den verkliga sociala blandningen har ifrågasatts. Under intervjun 

medger även informanten att området blivit dyrare än vad som från början var tänkt. Det 

var dyrare att bygga än vad många byggherrar planerat för men det har även fått en så 

pass hög status att marknadsvärdet på bostäderna har höjts (Informant Vallastaden, 2018). 

 

I etapp ett av Vallastaden finns 550 bostadsrätter, 400–450 hyresrätter och ett 60-tal villor 

och radhus. Ungefär 40–45 % av bostäderna är hyresrätter, om studentbostäderna räknas 

in. Det finns totalt 190 studentbostäder i området och de utgör 18 % av det totala 

bostadsbeståndet (Informant Vallastaden, 2018). 

 

Då man inte gjort några aktiva hyresregleringar sätter man istället en stor tilltro till det 

kommunala systemet där kommunen hyr lägenheter från privata bolag som sedan tilldelas 

ekonomiskt svaga hushåll och personer som har svårt att få en bostad på egen hand 

(Informant Vallastaden, 2018). 

 

I intervjun kommer det fram att variationen av bostäderna snarare har lett till en blandning 

av byggherrar och en stor visuell variation än en blandning av de som bor i Vallastaden. 

I nuläget är det många unga vuxna som bosatt sig i området och äganderätterna består i 

stort sett bara av barnfamiljer. Eftersom att hyrorna är så pass höga är också den 

disponibla inkomsten bland invånarna relativt hög. Fokuset har snarare blivit att få en 

mångfald bland de som bygger än en mångfald av de som flyttar in (Informant 

Vallastaden, 2018).  

 

Områdesarkitekten Rickard Stark säger i en intervju att hyresnivåerna i Vallastaden har 

blivit relativt höga på grund av att det är så svårt att bygga både billigt och nytt. Han 

menar att det som krävs för att lösa situationen är någon form av ”social housing” eller 

en stor förändring av systemet för bostadsbidrag (Hidalgo, 2017). 

 

Små fastigheter skapar en variation i förfall 

Den intervjuade medarbetaren i Vallastaden gav ytterligare ett perspektiv på hur 

Vallastadsmodellen påverkar den sociala blandningen i stadsdelen. Den stora 

blandningen av byggherrar och de små fastigheterna kommer att skapa en större 

differentiering på längre sikt. Troligtvis kommer de olika byggherrarna att ta olika mycket 
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ansvar för renoveringar och upprusningar i framtiden, vissa hus kommer kanske att stanna 

på en viss hyresnivå medan andra lägenhetskomplex genomgår hyreshöjningar. Något av 

husen kanske måste rivas i framtiden och kommer därmed att skapa utrymme för en 

nybyggnation med en nyproduktionshyra som sticker ut (Informant Vallastaden, 2018). 

 

Metoder för social blandning: Frihamnen 

Eftersom att Älvstaden är ett så pass stort projekt och kommer att rymma 45 000-50 000 

invånare till 2035 har stor energi lagts på utvecklingen av ett socialt blandat boende (Käll, 

2016). Kristian Käll, som är ansvarig för social hållbarhet på Älvstranden Utveckling AB, 

menar att Älvstaden, ett nybyggt område i centrala Göteborg, skulle bli den nya 

gräddhyllan om inga specifika åtgärder tas (Käll, 2018). Frihamnen, som är ett av de 

första områdena i Älvstaden, har utsetts till en testbädd för nya tekniker för att bygga 

socialt blandade områden (Käll, 2016). 

 

Markanvisning 

Älvstranden Utveckling AB följer Göteborgs Stads markanvisningspolicy. Det är 

Älvstranden Utveckling AB som äger all mark i Frihamnsområdet och det är även de som 

tar det slutgiltiga beslutet om vilka byggherrar som blir tilldelade projekten (Älvstranden 

Utveckling AB, 2017). Göteborgs Stads markanvisningspolicy menar att hänsyn ska tas 

till mångfald i boendet, social hållbarhet och sociala åtaganden, byggherrarnas 

ekonomiska förutsättningar och stabilitet, konkurrens och mångfald på marknaden, 

ekologisk hållbarhet och verksamhetslokaler. Det uppmuntras även till att jämförelser ska 

ske med tidigare byggprojekt innan något beslut fattas (Fastighetsnämnden, Göteborg, 

2014). 

 

Blandningen av upplåtelseformer 

I Frihamnen kommer hälften av bostäderna vara hyresrätter och hälften vara bostadsrätter. 

Dessa kommer att placeras inom samma kvarter så att den sociala blandningen verkligen 

ska få den effekt som eftersträvas. Bostadsrätterna kommer att säljas under normala 

förutsättningar och på grund av läget och det faktum att de är nyproducerade bli ganska 

dyra. Det kommer både att finnas subventionerade hyresrätter och hyresrätter som hyrs 

ut till normalpris. Om alla dessa varianter finns inom samma kvarter så har man optimala 

förutsättningar för social blandning menar Kristian Käll (2018).  
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Blandningen av upplåtelseformer kommer att säkerställas genom att detaljplaneringen i 

regel sker innan markanvisningsprocessen påbörjas (Käll, 2016). Detaljplanen delas upp 

i bygglotter där verksamheter och olika upplåtelseformer placeras ut (Älvstranden 

Utveckling AB, 2017). 

 

Hyressättningar och proportioner mellan upplåtelseformer 

I samband med att markanvisningsprocessen påbörjades för första etappen av Frihamnen 

togs en modell fram för hyresdifferentiering i området. Hälften av hyresrätterna ska ha en 

hyra som är anpassad efter en lägre inkomstgrupp än den som vanligtvis har råd att bo i 

nyproducerade hyresrätter (Käll, 2016).  

 

- 25% av hyresrätterna ska ha hyresnivån 1000 kronor per kvadratmeter och år 

- 25% av hyresrätterna ska ha hyresnivån 1400 kronor per kvadratmeter och år 

- 25% av hyresrätterna ska ha hyresnivån 1850 kronor per kvadratmeter och år 

- 25% av hyresrätterna har ingen specifik reglering 

 

En hyresrätt på 70 kvadratmeter skulle med en hyresnivå på 1000 kronor per kvadratmeter 

och år få en månadshyra på 5800 kronor. Detta är ungefär samma hyresnivå som finns 

bland Göteborgs allmännyttiga bostäder idag (Älvrummet, 2017). Dessa hyror ska hållas 

på samma nivå (beräknat utifrån 2014 års penningvärde) under 15 år framåt och 

hyresrätterna får under den tiden inte omvandlas till bostadsrätter. Dessa villkor har lagts 

till i markanvisningsavtalet. När markanvisningsprocessen påbörjades var det upp till 

byggherrarna att möta de uppsatta målen och när processen var klar hade fyra byggherrar 

valts ut till att genomföra deras projekt (Käll, 2016). De fyra byggherrarna var Botrygg 

AB, Magnolia Bostad AB, Rikshem AB och det kommunala bostadsbolaget Framtiden 

AB. Totalt ska de bygga 1100 hyresrätter och 500 bostadsrätter. Framtiden AB kommer 

att bygga 400 hyresrätter och 200 bostadsrätter, Botrygg AB kommer att bygga 200 

hyresrätter och 100 bostadsrätter, Rikshem AB kommer att bygga 400 hyresrätter och 200 

bostadsrätter och Magnolia Bostad AB kommer att bygga cirka 100 hyresrätter (Käll, 

2018). 
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Älvstranden Utveckling AB vill tydliggöra att det fortfarande är upp till byggherren och 

hyresgästföreningen att komma fram till vilka hyressättningar som ska göras i Frihamnen. 

Byggherren kommer då att gå in i förhandlingen med målbilden som har satts upp i 

markanvisningstävlingen. Älvstranden Utveckling AB menar att det bör gå att genomföra 

hyresdifferentieringen eftersom att de modeller som har tagits fram inte bryter mot dagens 

lagstiftning (Käll, 2016). 

 

Verktyg för en billigare hyra 

För att uppnå dessa hyresnivåer har byggherrarna använt flera olika verktyg. Ett av 

verktygen är effektivisering av produktionen. Älvstranden Utveckling AB menar att den 

stora skalan på projektet gör att det blir billigare att bygga eftersom att material kan köpas 

in i större partier. Man arbetar även med gemensamma upphandlingar och inköp för att 

kunna dra ner kostnaderna. Några använder vinsten från de bostadsrätter som byggherren 

byggt för att sedan göra hyresrätterna billigare, en korssubvention mellan 

upplåtelseformer. Det finns även byggherrar som har ett lägre avkastningskrav för 

projekten i Frihamnen, mycket på grund av att de tror på att projektet kan göra gott enligt 

Kristian Käll (Älvrummet, 2017).  

 

Älvstranden Utveckling AB gör även kostnadsbesparingar genom en låg parkeringsnorm. 

I och med att färre parkeringsplatser byggs kan en större del av ytan nyttjas för bostäder 

och därmed dras kostnader ner (Älvstaden, u.d.). 

 

Kvalitetsdifferentiering 

För att kunna skapa den hyresdifferentiering som krävs kommer Framtiden AB att arbeta 

med en kvalitetsdifferentiering av lägenheterna inom husen. Det innebär att en högre hyra 

kommer att sättas för de lägenheter som har bäst läge, bra utsikt och exklusivare material 

medan lägre hyror kommer sättas för lägenheter som är av normal standard och ligger 

sämre till. Detta kommer att förhandlas och överenskommas med hyresgästföreningen. 

Lägenheterna kommer ha det som kallas kvalitetshyra eller omvänd presumtionshyra 

(Käll, 2018). En presumtionshyra innebär att en nybyggd lägenhet ska kunna täcka upp 

kostnaderna av byggnationen och att hyran därmed får överstiga lägenheten bruksvärde 

(Hyresgästföreningen, u.d.). En omvänd presumtionshyra innebär alltså att bruksvärdet 
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på lägenheten är vad som bestämmer hyran och att faktumet att den är nybyggd inte har 

något inflytande över priset. 

 

Botrygg AB kommer även att använda denna modell för deras hyresrätter. Det som skiljer 

lägenheterna åt kommer främst vara utrustningsgrad och läge. Botrygg AB trycker även 

på att de byggnader som har subventionerade hyror måste blandas med de hyresrätter som 

har ett normalpris. Annars skulle klyftor skapas inom bostadsområdet menar Joachim 

Arcari från Botrygg (Älvstaden, 2017).  

 

 

Figur 6 Hyresdifferentiering Frihamnen (Älvstaden, u.d.) 

 

Rabatterad hyra 

I den andra modellen för att skapa lägre hyror har alla lägenheter i huset samma snitthyra. 

Där har man istället arbetat med en hyresrabatt. Man har alltså samlat de pengar som har 

sparats in genom metoderna som presenterades ovan och omvandlat de pengarna till en 

rabatt som tilldelas några av individerna som bor i huset. Vinsten som skapats genom 

nedskärningarna omvandlas alltså till ett slags privat bostadsbidrag som ges till vissa 

hushåll i byggnaden. Vilka lägenheter som har en rabatterad hyra kan variera över tid 

vilket också skapar en anonymitet för de hushåll som bor med en rabatterad hyra. Denna 
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metod kommer att användas av Rikshem AB och Magnolia Bostad AB (Älvrummet, 

2017). 

 

Uthyrning av subventionerade hyresrätter 

Hur de subventionerade hyresrätterna ska hyras ut för att skapa den social blandningen 

som eftersträvas har inte bestämts än. Den modell som Älvstranden Utveckling AB 

undersöker just nu är att gå via den kommunala bostadskön Boplats Göteborg. Eftersom 

att de med bra kötid ofta är samma grupp av människor som har en högre inkomst än 

snittet kommer ett inkomsttak att sättas upp. Tanken är att inkomsttaket ska vara tre till 

fyra gånger så mycket som den subventionerade hyran men detta kan också komma att 

variera mellan de olika hyresvärdarna. Inom den grupp som kvalat in under inkomsttaket 

kommer kötiden i bostadskön avgöra vilka som blir tilldelade hyresrätten. Älvstranden 

Utveckling AB ser helst att inkomstprövning endast ska göras vid kontraktsskrivning. 

Denna modell ska vidareutvecklas och konsekvensprövas innan ett beslut tas. Det som 

fortfarande måste beslutas om är huruvida en inkomstökning hos hyresgästen ska påverka 

subventionen av hyresrätten och hur uppföljningen efter 15-årsperioden ska genomföras 

(Käll, 2016). Ytterligare en tanke är att det ska ställas lägre krav än vad som vanligtvis 

ställs på hyresgästerna. Både gällande regelbunden inkomst och eventuella skulder 

(Älvrummet, 2017). 

 

Det allmännyttiga bolaget, Framtiden AB, har en idé om att en tredjedel av deras 

subventionerade hyresrätter ska tilldelas människor som inte är etablerade på 

bostadsmarknaden. Människor som i dagsläget varken har eller har möjlighet att skaffa 

en egen bostad. Resterande lägenheter kommer i första hand att tilldelas individer som 

redan finns i allmännyttans omlopp och ett eventuellt överskott av lägenheter tilldelas 

istället via Boplats Göteborg (Älvrummet, 2017). 

 

Några av hyresrätterna kommer även att reserveras för kommunala kontrakt där 

kommunen tilldelar lägenheter på grund av sociala eller medicinska skäl (Käll, 2016). 

 

Temporära bostäder 

Under arbetet med etapp ett av Frihamnen kommer cirka 1000 temporära bostäder att 

anläggas i etapp fem, det område som ligger sist i ordningen för detaljplanering. De 
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temporära bostäderna kommer att byggas med tillfälliga bygglov som måste förnyas vart 

femte år och kan vara kvar i maximalt 15 år. Hälften av bostäderna kommer att vara 

studentbostäder och resterande kommer dels att gå till företag som behöver bostäder till 

sina anställda och dels till kommunen som också är i behov av temporära bostäder. En 

andel av kommunens temporära bostäder kommer att vara genomgångsbostäder för 

nyanlända som då tilldelas ett andrahandskontrakt och kan bo kvar i maximalt fem år 

(Älvstaden, u.d.). 

 

Ett fungerande vardagsliv i Frihamnen 

Man har även arbetat för att vardagslivet i Frihamnen ska vara anpassat efter alla 

plånböcker och intressen. Där har Älvstranden Utveckling AB fokuserat mycket på icke-

kommersiella målpunkter, alltså aktiviteter och platser som är gratis att utnyttja. Exempel 

på detta i Frihamnen är en roller derby-rink, platser för urban odling, en strand och 

utomhuspool med bastu och grönområden som kommer att skapas i området. Man har 

även arbetat aktivt med att människor från andra stadsdelar ska ta del av de offentliga 

rummen i Frihamnen för att uppmuntra den sociala blandningen även där. Där finns syftet 

att människor som vanligtvis inte spenderar så mycket tid i Göteborgs innerstad ska 

uppmuntras till att komma dit. Ett exempel är en seglarskola för barn där inbjudningar 

skickats ut till flera av de mer segregerade områdena i Göteborg (Älvrummet, 2017). 

 

Social blandning och segmentation i stadsdelsprojekten 

Social blandning i Frihamnen och Vallastaden 

Frihamnen strävar mot en socioekonomisk blandning på ett tydligare sätt än Vallastaden. 

I Vallastaden vill man locka ”människor med olika livsstil, ålder, fysiska förutsättningar, 

kultur och familjeförhållanden” (Linköpingsexpo AB, u.d.), något som kan vara svårt att 

uppnå om man bygger en stadsdel med hyresnivåer som ett medelklassområde. Som 

tidigare nämnt kan de små fastigheterna få en effekt på sikt som Frihamnen kommer att 

sakna.  

 

Det faktiska resultatet av de subventionerade hyrorna i Frihamen kommer att visa sig först 

när uthyrningssystemet är klarlagt och inflyttningen till området påbörjas. Den framtida 

sociala blandningen i området kommer även att avgöras genom vad som händer när 15-

årsperioden är över, då det inte längre finns några avtalade krav på subventionerade 
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hyresnivåer. Utifall en övergång från subventionerade hyror till icke-subventionerade 

hyror görs oförsiktigt kommer det att leda till en kraftig utträngning av de resurssvaga 

hushållen. Detta skulle innebära en törn för Frihamnens vision om att bryta 

innanförskapet. 

 

Jämlikt och integrerat boende? 

Ett jämlikt och integrerat boende innebär ett boende som präglas av integration, alltså har 

det en jämn spridning av socialt eller demografiskt bestämda hushållskategorier. I ett 

jämlikt boende är det hushållens behov som avgör vart och hur stort de bor snarare än 

ekonomiska tillgångar. I ett jämlikt och integrerat boende uppstår alltså en naturlig social 

blandning där ekonomiska tillgångar eller sociala aspekter inte avgör vart ett hushåll 

bosätter sig. För att uppnå det jämlika och integrerade boendet som Lindberg och Lindén 

beskriver krävs det att vissa kriterier uppfylls. Upplåtelseformer och hustyper ska vara 

blandade i alla segment av området, det ska inte finnas några yttre eller ekonomiska 

spärrar som förhindrar en inflyttning och ett fungerande bostadsbidrag ska vara 

tillgängligt (1989, pp. 10-11). Frågan är huruvida dessa krav uppfylls i Frihamnen och 

Vallastaden. 

 

Både Vallastaden och Frihamnen har blandat upplåtelseformer och hustyper på en 

kvartersnivå och därmed uppfylls det första kravet för ett jämlikt och integrerat boende. 

Det finns dock skillnader mellan hur stadsdelsprojekten tacklar nedbrytandet av yttre och 

ekonomiska spärrar. Ekonomiska spärrar som begränsar ett hushålls möjligheter att flytta 

dit de vill är ett större problem i Vallastaden än i Frihamnen på grund av skillnaden i 

hyresnivåer. Sedan kan saker som image och sociokulturella aspekter diskuteras. Det 

finns en risk för att områdena inte ses som inkluderande på grund av den status och 

uppmärksamhet som stadsdelsprojekten har fått. Därmed kan slutsatsen dras att inget av 

stadsdelsprojekten uppfyller det andra kravet till fullo men att Frihamnen skapar bättre 

förutsättningar för ett jämlikt och integrerat boende än Vallastaden. 

 

Alla i Sverige har möjlighet att söka bostadsbidrag men, som tidigare redovisat, är 

funktionen av dagens bostadsbidrag bristfällig. Sedan 1990-talet har bostadsbidragets 

relevans minskat och mängden pengar som delas ut har inte motsvarat inflationen. 

Dessutom är antalet människor som väljer att söka bostadsbidrag idag betydligt mindre 
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än för 25 år sedan, alltså har både tillgängligheten till och storleken av bidraget minskat 

(Christophers, 2013, p. 11; Turner & Whitehead, 2002, pp. 207-208). I och med detta blir 

det omöjligt att uppfylla alla kraven för ett jämlikt och integrerat boende. 

 

Ett jämlikt boende innebär att bostadens utrymme representerar hushållets behov och att 

utrymmesbehovet avgör vart hushållet flyttar istället för hushållets ekonomiska resurser 

(Lindberg & Lindén, 1989, p. 10). Denna bostadsfördelning representerar inte dagens 

bostadsmarknad. Studier visar att 40 % av svenskarna bor med fler rum än vad de behöver 

(Hagbert & Femenías, 2016, p. 5), samtidigt som graden trångboddhet i Sverige ofta 

diskuteras och många menar att den växer (HSB, 2015). Eftersom att Vallastaden inte har 

arbetat något med hyresreglering har bostäderna tilldelats enligt de rådande systemen i 

Sverige idag, där ett jämlikt boende sällan uppnås. De subventionerade hyresrätterna i 

Frihamnen verkar dock aktivt för att mer jämlikt boende. De ser till så att individer som 

annars inte har råd med lägenheter som representerar deras utrymmesbehov kan få 

tillgång till detta. 

 

De spontana mötenas betydelse 

Vallastadens ambition har varit större än Frihamnens gällande skapandet av spontana 

möten och en sammanhållning i stadsdelen. De mindre lägenhetshusen, gatornas 

utformning, felleshusen och de offentliga ytorna är alla genomtänkta för att skapa en 

igenkänning och bekantskap mellan invånarna (Miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013). I Frihamnen har man främst fokuserat på icke-

kommersiella platser och aktiviteter i området vilket ger goda möjligheter för umgänge 

men skapandet av naturliga möten saknas. 

 

För de önskade grannskapseffekterna krävs den igenkänning som skapas i Vallastaden, 

men bristen på blandning gör snarare Vallastaden till ett trevligt område där man känner 

sina grannar än ett område där klasskillnader bryts ned och integrationen tar plats. 

 

Stadsdelsprojekten som förebilder inom planering 

Vallastaden och Frihamnen har utformats som testbäddar för nya planeringsmetoder och 

båda projekten har arbetat fram nya modeller för hur planering kan bedrivas, 

Vallastadsmodellen (Linköpingsexpo AB, u.d.) och Älvstadsmodellen (Älvstranden 
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Utveckling AB, 2017). Linköpingsexpo AB har till och med valt att kalla 

Vallastadsmodellen för ”Framtidens modell för samhällsbyggnad” (u.d.). Detta tyder på 

att båda städerna uppmuntrar till att liknande projekt ska genomföras där modellerna 

används. Eftersom att planeringssektorn är trendkänslig precis som alla andra branscher 

är det inte osannolikt att andra kommuner hämtar inspiration från både Frihamnen och 

Vallastaden i framtida projekt.  

 

Med detta finns risker. Det är svårt att veta hur väl dessa stadsdelsprojekt kommer att 

lyckas på grund av de långa tidslinjerna som planeringen rör sig i. Båda bostadsområdena 

kommer troligtvis att finnas kvar om 100 år och hur de kommer att utvecklas är svårt att 

veta. Vallastaden kanske inte har lyckats med sin sociala blandning i dagsläget men det 

kan förändras på lång sikt då hyresnivåerna troligtvis differentieras över tid. 

Byggnationen i Frihamnen har precis påbörjats och modellerna för de varierade 

hyresnivåerna har ännu inte spikats i sten, dessutom kommer de differentierade 

hyresnivåerna att sluta gälla om 15 år. 

 

Om stadsdelsprojekten lyckas med den sociala blandningen är det inte heller säkert att 

det får den önskade effekten. Älvstaden Utveckling AB argumenterar genomgående för 

att segregationen i Göteborg ska brytas i Älvstaden och Frihamnen för att sedan spridas 

till resten av staden (Käll, 2017). Eftersom att idéer kring social blandning är så pass djupt 

rotade i tron på grannskapseffekter är det viktigt att ta upp hur grannskapseffekternas 

sanna effekt är ifrågasatt (Rose, et al., 2013, p. 432). Utifall Frihamnen inte får den 

integrationseffekt som eftersträvas får det heller inte den helande effekt på Göteborg som 

beskrivs. 

 

Bostadspolitiska förutsättningar 

Allmännyttans förändrade roll 

Allmännyttans nya marknadsmässiga roll gör det svårt för kommunerna att skapa en 

social blandning utan att skapa alternativa lösningar så som i Frihamnen. Om Sverige 

hade valt det andra alternativet vid omvandlingen av allmännyttan skulle Sverige fått 

något som liknar andra länders ”social housing” (Elsinga & Lind, 2013, pp. 962-963). 

Utifall allmännyttans bestånd då skulle spridas jämnt i staden hade man kommit närmare 

idén om social blandning och motverkat segregation (Turner & Whitehead, 2002, p. 216).  
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Olika kommunala bostadsbolag har dock valt olika vägar att gå sedan omvandlingen. 

Allmännyttan i Göteborg är en av de mest ambitiösa byggherrarna i Frihamnen och satsar 

både på kvalitetsdifferentiering och att motverka hemlösheten i staden (Käll, 2018; 

Älvrummet, 2017). Linköpings allmännyttiga bolag, Stångåstaden, har byggt flera hus i 

Vallastaden men agerat marknadsmässigt och har samma hyresnivåer som resterande 

byggherrar (Stångåstaden, 2017). 

 

Elsinga och Lind menar att Socialförvaltningen har fått ta över allmännyttans uppdrag att 

försörja resurssvaga och de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden med 

bostäder (2013, p. 965). Skaparna av både Frihamnen och Vallastaden verkar sätta en viss 

tilltro till detta. I Frihamnen verkar det dock vara mer arrangerat och reglerat än i 

Vallastaden. Älvstranden Utveckling AB uttalar att en bestämd andel av bostadsbeståndet 

ska gå till kommunens lägenhetsfördelning på sociala och medicinska grunder (Käll, 

2016) medan Linköpingsexpo AB snarare uttrycker en förhoppning om att kommunen 

ska hyra några lägenheter i stadsdelen för det ändamålet (Informant Vallastaden, 2018). 

 

Allmännyttans förändrade roll har alltså skapat ett samhälle där det finns ett behov av nya 

och billigare bostäder till hushåll med mindre pengar och detta får endast ett litet utlopp 

genom Socialförvaltningen. Modellen för de subventionerade hyresrätterna bidrar med 

en variant till det som Lind kallar för inkomstkvoterade bostäder (2016, pp. 41, 54). De 

inkomstkvoterade bostäderna bildar ett kompletterande utlopp för behovet av en 

blandning av bostadsbeståndet och hyresnivåerna i staden. 

 

Markanvisning inom lagens gränser 

Ceasars undersökning av den svenska markanvisningsprocessen visade på en bristande 

transparens från kommunens sida och forskaren menade att anbudsanvisningar skulle 

vara öppna för alla att delta i för att skapa en bättre konkurrens bland byggherrarna (2016, 

pp. 269, 273). 

 

Man har både inom Frihamnen och Vallastaden lagt mycket energi på 

markanvisningsprocessen. Båda stadsdelsprojekten har färdigställt detaljplanerna innan 

markanvisningsprocessen har påbörjats vilket ger en ökad kontroll över blandning och 
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utformning (Käll, 2016; Linköpingsexpo AB, u.d.). Frihamnen har arbetat med väldigt 

tydliga krav på hyresnivåer, en uppgift som byggherrarna får lösa på sättet de ser bäst 

(Älvrummet, 2017). Vallastaden har, till skillnad från Frihamnen, haft ett fast markpris 

och utgått ifrån kvalitetskriterier i markanvisningstävlingarna. Linköpings val att dela upp 

marken på många, små fastigheter bidrar även till en större variation bland byggherrarna 

(Informant Vallastaden, 2018). 

 

Vallastadens anonymiserade markanvisningstävling med fast markpris har gjort det 

lättare för mindre aktörer att bygga i stadsdelen (Linköpingsexpo AB, u.d.). Systemet har, 

likt Ceasars vilja, skapat en jämnare och mer rättvis konkurrens bland byggherrarna. De 

små fastigheterna har skapat en större potential för social blandning på längre sikt på 

grund av ett framtida varierat förfall. I Frihamnen har det rörliga markpriset troligtvis haft 

en betydelse för vilka som får bygga. Dock menar Käll att de fyra byggherrarna valdes 

eftersom att de hade de mest genomarbetade och genomförbara förslagen för 

hyresvariationen (Käll, 2018).  

 

De tydliga modellerna för markanvisningsprocesserna tyder på att det fanns en relativt 

hög grad av transparens i stadsdelsprojektens markanvisningstävlingar. De två projekten 

visar också att det går att genomföra projekt som går emot den markanvisningsprocess 

som vanligtvis genomförs i Sveriges kommuner utan några undantag från lagar. Det 

öppnar för mer kreativa processer där kommunerna får större inflytande över vad som 

byggs, men även över prissättning och utformning. 

 

Bostadsnormer och nybyggnationers livslängd 

Hagbert och Femenías skriver om hur livslängden för nybyggda hus har minskat över tid. 

Dagens nybyggnationer har en kortare livslängd på grund av en slit-och-släng-attityd som 

även har spridit sig till byggbranschen (2016, p. 11). Detta gör att hus inte blir billiga på 

lång sikt på samma sätt som tidigare och kan komma att påverka framtidens 

bostadsmönster. En lägre kvalité leder till dyra renoveringar eller att hus rivs med högre 

frekvens och kan därmed leda till att den totala mängden billiga bostäder krymper. 

Samtidigt byggs bostäder som är mer välutrustade än vad som egentligen behövs och 

många av Sveriges hushåll har mer bostadsutrymme än vad de behöver (ibid, pp. 5-6). 
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Detta visar behovet av en mer hållbar bostadspolitik och ett skifte mot ett mer hållbart 

byggande. 

 

Att bygga yteffektiv och icke tillgänglighetsanpassat kan vara positivt utifrån en 

kostnadsperspektiv då det skulle dra ner materialkostnader och göra det möjligt att bygga 

fler lägenheter på en mindre markyta (Hagbert & Femenías, 2016, pp. 6, 11). Det är dock 

inte ett alternativ ur ett perspektiv där social blandning ska främjas eftersom att vissa 

hushåll stängs ute från möjligheten att bosätta sig i området.  

 

Hantering av hyressättning 

Hyressättningsprocessen har inte skilt sig från den process som vanligtvis utspelar sig. I 

Vallastaden har den följt standardmodellen som beskrivs i Christophers artikel (2013, pp. 

13-14). I Frihamnen är skillnaden att byggherrarna går in i hyresförhandlingen med 

hyresgästföreningen med ett annorlunda upplägg och en annan inställning än vad som 

vanligtvis presenteras (Käll, 2016).  

 

Bruksvärdet som ska avgöra hyresnivån för bostaden baseras på bostadens standard och 

läge (Christophers, 2013, p. 13). Läget är något som skiljer Frihamnen och Vallastaden 

åt. Frihamnen kommer att utgöra en ny del av Göteborgs innerstad (Älvstaden, u.d.) 

medan Vallastaden har beskrivits som en förort (Bengtsson, 2017). Detta borde rimligtvis 

ha påverkat hyressättningen i Vallastaden men det är föga märkbart på hyresnivåerna. 

Detta kan dels bro på att presumtionshyror tillåter en högre hyresnivå vid nybyggnation 

(Hyresgästföreningen, u.d.) och dels på Vallastadens höga status. Under intervjun med en 

representant från Vallastadsprojektet nämndes det att Vallastadens uppfattade läge och 

status hade skiftat från ett starkt C-läge (som en förort med relativt låga hyror) till ett 

svagt A-läge (som en yttre del av innerstaden med relativt höga hyror). Skiftet skedde 

under byggnadsprocessen, mycket på grund av hur omskrivet stadsdelsprojektet blev 

(Informant Vallastaden, 2018). 

 

Det kan även konstateras att Frihamnens hyresnivåer hade blivit väldigt höga utan 

subventioneringarna. Det är lika omskrivet och marknadsfört som Vallastaden och mer 

centralt beläget.  
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Enligt Turner och Whitehead leder marknadshyror ofta till en ökad segregation i städerna 

(2002, p. 214). Systemet med presumtionshyror gör att hyressättningen på nybyggda 

lägenheter ofta ligger närmre marknadsvärdet än bruksvärdet. En nybyggd lägenhet 

framstår ofta som mer attraktiv än en äldre lägenhet och blir därmed mer eftertraktad på 

marknaden. Det är dock inte säkert att presumtionshyror leder till en ökad segregation 

eftersom att den höjda hyresnivån inte påverkas av vart i staden byggnaden ligger. 

Möjligtvis skapas istället en skillnad mellan vilka som flyttar in i nybyggda hus och vilka 

som flyttar in i det äldre bostadsbeståndet. Utifall byggnadernas ålder blandas i ett område 

påverkar alltså inte presumtionshyrorna den sociala blandningen i staden.  
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Slutsats 

De forskningsfrågor som undersökts i denna uppsats är: 

 

- Vilka metoder, inom plan- och byggprocessen, använder stadsdelsprojekten 

Vallastaden och Frihamnen för att skapa social blandning? 

- Hur försvårar alternativt underlättar den svenska bostadspolitiken skapandet av 

social blandning? 

 

Nedan kommer frågeställningarna att besvaras och några avslutande tankar kommer att 

redovisas. Förslag på vidare forskning kommer även att presenteras. 

 

Metoder för att skapa social blandning i Vallastaden och 

Frihamnen 

Skaparna av Vallastaden har starkt förlitat sig på en blandning av upplåtelseformer för att 

skapa social blandning i stadsdelen. Den stora blandningen av hustyper och 

upplåtelseformer inom kvarteren har skapats genom en hög grad av kontroll från 

kommunens sida. Detaljplanerna har färdigställts innan markanvisningen påbörjats, 

fastigheterna har gjorts små för att gynna blandningen av hus och byggherrar, markpriset 

var fast och ett kvalitetskriteriesystem styrde markanvisningen istället för en budgivning 

av marken.  

 

Linköpingsexpo AB har även lagt ner stora mängder energi på att utforma Vallastaden på 

ett sätt som skapar naturliga möten. Om det hade skapats en social blandning i Vallastaden 

skulle detta gynna de grannskapseffekter som projektet har tilltro till. Gatornas 

utformning, portar och balkongers placering, de mindre lägenhetskomplexen, felleshusen 

och de gemensamma ytorna är det som ska skapa en bekantskap och en igenkänning bland 

invånarna. 

 

I nuläget är hyresnivåerna i Vallastaden höga och den sociala blandningen är inte påtaglig 

i området. Dock kommer de små fastigheterna och variationen av byggherrar skapa en 

variation i förfall på längre sikt. Det är något som kan komma att differentiera 

hyresnivåerna och bostadspriserna i framtiden. 
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I arbetet med Frihamnen har en differentiering av hyresnivåer varit den centrala metoden 

för skapandet av social blandning. Hyresnivåerna var förutbestämda innan 

markanvisningsprocessen började. Hälften av hyresrätterna kommer att ha hyresnivåer 

som är anpassade efter en lägre inkomstgrupp medan den andra hälften kommer att ha en 

hyresnivå som ligger närmre den beräknade presumtionshyran. Detta är inskrivet i 

anvisningsavtalet och kommer att gälla i 15 år. Efter 15-årsperioden är det upp till de 

individuella byggherrarna att bestämma hur hyrorna ska sättas i fortsättningen. 

Hyresdifferentieringen kommer att skapas genom två olika metoder, 

kvalitetsdifferentiering och hyresrabatt.  

 

Kvalitetsdifferentieringen skapar olika hyresnivåer inom ett och samma lägenhetshus. 

Lägenheter med exklusivare material, bättre utsikt, balkong och ett mer attraktivt läge 

kommer att ha en högre hyresnivå medan lägenheter i sämre läge, med lägre 

utrustningsgrad och en normal standard kommer att ha lägre hyresnivåer. 

 

Genom den andra metoden skapar olika kostnadsreducerande åtgärder en pott med pengar 

som sedan delas ut till individuella hushåll med lägre inkomster.  

 

Hyresrätterna med lägre hyresnivå kommer troligtvis att tilldelas via bostadskön Boplats 

Göteborg men ett inkomsttak på tre till fyra gånger hyran kommer att avgöra vilka i kön 

som får rätt att anmäla sitt intresse för bostaden. En bestämd andel av bostäderna kommer 

att reserveras för kommunala kontrakt och senare tilldelas specifika personer av sociala 

eller medicinska skäl. 

 

Älvstranden Utveckling AB har även valt att bygga temporära bostäder för studenter, 

nyanlända och företag på mark som inte kommer att bebyggas på 15 år. Detta kan skapa 

ytterligare en variation bland invånarna som kan gynna den sociala blandningen i 

stadsdelen. 

 

Den svenska bostadspolitiken och skapandet av social blandning 

De bostadspolitiska medel som har undersökts i uppsatsen är kommunala bostadsbolag, 

markanvisningar, bostadsbidrag, bostadsnormer och hyressättning. 
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Förändringen av de kommunala bostadsbolagens roll har försvårat skapandet av social 

blandning då det inte längre finns någon institution som tillfredsställer behovet av 

bostäder till landets mer resurssvaga invånare. Visserligen kommer billigare bostäder 

alltid att finnas bland ett äldre och billigt byggt bestånd men dessa bostäder ligger ofta 

samlade i större bostadsområden i utkanten av städerna. För att skapa billigare bostäder 

och samtidigt motverka segregation krävs därför ambitiösa modeller som liknar den som 

använts i Frihamnen. 

 

Den svenska markanvisningsprocessen utgör inget hinder för skapandet av social 

blandning. Det visas i hur Vallastaden och Frihamnen har utformat sina 

markanvisningstävlingar. Det finns dock en viss traditionsbundenhet hos planerare och 

byggherrar som skulle behöva brytas. Marknaden tenderar att inte se till alla människors 

behov och därför gynnas social blandning av en större kontroll från kommunens sida. Den 

kontrollen kan återfås genom att detaljplaner fastställs innan markanvisningen påbörjas 

och genom att markanvisningstävlingar genomförs med lika möjligheter för alla 

byggherrar. Något som både Vallastaden och Frihamnen har gjort är att utnyttja 

marknadens kreativitet genom att sätta upp vissa kriterier som sedan byggherrarna fått 

uppfylla hur de vill. En frihet under ansvar. 

 

Bostadsbidragets minskade effekt har både belysts av Rickard Stark, områdesarkitekt för 

Vallastaden, och via forskning genomförd av både Christophers (2013) och Turner och 

Whitehead (2002). Bostadsbidraget är menat att tillgängliggöra bostäder för hushåll med 

låga inkomster och när bostadsbidraget har tappat sin genomslagskraft har 

bostadsmarknaden rimligtvis blivit mer svårtillgänglig för många. Om bostadsbidraget 

hade fungerat så som det från början var tänkt hade det inte funnits något behov för 

Frihamnens subventionerade hyresrätter och Vallastaden hade varit tillgängligt för alla 

inkomstgrupper. Bostadsbidraget till resurssvaga hushåll hade tillgängliggjort 

bostadsbeståndet för alla. Detta argumenteras för av Lindberg och Lindén (1989) i deras 

modell för jämlikt och integrerat boende. 

 

Den höga standarden och utrustningsgraden på nybyggda bostäder gör det svårare att 

bygga billigt och yteffektivt. Dock har bostadsnormer skiftat från att vara statligt styrt till 
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att istället avgöras av marknaden och efterfrågan. Detta gör att bostadsnormer gällande 

standard och utrustning har tappat sitt bostadspolitiska värde och är svåra att påverka från 

statligt håll. Ur ett långt tidsperspektiv är dock strävan mot ett mer hållbart byggande 

viktigt för den sociala blandningen. Detta för att det alltid ska finnas ett äldre 

bostadsbestånd med lägre hyror i staden. För att social blandning ska skapas ska det äldre 

bostadsbeståndet även vara utspritt i staden och blandat med nybyggda hus som har en 

högre prissättning.  

 

Utifall byggnadernas ålder blandas i staden som beskrivet ovan blir det nuvarande 

systemet med presumtionshyror inget problem. Det kan dock orsaka besvär i ett helt 

nybyggt område, likt Vallastaden, där det inte skapas någon spridning i hyresnivåer och 

snitthyran blir relativt hög. Användandet av brukshyror är positivt för den sociala 

blandningen eftersom att det skapar lika förutsättningar för hyressättningen, både inom 

staden och inom bostadsområdet.  

 

Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Att bygga för social blandning kräver i dagens bostadspolitiska läge en stor innovation 

från både kommuner och byggherrar. Social blandning uppstår inte spontant i dagens 

samhällsbyggnad utan måste planeras och drivas fram för att skapas. 

 

I de metoder som Frihamnen och Vallastaden har använt finns både styrkor och svagheter. 

I Vallastaden tog den visuella blandningen och skapandet av de naturliga mötena 

överhanden och gjorde Vallastaden till ett välplanerat medelklassområde istället för en 

plats där människor från olika delar av samhället möts på ett naturligt sätt i sin vardag. 

Dock finns det en stor potential för en social blandning på längre sikt och det har skapats 

genom de små fastigheterna och diversiteten bland byggherrarna. Frihamnens 

hyresdifferentiering kommer att öppna för en social blandning i området men risken är 

att den är tillfällig. Efter en 15-årsperiod kommer de tillfälliga bostäderna att vara borta 

och byggherrarna kommer inte längre vara bundna till den avtalade 

hyresdifferentieringen. 

 

Jag tror att det finns mycket inspiration att hämta och många lärdomar att dra utifrån dessa 

två stadsdelsprojekt och det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen av de nya 
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stadsdelarna i Linköping och Göteborg. Hur stadsdelarna utvecklas och vilka 

konsekvenser dessa metoder faktiskt får är även något som bör undersökas vidare. 

 

Det finns även ett behov av mer forskning kring den svenska bostadspolitiken och hur 

den påverkar planeringen och samhället i stort. Något som bör undersökas mer specifikt 

är hur den svenska bostadspolitiken påverkar de sociala aspekterna och den sociala 

rättvisan i staden. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervju, Vallastaden, 3/5: 

- Beskriv din roll i Vallastadsprojektet, vilka delar/områden har du arbetat mest med? 

- Hur har ni arbetat för att Vallastaden ska bli socialt hållbart? 

- Ni har ju strävat efter en stor blandning av bostäder, hur kommer det sig? Vad var 

motivet? Hur har ni motiverat det? 

 

- Social mixing/social blandning definieras som en blandning av hushåll enligt deras 

socio-ekonomiska ställning, är detta något som ni har arbetat för? 

- Vilka metoder har ni i så fall använt för att Vallastaden ska bli en socialt blandad 

stadsdel? 

 

- Har ni upplevt att det finns några begränsningar som hindrar en från att bygga socialt 

blandade stadsdelar? 

- Finns det någon del av den svenska bostadspolitiken som du tror skulle underlätta för 

byggandet av ”blandade” stadsdelar? 

 

- Hur ser den geografiska fördelningen mellan upplåtelseformer ut i Vallastaden? 

- Vad ligger den lägsta hyran på i Vallastaden? 

- Har ni arbetat för att få en variation i hyresnivå? 

- Har ni någon demografisk statistik över vilka som bor där eller liknande? 

 

- Har ni några bostäder som ingår i allmännyttan i området? 

- Hur har i så fall det allmännyttiga bolaget arbetat med projektet?  

 

- Hur kommer ni att fortsätta bygga i Vallastaden? 

- Vad tror du att Vallastaden är för område om 30 år? 

 

 

 

 

 

 

 

 


