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Bakgrund och syfte 

Socioekonomiska såsom sociokulturella skillnader har varit en av grundorsakerna till 

åtskillnad mellan samhällsgrupper inom en stat och existerar fortfarande i de moderna 

samhällena, dock med en mer etnisk prägel. Detta då det visat sig att personer med 

invandrarbakgrund och vissa hushåll med låg socioekonomisk status har det svårare att få 

tillträde till, möjlighet till att kunna etablera sig samt löper större risk att falla ur 

bostadsmarkanden (jfr SOU 2005:69, Boverket 2004, 2005). I svensk kontext står ’förorten’ 

som synonym för ’icke-svenska’, ’invandrartäta’ områden och därmed för utanförskap, 

fattigdom, segregation och marginalisering (SOU 2006:73). Dessa områden består främst av 

personer med icke-europeiskt ursprung vilket tyder på en etnisk hierarki (jfr SOU 2005:56, 

Molina 1997, Lind & Lundström 2007). Etnisk boendesegregation som begrepp är vidare 

missvisande i svenska förhållanden, eftersom begreppet leder tankar till bostadsområden 

dominerande av en enskild etnisk grupp. Det som dock kännetecknar den svenska 

bostadsmarknaden är att svenskfödda bor geografiskt åtskilt från de flesta andra etniska 

grupperna (Integrationsverket 2005). Skulden har många gånger lagts på de marginaliserade 

och stigmatiserade grupper, vilket bidrar till ett ’vi’ och ’dem’(se SOU 2005:41).  

Segregationens orsaker måste därför i första hand sökas på andra håll (SOU 2005:69). Fokus 

bör därför läggas på de samhällsmekanismer och processer som bidrar till att bibehålla de 

segregerade bostadsområdena samt vilka grupper dessa processer kan gynna eller missgynna 

(se Molina 1997). Denna studie handlar således inte om etnicitet och klass i första hand utan 

om makthavarnas position och inflytande i samhället över individer på bostadsmarknaden. 

Detta då det inte finns någon bristande vilja att delta i samhället på lika villkor, utan snarare 

en bristande vilja hos makthavare att förändra de strukturella/institutionella sammanhang som 

hindrar dessa människors deltagande (SOU 2005:69). Utifrån detta är det intressant för socialt 

arbete att förstå de mekanismer och diskurser som ligger bakom segregation och 

institutionell/strukturell diskriminering på bostadsmarkanden och hur dessa kan påverka de 

berörda människorna. Det är även intressant att förstå hur representanter från olika 

samhällsinstitutioner genom sina handlingar uttrycker och sanktionerar reproduktionen av den 

rådande samhällsordningen, samt hur de i sitt tal beskriver bostadsmarknaden och dess 

individer. Segregation i boendet förekommer snart i alla svenska städer (Andersson 2001), 

fokus har dock främst har riktats mot Stockholm, Göteborg och Malmö. Flertalet av de 

mellanstora städerna har dock haft en liknande utveckling. Men det finns betydligt mer 

kunskap om segregation i storstäderna och mindre känt om process och tillstånd i ’mindre’ 

städer (Integrationsverket 2003). Detta gör det intressant att undersöka en mindre kommun. 
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Denna studie ämnar därför att belysa och problematisera hur institutionella föreställningar och 

diskurser kring etnisk och socioekonomisk, segregation på bostadsmarknaden ser ut i 

Östersunds kommun. Följande frågor är av central betydelse för att uppnå studiens syfte: Hur 

framställer representanterna för de olika samhällsinstitutionerna segregation och 

diskriminering på bostadsmarknaden i Östersund? Inom ramen för vilka diskurser talar 

representanterna? På vilket sätt kan representanternas diskursiva förhållningssätt tänkas bidra 

till att reproducera eller motverka den rådande samhällsdiskursen?  

Denna studie inspireras av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (jfr Burr 2003). 

Detta innebär att de ledande institutionerna har stor makt över de diskurser som styr 

konstruktionen och reproduktionen av de samhälleliga strukturerna. Ambitionen är vidare att 

verka för ett socialt arbete som utöver arbetet på individnivå också söker förklaringar och 

lösningar till sociala relationer och individers livssituation på strukturell nivå. Det är därför 

viktigt att framhäva betydelsen av en medvetenhet mellan strukturella ojämlikheter och 

individers livssituation, där förklaringar till segregation går att finna på många olika 

strukturella nivåer och i relationer mellan olika nivåer (jfr Dominelli 1997). Denna studie 

fokuserar på ’makthavarnas’ sätt att tala om bostadsmarkanden, samt hur dessa diskurser kan 

tänkas vara en eventuell bidragande orsak till att människor avgränsas från varandra och 

tilldelas positioner i samhället som i sin tur påverkar deras livssituation.  Segregation handlar 

om åtskillnad, var olika människor bor och kan vara ett tecken på misslyckad integration 

(Socialstyrelsen 1999). Segregation används ofta som begrepp för att beskriva olika typer av 

sociala klyftor, med fokus på ett endimensionellt synsätt där geografiska områden värderas på 

en skala från ’bra till dåligt’ (Stigendal 1999). I denna studie används begreppet för att 

förklara geografiska skillnader i boendemönster samt för att beskriva olika 

befolkningsgruppers boende. Det finns många olika förklaringsmodeller till segregationens 

uppkomst (Huttman, Blaw & Saltman 1991). Exempelvis den institutionella modellen, vilken 

denna studie tar fasta på som betonar ofrivilliga, omedvetna aspekter (Biterman & Franzén 

2007). Modellen berör vidare samhällsorganiseringen, då den omfattar de dominerande 

institutionernas policy, rutiner, normer och arbetssätt, samt de beteenden som utövas av 

individer som kontrollerar dessa institutioner. Vilket avsiktligt har en differentierande 

och/eller negativ effekt på underordnade grupper (Burns 2005, Justitiedepartementet 2003). I 

denna studie väljer jag att använda mig av begreppet institutionell diskriminering (se Pincus 

1994, Winant 2000). Diskriminering förekommer dock i alla förtryckande strukturer, där 

intersektionalitet är viktigt, för förståelse av komplexa maktrelationer (SOU 2005:41). Med 
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intersektionalitet menas, en interaktion mellan olika maktstrukturer, som klass, etnicitet och 

kön (se de los Reyes, Molina & Mulinari 2003). Ett återkommande tema i studien är vidare 

hur ’vi’, ’svenskar’ och ’dem’, ’invandrarna’ skapas och upprätthålls genom diskurser, där ’de 

andra’ blir spegelbilden av ’vi’ och sammanförs i en underlägsen position som gör att ’vi’ 

anses ’bättre’ (jfr SOU 2005:41). Begreppet ’invandrare’ har denna studie tagit avstånd ifrån, 

på grund av dess brist på exakthet, vem är ’invandrare’? I texten används därför begreppen 

’invandrarbakgrund’, ’utländsk bakgrund’ eller ’invandrare’, för att visa hur gränserna mellan 

’vi’ och ’dem’ dras. Skälet att belysa utifrån makthavarnas position, är att segregation och 

diskriminering oftast inte är synligt för dem som inte är direkt drabbade, då de ingår i ett 

privilegiesystem som uppfattas självklart. Att undersöka hur segregation och diskriminering 

tar sig i uttryck, medför kunskap som kan påverka den rådande ordningen (jfr SOU 2005:69).  

 
Tidigare forskning 

Europeisk forskning om diskriminering pekar på en utbredd rasism och diskriminering mot 

icke-europeiska grupper och ’etniska minoriteter’. Den institutionella diskrimineringen är lika 

utbredd i Sverige som i många andra europeiska länder, vilket har negligerats och förnekats 

av makthavande grupper (Pred  2000, SOU 2006:73, jfr Catomeris 2004). Forskning om 

institutionell diskriminering i boendet är relativt sällsynt, detta verkar främst bero på att 

studier fokuserat på individernas beteende och socioekonomiska villkor och ej 

problematiserat det mottagande samhällets roll (SOU 2005:56). Diskriminering på 

bostadsmarkanden och inom andra samhällsområden är många gånger svår att kartlägga. 

Enligt SOU (2005:69) kan personer med en viss etnisk eller religiös tillhörighet drabbas av 

institutionell diskriminering inom en rad samhällsområden, vilken kan vara synlig och dold 

men även avsiktlig som oavsiktlig. Detta skapar en systematisk över- och underordning 

mellan ’vi’ och ’dem’ och leder i sin tur till privilegier för majoritetssamhället och intresse att 

behålla den rådande ordningen (SOU 2005:56). Diskriminering på grund av ’ras’ på 

bostadsmarknaden behöver nödvändigtvis inte innebära någon kontakt mellan hyresvärd och 

hyresgäst (Fischer & Massey 2004, Massey & Lundby 2001). Således kan hyresvärdarna 

diskriminera genom telefonsamtal, resultat har visat att ’vita’ är mer favoriserade än ’svarta’ 

oavsett kön, när de ’svarta’ använder sig av en ’svart’ engelsk dialekt (Massey & Lundby 

2001). Diskriminering skapas även diskursivt (se Boréus 2006), genom berättelser och sätt att 

tala om ’invandrare’. Makten att utforma diskursen, har förbehållits den svenska 

offentligheten, där den ensidiga konstruktionen skapar underordning (Integrationsverket 2002, 

Brune 2004). I Sverige har forskning om segregation inte varit speciellt omfattande i 
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jämförelse med amerikansk (Biterman & Franzén 2007). Segregation på bostadsmarkanden 

diskuteras oftast utifrån tre dimensioner, demografisk, socioekonomisk, och etnisk. Dessa 

aspekter existerar inte oberoende av varandra utan påverkar ständigt varandra (Molina 1997, 

Biterman & Franzén 2007, Lind & Lundström 2007, se Boverket 2005, 2007). Ny forskning 

visar dock att hushållets socioekonomiska nivå och demografiska karaktär endast förklarar en 

liten del av ’ras’- skillnaderna (Dawkins 2004). Personer med utländsk bakgrund bor 

vanligtvis i samma område där andra med utländsk bakgrund bor, tillsammans med fattiga, 

arbetslösa, sjuka och nyankomna flyktingar (Biterman & Franzén 2007, SOU 2005:69), dessa 

områden har varit och är socioekonomiskt svaga. Detta gör de inte av den anledningen att de 

särskilt vill det, utan för att när de flyttade dit, har det visat sig svårt att flytta därifrån. Det har 

snarare visat sig att de som har möjlighet, det vill säga personer med god ekonomi och som 

står högt i den etniska hierarkin, framförallt hushåll med ’svensk’ bakgrund, väljer bort eller 

flyttar från mindre attraktiva bostadsområden. Områden med hög koncentration av etniska 

minoriteter. Att konstruktionen är sådan leder även till en ojämn fördelning mellan områden, 

av resurser och den allmänna servicen, som skolor, social service och sjukvård (se SOU 

2005:69,  Molina 1997, jfr Boverket 2007). Ett annat hinder är att det svårt att få en bostad på 

grund av ’fel’ bakgrund, nationalitet eller namn, därmed menas att den etniska bakgrunden är 

mer avgörande än den klassmässiga (SOU 2005:69, jfr Boverket 2005). Det finns vidare ett 

samband mellan segregation på bostadsmarkanden och förankring på arbetsmarkanden 

(Magnusson 2001). Personer med utländsk bakgrund har en lägre frekvens av förvärvsarbete, 

vilket försvårar en etablering på bostadsmarknaden, i och med de ekonomiska krav som ställs 

för att få lån till en bostad eller för att skaffa en attraktiv hyresrätt (Boverket 2005, 2007). 

Detta har bidragit till en ojämn arbetsmarknad och ekonomiska skillnader (Squires 2007). 

Segregation skall dock inte kopplas till områden med låg- status, ’invandrartäta’ 

bostadsområden eller miljonprogramsområden. Detta då hög- status områden är mer 

homogena i sin sociala sammansättning och således mer segregerade. Segregation eller 

koncentrering av personer med invandrarbakgrund är dock inte ett problem i sig. Finns det 

olika val av bostäder, är det under extremt begränsade förutsättningar, exempelvis mellan två 

olika miljonprogramsområden eller mellan två olika hyreslägenheter inom samma 

bostadsområde. Men vad dessa personer ej väljer är arbetslöshet, ’dålig’ utbildning, social 

utsatthet, diskriminering och marginalisering (Molina 1997). I debatter och politiska 

dokument om etnisk boendesegregation används många gånger uttrycket ’invandrartäta’ 

bostadsområden. Istället för ’svenskglesa’ och därmed fästa uppmärksamheten på den 

svenskfödda befolkningen (Andersson 2001). Detta då det sker en utflyttning från 
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’invandrartäta’ stadsdelar, vilket brukar kallas ”white flight” (Rosenbaum & Argeros 2005). 

Bland inflyttningen till invandrartäta områden är istället personer med utländsk bakgrund 

överrepresenterade (Andersson 2001). I storstäderna är detta ofta det första boendet för nya 

’invandrare’ och för ’invandrare’ som tidigare bott i andra delar av landet (Lind & Lundström 

2007, Integrationsverket 2002, SOU 2005:56). Andersson (2001) menar att den ’vita’ 

befolkningen föredrar en högre andel ’vita’ i ett bostadsområde, vilket medför att de ’vita’ i 

högre grad än de ’svarta’ bidrar till att skapa etnisk och socioekonomisk segregation. Enligt 

Integrationsverket (2003) visade det sig att det i medelstora städer som Uppsala, Västerås, 

Norrköping, Jönköping och Umeå, fanns en medvetenhet om att den egna staden var 

segregerad, bland tjänstemän på flyktingmottagningar och på kommunala bostadsbolag. 

Segregationen gällde främst mellan svenskfödda och utlandsfödda. Det visade sig även att de 

i alla städer fanns områden som hade ryktet att vara ’invandrartäta’, vilket media hade bidragit 

till att skapa. Uppfattningar kring orsakerna av segregationen på bostadsmarknaden var ett 

samspel av situationsberoende, strukturella faktorer och vilka bostäder som finns tillgängliga 

när flyktingar och andra nyanlända kommit till kommunen. Dessa bostäder hade en tendens 

att ligga i mindre attraktiva områden. Uppfattningen fanns även att de privata bostadsbolagen 

hade varit dåliga att ta sitt ansvar i samband med de nyanlända flyktingarna och att de oftare 

hade strängare kösystem och/eller kvalificeringsregler än de kommunala, vilket bidragit till 

segregation. Ett problem som existerar i alla intervjuade städer är att bostadsbeståndet är 

segmenterat, vilket ökat segregationen (Integrationsverket 2003). Popoola (2001) har 

identifierat ett ojämnt maktförhållande mellan hyresvärd och hyresgäst, där både kommunala 

och privata hyresvärdar använder sig av strategier för att främja integration och motverka 

segregation. Exempelvis styr bostadsbolagen inflyttningen genom uppställda krav på arbete 

och/eller fast lön, då de vill undvika hyresgäster som är bidragstagare, arbetslösa och utan 

möjligheter att kunna flytta. Bostadsbolagen styr även inflyttningen av ’invandrare’, till vissa 

bostäder på marknaden, efter deras uppfattning om behovet av ’etnisk balans’ i området. 

Bostadsbolagen accepterar vidare hyresgäster utan arbete/lön, och styr lägenhetsanvisningar 

efter egna misstankar om störningar i boendet, för att hålla delar av området ’problemfritt’ 

(Popoola 2001). Det finns en även gränsdragning mellan de kommunala bostadsbolagens och 

socialförvaltningens ansvar. Bostadsbolaget ska se till att det finns ett brett utbud av bostäder 

med bra kvalitet till hushåll som kan betala, sköter sig och som kan fungera socialt 

tillsammans med andra. Uppfylls inte de två sista punkterna så är det socialförvaltningens 

ansvar. De flesta kommunala bostadsbolag är ’rädda’ för att ta på sig ett för stort socialt 

ansvar och hyra ut till ’problemhushåll’, där följden blir att det flesta ’skötsamma’ hushåll 



  6   

söker sig bort från området. Detta gör att segregationen ökar och bolaget får allt svårare att 

rekrytera hyresgäster till vissa områden (Lind & Lundström 2007). I Sverige finns det fyra 

upplåtelseformer för bostäder, hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. 

Dessa påverkar fördelningen av befolkningsgrupper i landet utifrån socioekonomisk och 

etnisk prägel, då den svenska bostadsmarknaden är segmenterad. Personer med utländsk 

bakgrund är tydligt överrepresenterade i hyresrätten och miljonprogramsområden, medan de 

med svensk bakgrund är överrepresenterade i äganderätt (jfr Molina 1997, Boverket 2005). 

Där även skillnader i kvalitet och attraktivitet mellan olika bostadsområden, förstärker 

segregationen och rumslig åtskillnad (Magnusson 2001, se Boverket 2004).  

Mediernas spegling av verkligheten är i många fall den enda form av verklighet 

vi har tillgång till (Strömbäck 2001). En så kallad medieskugga uppstår när rapportering om 

något område är ensidigt, sporadiskt eller om något område inte uppmärksammas (Nord & 

Nygren 2002). En mental segregation kan då uppstå, som förutfattade meningar om 

människor, kulturer och bestämda platser (Brune 1998). Genom att fokusera på människor 

med utländsk bakgrund, som skapare av problem för det ’svenska’ samhället (Brune 2004). 

Medierna bygger därmed upp hotbilder och berättelser, som skapar en känsla av obehag inför 

de utifrånkommande (Brune 1998). Media producerar dagligen skildringar av ’förorten’ som 

ger upphov till mytologier och starka föreställningar av ’de andra’ (Riksantikvarieämbetet & 

Integrationsverket 2002). Mediernas ensidiga bild av personer med invandrarbakgrund bidrar 

till segregation, främjar fördomar och vardagsrasism (SOU 2005:69, Brune 2004). 

Vardagsrasism beskriver rasismens alldagliga dimensioner (se Essed 1991). Medias makt 

handlar ofta om hur de lierar sig med myndighetsdiskurser och omvandlar dem till generella 

sanningar (Brune 2004). Makten över beskrivningar och tolkningar ligger i olika 

professionaliteter, vilket gör det svårt att tränga igenom med andra synsätt 

(Riksantikvarieämbetet & Integrationsverket 2002). I flera decennier har en nationell 

storstadspolitik drivits, för att motverka segregation i boendet (Finansdepartementet 1998). 

Integrationspolitikens misslyckande har vidare varit ett hett debattämne de senaste åren (SOU 

2005:41). Detta då det finns ett behov av en ny politik, då det svenska samhället inte förmår 

att eliminera rasism och diskriminering (Kamali SOU 2006:73). Politiker och praktiker har 

åberopat ’invandrarnas’ ansvar för den etniska boendesegregationen, vilket är oansvarigt. 

Detta då människor som bor i de segregerade områdena till slut börjar använda sig av de 

dominerande diskurserna för att beskriva sin situation (Integrationsverket 2005).  
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Metod 

I denna studie används kvalitativ forskningsmetodik med en hermeneutisk ansats, för 

möjlighet att belysa fenomen och komplexa sammanhang. Studiens syfte är att koncentrera på 

dem som har makt och inflytande att reproducera eller motverka segregation på 

bostadsmarknaden. Vilket gör att jag har valt intervjupersoner bland en politiker i Östersunds 

socialnämnd, en representant från kommunens integrationsservice och inflyttarservice, en 

representant från det kommunala bostadsbolaget, Östersundsbostäder samt artiklar ur 

Östersunds Posten.  Varje intervjuperson representerar sin institution och verksamhet. 

Urvalsmetoden kan karaktäriseras som strategiskt urval (jfr Trots 1993), eftersom de 

kontaktade valdes utifrån teoretisk betydelse, men även utifrån yrkes- och ’maktposition’, 

samt att alla innehar arbetsuppgifter och inflytande över bostadsmarknaden i kommunen. 

Vidare startade analysarbetet redan vid insamlingen av data. Studiens primärdata består av 

resultatet från intervjupersonerna, vilket samlades in under vecka 15 och 16, 2008, samt 

artiklar ur Östersunds Posten, vilka insamlades vecka 16 via mediearkivet/retrievern. 

Använda sekundärdata är litteratur, vetenskapliga artiklar och rapporter, vilka samlats in 

genom sökningar i det nationella bibliotekssystemet Libris samt i databasen, CSA Social 

Sciences. Studien har vidare en induktiv, empiristyrd (jfr Halvorsen 1992, Kvale 1997) 

karaktär men min förståelse av empirin har ofrånkomligen inspirerats av mina teoretiska 

utgångspunkter. Med avsikt att få fördjupad kunskap kring diskurser och institutionella 

föreställningar bland de utvalda ’makthavarna’ på bostadsmarkanden i Östersund, har den 

halvstrukturerade intervjumetoden använts. Motiv för detta val är att det är det subjektiva som 

söks, vilken mening och innebörd ’makthavarna’ ger fenomenet.  Intervjuguiden 

konstruerades inledningsvis utifrån tre teman för att belysa olika delar av makthavarnas 

diskurser och föreställningar av fenomenet, samt för att få en förståelse av hur deras diskurser 

utformas och vad de gav uttryck för. Intervjufrågorna har framställts utifrån forskningsfrågan, 

relevansen för ämnet och med hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet. Intervjuguidens 

alla frågor har ställts till samtliga intervjupersoner och tog plats i intervjupersonernas 

arbetsmiljö, vilket ha medfört trygghet att ge sanningsenliga svar (se Lantz). Intervjuerna tog 

cirka en och en halv timme och dokumenterades med hjälp av bandspelare och anteckningar. 

Vid intervjuerna sammanfattades även informanternas svar för att stärka möjligheten till en 

’korrekt’ tolkning. Studiens analysmetod har ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt. Denna 

analysmetod valdes då forskning om diskriminering visar att den möjliggörs av och uttrycks 

genom diskurser, som legitimerar ojämlikheter (van Dijk 2005). Studien tar fasta på 

institutionella, politiska och mediala diskurser, genom ett brett och öppet synsätt. Analysen 
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utgår även ifrån strukturella förhållanden som makt, kontroll och språket (jfr Reisigl & 

Wodak 2001, Fairclough 1995), men även processer av ’inkludering’ och ’exkludering’ i form  

av ’vi’ och ’dem’. Språket har dock ingen makt i sig utan tillskrivs makt, då människor med 

makt använder språket. De grupper som har kontroll och inflytande över de flesta offentliga 

diskurser är bland annat de grupper som denna studie fokuserar på, dessa grupper har en 

speciell roll i reproduktionen av den dominerande kunskapen och ideologierna i samhället (jfr 

van Dijk 2005). Gränserna för detta upprätthålls genom ett system av institutioner, vilka 

tillämpar olika processer av utestängning, som förbud, regler, olika uppdelningar såsom 

normalt och onormalt eller sant respektive falskt (Börjesson 2003, Neuman 2003). Med 

diskurser menas här en uppsamling av värderingar, metaforer, berättelser och 

ställningstaganden vilka tillsammans formar ögonen genom vilka vi ser verkligheten (Burr 

2003). I denna studie ses detta som en spegling av sociala strukturer och processer och som ett 

bidrag till dess formande och omformande (jfr Fairclough 1995). Denna studie baseras på fyra 

halvstrukturerade intervjuer, samt tidningsartiklar. Fokus kommer att läggas på språkbruket 

vilket ses som sociala praktiker och på innebörderna i diskurser och föreställningar (jfr 

Faiclough, Graham, Lemke & Wodak 2004), vilka reproduceras och konstrueras i texterna 

eller som texterna bygger på. Intresset ligger i vad som finns bakom diskursen (jfr Watt 

Boolsen 2007). Det är dock inte möjligt att göra något uttalande om antalet gånger de 

diskurser som återfinns eller hur vanliga dessa är i andra sammanhang. Genom utvalda citat 

kommer resultatkapitlet att visa på hur specifika utsagor uttrycks i intervjuutskrifterna och på 

vilket sätt de konstrueras med hjälp av skillnader och motsägelser snarare än med hjälp av 

generaliseringar. En diskursanalys av det här slaget öppnar snarare upp nya sätt att läsa och 

förstå en text, än slår fast något (jfr Winther Jörgensen & Phillips 2000). Denna analysmetod 

kan beskrivas som en helhet av analys och inte som en procedur (jfr Börjesson & Palmblad 

2007). Materialet har vidare behandlats konfidentiellt, där privata data utelämnats eller 

modifierats. Intervjupersonernas egna utsagor är även de konstruerade i dessa 

intervjusammanhang och bör betraktas som sådant. Först gjordes en grov transkribering samt 

att intervjuutskrifterna lästes parallellt med varandra för att på så sätt enklare upptäcka 

likheter och skillnader gällande vilka diskurser informanterna använder sig av. Sedan gjordes 

en fin transkribering, där de mest centrala delarna togs ut (styrt av forskningsfrågan), detta 

skedde genom att avlägsna upprepat och för studien oväsentligt material. 

Transkriptionsprocessen bör därför betraktas som en form av analys och utskrifterna som 

tolkade. Överlag har jag försökt återge det som sades vid intervjutillfällena och försökt 

minska effekten av min egen förförståelse (jfr Lindblad 1998). Flera etiska aspekter har 
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beaktats och diskuterats under studiens genomförande. Intervjupersonerna har muntligt och 

skriftligt, informerats om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet1.  

 
Informanterna 

Östersundsbostäder AB är ett bostadsbolag som är helägt av Östersunds kommun. I 

kommunen finns det cirka 11 000 hyresrätter, varav nära 5 000 ägs av Östersundsbostäder. 

Östersundsbostäder arbetar på uppdrag av Östersunds kommun och ska bygga, förvalta och 

tillhandahålla attraktiva hyreslägenheter till konkurrenskraftiga hyror och därmed få en bra 

balans och utbud på bostadsmarknaden. Bolagets förmedlingssystem ställer krav på att den 

bostadssökande själv skall vara aktiv. Krav ställs även från kommunen att ta ett särskilt 

bostadssocialt ansvar, där samarbete med socialnämnd/socialförvaltning finns 

(www.ostersundsbostader.se). Östersunds socialnämnd, eftersträvar att uppnå ’ett socialt 

hållbart Östersund’, genom tre strategier. Ett barnvänligt och solidariskt Östersund som 

skapar trygghet åt alla samt ett Östersund som samverkar för livsstilspåverkan och den 

ständiga kampen mot droger. Integrationsservice är en verksamhet i kommunens regi, vilken 

arbetar med mottagning och introduktion av flyktingar och ’invandrare’ samt ansvarar för 

samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete. Enligt statistik från 

verksamheten på 80 lägenheter, visar att Östersundsbostäder tar emot flest antal personer från 

verksamheten, då de står för 40 procent, vilka är placerade i Torvalla och Odensala. Resten 

fördelas mellan olika privata fastighetsägare och bostadsområden. Under 2007 införskaffades 

31 nya lägenheter och behovet under 2008 beräknas hamna mellan 40 till 52 lägenheter. 

Ytterligare statistik visar att år 2001 tog kommunen emot 41 flyktingar och prognosen för 

2008 beräknas bli kring 120 mottagna flyktingar. Inflyttarservice är även det en verksamhet i 

kommunen, vilken arbetar för att underlätta för personer som vill flytta till Östersund och 

hjälpa nyinflyttade tillrätta. Inflyttarservice är en väg in för att få hjälp med allt ifrån 

barnomsorg, boende och arbete för medflyttande med mera. Enligt en rapport från 

verksamheten beskrivs, att hyresmarknaden nu inte har något utbud på lediga lägenheter, 

exempelvis de lägenheter som sägs upp genom Östersundsbostäder, tas direkt upp av den 

interna kön (www.ostersund.se). Östersunds Posten räknas som första tidning på 

utgivningsorten och ska samla in, värdera och presentera information, nyheter och reklam 

(www.op.se). 

                                                
1 Innan intervjutillfällena blev intervjupersonerna informerades skriftligt per e-post och muntligt via telefon. 

Information gavs exempelvis om studiens övergripande syfte, användningsområde, utformning och 

konfidentialitet. Även rätten att när som helst avbryta sitt deltagande tydliggjordes.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. I texten nedan har representanten för 

Östersundsbostäder valts att kallas för ÖB, politiker i socialnämnden, ÖS, representanten för 

Integrationsservice, IS och inflyttarservice för, IF, samt Östersunds Posten, ÖP.  

 
Bostadsmarknaden i Östersund. Under detta tema diskuterar och problematiserar, de olika 

representanter hur bostadsmarknaden ser ut i Östersund, rent allmänt men även gällande 

segregation och diskriminering. Temat behandlar även diskurser om olika bostadsområdens 

utformning såsom upplåtelseformer, samt vilken inverkan etnicitet och socioekonomisk klass 

eller andra sociala faktorer har på bostadsmarknaden. Först diskuteras kommunens 

bostadsmarknad i stora drag, här var samtliga representanter från de olika institutionerna 

överens om att det råder bostadsbrist. Detta var något alla valde att berätta, det var även det 

första som representanterna valde att nämna, då jag i intervjuerna frågade om hur de ansåg att 

bostadsmarkanden såg ut i kommunen. ÖB menar att bostadsbristen är tydlig, då det är ett hårt 

tryck på deras lägenheter. Men även att de börjar bli fullt i småorter runt Östersund och i 

Torvalla, där det inte krävs lika lång kötid som i centrala delarna, där det kan krävas flera år 

av registrering. Intressant är hur ÖB framställer småorter och Torvalla. I detta sammanhang 

kan det uppfattas som att dessa områden är mindre attraktiva, men nu börjar fyllas upp just på 

grund av bostadsbristen. I anknytning till detta kan de centrala delar i kommunen ses som 

attraktiva områden, där det krävs många år i bostadskö. ÖB diskuterar ej om några eventuella 

byggnationsplaner eller andra åtaganden utifrån den rådande bostadsbristen. Även ÖP har i 

flertalet artiklar rapporterat om den rådande bostadsbristen, rent allmänt men även i 

anknytning till mottagandet av flyktingar. Detta är även något som poängteras av IS. 

För fyra fem år sedan tog Östersunds kommun bara emot ungefär 40 stycken nu tar vi ju emot fler/…/ Den 
politiska viljan är ju att vi ska ta emot så många det bara går, hit till Jämtland oavsett om de är araber eller 
skåningar. Men problematiken är ju att vi inte kan vara integrationsvänliga när vi inte har bostäder /…/ Det 
är ju en målkonflikt, just det att man vill ha hit medborgare men det finns ingenstans att bo.   

 
Detta kan ses som en av konsekvenserna av den rådande bostadsbristen och dess baksida. Det 

som beskrivs av IS är hur kommunens skall kunna uppnå det mål som är uppsatt för antalet 

flyktingar som kommunen skall ta emot flyktingar på ett bra sätt och kvalitativt sätt, om det 

råder brist på bostäder och att det endast finns lediga lägenheter i mindre attraktiva områden, 

där det inte krävs någon lång kötid. IS ifrågasätter även hur de skall lyckas vara 

’integrationsvänliga’ i och med den bostadsbrist som råder. Det kan då tänkas att 

bostadsbristen i sin tur leder till att de nyankomna flyktingarna som anländer under 2008, 

kommer att placeras i de områden där det just för tillfället är ledigt (jfr Integrationsverket 
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2003). Vilket kan leda till att de mottagna flyktingarna koncentreras till vissa områden, som 

anses mindre attraktiva av ’de övriga’ kommunmedborgarna, för vid en bostadsbrist är 

troligtvis de attraktiva bostäderna redan är upptagna. Kan detta då bidra till att lägga en grund 

för segregation och uppdelning gällande etnisk bakgrund? Den dominerade uppfattning bland 

representanterna var som sagt att det råder bostadsbrist, vilken kan bidra till att de nyankomna 

flyktingarna hamnar i de mindre attraktiva områdena, där det krävs kortare kötid, vilket kan 

tolkas bli i småorter runt Östersunds och Torvalla. Det som utelämnades i diskussionen var 

vem som bär ansvaret för detta och vilka åtgärder som bör vidtas, för att koncentrationer inte 

skall uppstå. Är det verkligen en bra integrationspolitik att flyktingarna koncentreras till vissa 

områden? Detta då det visat sig att personer med invandrarbakgrund en gång flyttat till ett 

område, haft svårt att flytta därifrån på grund av diskriminering inom en rad olika 

samhällsområden (jfr SOU 2005:69). Dessa diskurser kan till viss del anses förneka 

bostadsbristen konsekvenser, kanske för att dess konsekvenser endast drabbar vissa 

befolkningsgrupper [flyktingarna]? Där det endast är ’de andra’ som drabbas och utgör ett 

problem, vilket leder till att de olika samhällsinstitutionerna normaliserar bostadsbristens 

konsekvenser.  

 
Invandrare som fått uppehållstillstånd ska ha samma möjligheter och rättigheter som infödda svenskar. Men 
i verkligheten möts invandrarna av segregering, diskriminering och hög arbetslöshet och nu börjar forskarna 
tala om en ny underklass. Alla är överens - invandrarnas anpassning in i det svenska samhället har inte varit 
lätt. Eller för att tala i klartext: Sveriges integrationspolitik har misslyckats (ÖP 8/1 2003).  

 
Denna artikel är tagen ur ÖP och kan anses i hög grad vara representativ inom den rådande 

forskningen på området. Det som dock görs i artikeln är att ÖP använder sig av begreppet 

’invandrarna’, vilket kan vara problematiskt utifrån att ’de’ konstrueras som en enhetlig grupp 

och kan uppfattas som ’de andra’ (jfr Brune 1998, 2004). Det finns flera olika sätt att förstå 

detta, det första kan tolkas som att det är ’invandrarna’ som ska anpassa i samhället efter 

’svenskarnas’ premisser. Detta kan ses som att ansvaret läggs på dessa personer som skall 

inlemmas i det svenska samhället, där det är ’invandrarna’ som ses segregerade och 

’ointegrerade’ (jfr SOU 2006:73). Vilket kan skapa föreställningar om att vissa områden eller 

invånare är integrerade och därmed bidra till den rådande samhällsdiskursen att det är ’dem’ 

’invandrarna’ som skall integreras. En annan tolkning kan även göras där artikeln endast 

vittnar om en bristande integrationspolitik (jfr SOU 2005:69). Hur de olika institutionerna 

talar om segregation på bostadsmarknaden redovisas nedan. I anknytning till detta nämnde 

institutionerna även olika samhällsgrupper som de ansåg hade en svag ställning på 

bostadsmarknaden. IF menar att personer med sociala problem, hyresskulder eller personer 



  12   

som blivit vräkta kan ha det ’svårare’ på bostadsmarknaden. Även ÖB nämner personer med 

hyresskulder, men även störningar i boendet. ÖS tillägger att personer med 

invandrarbakgrund, med låga inkomster på grund av att de inte kommer in på 

arbetsmarknaden och andra som har ekonomiskt bistånd har det svårt. Samt menar IS att 

bostadsbolagen har svårt att tillgodoses flyktingar med funktionshinder bostäder. Att 

representanterna väljer att beskriva vissa grupper som de anser har det ’svårare’ på 

bostadsmarkanden, kan tyda på att det finns uppdelningar i boendet eller möjligen existerar 

olika dimensioner av diskriminering. Dessa grupper som beskrivs som speciellt ’utsatta’ kan 

sägas vara socioekonomiskt svaga grupper samt personer med invandrarbakgrund (jfr 

Boverket 2004, 2005). Vidare går representanternas olika uppfattningar om segregation i 

kommunen isär, ÖS och ÖB menar att det i viss mån existerar segregation på 

bostadsmarkanden, medan både IF och IS uppger att de ej anser att det existerar eller är något 

större problem. Men alla representanterna skiljer sig dock åt i sina utsagor. ÖB uppger. 

Etnicitet, möjligen att det finns koncentrationer av olika skäl /…/ Sen är det ju små mekanismer som gör det, 
som småorter och Torvalla har ju ansetts som mindre attraktivt och då krävs det ju kortare kötid och 
kommer du ifrån annat håll och söker bostad, då är det ju lätt att man hamnar där, dit det krävs kortare kötid. 
Men det finns inga medvetna styrmekanismer /…/Och sen menar jag vad ligger i segregation? Är det om 
människor från ett och samma land som känner samhörighet och om det söker sig till varandra, är det 
segregation, jag vet inte? Och ska vi gå in och styra? Får vi styra? 

 
Det första ÖB nämner är etnicitet något ÖB även kommer tillbaka till. Att beskrivningen 

konstrueras som sådant är intressant, att frågor om segregation kopplas direkt till etnicitet. 

Även hur ÖB väljer att beskriva att segregation skapas, utan styrning från deras sida är 

intressant, då ÖB kopplar segregation samman med att personer med utländsk bakgrund väljer 

att bo med andra med utländsk bakgrund eller med samma nationalitet. Detta gör att ansvaret 

läggs över på dessa personer för att det råder en viss uppdelning och ej på strukturer och 

institutionella processer. Vilka även bidrar till att skapa en viss uppdelning, exempelvis 

kommunen och dess tjänstemän. Är det så att det existerar en föreställning hos tjänstemännen 

inom Östersundsbostäder att personer med invandrarbakgrund vill bo nära andra personer 

med invandrarbakgrund (jfr Popoola 2001)? Vilket kan ställas i motsats till forskning som 

visat att personer med invandrarbakgrund inte flyttar till områden just för att det finns en hög 

koncentration av personer med utländskbakgrund (jfr Molina 1997). I diskussionen utelämnas 

även bolagets ansvar i frågan, eller ett aktivt arbete från deras sida att ändra på den bild som 

exempelvis finns av Torvalla, då det anses mindre attraktivt. Detta kan tolkas som att 

segregation inte anses utgöra ett ’större’ problem eller inte vara något som angår 

bostadsbolaget. Även ÖS menar att det viss mån existerar segregation. 
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Östersund är uppdelat som alla andra städer, men att det kanske skiftar, jag växte upp på Körfältet, då var ju 
det, det område som kallades för Paktistan och sånt där och bara att man talade om att man bodde på 
Körfältet så fick man någon typ av stämpel /…/ Men sen har ju Torvalla tagit över stämpeln från Körfältet. 
Torvalla är väl åtminstone om jag generaliserar i folks medvetande längst ned i rangordningen skulle jag tro 
/…/Östersundsbostäder har väldigt mycket lägenheter i Torvalla i kombination med att de i dagsläget nästan 
inte finns något outhyrt, men det har funnits tider då det varit många tomma lägenheter i Torvalla, någon 
gång i mitten på 90-talet. Vilket då kanske gjorde att när människor behövde bostad, eller människor som 
var beroende av den verksamhet som socialförvaltningen har och var fanns då lediga bostäder, jo i Torvalla. 
Så då tror jag att man har placerat en hel del av dessa människor där ute. Kombinerat med att de som 
kommit med invandrarbakgrund och de få som stannat kvar, när de kom till stan och skulle ha någonstans 
att bo, ja vart fanns det lediga bostäder.  

 
ÖS beskriver här hur olika bostadsområden kan rangordnas och att det över tid har funnits 

bostadsområden som ansetts mindre attraktiva och kallats för exempelvis Pakistan (jfr 

Integrationsverket 2003). Här kopplas segregation tillsammans med etnicitet, men även 

socioekonomisk status och sociala problem, vilket även kan tyda på att dessa inte existerar 

oberoende av varandra (jfr Molina 1997, Biterman & Franzén 2007). I beskrivningen är det 

återigen Torvalla som ligger längst ned i rangordningen och att området fått en viss stämpel, 

kanske utifrån att många personer med utländskbakgrund eller personer som haft kontakter 

med socialförvaltningen placerats i Torvalla. Att Torvalla fått den stämpel som ’invandrartätt 

område’ eller negativ social klang, trots att det är ett ’skolexempel’[enligt ÖS] då alla olika 

upplåtelseformer är representerade i området, kan bero på de personer [’invandrarna’ och 

socioekonomiskt svaga] som ’placerats’ där under årens gång. Det som kan ses gemensamt i 

både ÖB’s och ÖS’s beskrivningar är att de både kopplar samman segregation med etnicitet, i 

ÖS fall även svag ekonomisk status och ’problemområden’. IS menar dock att segregation 

inte existerar i någon större utsträckning, men i den utsträckning det finns är det av ’naturliga’ 

skäl där ’dem’, [’invandrarna’] hamnar i samma bostadsområden.  
Vad gäller våran målgrupp så är det 40 procent som bor i Odensala och Torvalla området. Och det beror dels 
på att det är Östersundsbostäder som vi får flest lägenheter av, får flest lediga lägenheter i dessa områden 
och per automatik, så blir det att de hamnar där då. Vi är ju i ett jätte stort behov av lägenheter. Så att 40 
procent bor där varav resten är spridda Frösön, Lit, Brunflo, Fåker och övriga i kommunen. /…/ blir det flest 
lediga i Torvalla blir det ju där vi tar, vi tar ju första bästa. Och därför blir det ju så att många med annan 
etnisk bakgrund hamnar där. Men det har inte föranletts några problem, många tror ju det att segregation är 
lika med problem och så är det ju inte än.  

 
IS uppger att det ej finns något problem med segregation i kommunen, men pratar ändå i 

termer att segregation kan uppstå per automatik, då mellan utlandsfödda och svenskfödda. 

Återigen är det bostadsområdet Torvalla som nämns, men även Odensala, där det finns flest 

lediga lägenheter. Även här utelämnas en diskussion om hur kommunen skall ta sitt ansvar 

gällande segregation eller arbeta för att aktivt motverka olika uppdelningar. Enligt IS är detta 

inget problem i kommunen ännu, men det kan diskuteras om kommunen är på väg mot ett 

liknande mönster som finns i storstäderna, då IS nämner att 40 procent av de nyanlända 
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flyktingarna hamnar i Torvalla och Odensala. Vilket kan bidar till koncentrationer och till ett 

skapande av ett ’vi’ och ’dem’, ’de’ som bor i Torvalla och Odensala. Men i IS beskrivningen 

kan även en gränsdragning mellan ’vi’ och ’dem’ tydas, då IS menar att det inte är något 

problem än, men för vem är det ett problem? Kanske inte för dem som ingår i ett 

privilegiesystem? Detta kan oavsiktligt leda till att segregation endast blir ett problem för 

’dem’ [’invandrarna’, flyktingarna]. Vilka blir de som ses som segregerade och skall 

integreras i det ’svenska’ samhället (jfr SOU 2006:73). Segregation framställs ofta i 

representanternas diskurser som ett ’etniskt och socioekonomiskt problem’. De talar ej 

exempelvis om att vissa villaområde kan vara mer segregerade och homogena i sin 

sammansättning, där det ofta bor svenskfödda, vilka även kan vara med och bidra till 

segregationsprocesser. De kan sägas att de ej ser staden som en helhet utan endast ser de 

mindre attraktiva områdena som segregerade och problematiska. Detta medför att fokus och 

ansvar till viss del läggs på de människor som bor och verkar de mindre attraktiva områdena, 

vilket enligt Molina (1997) kan reproducera den rådande samhällsdiskursen. Där segregation 

förknippas genom utelämnande av detta, indirekt till mindre attraktiva områden, områden med 

hög koncentration av utlandsfödda. Detta då beskrivningarna och föreställningarna innehöll 

om att det är ’de andra’, [personer med invandrarbakgrund] som bär ansvar för en viss 

uppdelning, då dessa väljer att bo nära varandra på grund av samma etniska bakgrund eller 

nationalitet. Detta kan i sin tur även bidra till ett ’vi’, ’svenskar’ och ’dem’ ’invandrarna’ som 

skall integreras. Återkommande var även att de ansåg att personer med invandrarbakgrund 

ofta bor i Torvalla området. Dessvärre innehöll inte diskussionerna institutionernas ansvar i 

denna fråga eller hur de arbetar för att motverka detta. Detta kan tolkas som att 

representanternas sätt att framställa segregation, ej tar detta på allvar, vilket kan anses 

alarmerande, då kommunen 2008 skall ta emot fler flyktingar än någonsin. Samtidigt som det 

råder en bostadsbrist och att det oftast finns lediga lägenheter i mindre attraktiva områden. Att 

representanter framställer segregation på följande sätt, kan anses som en oavsiktlig 

normalisering av segregationens inverkan. Så länge det bara ’dem’[’invandrarna’] som står 

för problemet och inte drabbar ’oss’ [den rika delen av befolkningen, eller dem med ’makt’] 

är det ingen fara. Dessa diskurser kan betraktas som att segregation endast görs till en 

’invandrarfråga’, där denna normalisering kan bidra till att i slutändan påverka den enskilda 

individens ’makt’ på bostadsmarkanden, vilket i sin tur kan betraktas som institutionell 

diskriminering. Men även reproducera den rådande samhällsdiskursen inom området, utifrån 

deras ’makt position’ i samhället, då representanterna har kontroll och inflytande över 

offentliga diskurser (jfr van Dijk 2005).  
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Den som har ett utländskt klingande namn har svårare än andra att få en bostad. Trots att problemet är både 
utbrett och diskriminerande har inget fall tagits upp av domstol. Människor med utländsk bakgrund har 
länge missgynnats på den svenska bostadsmarknaden. De senaste fyra åren har runt 200 anmälningar 
skickats till DO – ombudsmannen för etnisk diskriminering. Men trots inflödet av anmälningar läggs i stort 
sett samtliga utredningar ner (ÖP 19/3 2007).  

 
Denna artikel ur ÖP kan sägas överensstämma med den bild som tidigare forskning visat. Att 

samtliga utredningar lagts ned kan bero på att diskriminering är svår att kartlägga och för dem 

som inte direkt upplevt den kan den verka osynlig (jfr SOU 2005:69). Artikeln säger ändå 

något om vad som kan förekomma på bostadsmarkanden. Diskriminering på 

bostadsmarkanden diskuteras även av övriga representanter. IS uppger att det ej förekommer 

någon diskriminering på bostadsmarkanden i kommunen, men ÖS anser att det kan 

förekomma diskriminering, då de privata hyresvärdarna kan välja sina hyresgäster [då, de mer 

välbärgade och ’skötsamma’ människorna] och att dessa har ’hårdare’ regler än det 

kommunala bostadsbolaget (jfr Integrationsverket 2003). Detta gör att människor kan 

diskrimineras på grund av etnisk bakgrund eller socioekonomisk status, enligt ÖS. Även ÖB 

menar att det kan förekomma, då de blivit anmälda till Diskriminerings ombudsmannen (DO) 

några gånger, men att de hittills inte blivit fällda. Men ÖB menar att detta inte innebär att 

diskriminering kan förekomma. Vilket kan sättas i relation till artikeln ur ÖP, ovan. IF uppger 

att det kan förekomma, men inte i någon större utsträckning, IF väljer att ge följande exempel.  

Man kan kanske bli diskriminerad om du inte har något jobb, du har missbruk eller sociala problem, då 
kanske man inte har det lika lätt, men blir man diskriminerad då? Jag vet inte. Jag förstår fastighetsägare, 
man måste ju ha garantier och för att det inte blir störningar mot övriga hyresgäster och att de får in sin hyra. 
Men det är klart att människor med dem problemen borde få mer stöttning. 

 
IF ger ett exempel på att diskriminering kan förekomma utifrån att socioekonomisk status, vid 

sociala problem eller om personer upplevs störande. Men IF problematiserar ej hur de olika 

samhällsinstitutionerna bör agera, kanske både i bemötande eller i principsak, för att aktivt 

arbeta för hur kommunen på ett bra sätt skall kunna tillgodose dessa grupper med ett boende. 

Detta då IF endast tar fasta på bostadsbolagens villkor och garantier. Samtidigt kan enligt 

Lind och Lundström (2007) ett bostadsbolag inte ta ett för stort ansvar, då det finns risk för att 

segregation skapas, vilket även kan tolkas att IF menade. Gemensamt för representanterna är 

att diskurserna rör sig om att det ej ser diskriminering som ett större hot på bostadsmarknaden 

i Östersund eller att det på något sätt bör uppmärksammas. Detta kan sättas i relation till att 

dessa representanter själva ingår i ett privilegiesystem som ses självklart och att de själva 

kanske aldrig blivit direkt utsatta för diskriminering och därför kan ha svårt att föreställa sig 

att det kan förekomma (SOU 2005:69).  Diskriminering i dessa sammanhang beskrivs mer 

som, aktiva handlingar och klara diskriminerande budskap mot person(er) med vissa 
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egenskaper. Här problematiseras ej hur diskriminering kan ta sig i olika uttryck och även 

bestå av oavsiktliga, omedvetna, subtila handlingar och uttryck. Inom ramen för dessa 

diskurser utelämnas många diskussioner. Exempelvis att vissa samhällsgrupper har mindre 

möjligheter till makt och förändring i samhället och kan bli diskriminerade inom en rad olika 

samhällsorgan, exempelvis att diskriminering på arbetsmarknaden hänger samman med 

diskriminering på bostadsmarkanden (jfr Magnusson 2001). Att sådana diskussioner från 

’makthavare’ utelämnas kan medföra att diskurser om diskriminering blir mindre betydande 

eller att de i viss mån normaliseras och endast blir en fråga för ’de andra’.  

 
Bostadsbolagens ansvar. Under detta tema uttrycker de olika institutionerna sin uppfattning 

om det kommunala och de privata bostadsbolagen, tar sitt bostadssociala ansvar. De nämner 

även olika arbetssätt för att minska segregation och diskriminering, dessa kan dock anses vara 

bristfälliga. Gemensamt för alla representanterna kan sägas vara att de alla inte hade någon 

konkret policy eller nedskriva mål på sina arbetsplatser, för att motverka segregation eller 

diskriminering på bostadsmarknaden i kommunen. Mer än det som finns i tankarna och i 

muntliga överenskommelser och övergripande dokument som gäller inom kommunen. Även 

här kan det anses att institutionerna normaliserar dessa frågor, där de ej ser att sin institution 

kan påverka befolkningen eller vara en bidragande faktor till reproduktionen av den rådande 

samhällsordningen. Nedan följer exempel på hur diskussioner om Östersundsbostäder och 

privata bostadsbolag framställs. ÖB uppger att det i ägardirektiven framgår att de ska vara 

uppmärksamma på sin hållbara sociala uppgift, men att det även finns en gränsdragning 

mellan socialtjänstens ansvar och bolagets ansvar, vilket ideligen diskuteras. Detta kan tolkas 

som att det länge har funnits en diskussion mellan vad som är socialförvaltningens respektive 

det kommunala bostadsbolagets ansvar, samt att Östersundsbostäder liksom andra 

bostadsbolag är ’rädda’ för att ta ett för stort socialt ansvar (jfr Lind och Lundström 2007). 

Samtliga representanter anser dock att Östersundsbostäder tar sitt ansvar i frågan och tar 

hänsyn till olika samhällsgruppers och verksamheters behov. Exempelvis ÖS som menar att 

Östersundsbostäder blivit mycket bättre på att ta sitt ansvar och att det sedan ett år tillbaka 

finns ett boendestödsavtal mellan Östersundsbostäder och socialnämnd/socialförvaltning 

[något även ÖB berättar]. Detta avtal skall enligt ÖS förbättra personer med social 

problematik och låg socioekonomiskt status, ställning på bostadsmarknaden, men även vara 

en referens till de privata bostadsbolagen. Att ÖS beskriver att ett sådant avtal har upprättats, 

kan tyda på att bostadsbolaget tidigare varit tveksamma till att hyra ut till socioekonomiskt 

svaga grupper eller personer med sociala problem. En sådan strategi kan vara ett sätt att 
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minska både social utslagning och segregering, då ett bostadsbolag annars väljer att inte hyra 

ut till vissa ’problemhushåll’ eller endast hyr ut i vissa områden. Detta kan skapa segregation 

(jfr Lind och Lundström 2007, Popoola 2001). Om socialnämnden/socialförvaltningen går in 

som en ’garant’, kan göra att Östersundsbostäder inte behöver vara ’orolig’ för att de inte får 

in hyror eller att det förekommer störningar i boendet. Vilket kan medföra att 

socioekonomiskt svaga grupper och personer med sociala problem inte endast behöver hamna 

i de mindre attraktiva bostadsområdena. Att detta även skall användas som referens till privata 

bostadsbolag, kan tyda på att dessa bostadsbolag i mindre utsträckning tagit emot dessa 

samhällsgrupper, vilket i sin tur kan leda till uppdelningar. Framförallt utifrån hur ÖS 

beskriver de privata bostadsbolagen både har mer attraktiva lägenheter och områden. Detta 

kan även förstärka segregationsprocessen och den rumsliga åtskillnaden mellan 

befolkningsgrupper (jfr Magnusson 2001). Om de privata fastighetsägarna tar sitt 

bostadssociala ansvar fanns det delade meningar om bland representanterna. ÖS menar.  

Det som är problemet med de privata fastighetsägarna är ju att de kan välja sina hyresgäster på ett annat sätt 
/…/ Då har man ju möjlighet att välja de människor som man upplever som skötsamma, punktliga på att 
betala hyran och så vidare. För så tror jag också att det ser ut när man försökt skapa ett samarbeta vad gäller 
våra flyktingar /…/ Men det kanske även har med deras syn på människorna att göra, man vill inte ha in 
dem i sina lägenheter av olika skäl för att man har fördomar /…/ att man inte vill ha människor med 
utländsks härkomst /…/ jo men då ska man vara från Norge eller USA, så att man vet vad de håller på med 
och att man kan kommunicera med dem på engelska. Människor som kommer från Irak eller Afghanistan 
eller Somalia kan det vara svårigheter att kommunicera och att de är oroliga för något nytt eller okänt. 

 
ÖS beskriver de privata fastighetsägarna som selektiva i valet av hyresgäster, både vad gäller 

ekonomiska skäl men även etnicitet. Det finns även en tro om att vissa etniska grupper är mer 

favoriserade än andra, vilket kan tyda på en etnisk hierarki (jfr Molina 1997). Här beskrivs 

tydligt hur segregation, men även diskriminering kan skapas och uppstå på 

bostadsmarknaden, utifrån fördomar (jfr SOU 2005:69) och en viss ’kulturrasism’. Detta citat 

kan vittna om föreställningar om ’de andra’, vilket kan bidra till en uppdelning, där de privata 

bostadsbolagen kan antas vara ’svensktäta områden’ och till viss del mer homogena i sin 

sammansättning och därmed mer segregerade (jfr Andersson 2001, Molina 1997). Detta 

utelämnas dock i diskussionen vilket kan förstärka den rådande diskursen. IF och IS ställer sig 

dock mer positiv till att de privata fastighetsägarna tar sitt bostadssociala ansvar. IF menar att 

de privata hyresvärdarna är väldigt positiva till att försöka hjälpa till bara de har något att 

erbjuda. Utifrån detta kan det tolkas som att den målgruppen Inflyttarservice arbetar är den 

målgrupp de privata bostadsbolagen vill ha och där med upplevs de hjälpsamma. IS berättar. 

Det är flera stycken jag samarbetar med både stora och små. Det är samma sits för dem, det är jätte få som 
säger upp sina lägenheter, så ringer vi och frågar efter lägenheter så får ju vi lika mycket nej som Lisa 
Andersson får när hon ringer och frågar. Men till saken hör väl, och det är väl nationellt, generellt så hyr de 
hellre ut till Lisa Andersson än till Mohammed /…/ Och det har man väl till viss del märkt av här i stan, det 
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är väl att de mindre fastighetsägarna efterfrågar en stark huvudman, när man vill hyra ut sina lägenheter till 
den här målgruppen, en som går in som garant för dem, hyran och att lägenheten måste skötas.  

 
IS beskriver inledningsvis att de privata fastighetsägarna upplevs samarbetsvilliga och att de 

ej selektivt sorterar ut vissa hyresgäster. Dock härleds diskussionen ändå till att etnicitet kan 

inverka i vilken utsträckning en person kan få en lägenhet eller inte, exempelvis där ’fel’ 

namn kan påverka (jfr SOU 2005:69). Eftersom de privata fastighetsägarna efterfrågar en 

garant av kommunen för de flyktingar som Integrationsservice arbetar med. Denna så kallade 

ifrågasättning var något som ej påpekades av Inflyttarservice. Kan personer med utländsk 

bakgrund diskrimineras på den privata bostadsmarknaden i kommunen? Om det är så att dessa 

personer i högre grad blir ifrågasatta och missgynnade av de privata bostadsbolagen, påverkar 

detta i sin tur bostadsmarknadens utformning. Diskurserna i dessa sammanhang härleds till att 

Östersundsbostäder blivit bättre på att ta ett bostadssocialt ansvar, men att de är betydligt 

bättre än de privata bostadsbolagen. Diskurserna om de privata bostadsbolagen talar om att 

fördomar och ’kulturrasism’, existerar på bostadsmarkanden, vilket ger misstankar om att 

diskriminering förekommer och kan missgynna vissa etniska grupper. Detta då de privata 

hyresvärdarna inte vill ha ’dem’ [’invandrarna’] i sina bostäder. Det kan dock ifrågasättas om 

de intevjuade institutionerna är helt befriade från sådana fördomar som beskrivs ovan?  

 
Media. Vilken bild media ger av bostadsmarkanden i kommunen och hur detta påverkar de 

berörda människorna, problematiserades. Även hur personer med utländsk bakgrund beskrivs 

i ÖP. Den dominerande uppfattningen var att media har ett stort inflytande i bostadsfrågor och 

kan påverka människor. Avvikande åsikter fanns dock, detta då IF och IS anser att lokalmedia 

ger för lite utrymme till bostadsfrågor, där bostadsmarknadens alla aktörer bör få ett större 

utrymme. I den undersökning som gjorts gällande ÖP, som behandlar personer med 

invandrarbakgrund, kan det påstås att dessa konstrueras av kategorier som hela grupper och 

beskrivs i nästintill uteslutande i samband med negativa nyheter. Detta då personer med 

’invandrarbakgrund’ beskrivs i sammanhang där de är åtgärder för politiska program eller 

som ett problem för det svenska samhället (jfr Brune 2004). Där den första artikeln vittnar om 

arbetslösa ’invandare’, den andra om sämre betyg i ’invandrartäta’ områden. ÖP rapporterar. 

Invandrare och deras barn diskrimineras på arbetsmarknaden. Om invandrarna hade samma 
sysselsättningsnivå som svenskar skulle uppåt 120 000 personer, som nu är arbetslösa, ha jobb. Samtidigt 
har allt fler företag problem med att hitta personal (ÖP 13/9 2000)]. [De elever som bor i invandrartäta 
områden och samtidigt går i en invandrartät skola löper dubbelt så stor risk att få dåliga betyg, jämfört med 
dem som bor och går i skolan i ett område där nästan alla har svensk bakgrund, enligt SCB:s analys. Denna 
grannskapseffekt gäller alla elever (ÖP 22/2 2007).  
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Den första artikeln använder sig av begreppet ’invandrare’, i denna artikel framställs det som 

en kategorisering, mellan ’vi’, ’svenskar’ och ’dem’ ’invandrarna’ (jfr SOU 2005:41). 

Kategoriseringar kan underlätta bearbetning av information och intryck från omvärlden 

(Brune 1998, 2004), men ÖP konstruerar människor som hela grupper och relaterar ofta till 

institutioner eller geografiska områden. Att media använder sig av sådana uttryck kan av 

Brune (1998, 2004) tolkas som ’vanligt’ förekommande och som en beskrivning av ’de andra’ 

som avvikande och annorlunda ’oss’. Detta kan bero på att även media påverkas av rådande 

diskurser inom området. Den andra artikeln rapporterar även den om något som anses 

förekomma ofta i nyhetssammanhang.  Detta då många artiklar berör ’utanförskap’, ’utsatta 

bostadsområden’ och ett behov av integrationspolitik, gällande personer med 

invandrarbakgrund. Men hur kan denna bild som ges av ’invandrare’ i media påverka 

tjänstemän inom kommunen och inom de olika bostadsbolagen? Kan denna ’ensidiga’ bild av 

personer med invandrarbakgrund bidra till en mental segregation, främja fördomar och 

vardagsrasism (jfr Brune 1998, 2004, SOU 2005:69)? Vilket i sin tur kan vara förödande 

eftersom makten över beskrivningar och tolkningar ofta ligger i olika professionaliteter (jfr 

Riksantikvarieämbetet & Integrationsverket 2002). Detta kan medföra att även ’makthavare’ 

påverkas av sådana beskrivningar och i sin tur använder dessa själva för att beskriva liknande 

fenomen. Det som dock utelämnas är vem som bär ansvaret för segregation, utanförskap och 

’utsatta bostadsområden’. I den mening hur detta beskrivs kan det indirekt tolkas, i alla fall 

undermedvetet att ansvaret i slutändan hamnar hos personer med invandrarbakgrund. Där de 

själva bör ta ett större ansvar för integrationen i samhället. Vilket då kan reproducera den 

rådande samhällsdiskursen inom området, där segregation endast görs till en ’invandrarfråga’. 

Ansvaret bör istället läggas på de samhällsmekanismer och processer som bidrar till att 

bibehålla underordning och segregation (jfr Molina 1997). Alla intervjuade representanter är 

ense om att medias bild av bostadsmarkanden och olika bostadsområden påverkar, människor 

rent allmänt men även de människor som bor och verkar i dessa områden. Men endast IS och 

ÖS hävdar att bostadsområdet Torvalla främst uppmärksammats i lokalmedia, framförallt 

utifrån en negativ synvinkel. IS beskriver följande. 

Vad gäller Östersund så har ju Torvalla fortfarande en stämpel kvar att där bor det många utlänningar, det är 
svårt att tvätta bort sådana rykten det är jätte svårt /…/ Media har bidragit till ryktet om Torvalla, inte idag 
men under 80-talet var det många reportage därifrån. Man säger inte att det här har hänt i Östersunds 
kommun utan man säger att det har hänt i Torvalla, det handlar om val av ord.    

 
Genom att bygga upp historier kring Torvalla, där det bor många ’utlänningar’, kan medföra 

en distansering, en mental segregation och obehag från de som ej bor i detta bostadsområde. 

En sådan endimensionell rapportering där rubriken gärna är Torvalla kan även det ses som ett 
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sätt av media att beskriva ’de andra’, avvikande som bor i Torvalla, i jämförelse med ’oss 

andra’ (jfr Brune 1998, 2004). IS beskriver här även språkets roll och funktion, där hon menar 

att ordval har betydelse i framställningen. ÖS beskriver dock hur de människor som bor i 

Torvalla har påverkats av medias sätt att rapportera om området.  

I Torvalla, har man utvecklat Forum Torvalla en form av byförening där man har försökt samla människor 
som bor där för att skapa ett självförtroende, jag tror också att man jobbade med att försöka påverka media 
att även skriva om något positivt. Det finns även en Torvalla dag, som bland annat handlar om att stärka 
Torvalla som bostadsområde och självförtroende för dem som bor där. Och att tala om att det är ett bra 
område att bo i. Det finns ett behov av dem som bor där att skapa en mer positiv bild av området.  

 
Om medias rapportering av ett område är sporadiskt och ensidigt, samt att människorna 

beskrivs som ett problem för det svenska samhället och själva ej får medverka i debatten. 

Medför i slutändan att de själva använder sig av de rådande samhällsdiskurserna för att 

förklara sin situation (jfr Integrationsverket 2005), vilket även kan få konsekvenser för dessa 

människors möjlighet till makt över den egna situationen (jfr Brune 1998). Detta kan kopplas 

till ÖS’s beskrivning av medias rapportering av bostadsområdet Torvalla, då människorna där 

behöver stärka sitt självförtroende och gå samman och tala om att Torvalla visst är ett bra 

område. Dessa diskurser kan sägas hamna inom ramen där personer med invandrarbakgrund 

kategoriseras och beskrivs i samband med negativa nyheter. Diskurserna berör även att media 

har stort inflytande över hur bostadsmarkanden beskrivs i kommunen, detta då IS och ÖS 

menar att bostadsområdet Torvalla extra blivit uppmärksammat i media och har en negativ 

klang, samt att de människor som bor där har påverkats av detta. Här kan det sägas att språket 

har stor betydelse för hur människor och områden framställs, eftersom media ofta lierar sig 

med myndighetsdiskurser och omvandlar dem till generellas sanningar (jfr Brune 2004).  

 
Diskussion 

Ambitionen med denna studie är att belysa och problematisera hur institutionella 

föreställningar och diskurser kring etnisk och socioekonomisk, segregation på 

bostadsmarknaden ser ut i Östersund. Sammantaget återger representanterna diskurser om 

segregation och diskriminering som en fråga för ’dem’, ’invandrarna’, eller personer med låg 

socioekonomisk status, där det är de som ses som problemet eller som segregerade och 

ointegrerade. Diskurserna talar om, att ansvaret för segregation främst läggs på dessa 

’grupper’, exempelvis att personer med invandrarbakgrund väljer att bo bredvid andra med 

invandrarbakgrund och att dessa främst bor i Torvalla eller Odensala. Sättet att tala om detta 

och hur det framställs kan reproducera den rådande samhällsdiskursen och i viss mån även 

betraktas som institutionell diskriminering. Detta då segregation endast blir till en 

’invandrarfråga’, där ’svensktäta’ bostadsområden och människor med svenskbakgrund ses 
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som integrerade. Diskurserna talade eller problematiserade ej samhällets och dess institutioner 

roll, vilket kan förstärka dessa samhällsgruppers redan ’svaga’ ställning på 

bostadsmarknaden. Även den ’oavsiktliga’ normalisering diskurserna innehöll, kan ses som 

ett ’hjälpmedel’, för att reproducera den rådande samhällsdiskursen. Där problemet med 

segregation och diskriminering förminskas, där ’dem’, utgör problemet för det svenska 

samhället. Samtidigt kan det finnas offentliga diskurser, över dessa representanters diskurser 

som kan ligga i vägen för ’fria’ och ’uppriktiga’ svar. Men dessa ’makthavare’ både bidrar 

och reproducerar den rådande samhällsdiskursen inom forskningsområdet, som nämns ovan, 

men även i skapandet av ett ’vi’ och ’dem’. Detta då de innehar legitima positioner och uttalar 

sig som sådant, uppfattas detta ’sant’ (jfr Börjesson 2003, Neuman 2003), vilket kan göra det 

svårt att tränga igenom med andra synsätt. Antagandet kan då göras att majoritetssamhället 

och dess institutioner samt de dominerande ideologierna, spelar en avgörande roll i samhället. 

Det bör även påpekas att intervjupersonernas utsagor, berättelser och diskurser är 

konstruerade i just dessa intervjusammanhang. Där det kan diskuteras om kommunens namn 

hade avidentifierats i studien, samt att intervjupersonernas varit medvetna om detta, hade då 

de gett andra svar? Detta kan ses som en svaghet, dock var detta inte möjligt utifrån den 

genomförda diskursanalysen gällande ÖP, vilket gör att källan måste kunna granskas kritiskt 

och kan då ej vara anonym. En annan svaghet är att studien kan falla inom ramen för ett 

’offertänkande’, där personer med invandrarbakgrund och socioekonomiskt svaga grupper, 

samt vissa bostadsområden beskrivs som ’offer’. Faran med detta är att dessa människor och 

områden beskrivs som ’hjälplösa’. Men det är ändå viktigt att skaffa kunskap om 

institutionella föreställningar och diskurser, för att förstå hur underordningen mellan ’vi’ och 

’dem’ och hur en skala mellan ’bra’ och ’dåliga’ bostadsområden reproduceras och 

upprätthålls. Denna studies resultat kan vara svåra att verifiera med hjälp av andra studier, då 

jag under datainsamlingen ej fann någon ämnesspecifik forskning direkt kopplad till 

’makthavarnas’ position eller diskurser. Dock kan studien till viss del jämföras med den 

undersökningen Integrationsverket (2003) genomförde, i fem mellanstora städer i Sverige. 

Där det visade sig att även de medelstora städerna inte var skonade från segregation. De 

diskurser som framträder i studien kan även sättas i motsats till de diskurser och intervjusvar 

som framträder i SOU (2005:69). Vilka kan sägas vara skilda diskurser och ses som paradoxer 

om bostadsmarknaden, där representanterna i denna studie har vissa föreställningar om 

personer med invandrarbakgrund som talar emot deras egna beskrivningar av situationen. 

Denna studie har belyst och problematisera institutionella diskurser och utgår ifrån att 

institutionell diskriminering förekommer, samt belyser även hur användandet av ett ’vi’ och 
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’dem’, skapas och upprätthålls. Motivet att belysa utifrån ’makthavarnas’ position, är att få en 

ökad kunskap om hur segregation och diskriminering kan ta sig i uttryck. Men även med 

anledning att ett fåtal studier gjorts kring detta område i Sverige, framförallt i en sådan ’liten’ 

stad. Vilket gör att denna studie kan bidra till hur diskurser skapas och reproduceras av 

’makthavare’ gällande, etnisk och socioekonomisk, segregation och diskriminering på 

bostadsmarknaden. Dessa diskurser kan även ge nya insikter om institutionell diskriminering 

och därmed bidra till att arbeta fram ett effektivt anti-diskrimineringsarbete, för att motverka 

segregation och diskriminering på bostadsmarkanden. Studien kan även till viss del bidra med 

en ökad kunskap om segregationen i en ’mindre’ stad. Även socialarbetare innehar en viss 

maktposition och möter både socioekonomiskt svaga grupper och mer frekvent personer med 

invandrarbakgrund. Vilket gör att det finns ett behov av ökad kunskap och reflektion kring 

normaliserade diskrimineringsgrunder samt hur de själva både påverkar och reproducerar de 

rådande samhällsdiskurserna, inom området. Diskriminering och i denna studie i vissa fall 

även segregation, kan tolkas tabubelagt, men för att ha möjlighet till att kunna motverka detta, 

måste detta först våga erkännas. Där integration inte endast handlar om ’invandrarnas’ eller 

socioekonomisktsvaga gruppers ansvar utan där bostadsmarknadens alla olika aktörer måste 

samverka med befolkningen och vice versa. Detta för en ömsesidig integration, där negativa 

attityder måste bytas ut mot respekt för olikheter, för att delaktighet och där medansvar ska 

möjliggöras för alla (jfr Boverket 2004). Socialt arbete bör därför ta fasta på sin 

förändringspotential och inte bidra till att dessa samhällsgrupper fortsättningsvis underordnas 

eller diskrimineras i samhället. Studiens resultat bör dock betraktas som en produkt av sitt 

sammanhang. Det kvalitativa intervjumaterialet och de valda tidningsartiklarna ger ingen bild 

av hur ofta dessa diskurser förekommer eller hur vanliga dessa är i andra sammanhang. För 

vidare forskning inom området, vore det därför intressant utifrån andra teoretiska 

utgångspunkter, hur ’vanligt’ förekommande institutionell diskriminering och dessa diskurser 

är i olika sammanhang. Fortsatt forskning inom området är nödvändig eftersom diskurserna i 

studien kan bidra till att reproducera de rådande samhällsdiskurserna. Men även eftersom den 

makt som utövades i och genom dessa diskurser kan tänkas få konsekvenser för den enskilde 

individen, gör att dessa strukturer bör medvetandegöras. Tillkännagivelse2. 

 
                                                
2 Denna artikel har skrivits inom magisterprogrammet, socialt arbete avancerad nivå, vid institutionen för socialt 
arbete, vid Mittuniversitet i Östersund. Jag vill först tacka de intervjupersoner vilka medverkat i min studie, era 
berättelser har varit mycket intressanta och lärorika och utan er hade min artikel inte varit möjlig att genomföra. 
Vidare vill jag tacka min handledare Masoud Kamali, för hans konstruktiva synpunkter och tillgänglighet under 
uppsatsprocessen. Tack även till mina kurskamrater som givit mig synpunkter under arbetets gång. 
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