
 !!!!!!
!  1

!
Självständigt arbete på grundnivå!

Independent degree project first cycle!

Sociologi C!
Sociology C!
Rörlighet och trygghet på bostadsmarknaden!
En kvalitativ studie om studenters och pensionärers 

uppfattning om trygghet och rörlighet på dagens 

bostadsmarknad!

Angelica Persson!
Antonia Hammarström



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för samhällsvetenskap 
Examinator: Anna Olofsson, anna.olofsson@miun.se  
Handledare: Jonny Bergman, jonny.bergman@miun.se, Malin Bolin, malin.bolin@miun.se  
Författare: Angelica Persson, anpe1031@student.miun.se,  
Författare : Antonia Hammarström, anha1314@student.miun.se  
Utbildningsprogram: Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp 
Huvudområde: Sociologi 
Termin, år: VT 6, 2016 

       

!  2



         Förord !
Vi vill tacka alla ni som har ställt upp på våra intervjuer, utan er hade det inte varit möjligt att 

genomföra denna studie. Vi vill även tacka våra handledare Malin Bolin och Jonny Bergman 

för ert stöd och er hjälp med denna uppsats. Vi hoppas att denna studie kan leda till många 

intressanta samtal och en ökad förståelse för hur man kan skapa trygghet på 

bostadsmarknaden i framtiden. 

!
!

Östersund 

2015-05-24 

!
Angelica Persson & Antonia Hammarström 

!

!  3



Abstrakt 

!
Detta är en C-uppsats i sociologi och syftet var att undersöka hur olika individer uppfattar 

trygghet och rörlighet i ett boendeperspektiv. Bostadsmarknaden har många olika individer att 

anpassa bostadsbyggandet till och det finns nya bostadsformer som kan komma att bli 

aktuella i framtiden, hur ställer sig individer till dessa och hur ser förutsättningarna ut för 

olika grupper i samhället att uppleva trygghet på bostadsmarknaden idag? Genom en 

kvalitativ studie, med intervjuer som datainsamlingsmetod och hermeneutisk meningstolkning 

som analysform, har vi kommit fram till att social housing skulle kunna vara ett framtida 

komplement på bostadsmarknaden. Bostadsföretagen kan etablera denna subventionerade 

bostadsform på marknaden med utgångspunkten från allmännyttans syfte och utformning att 

skapa bostäder för alla och inte enbart för vissa utsatta grupper i samhället. Slutsatsen av 

studien är att studenters och pensionärers syn på trygghet i det egna boendet skiljer sig åt. 

Studenter fokuserar på materiell trygghet medan pensionärer anser att den ekonomiska 

tryggheten är avgörande för deras trygghet idag. Trygghetsperspektivet är viktigt att ta hänsyn 

till vid planering, utformning och genomförandet av nya bostadsformer på den svenska 

bostadsmarknaden.  

 

 

Nyckelord: trygghet, rörlighet, intersektionalitet, allmännyttan, social housing. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!  4



!
1. Inledning 7 

  1.1 Syfte och frågeställningar  7 

2. Bakgrund 8 

  2.1  Allmännyttan   8 

  2.2 Social housing - innebörd och definition 9 

3. Tidigare forskning 11 

4. Teoretisk bakgrund 13 

  4.1 Baumans flytande modernitet  13 

  4.2 Trygghet och rörlighet 14 

  4.3 Urbana rädslor 15 

  4.4 Intersektionalitet 16 

     4.4.1 Ålder 17 

     4.4.2 Klass 18 

5. Metod 19 

  5.1 Kvalitativ metod 19 

  5.2 Material och genomförande 20 

  5.3 Urval 20 

  5.4 Respondenter 20 

     5.4.1  Beskrivning av respondenter 21 

  5.5 Förberedelser inför datainsamling 21 

  5.6 Etiska frågor kring intervjuande 22 

  5.7 Validitet och reliabilitet  22 

  5.8 Hermeneutisk meningstolkning 24 

  5.9 Analytiska förhållningssätt 25 

6. Resultat 26 

!  5



  6.1 Analys av studenter 26 

     6.1.1 Trygghet och rörlighet 26 

     6.1.2 Samhälleliga åtgärder 28 

     6.1.3 Social housing 30 

  6.2 Analys av pensionärer 31 

     6.2.1 Trygghet och rörlighet 32 

     6.2.2 Samhälleliga åtgärder  34 

     6.2.3 Social housing 35 

  6.3 Sammanfattande analys 37 

7. Diskussion  37 

  7.1 Reflektioner kring metod och analys 42 

  7.2 Sammanfattande diskussion 43 

8. Slutsats 43 

  8.1 Analytisk slutsats 44 

  8.2  Praktisk slutsats  45 

  8.3 Fortsatt forskning 45 

9. Referenser 47 

10. Appendix 49 

10.1 Information angående uppsats till respondenter 49 

10.2 Intervjuguide 50 

!  6



1. Inledning 

!
Den 17 mars 2016 röstade majoriteten i kommunstyrelsen i Östersund för beslutet att sälja ut 

1498 lägenheter ur Östersundshems bostadsbestånd. Beslutet baserades på det faktum att 

Östersund som tillväxtkommun måste kunna bemöta det bostadsbehov som beräknats växa 

markant fram till år 2025. Genom att sälja ut delar av de kommunala hyresbostäderna 

möjliggörs enligt Östersunds kommun därmed en finansiering av nyproduktion av bostäder. 

Denna försäljningsstrategi kan vi se har tillämpats på fler platser i Sverige. Beslutet skapade 

stor oro bland Östersundshems hyresgäster. Då många av dessa hyresgäster är äldre och 

pensionärer uppkom en idé om att undersöka vidare hur äldre uppfattar situationen idag och 

hur de ser på nya lösningar för bostadsbristen i Östersunds kommun. Vi valde sedan att 

tillföra en grupp med individer som befinner sig i ett annat utgångsläge i samhället, 

universitetsstudenter, för att kunna jämföra båda gruppers tankar och uppfattningar om 

situationen på bostadsmarknaden idag. 

!
Vår studie kommer att handla om hur studenter och pensionärer uppfattar trygghet och 

rörlighet på den svenska bostadsmarknaden idag. Hur förhåller sig dessa två åldersgrupper till 

den bostadsbrist och förändring som sker på bostadsmarknaden idag? Vi vill även bilda oss en 

uppfattning om hur dessa åldersgrupper ställer sig till allmännyttans funktion samt den 

subventionerade boendeformen social housing, sett utifrån ett trygghetsperspektiv. Vi vill 

också undersöka vilka möjligheter respektive grupp har att kunna påverka den egna 

boendesituationen utifrån deras förutsättningar och möjligheter i livet. Vi anser att det är 

viktigt att lyfta fram individers tankar och känslor om vad som skapar trygghet i ett boende. 

!
!
  1.1 Syfte och frågeställningar  

   

Syftet med vår studie är att undersöka, lyfta fram åsikter och få en djupare sociologisk 

förståelse för studenters och pensionärers uppfattning angående olika boendeformer, i relation 

till rörlighet och trygghet. Anledningen till att vi valt att studera just dessa grupper handlar om 

att vi vill genomföra studien utifrån ett åldersperspektiv då respondenterna befinner sig i olika 
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skeden i livet. Genom att undersöka hur studenter och pensionärer i samhället uppfattar 

trygghet och kravet på rörlighet på bostadsmarknaden hoppas vi kunna besvara våra 

frågeställningar. Vi har valt att vända oss till dessa individer då de utgör en del av 

bostadsmarknaden idag. Vi anser att vårt syfte med studien är av hög samhällsrelevans då 

nuvarande bostadsmarknad inte fungerar optimalt i Sverige. Vi vill besvara följande 

frågeställningar: 

!
!

1. Vilka uppfattningar och erfarenheter har pensionärer och studenter utifrån vad som 

skapar i trygghet i deras boendemiljö? 

2.  Hur ställer sig pensionärer och studenter till social housing som en framtida 

boendeform på den svenska bostadsmarknaden?  

3. Hur ställer sig pensionärer och studenter sig till en utförsäljning av allmännyttan?  

4. Vilka boendeformer efterfrågar pensionärer och studenter idag? 

!
!
2. Bakgrund 

Sverige har sedan 1940-talet haft en generell inriktning på hela bostadsmarknaden där 

inkomst- eller behovsprövning inte har varit förekommande (Bengtsson 2015, s. 27). 

Allmännyttan är en del av det svenska välfärdssystemet där fokus ligger på att alla oavsett 

socioekonomisk bakgrund ska ha rätt att bo i hyresrätt, den kommunala bostadssektorn är med 

andra ord öppen för alla (Magnusson & Turner 2008, s. 276). Inom den tidigare forskningen 

har man fokuserat på den process som den krympande allmännyttan innebär i form av vem 

flyttar in och vem flyttar ut och vilka blir kvar? (Magnusson & Turner 2008, s.278). 

!
  2.1  Allmännyttan   

!
I den här studien är allmännyttan som begrepp och dess funktion relevant att ta upp, av två 

skäl. Först och främst bor majoriteten av pensionärerna och samtliga studenter i den här 
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studien inom allmännyttan. För det andra undersöker vi hur dessa grupper ser på dagens 

utförsäljning av allmännyttan i Östersunds kommun. 

!
!
Den 1 januari 2011 trädde den nya lagen (SFS 2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag i kraft (Salonen 2015, s.11). Syftet med den nya lagen, utöver att den ska verka i 

ett allmännyttigt syfte i kombination med affärsmässiga riktlinjer, är också att de 

allmännyttiga bostadsföretagen ska vara mer kompatibel med EU-rättens konkurrensregler 

(SOU 2008:38). De allmännyttiga bostadsbolagen tolkar lagstiftningen utifrån de 

förutsättningar som varje kommun har inom dess lokala bostadsmarknad (Salonen 2015, s.

303). I sin verksamhet ska de förvalta bostadslägenheter där hyresrätter ska tillhandahållas, 

främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som äger bostadsbolaget samt erbjuda 

hyresgäster boendeinflytande och inflytande i bolaget (Salonen 2015, s.38). Hyresgäster ska 

idag (för att förtydliga skillnaden), jämförelsevis med den tidigare lagstiftliga definitionen 

bör, ha inflytande i sitt boende. 

Så hur kan kommuner och bostadsbolag se till att alla ska ha rätt till en bostad?  I Östersunds 

kommun har man ambitionen att, utöver att producera nya bostäder, på sikt etablera tillfälliga 

bostäder för nyanlända, flyktingar och studenter, s.k. modulhus. Detta kan ses som en form av 

social housing, där man tillfälligt löser den akuta bostadsbristen för vissa grupper i samhället. 

Detta löser inte bostadskrisen utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

!
!
  2.2 Social housing - innebörd och definition 

!
Definitionen social housing innebär kortfattat subventionerade bostäder. Eftersom vi har 

undersökt hur studenter och äldre kvinnor ställer sig till boendeform social housing så är det 

relevant att förklara vad social housing innebär. För att utveckla denna definition är dessa 

subventionerade bostäder ämnade för socioekonomiskt svaga grupper i samhället, såsom 

exempelvis unga vuxna, flyktingar, studenter, arbetslösa och sjukskrivna. I Sverige är 

begreppet social housing relativt okänt och det beror på att det inte har existerat i Sverige då 

allmännyttan har byggt bostäder för alla och inte enbart för specifika grupper i det svenska 
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samhället (Salonen 2015, s.13). Social housing existerar däremot i många andra länder i 

Europa och har där haft en betydande roll på bostadsmarknaden. Social housing kan även 

benämnas som socialbostäder där individer socialt eller ekonomiskt behovsprövas för att få 

tillgång till denna typ av bostad (Bengtsson 2015, s.27). 

!
De bostadspolitiska lösningar som har implementerats i flera europeiska länder, såsom i 

exempelvis Frankrike och Storbritannien, är att bygga subventionerade bostäder s.k. ”social 

housing” för att tillgodose låginkomsttagare med bostäder (samt besittningsskydd). Ett 

problem som ofta ignorerats när man utformar och implementerar denna bostadspolitiska 

lösning är den stigmatisering som den resulterar i. Det finns forskning som behandlar 

sociologiska perspektiv på fenomen som ghetto, slum och fattiga områden, dessvärre saknas 

någon fördjupad forskning inom orsaken till varför stigmatisering uppstår (Hastings 2004, ss.

234 -235). Enligt Maclennan & More (1994, s.531) har de rådande omständigheterna med en 

ökad grad av hemlöshet, inkomstskillnader och en växande socioekonomisk och etnisk 

segregation skapat ett behov av utforma en starkare bostadspolitik och till viss del även utöka 

subventionerat boende i Europa.  

!
I Sverige har allmännyttan alltid haft en neutral position med ett samhällsansvar och genom 

statliga subventioner, exempelvis bostadsbidrag, har staten gett individer ökad möjlighet att 

kunna bo och leva drägligt på bostadsmarknaden. Idag kan man dock se tendenser på att allt 

fler allmännyttiga bostadsbolag ställer särskilda krav på att man ska ha en tillräcklig inkomst 

och där vissa anser att bostadsbidrag inte kan räknas som inkomst (Grander 2015, s.182).  

!
Miljonprogrammens etablering och dess syfte var att bygga bort bostadsbristen vilket man 

lyckades med. Efter att efterfrågan hade mättats kom nya frågor upp som rörde förvaltning 

och förnyelse. Miljonprogrammen hade fått en stämpel på sig om att ge upphov till isolering 

och segregation och att de ansågs vara fysiskt och socialt bristfälliga (Bengtsson 2015, ss. 

33-34). Därför anser vi att det är väsentligt att jämföra Sverige med Europa då Sverige idag 

står inför samma utmaningar i form av bl.a. socioekonomisk och etnisk segregation. Vi vill 

bidra med att utveckla den tidigare forskningen med ett individperspektiv som vi anser saknas 

idag. 
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!
!
!
3. Tidigare forskning 

Vi har flera exempel på tidigare forskning som är relevanta för vår studie. Exempelvis har 

man enligt Musterd & Andersson (2005) baserat på ett svenskt datamaterial, sett att 

bostadsområden som är heterogena karaktäriseras av att det i dessa områden finns en 

homogen social profil. Områden eller regioner som beskrivs som relativt homogena när det 

handlar om bostadstyper visar sig vara ytor med lågt antal nationaliteter och låga nivåer av 

flyktingar. Det har fortsättningsvis visat sig att utbildningsnivå och språkkunskaper är viktiga 

faktorer eller nycklar till framgång. Man har kunnat uppmärksamma att invandrare och 

flyktingar rent generellt innehar lägre utbildningsnivå och har sämre språkkunskaper än den 

övriga befolkningen. Detta betyder att även fast social mix finns, är det nivå av utbildning 

som spelar roll för var individen befinner sig i samhället (Musterd och Andersson 2005, ss.

786 -787).  

!
I en engelsk studie har har Hastings (2004) studerat varför stigmatisering av sociala 

bostadsområden förekommer. Det man har sett som en bidragande orsak till detta är att det 

erbjuds för lite resurser för att förändra denna typ av attityder. Här kan olika typer av aktörer, 

på ett klarare sätt, betona fördelarna med social housing och visa på de positiva fördelarna 

med denna boendeform. I samband med detta har man sett att media spelar en stor roll för hur 

bostadsområden presenteras för övriga invånare, likaså fastighetsmäklare som beskriver olika 

typer av bostadsområden för sina köpare. Attityder kan förändras, men då gäller det att många 

olika aktörer är med och ser till att något som ses som ett problem beskrivs som något bra 

(Hastings 2004, s. 249-253).  

!
Det råder stor bostadsbrist i många svenska kommuner idag och enligt Boverket (2014) är det 

problematiskt att producera nya bostäder i den takt som behovet kräver, i relation till 

befolkningsökningen. Man har under en längre tid vänt sig till köpstarka hushåll som har de 

!  11



ekonomiska förutsättningarna att köpa bostadsrätter och småhus. Hyresrätterna har med andra 

ord halkat efter ganska kraftigt i relation till dess efterfrågan. De huvudsakliga förklaringarna 

till att det råder bostadsbrist är att det bl.a. drivs av ekonomiska faktorer, ett ineffektivt 

utnyttjande av de bostäder som redan finns på marknaden och de långa köerna på 

bostadsmarknaden är en indikation på en icke fungerande marknad (Boverket 2014, s.13).

        

Det sker en förändring på den svenska bostadsmarknaden vilket är nödvändigt då 

bostadsbristen är stor och det krävs åtgärder för att kunna lösa detta problem. Marknadshyror 

förespråkar vissa politiska aktörer. Andra är förespråkare för att allmännyttans funktion och 

plats på den svenska bostadsmarknaden fortskrider. Vissa kommunala bostadsbolag väljer att 

öppna upp för andra konkurrenter på marknaden och andra vill se ytterligare avregleringar på 

bostadsmarknaden (Bengtsson 2015, s.26). Något som de flesta förespråkare har gemensamt 

är att man inser att det krävs en större rörlighet på bostadsmarknaden för att kunna tillgodose 

bostadsbehovet. Enligt Magnusson & Turner (2008, s. 293) har allmännyttan stått under 

granskning inom EU där man påpekar att det inte är acceptabelt att den offentliga 

bostadssektorn ska konkurrera med privata hyresvärdar om samma hushåll. Detta innebär ett 

hårt slag mot bostadspolitiken i det svenska välfärdssamhället för här har allmännyttan spelat 

en viktig icke stigmatiserande roll inom den svenska bostadspolitiken.  

Magnusson & Turner (Salonen 2015, s.134) har förutspått att allmännyttan på sikt kommer att 

domineras av utsatta grupper om allmännyttans storlek begränsas i dagens kommuner. 

Förändringar som sker på makronivå kan ge stora och allvarliga konsekvenser för aktörer på 

individnivå. Enligt Tapio Salonen (2015, s.14-15) har den svenska bostadsmarknadens 

omstrukturering gett ett flertal effekter såsom minskad nyproduktion, ökad trångboddhet, de 

bostadssociala insatserna har reducerats och svaga hushåll stängs ute. Vissa grupper i 

samhället har stora svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden idag likaväl som på 

arbetsmarknaden. Äldre kvinnor som lever i ensamhushåll och som har låg pension är också 

en sårbar grupp i samhället (SOU 2014:34, s.134). Tapio Salonen påpekar att “det finns bara 

några enstaka svenska studier som tidigare belyst frågan om vilken betydelse som 

allmännyttans omfattning lokalt har i relation till dess befolkningssammansättning (Salonen 

2015, s.133). 
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!
!
!
4. Teoretisk bakgrund 

Denna studie om trygghet och rörlighet i ett boendeperspektiv har en sociologisk 

utgångspunkt med teorier från postmodernismen samt kritisk teori. Dessa teorier kommer att 

användas för att bygga upp en förståelse inför studiens analys av resultaten. 

       

Baumans (2012, 1998) resonemang om flytande modernitet och urbana rädslor visar på hur 

han beskriver individer utifrån ett samhällsperspektiv. Urbana rädslor är ett relevant 

perspektiv i denna studie då vi utför studien i Östersund, vilken representerar en urban miljö 

och inte en landsbygdsmiljö. Intersektionalitet belyser hur olika omständigheter och 

förhållanden korsar varandra, både mellan och inom olika grupper. Perspektiven ålder och 

klass är centrala begrepp inom intersektionalitet, vilket är användbart i den här studien, då det 

är dessa två perspektiv vi ämnar belysa, tillsammans med Baumans teori. Att vi har en 

teoretisk grund för att visa på hur samhället ser på olika åldersgrupper, och hur olika 

åldersgruppers förutsättningar i samhället ser ut tycker vi är viktigt. Tillika är det viktigt för 

denna studie att se hur olika klasser har olika förutsättningar i samhället.  

!
Vi har i den här studien valt att använda intersektionalitet som en av våra teoretiska 

utgångspunkter. När vi valde att använda denna kritiska teori var det främst för dess 

användbarhet på våra två gruppindelningar av respondenter som baserats på ålder, men även 

utifrån respondenternas åsikter och tankar om trygghet och rörlighet i relation till dagens 

bostadsmarknad och den egna bostaden. Att vi valde den här teorin ser vi i efterhand som 

väldigt positivt eftersom den gav oss utrymme att förklara vilka respondenter vi intervjuat, 

men även hur respondenterna uppfattar sig själva och andra.  

!
  4.1 Baumans flytande modernitet  

Zygmunt Bauman beskriver hur världen har utvecklats till ett individualiserat 

konsumtionssamhälle som har tagit sig an en flytande kropp, en värld som är i ständig rörelse. 
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Enligt Bauman (2012) eftersträvas rörlighet och frihet i den flytande moderniteten men 

samtidigt existerar en brist på kollektiva lösningar. Det existerar idag en rörlig arbetsmarknad 

och även på bostadsmarknaden kan vi se ett krav på ökad rörlighet. Den liberala marknaden 

öppnade upp för en ny riktning och strävan efter frihet i samhället. Den flytande moderniteten 

representerar ett ständigt sökande efter produktivitet, konkurrenskraft, som spirar i någon 

form av vision framför oss alla. Enligt Bauman behöver vi hitta tillbaka till det som en gång 

var grundstommen i vår värld, solidaritet och det ömsesidiga beroendet av andra.   

!
Bauman (1998, s. 67) menar att idag är det marknadernas beteende, som i allra högsta grad 

påverkas av världsfinanserna, som resulterar i ovisshet och överraskningar. Integration, 

splittring och globalisering är gemensamma processer som kompletterar varandra och berör 

makt, handlingsfrihet och dominans. Dessa globaliserande processer sätts i rörelse av den nya 

rörelsefrihetens distinkta påverkan och resultatet blir att vi kan se en förändrad fördelning av 

uppoffring och privilegier, av välstånd och fattigdom, av frihet och begränsningar. Det som 

kan ses som ett fritt val av vissa individer drabbar andra negativt och dessa individer ökar 

kontinuerligt och hamnar ofta i en nedåtgående spiral. 

!
  4.2 Trygghet och rörlighet 

!
Enligt Baumans (1998) beskrivning av dagens tillvaro där den globala rörelsefriheten 

representerar social utveckling och framgång medan den orörliga representerar nederlaget, ett 

misslyckat liv och att lämnas på efterkälken. Ambitionerna i livet benämns ofta i termer som 

rörlighet och det goda livet är ett liv i rörelse, man kan göra fria val att förflytta sig med 

lätthet. Frihet har jämställts med valfrihet. Motsatsen är ett liv i orörlighet, instängdhet, 

bristen på förändring och brist på den valfrihet som Bauman kallar det goda livet (1998, s.

113). Rörlighet och bristen på rörlighet enligt Bauman symboliserar den nya flytande 

moderniteten eller postmoderna polariseringen av sociala förhållanden (1998, s. 99). När 

avstånd inte längre betyder någonting i den nya rörliga världen förlorar också platser sin 

mening. För vissa kan detta vara meningsskapande, andra känner meningslöshet. Vissa kan nu 

flytta ifrån vilken plats som helst om de känner för det, andra ser på när den enda plats där de 

bor försvinner under deras fötter (Bauman 1998, s.22). Bauman talar om avsaknaden av 

gränslinjer som skapar en “ rättmätig och trygg position i samhället, ett rum som obestridligen 
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är ens eget, där man kan planera sitt liv med ett minimum av störningar utifrån, spela sin roll i 

ett spel där reglerna inte förändras över en natt och utan förvarning, handla förnuftigt och 

hoppas på det bästa.” (Bauman 1997, s. 40) 

!
  4.3 Urbana rädslor 

!
Vad är det som gör en stad till en god stad? En stad var ursprungligen byggd för trygghet och 

beskydd, idag förknippas staden ofta med otrygghet snarare än trygghet. Enligt Bauman 

(1998) bör en god stad kunna erbjuda möjligheten för människor att ta ansvar för sina egna 

handlingar i ett oförutsägbart samhälle. De individer som kan hantera denna oförutsägbara 

värld med dess överraskningar, konflikter och kluvenhet kan ta sitt ansvar. Dessa osäkra 

förutsättningar har enligt Bauman (1998) skapats utifrån variation och mångfald i samhället. 

De människor som innehar en moralisk mognad utvecklar ett behov av att bemöta det okända 

(Bauman 1998, s.47-48).  

!
Vi kan finna en slags allmän regelbundenhet i städer runtomkring i världen som består av 

misstänksamhet mot andra, att man inte tolererar olikheter bland människor, man kanaliserar 

en irritation mot dessa människor, man vill förvisa dem och man hänvisar mer än gärna till lag 

och ordning i dessa homogena lokalsamhällen. Ur detta föds denna “ vi- och dom ”- 

mentalitet. Förekomsten av individer vars tankar, agerande och utseende varierar och 

underminerar enligt Bauman (1998, s. 48) denna garanti för trygghet. Det som inte 

överensstämmer med det som för oss är normativt och som vi känner igen skapar intolerans. 

Intolerans går hand i hand med rädsla. Bauman (ibid. s.48) menar att det är väldigt svårt att 

skaffa sig de egenskaper och kunskaper som krävs för att kunna hantera mänskliga skillnader 

och osäkra situationer, när man befinner sig på en homogen plats. Den homogena platsen 

skapar i sin tur förutsättningar som gör det lättare att frukta andras olikheter och annorlunda 

egenskaper. Det vi idag är rädda för är de som finns “bakom muren” snarare än hot som finns 

utanför. Låsta husdörrar, låsta bildörrar, olika system för säkerhet kan ses som exempel på 

denna typ av rädsla, den urbana rädslan. 

!
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  4.4 Intersektionalitet 

!
Olofsson, Zinn, Griffin, Nygren, Cebulla & Hannah-Moffat (2014) belyser vikten av en 

integration mellan risk- och intersektionalitetsteori i studier om hur risk och olika former av 

ojämlikhet interagerar. Här argumenterar Olofsson et al. (2014:) att det intersektionella 

perspektivet kan främja riskforskningen genom att mer effektivt integrera rollen av sociala 

kategorier som exempelvis kön och etnicitet i analyser av risk som empiriskt fenomen. Enligt 

Olofsson et al. (2014) kan det intersektionella perspektivet ge ett tydligare sammanhang 

mellan social konstruktion av risk och skapandet av nya och komplexa sociala ojämlikheter 

och de skärningspunkter som existerar mellan social klass, kön, etnicitet och andra sociala 

kategorier. Risk och sociala skillnader är formade och görs relevanta genom komplicerade 

sociala processer som uttrycker maktstrukturer, olika sociala värden samt konflikt över 

kunskap och sociala uppdelningar (Olofsson et al. 2014, s.420).  

!
Av den tidigare riskforskningens sociala teorier om risker är det få som har bidragit med ett 

intersektionellt perspektiv. Riskforskning som använder ett intersektionellt förhållningssätt 

utlovar en förändring av vår förståelse av hur bredare socio-strukturella frågor angående ålder, 

kön, klass, etnicitet, social klass och förmåga är en del av riskhanteringens ramverk inom 

olika institutioner och deras miljöer (Olofsson et al. 2014, ss. 426-427). 

!
Intersektionalitet är ett kulurteoretiskt begrepp som har sin grund i 1800- talets 

kvinnorörelser. Den här teorin gör det möjligt att studera hur olika fält och relationer 

samspelar med varandra. Centrala begrepp inom denna teori är ålder, klass, kön, etnicitet, 

jämställdhet, sexualitet och genus. För att tydligt åskådliggöra intersektionalitet kan man se 

teorin som en modell där kön,etnicitet, sexualitet och klass går in i varandra.  (Eriksson-

Zetterquist och Styhre 2007, ss. 11-12).     

  

Eriksson-Zetterquist och Styhre ( 2007) skriver att makt och förtryck är centrala begrepp 

inom studier av intersektionalitet, oavsett vilka begrepp och kontexter som studeras. 

Samtidigt poängteras det att makt är svårt att mäta och definiera, vilket gör det problematiskt 

att systematiskt visa på innebörden av detta fenomen. Alltså kan det vara svårt att tydligt och 

klart visa på vem som har makt, respektive inte har makt. Makt kan ses som en social 
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konstruktion där man mäter hur stort inflytande “b” har över “a:s” handlingar, vilket inte alltid 

är så lätt att fastställa. Ett exempel på makt som social konstruktion, utifrån ett 

könsperspektiv, är hur män under alla tider har haft ekonomisk och social makt. I vissa fall 

beskrivs mannen som norm och kvinnan som avvikande (Eriksson- Zetterquist & Styhre, 

2007, s. 40-41). Ett annat intersektionellt perspektiv är etnicitet.  

!
Eriksson - Zetterquist och Styhre (2007) beskriver att det som ses som centralt inom den 

postkoloniala teorin är att man studerar hur mötet mellan olika kulturer bidrar till att nya 

kombinationer uppstår, och därmed tillkommer nya sätt att tänka. Mänskliga möten står alltså 

i fokus. Begrepp som ofta studeras i anslutning till den postkoloniala teorin är “kultur” och 

“den andre”. “Den andre” beskriver de personer som står utanför, eller anses avvikande i 

förhållande till de dominerande grupperna. I det stora hela kan man säga att postkolonial teori 

handlar om hur den västerländska kulturen vill, eller tenderar att underordna andra kulturer. 

Detta kan ske utifrån ett kulturellt, ekonomiskt eller politiskt perspektiv. (Eriksson-Zetterquist 

& Styhre 2007, s.77-80). Vidare kan den postkoloniala teorin ses som en kritik mot det 

samtida samhället, och i förlängningen, dess oförmåga att hantera och teoretisera orättvisor 

och ojämlikhet (Eriksson -Zetterquist & Styhre 2007, s. 99). 

!
I denna studie är intersektionalitet en relevant teori då vi undersöker hur olika fält samspelar 

med varandra och dessa fält är ålder och klass. Då vi utifrån våra intervjuer undersöker, dels 

hur studenter och äldre kvinnor ställer sig till nya inslag på den svenska bostadsmarknaden 

utifrån farhågor och förväntningar, dels studerar vi vilka som har en positiv eller negativ 

inställning till social housing och allmännyttans funktion. Dessa olika fält som våra grupper 

representerar är intressanta att undersöka då studenternas och de äldre kvinnornas möjligheter 

och förutsättningar kan te sig olika utifrån klass och ålder. 

!
!
     4.4.1 Ålder 

!
Eriksson - Zettequist & Styhre (2007) tar i sin bok upp att ålder är en variabel inom 

intersektionalitetsperspektivet som kan ha inverkan på hur olika grupper uppfattas och 

behandlas, just baserat på individens ålder. Att ungdomar har svårt att ta sig in på 
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arbetsmarknaden beskrivs som allmänt känt och detta gäller så väl låg- som högutbildade 

individer.  Ungdomar förväntas vidare acceptera att anta anställningar där 

kvalificeringskraven är låga. Författarna beskriver att den grupp som gärna efterlyses i 

samhället rör individer i åldersspannet 30- 50 år, varpå personer som inte är inom denna sfär 

ofta bortprioriteras av samhället (Eriksson -Zetterquist & Styhre 2007, s. 173).  

!
Utifrån att man i samhället efterfrågar en viss åldersgrupp betyder det att individer både under 

och över den “fördelaktiga åldern” prioriteras bort. Ungdomar beskrivs ha svårt att få gehör 

på sin arbetsplats och äldre personer, över 55 år, beskrivs ha svårt att få ett nytt arbete om de 

av någon anledning gått miste om sitt förra jobb (Eriksson -Zetterquist & Styhre 2007, s. 

173). 

!
I ett flertal studier har det visat sig att äldre individer uppfattas som skeptiska till förändring, 

mindre effektiva och kreativa, svårare att träna och utbilda, saknar den energiska och aktiva 

ådran och innehar längre social kompetens jämfört med yngre medarbetare. Något som 

påpekas är forskningens svårighet att uppskatta och framhålla äldre personers erfarenhet som i 

många fall kan vara användbara (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007, s. 174).  

!!
     4.4.2 Klass 

!
När man talar om klass, delar man upp detta begrepp i två olika termer. Dels finns dels 

sociala grupper, dels sociala klasser. Sociala grupper baseras på vilken utbildningsnivå 

individen har, men det rör sig även om vilka intressen och politisk ståndpunkt man har. 

Sociala klasser beskriver individens ekonomiska status, alltså under vilka ekonomiska 

förutsättningar personen lever under (Eriksson -Zetterquist & Styhre 2007, s.105). 

!
Eriksson -Zetterquist & Styhre (2007) beskriver att något man kan se är att dagens sociala 

klasser inte är homogena på samma sätt som de var förr. Detta beror på att dagens samhälle är 

föränderligt, på många olika plan. Idag kan någon med en hög ekonomisk inkomst rösta på 

samma politiska parti som en låginkomsttagare, vilket inte var fallet förr. Det är alltså inte 

givet att en höginkomsttagare delar samma normer, värderingar eller intressen som andra med 
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samma ekonomiska villkor. Trots att personer med hög inkomst kan dela exempelvis 

värderingar med någon med låg inkomst, är det fortfarande så,  att rent statistiskt sett är 

sannolikheten för att en person med hög inkomst, har hög utbildning, ett visst 

konsumtionsmönster, en viss typ av förhoppningar, livsuppfattning och så vidare.  

!
Dagens Sverige beskrivs som ett samhälle där klassfrågan anses låg. Detta eftersom man ser 

att det finns goda möjligheter för individen själv att ordna det liv denne vill ha. Tidigare 

talades det om “klasskamp”, vilket vi inte ser så ofta i dagens Sverige. Istället används ord 

som “feminister” för att betona att olika typer av grupper finns i samhället (Eriksson-

Zetterquist & Styhre 2007, s.106). Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) beskriver att 

begreppet klass har funnits mycket länge, i olika länder. Den stora skillnaden är att man förr 

var bunden till den klass man föddes i, vilket inte är givet idag, eftersom dagens samhälle är 

rörligt och föränderligt.  

!
5. Metod 

I det den har delen av uppsatsen kommer vi att klargöra hur vi har gått tillväga. Vi kommer gå 

igenom vilken metod vi använt oss av och varför vi har valt just denna kvalitativa metod.  

!
  5.1 Kvalitativ metod 

!
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår studie.  För att förklara hur den 

kvalitativa metoden ter sig förklaras den här metoden som “mjuk data” (Ahrne & Svensson 

2014, s.11). Ahrne och Svensson (2014) beskriver att den kvalitativa datan lämpar sig väl om 

man ska använda intervjuer som insamlingsmetod. Fördelar med en kvalitativ analys är att 

man kan mäta sådant som inte går att “ta på”. Det kan handla om känslor, upplevelser eller 

tankar. Man mäter ej den kvalitativa datan, utan det räcker att den “finns till” för att man ska 

kunna använda materialet. Nackdelar med en intervjustudie är att man kan misslyckas med sin 

utformning av intervjuguide och där man inte har lyckats ställa de relevanta frågor som krävs 

för att besvara studiens frågeställningar. Att subjektiviteten tar överhand över objektiviteten 

som gör att man exempelvis leder in respondenter på fel väg genom att använda t.ex. ledande 

frågor. 
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!
  5.2 Material och genomförande 

!
Vi har valt att utföra en studie där datainsamlingsmetoden består av semistrukturerade 

intervjuer. Vi har valt våra respondenter utefter både självval och tillgänglighet (Kvale & 

Brinkmanns 2012, s.329). Självvalet består av att vi har valt ut två specifika åldersgrupper, 

pensionerade äldre kvinnor och studenter. Tillgängligheten innebär att vi har intervjuat de som 

har varit tillgängliga. Vi har intervjuat samtliga i deras hemmiljö för att respondenterna ska 

uppleva trygghet och känna sig avslappnade under genomförandet av intervjuerna.  

!
  5.3 Urval 

!
Vi har i vår studie valt att intervjua dels studenter under 30 år, dels pensionärer från 55 års 

ålder. Vi har valt att studera dessa två grupper utifrån ett åldersperspektiv för att se hur dessa 

grupper förhåller sig till trygghets - och bostadsfrågor. Åldersperspektivet ser vi som 

intressant då de äldre kvinnorna inte förvärvsarbetar för att försörja sig kontra studenterna 

som efter avslutade studier förväntas ta ett kliv in på arbetsmarknaden. 

!
Vi kommer i den här studien genomföra sex intervjuer, där tre av intervjupersonerna är 

studenter och de tre andra är äldre, kvinnliga pensionärer. Den övergripande anledningen till 

att vi valt att intervjua just dessa två grupper handlar om att vi vill se hur olika generationer 

ställer sig till våra frågeställningar. Åldersperspektivet ser vi alltså som mest intresseväckande 

i denna studie. Samtliga intervjupersoner bor i Östersunds kommun men majoriteten är 

inflyttad till kommunen. Vi har valt ut våra respondenter genom att fråga individer som 

befinner sig i olika bostadsområden och i en studentmiljö om de vill medverka i vår studie. 

!
  5.4 Respondenter 

!
Enligt Ahrne & Svensson (2011) är det viktigt att man i en studie är noga med att benämna 

intervjupersonen med rätt term. Forskaren kan välja att antingen benämna studiens 

intervjupersoner som respondenter, eller informanter. Skillnaden mellan respondenter och 
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informanter är att informanten ses som forskarens lärare och respondenten kan vara vilken 

person som helst som svarar på forskarens eller studentens frågor. 

!
     5.4.1  Beskrivning av respondenter 

!
Våra respondenter har delats in i två grupper och dessa grupper skiljer sig åt utifrån ålder då 

vi utifrån ett komparativt syfte vill se om det finns specifika skillnader mellan dessa grupper. 

Nedan redogör vi kort för varje respondents kön och huvudsakliga sysselsättning.   

!
Studenter 

Respondent 1: Kvinna, student  

Respondent 2: Man, student 

Respondent 3: Kvinna, student  

!
Äldre kvinnor 

Respondent 4: Kvinna, pensionär  

Respondent 5: Kvinna, sjukpensionär 

Respondent 6: Kvinna, pensionär 

!
  5.5 Förberedelser inför datainsamling 

!
För att förbereda oss inför våra intervjuer arbetade vi fram en intervjuguide där vi 

formulerade frågor som av oss sågs som relevanta för studien. Litteratur av Kvale & 

Brinkman (2014) har använts vid förberedelser före, under och efter intervjuerna. Som stöd 

har vi delvis använt oss av enkäten “Samhälle och värderingar” (2008) för att undersöka 

frågor i syfte att formulera våra frågor på bästa möjliga sätt. Intervjuguiden har delats in i fyra 

teman, bakgrundsfrågor, bostadsfrågor, trygghetsfrågor samt samhälleliga åtgärder. 

Intervjuguiden består av ett strukturerat frågeformulär där öppna kvalitativa frågor har 

använts som ett komplement under våra intervjuer för att främst undvika missförstånd vid 

besvarandet av frågor och för att få ett förtydligande när det har behövts (Kvale & Brinkman 

2014, s.372). Samtliga frågor i vår intervju kommer vi att lägga som en bilaga till vår uppsats 

och som återfinns i slutet på dokumentet.  
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!
Inför intervjuerna har vi bestämt vem av oss som leder intervjun och den andre har under 

intervjuerna haft möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. Vi har lånat diktafoner på 

Mittuniversitet för att få så bra kvalité som möjligt på intervjuerna samt underlätta vid 

hantering och transkribering  av materialet. Intervjuerna har tagit mellan 40 och 70 minuter.  

Transkriberingen av vårt material har skett enligt Ahrne & Svenssons (2011, s.54) anvisningar 

där vi har gjort en vanlig utskrift av intervjuerna och tagit med allt som sagts ordagrant. Vi har 

kategoriserat materialet utifrån vår teman i intervjuguiden. Utifrån kategoriseringen har vi 

sedan hittat nyckelord som vi slutligen sammanställt. 

!
  5.6 Etiska frågor kring intervjuande 

!
Innan själva intervjuerna skulle äga rum informerade vi våra respondenter och de gavs 

möjligheten att läsa ett följebrev som förklarar studiens syfte samt att det var helt frivilligt att 

delta i studien. Varje respondent har fått och gett informerat samtycke och har fått information 

om sin konfidentialitet d.v.s. att deras medverkan är anonym (Kvale & Brinkmann 2014, s.

107). Samtliga respondenter har även mottagit information angående tillgång till vår 

kvalitativa dataanalys när den färdigställd, om så önskas. Bearbetningen av det empiriska 

materialet har hanterats konfidentiellt vilket innebär att, data av personligt slag som kan 

komma att avslöja en respondent vid undersökningen, inte kommer att avslöjas. Ljudfiler och 

utskrifter har setts som värdehandlingar och har hanterats på ett adekvat sätt vilket innebär att 

vi har raderat ljudfiler på diktafonen direkt efter att vi fört över filerna till våra datorer och 

lagrat informationen på ett sätt som gör att obehöriga inte kan få tillgång till vårt material. Vi 

har gjort materialet anonymt av etiska skäl. Även under datahanteringen har vi kodat våra 

skriftliga utskrifter så att de förblir anonyma (Kvale & Brinkmann 2014, s.108). 

!
  5.7 Validitet och reliabilitet  

!
Inom kvalitativa studier handlar reliabilitet i grund och botten om att en undersökning som 

utförs inte påverkas av utföraren av undersökningen och inte heller av de rådande 

omständigheter när undersökningen utförs. Andra som utför samma undersökning ska kunna 

följa samma tillvägagångssätt och det ska resultera i samma resultat. Validitet inom 
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samhällsvetenskapen innebär att man ifrågasätter om en metod undersöker det som den påstår 

sig undersöka. Validitet handlar utöver metoder och uppfattningar även om forskarens 

trovärdighet och moraliska integritet (Kvale & Brinkman 2014, s.297). Genom att berätta hur 

vi har gått tillväga under arbetet med vår studie och hur vår data har konstruerats kan vi på så 

sätt öka kvaliteten på vår studie (Boolsen 2007, s.189). Det finns enligt Kvale & Brinkmann 

(2014, s.297) vissa steg under en intervju som man bör reflektera över. Först och främst 

tematisering som handlar om hur hur väl den teoretiska ansatsen är motiverad och hur logisk 

slutledningen är från teori till frågeställningar. Planering handlar om hur pass välarbetad 

intervjudesign och intervjuguide är i relation till studiens syfte och tema. Vår intervjuguide 

består av flera teman och vi valde att använda oss av många frågor för att förhoppningsvis få 

en djupare förståelse för respondenternas tankar om dessa teman. En valid forskningsdesign 

ska generera i kunskap som är användbar för andra och också minimera potentiella skadliga 

konsekvenser. 

!
En intervju och dess validitet handlar om hur pass pålitlig respondenternas information är och 

att man tillhandahåller en bra kvalité på intervjuerna. Här kontrollerar man meningen i vad 

som sägs och den information som mottagits. När det kommer till utskrift bör man fråga sig 

vad som är en giltig översättning från den muntliga till skriftliga dokumenteringen och även 

valet av språklig stil för den slutgiltiga utskriften (Kvale &Brinkmann 2014, s.298). Vid 

transkriberingen har vi ordagrant dokumenterat all muntlig information och ev. känslouttryck. 

!
När det kommer till analysen bör man fråga sig hur de frågor som ställts till en text är giltiga 

och om de tolkningar som gjorts är välgrundade. Validering innebär att man kontrollerar, 

ifrågasätter och teoretiserar intervjuresultaten vilket i sig handlar om att utöva 

hantverksskicklighet enligt Kvale & Brinkmann (2014, s.302). Rapportering innebär huruvida 

vårt arbete ger en giltig redogörelse för vår undersöknings slutgiltiga resultat och även 

läsarens roll i bekräftelsen av resultaten (ibid. s.298). 

!
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!
!
  5.8 Hermeneutisk meningstolkning 

!
Hermeneutiken är en teologiskt inspirerad teori och metod som har som grundförutsättning att 

tolkning är viktig för förståelsen. Inom samhällsvetenskapen används den för att tolka 

människors agerande och hermeneutiken betonar behovet av att förstå förhållanden genom att 

se på dem med en social aktörs blick (Boolsen 2007, s.31). Genom hermeneutisk 

meningstolkning kommer vi att analysera det färdigställda skriftliga materialet som våra 

intervjuer resulterar i (Kvale & Brinkman 2014, s.252). Hermeneutisk meningstolkning är 

lämplig för analyser på makro som mikronivå (Ritzer 2009, s.101) och då vi ämnar att 

undersöka bägge perspektiven i vår analys så kan denna analysmetod ses som lämplig. 

!
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) finns det sju specifika regler att förhålla sig till när man 

använder sig av den s.k. hermenutiska cirkeln. Det är en process som rör sig både framåt som 

bakåt och mellan delar och helhet. Genom instinkt och vaga uppfattningar om texten som 

helhet tolkas de enskilda delarna vilket skapar en djupare förståelse av meningen. Tolkningen 

avslutas när man har kommit så långt att man funnit ett inre sammanhang och en 

sammanhängande logik i texten. Deltolkningarna prövar man sedan mot textens mening som 

helhet (kan även prövas mot flera texter av samma författare).  

!
Den text som man arbetar med bör tolkas som autonom vilket innebär att att texten ska förstås 

utifrån sin egen referensram och vad texten själv säger om ett specifikt tema. Slutligen bör 

man ha kunskap om textens tema och vara medveten om att det inte finns opartiska eller helt 

igenom neutrala tolkningar av en text. Tolkningen ska innebära förnyelse och berika 

förståelsen genom att åstadkomma ny samband och skillnader i texten (Kvale & Brinkmann 

2014, s.252). 
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!
!
!
  5.9 Analytiska förhållningssätt 

!
Frågans företräde i tolkning beskriver Kvale & Brinkmann (2014, s.253) angående 

intervjuanalys. En viss kritik riktas mot metoden då man menar att olika tolkare finner olika 

betydelser i samma intervju vilket kan förekomma men samtidigt ställer man även då ett krav 

på att alla tolkningar ska vara objektiva och att det endast finns en korrekt mening. De 

hermenutiska och postmoderna analyserna tillåter variationer av tolkningar. Problemet idag är 

att forskningsfrågor inte formuleras tillräckligt tydligt i relation till texter som analyseras. 

Man talar därmed om tendentiös eller perspektivistisk subjektivitet. Tendentiös innebär att 

forskaren bara lägger märke till det som stöder deras egna uppfattning, gör selektiva 

tolkningar och redovisar det som berättigar deras egna slutsatser. Perspektivistisk innebär att 

forskaren ser olika perspektiv och ställer frågor till en text som leder till olika tolkningar av 

meningen. Detta stärker och berikar intervjuforskningen (Kvale & Brinkmann 2014, s.255). 

!
Genom att använda sig av självförståelse, sunda förnuftets kritiska förståelse och en teoretisk 

förståelse kan vi analytiskt diskutera textens mening. Självförståelse innebär att vår tolkning 

begränsas till respondenternas självförståelse först och främst genom att vi omformulerar en 

koncentrering av meningen i respondenternas utsagor sett ur deras synvinkel som vi uppfattar 

det (Kvale & Brinkmann 2014, s.256). Det sunda förnuftets kritiska förståelse enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) innebär att tolkningen går utöver respondentens självförståelse då vi som 

forskare får en vidare förståelse genom att kritiskt fokusera på innehållet i vad som sägs 

genom att antingen fokusera på uttalandets innehåll eller på respondenten som uttalar sig. 

Genom att föra in vår egen förförståelse om uttalandets innehåll kan vi på så vis vidga och 

utöka vår tolkning av respondentens uttalande (Kvale & Brinkmann 2014, s.257). 

!
Slutligen används en teoretisk ram för tolkningen av uttalandets mening. Man kan säga att 

detta tredje steg sträcker sig utöver självförståelse och det sunda förnuftets kritiska förståelse 

och tolkningen kan integrera exempelvis en kritisk feministisk eller postmodern teori om 
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samhället. Samtliga tre tolkningssammanhang kan smältas samman eller delas upp ytterligare. 

Dessa tre tolkningssammanhang tydliggör vilka analytiska frågor som kan ställas till en 

utsaga. Kvale & Brinkmann (2014, s.259) menar att enligt det postmoderna förhållningssättet 

letar man inte efter sanna och bestämda innebörder utan lägger fokus på nyanser, skillnader 

och motsägelser.  

!
!
6. Resultat 

!
  6.1 Analys av studenter 

!
Vår analys har genererat i två genomgående teman, trygghet och rörlighet i boendet samt 

samhälleliga åtgärder på dagens bostadsmarknad. Vi har tittat på skillnader och likheter 

angående uppfattning av trygghet i ett boende samt attityder gentemot samhälleliga åtgärder 

för att lösa den pågående bostadsbristen idag. Vi har i den här studien intervjuat studenter och 

pensionärer. Här följer vår analys och inledningsvis redovisar vi intervjuerna med 

studenterna. Denna grupp består av individer som är likartade utifrån ålder och sysselsättning. 

Respondenterna är alla heltidsstuderande i Östersund, där alla också bor för närvarande. Två 

av respondenterna är kvinnor och den tredje är man. Samtliga respondenter har flyttat till 

Östersund för att studera och alla ämnar flytta här ifrån efter avklarad utbildning. Utifrån våra 

intervjuer upplevs dessa studenter som en relativt homogen grupp. 

!
     6.1.1 Trygghet och rörlighet 

!
Utifrån de tre intervjuerna med studenterna kan vi konstatera att denna grupp tycker ganska 

lika varandra i frågor rörande trygghet och rörlighet i dagens Sverige.   

!
Baserat på intervjuerna kan vi se att studenter beskriver trygghet i sitt boende mycket utefter 

de materiella ting som finns i anslutning till deras boende och boendemiljö. Det handlar alltså 

både om det interna, i hemmet, men också det externa som finns i nära anslutning till 

studentens boende.  Internt är studenterna som grupp rörande överens om att ting som 
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brandvarnare, brandsläckare, lås, portkod är viktigt för att de ska uppleva trygghet i deras 

boendemiljö.   

!
En av respondenterna beskriver önskemål om trygghetsfaktorer i dennes hem, på följande 

sätt:  

!
"Ehm, jo, men det ska ju finnas lås på dörren och gärna, gärna ska det finnas hasp på 

fönster och liknande, så att man inte bara öppnar ett fönster och så flyger det upp... 

det hade varit bra. Ehh, brandvarnare och brandsläckare är också ganska 

viktigt" (Intervju 2).   

!
Respondenten framhöll i intervjun att flera olika beståndsdelar bidrar till att säkerhet i 

bostaden upplevs, eller inte upplevs. Att säkerhet upplevs bara för att själva bostaden är 

utrustad med exempelvis brandvarnare kan alltså inte ses som givet, utan den externa 

boendemiljön runt omkring själva bostaden beskrivs som viktig. Respondenten fortsätter i 

intervjun berätta om hur denne upplever att boendemiljön bor se ut ur ett trygghetsperspektiv, 

utifrån dennes tankar om säkerhet i närmiljön.  

!
"Ehh, ja, men närhet till andra, alltså...att inte bo för öde. Att det är lite befolkat runt 

omkring, det är avgörande för att det ska kännas tryggt. Och såklart att det inte finns 

några högriskanläggningar i närheten. Ehh, Kärn, kärnkraftverk eller asylboenden 

eller något sånt, då känner jag mig inte så säker" (Intervju 2).  

!
Respondenten beskriver här att asylboenden är en faktor som bidrar att denne inte skulle 

känna sig trygg.  

!
Att den externa boendemiljön spelar roll för hur studenterna upplever trygghet beskriver de 

två andra respondenterna också. Respondenten nedan beskriver vilka faktorer denne upplever 

som bidragande för att otrygghet ska uppstå i boendemiljön.  

!
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"Om det inte är upplyst i området, om det är långt till grannar. Om det är stökigt runt 

omkring liksom. Ja, det är väl sånt" (Intervju 1).  

!
Att det finns grannar i nära anslutning till studenternas boende för att respondenterna ska 

känna trygghet i deras boende kan man utifrån intervjuerna tydligt se. Att bo i en miljö där 

grannar inte finns i nära anslutning beskrivs alltså som en bidragande orsak till att otrygghet i 

boendemiljön upplevs. Vidare man kan man se att studenterna upplever att säkerhetsdörr 

bidrar till känsla om ökad trygghet i boendet.  

!
"Men det huset jag bor i har i alla fall en portkod, så det är typ det enda som jag 

tycker är bra där för att jag ska vara trygg. Plus att det finns en extradörr där när 

man ska gå in, där det krävs även nyckel, så det är ganska tryggt känner jag" (Intervju 

3).   

!
Precis som säkerhetsdörr och portkod anses viktigt ur ett trygghetsperspektiv, tar 

respondenterna även upp att larm skulle kunna vara en faktor som skulle öka studenternas 

känsla av trygghet i deras boendemiljö.  

!
"Säkerhetsdörr, brandvarnare i alla rum. Sen... larm skulle man gärna vilja ha. Lås, 

och så.." (Intervju 1).  

!
Utifrån dessa tre intervjuer kan vi se att studenterna rent generellt kopplar ihop trygghet i 

boendemiljön med materiella ting, såsom brandvarnare, larm, säkerhetsdörr och 

brandsläckare. Utöver detta upplever respondenterna att grannar i närområdet bidrar till att 

trygghet upplevs.   

!
     6.1.2 Samhälleliga åtgärder 

!
Vi har vidare i den här studien tittat på hur studenterna ställer sig till dagens och Sveriges 

bostadsmarknad. Vi har ämnat ta reda på hur de förhåller sig till utförsäljning av 

allmännyttan, generella attityder inför "social housing" samt tankar om hur Sveriges 
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bostadsmarknad bör se ut i framtiden, för att kunna möta den bostadsbrist som idag kan ses 

som ett faktum i Sverige. Vi har alltså studerat attityder gällande rörlighet i anslutning till 

bostadsfrågor.   

!
De vi har kunnat se är att samtliga studenter ställer sig positiva till en viss utförsäljning av 

allmännyttan. Det är ingen av studenterna som vill att allmännyttan ska stå som ensam aktör, 

men ingen förespråkar heller en total utförsäljning som en lösning på dagens bostadsbrist. 

Något som efter intervjuerna gått att fastställa är studenterna i den här studien är överens om 

att något nytt måste ske på bostadsmarknaden.   

!
"Jag tror att samverkan mellan offentliga och privata är en bra lösning på många 

problem, för då kan man få lite nya idéer och inte...aaa. Något nytt måste ju göras helt 

enkelt" (Intervju 1).  

!
Respondenten ovan efterlyser nytänkande, men beskriver samtidigt att det gamla bör finnas 

kvar. Bauman lyfter fram begreppet rörlig modernitet, vilket beskriver hur dagens samhälle 

förändras från det gamla, trygga, fasta till det nya där ökad konkurrens ses som en följd av 

detta.   

!
"Jag tror inte på att sälja ut så bara det blir privat, men att man säljer ut delar skulle 

nog gynna marknaden. både för att pressa priserna uppåt och nedåt och för att få 

mer... eller få det bättre för allmänheten, för de som faktiskt ska köpa lägenheterna. Så 

en delvis utförsäljning skulle jag vilja säga att skulle gynna" (Intervju 2).  

 

!
Respondenten beskriver här att viss rörlighet är att föredra, vilket kan kopplas ihop med 

Baumans tankar om att rörlighet också leder till en typ av frihet. I det här sammanhanget 

skulle frihet kunna jämföras med att man själv har frihet att bestämma om man vill bo hos en 

privat aktör eller inte.   

!
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     6.1.3 Social housing 

!
När respondenterna tillfrågades vad de tyckte om subventionerade bostäder eller social 

housing kan vi se att samtliga studenter är positiva till denna boendeform.  

!
"Det tror jag skulle kunna vara en bra lösning för dem som, dem som har svårast att 

hitta bostad. I alla fall en temporär lösning, för att komma in på marknaden" (Intervju 

1)  

!
Att "komma ut på bostadsmarknaden" var ett genomgående en central tanka i alla tre 

intervjuer med studenterna. De upplever att det idag finns behov för många människor att "få 

in en fot" på bostadsmarknaden, men samtidigt beskriver de att den här boendeformen inte 

bör ses som en permanent lösning för de som bor där, utan att detta boende skulle kunna ses 

som en "sluss" eller genomfart till ett nytt boende.  

!
"Ja, det tror jag absolut. Sedan får man säkert jobba på hur det skulle kunna se ut. 

Jag tänker att man kan bo där i x antal månader, så att man inte fastnar där, så ett 

sådant ställe. Men absolut, det skulle vara bra för att få ut folk, så att folk faktiskt får 

en bostad liksom. Social housing förespråkar jag" (Intervju 2).   

!
Att våga möta det okända beskrivs av Bauman som moralisk mognad, vilket det här kanske 

skulle kunna tyda på, eftersom en i Sverige, icke beprövad boendeform förespråkas av 

studiens studenter. Vidare frågade vi våra respondenter om hur de hade någon lösning på 

dagens bostadsbrist, alltså hur deras tankar kring bostadsbyggande i framtiden ser ut. Här ser 

vi tydligt och klart att samtliga studenter förespråkar ökat byggande av hyresrätter.   

!
"Alltså, vad jag vet behövs är det verkligen fler hyresrätter, för nu är det bara 

bostadsrätter och dem höjs och folk kan inte flytta, så det behövs fler 

hyresrätter" (Intervju 3).  

!
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Att det idag redan finns tillräckligt med bostadsrätter i jämförelse med de hyresrätter som 

finna att tillgå i dagens Sverige framhöll alla respondenter. Detta ledde i intervjuerna till att 

bostadsfrågan kom att diskuteras utifrån klass och etnicitet och ålder.   

!
"Ja, det är väl helt enkelt att bygga så mycket som möjligt och bygga hyresrätter som 

inte är allt för hög hyra på. Bostadsrätter finns det ju ganska gott om redan och de 

som har pengar kan få tag på en bostad. Men just unga som vill flytta hemifrån kanske 

inte har råd att köpa direkt, utan dem behöver ju hyresrätter. Så att bygga fler 

hyresrätter behövs..." (Intervju 1).  

!
Att det finns en tydlig skillnad samhällsgrupper emellan, baserat på hushållens inkomst var 

alla överens om. De pratade mycket om att de som redan har pengar kan köpa den bostad de 

vill ha och därmed kan de välja var de vill bo. I motsats till detta beskrevs de inkomstsvaga 

inte ha möjlighet att på samma sätt välja boendemiljö, utan de får bo i mån av plats och antal 

år i bostadskö.   

!
"Jo, men då tycker jag som tidigare att, hyreslägenheter först och främst och så lite 

mindre ettor, tvåor, eventuellt treor....ehh, i första hand tycker jag bör byggas. Men 

som sagt, hyreslägenheter" (Intervju 2).   

!
Ur ett intersektionellt perspektiv skulle man kunna säga att respondenternas tankar om 

klasskillnad kan kopplas ihop med Baumans tankar om "vi och dem". Att vissa hyr och andra 

köper lägenheter beskriver respondenterna som en bidragande orsak till bostadssegregationen 

som alla studenter i den här studien tror kommer öka i framtiden.  

!
  6.2 Analys av pensionärer 

!
Samtliga respondenter är äldre kvinnor i åldrarna 57 till 73 år. Deras huvudsakliga 

inkomstkälla är deras pension och endast en av kvinnorna arbetar vid sidan om sin pension. 

Den första respondenten bor i en hyresrätt som tillhör det kommunala bostadsbolaget men 

som på sikt kommer att byta till en större privat fastighetsägare, Rikshem. Den andra 
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respondenten bor hos det kommunala bostadsbolaget och den tredje respondenten bor hos en 

privat hyresvärd. Två av kvinnorna är inflyttade till kommunen för mer än 20 år sedan. Alla 

har samma boendeform i form av hyresrätt. Samtliga tror att bostadssegregationen kommer att 

öka i framtiden.  

!
     6.2.1 Trygghet och rörlighet 

!
Den röda tråden som genomsyrar samtliga respondenters uppfattning om vad som skapar 

trygghet gällande det egna boendet är den ekonomiska trygghetsaspekten. Ingen av kvinnorna 

känner sig trygga idag i sitt boende. 

!
”Jag tror i överlag att det är svårt att snacka om trygghet idag i samhället och ju mer 

folk man slänger in i samma desto mer oroligt blir det ju liksom speciellt när man inte 

blandar upp dom och man har områden där folk inte mår så jävla bra. Jag tror inte på 

det.” (intervju 2) 

!
Samtliga menar att externa faktorer kan påverka deras trygghet exempelvis genom att en 

fastighetsägare kan renovera lägenheten som de sen inte har råd att bo kvar i;  

!
”Just det här att som hyresvärd helt plötsligt vill man börja renovera och så blåser 

dom ut allting och så kommer man tillbaks till en lyxlägenhet. Det är väl det som är 

det otryggaste som jag kan tänka mig då….Jag kan ju tänka mig att dom som bor på, 

har blivit tvingade till Rikshem nu då jag tror att många är ganska orolig, 

otrygg”(intervju 3) 

!
Andra externa faktorer kan vara att man ändrar på existerande subventioner som gör att de får 

en mindre inkomst som i slutändan gör att de inte har råd att bo kvar;  

!
”Men, alltså vetskapen att man kan bo kvar utan att behöva äta på alltså, att man har 

råd att kunna äta. Idag betalar jag ju övervägande, jag är beroende utav ett 

bostadsbidrag liksom som gör att jag kommer upp i ett existens- ja knappt inte ens 
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existens men det gör ju att jag kan bo här. Jag vill ju kunna bo kvar men den 

tryggheten känner jag inte idag. Att jag kan det ekonomiskt. Det är inget som säger att 

jag kommer att ha tillgång till det här. Dels ekonomin men även det här andra, lagar, 

förutsättningarna förändras ju hela tiden.” (intervju1) 

!
Att ha ett förstahandskontrakt innebär inte att man sitter säkert om man inte klarar av att 

betala sin hyra enligt en av kvinnorna.. En kvinna påpekade att hon inte visste var hon skulle 

bo om hennes hus brann ner, då besittningsrätten inte gäller under sådana omständigheter, 

vilket resulterar i att hon blir bostadslös. Så både den ekonomiska aspekten och hur 

lagstiftning fungerar är tydliga orosmoment i denna grupp. En annan kvinna talade om 

trygghet så här; 

!
”Jag är ganska trygg i mig själv. Jag behöver inga yttre försäkringar på att jag ska 

vara trygg för dom är i alla fall inte å lita på” (intervju 1) 

!
Ytterligare trygghetsfaktorer är främst praktiska. För att kunna känna sig trygg vill en kvinna 

inte bo på markplan men inte heller för högt upp med tanke på att hon en dag inte kommer att 

orka att gå uppför flera trappor. God grannsämja och att man visar hänsyn och följer de regler 

som finns är andra aspekter som gynnar tryggheten i boendet enligt alla respondenter. Att en 

hyresvärd är ansvarsfull och inger någon form av tillit är viktigt tycker alla respondenter i 

gruppen. Kvinnan som bor hos en privat hyresvärd menade att; 

!
”Ja det är ju ett önskemål i alla fall men då får man väl lita till sin egen tillit för så är 

det ju inte, inte med den här hyresvärden" (intervju 3) 

!
Att man som hyresgäst har möjlighet att vara delaktig och påverka skapar endast goda 

effekter menar samtliga respondenter. Det är värdeskapande och skapar välmående bland 

hyresgästerna. Att kunna påverka i sitt liv sett ur ett generellt perspektiv är något som det 

flesta vill ha möjligheten till. Det skapar gemenskap som resulterar i att alla bryr sig om sitt 

bostadsområde. 

!
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“En ansvarsfull hyresvärd försöker ju inte att trycka ner allting på hyresgästen utan 

försöker kanske lösa alla problem gemensamt och det är ju ett väldigt stort värde. Och 

jag tror ju faktiskt att hyresvärden tjänar på ett sådant ställningstagande måste jag ju 

säga. Som med alltid över huvud taget när det handlar om samarbete mellan 

människor så tjänar man ju på att man ger och tar och sen att man håller sig till 

det.” (Intervju 1) 

!
     6.2.2 Samhälleliga åtgärder  

!
Samtliga kvinnor vill inte se någon ålders- eller etnisk segregering. Det ska vara en blandad 

grupp av hyresgäster. Ju mer man blandar desto bättre blir det är den övergripande attityden. 

När det kommer till att allmännyttan säljs ut svarar samtliga kvinnor att de tycker att det inte 

är ett det bästa alternativet. Respondenten från den första intervjun menade att hon förstod att 

det krävs ekonomiska incitament för att kunna finansiera bostadsbyggandet. Allmännyttan, 

enligt kvinnan, är den mest solidariska bostadsformen som hon anser att kommunen har skött 

väldigt bra och att skulle allmännyttan försvinna skulle det i sig vara en katastrof, det skulle 

bli väldigt svårt för det innebär att de säljer ut de lägenheter som har de billigaste hyrorna som 

de mest inkomstsvaga har råd med. Kommunen ska ha det största ansvaret för att kunna 

tillgodose bostäder till alla oavsett bakgrund. En annan respondent uttryckte sig så här 

angående allmännyttan; 

!
“Jag tycker att det är jätteviktigt att det ska finnas. Blir allt privatägt då vet vi hur det 

slutar…det kommer att bli ännu värre om man tar bort möjligheten till allmännyttan. 

Det är jag helt övertygad om.” (intervju 2) 

!
Utöver att alla vill att allmännyttan ska finnas kvar så vill man se att det byggs fler hyresrätter 

och gärna mindre hyresrätter som unga och äldre har råd att bo i. För ingen av samtliga 

respondenter i studien skulle i dagsläget ha möjligheten att betala för en nyproducerad 

tvårums hyresrätt med den boendeskostnad som det innebär. Så mindre och billigare 

lägenheter behövs och det är alla överens om. En respondent menade att man inte borde ha en 
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sådan strikt policy inom bostadsbolagen när det gäller att byta bostad från allmännytta till 

privat fastighetsägare och vice versa. Det borde kunna luckras upp; 

!
“Att man kanske inte måste hålla sig till om jag bor i Östersunds kommunalbostäder 

att jag inte får byta med dom som bor i privat si eller så, det kanske skulle göra att det 

vart lite mer snurr på det hela.” (intervju 1) 

!
En respondent menade även att man borde bygga fler hyresrätter i syfte att skapa mer 

rörlighet på bostadsmarknaden. Bygger man bostadsrätter stannar man kvar i de bostäderna 

under en längre tid vilket är kontraproduktivt i en strävan efter rörlighet. 

!
     6.2.3 Social housing 

!
Vi har haft ambitionen att lyfta fram våra respondenters uppfattning och attityder och 

eventuella idéer om hur man kan lösa bostadsbristen på ett bra sätt. När vi frågade om vad de 

anser om att bygga subventionerade, billiga bostäder som också kan kallas social housing har 

vi kommit fram till att samtliga respondenter i denna grupp har en positiv inställning till 

denna typ av bostadsbyggande som en bra lösning. 

!
“Ja det tror jag, för vi kommer alltid att ha människor som ja hur säger man, ett 

samhälle består ju av människor som orkar göra karriärer, har lätt att skapa sig en 

bra tillvaro, alltid något så när lyckas med det som de tar sig för och sen har vi ju 

däremellan har vi ju ett spektra ner till dom som inte orkar, inte klarar av men de har 

ju barn som ska ju bli kommunmedborgare, samhällsmedborgare och 

Sverigemedborgare...vi kommer alltid ha människor som behöver någonstans att bo 

som inte har förmågan att kunna skapa det själv då. Och jag tycker det är solidariskt, 

att dom ska också ha en möjlighet att ha ett något så när tryggt hem då.” (intervju 1) 

!
Vad man har påpekat är att det är viktigt att tänka igenom ett sådant genomförande av 

subventionerade bostäder så att det inte uppstår segregation och stigmatisering kring dessa 

bostäder. Att enbart bygga för inkomstsvaga är inte ett bra utgångsläge utan man ska bygga 

!  35



för alla oavsett inkomst eller bakgrund, såsom allmännyttan har fungerat i Sverige sedan dess 

introduktion på bostadsmarknaden. En respondent menade att man skulle kunna bygga 

hyresrätter där man som hyresgäst har möjlighet att köpa vitvaror själv men att det finns 

vatten indraget så att man själv kan bestämma interiör. 

!
”Ja man kanske inte behöver ha den här regelrättiga standarden som ska vara 

överallt, man kanske kunde prova med lägenheter som är avskalade att det finns 

ingenting, att man skulle kunna testa i alla fall. Att man får köpa till och det man har 

indraget är en kran, att allt är indraget men det finns ingenting. Åtminstone prova. 

För då kan det ju liksom bli det här att när man renoverar lägenheter så tar man 

tillvara på det som finns och så kan andra ta dom sakerna istället då om man skulle 

vilja, det skulle finnas någon form av återbruk.” (intervju 3) 

!
Utifrån ett intersektionellt perspektiv tittar vi främst på ålder och frågar våra respondenter 

vilka de anser att man bygger bostäder för idag.  

!
”Ja vilka man prioriterar det kan jag ju ta direkt det är ju såna som har en bra 

inkomst, stadigt jobb, har en något så när om inte gedigen ekonomisk situation så iaf 

en hygglig inkomst. Så där förlorar ungdomar som inte har fast jobb, svårt att få fasta 

jobb nu och pensionärer, låginkomsttagare.” (Intervju 1) 

!
”Det är ju bara dom med inkomst som kan påverka. Och då ska du ha ganska hög 

inkomst.” (Intervju 2) 

!
”Ja det är ju dom som är ung och som har en liten inkomst kanske mindre än en 

pensionär, dom får ju aldrig någon möjlighet dom, det är väl där som det här med att 

man skulle bygga mindre, mindre kvadrat och inte lika mycket standard att man fick…

ja man prioriterar medelklassen som det verkar som har lite högre inkomster, det 

verkar ju vara dom som man bygger för nu."( Intervju 3) 

!
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Sammanfattningsvis är de äldre oroliga för sina möjligheter att tryggt kunna bo kvar i sina 

bostäder och det beror främst på deras ekonomiska förutsättningar enligt två av 

respondenterna. De anser sig inte kunna leva drägligt på sin nuvarande pension. Den tredje 

respondenten som är äldst arbetar vid sidan om sin pension för att kunna leva lite drägligare.  

Utifrån temat trygghet är det här den röda tråden för dessa kvinnliga pensionärer. Att vara 

beroende av subventioner för att kunna leva kvar i sin bostad är en annan aspekt, subventioner 

som enligt en respondent är föränderlig och kan ändras från en dag till en annan. Detta skapar 

otrygghet. Att en hyresvärd en dag beslutar sig för att renovera vilket oftast leder till någon 

form av hyreshöjning är ett annat orosmoment. Därför är delaktighet och möjlighet till att 

påverka i det egna boendet relevant för att skapa en trygghet i det egna boendet. Att 

allmännyttan är en solidarisk bostadsform är alla överens om och alla anser att allmännyttan 

bör finnas kvar. Slutligen kan vi se att de som prioriteras på bostadsmarknaden är främst 

medelklassen som har råd att betala för nyproduktion eller eget boende. Låginkomsttagarna är 

minst prioriterade.  

!
  6.3 Sammanfattande analys 

!
Sammanfattningsvis säger vårt resultat från bägge grupper att samtliga är positivt ställda till 

att subventionerade bostäder s.k. social housing kan etableras på bostadsmarknaden. Ingen av 

våra respondenter tycker att allmännyttan ska försvinna till fördel för privata bostadsbolag. 

Bägge grupper tycker att man kan blanda hyresgäster oavsett ålder, etnicitet, kön eller klass.  

Allmännyttan eller andra hyresrättsformer ska produceras för alla och inte enbart för 

inkomstsvaga grupper enligt gruppen med pensionärer. Alla har svarat att de tror att 

bostadssegregationen i framtiden kommer att öka. Den skillnad som vi har funnit är att den 

ekonomiska aspekten i relation till trygghet är något som pensionärerna tydligt lyfter fram 

medan studenterna inte lägger någon uttalad vikt vid denna aspekt.  

!
7. Diskussion  

Studenterna och pensionärerna i den här studien upplever trygghetsfaktorer på olika sätt. 

Studenterna lyfter fram materiella och tekniska inslag i deras tankar om vad som bidrar till 
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trygghet i hemmet. Pensionärerna ser det ekonomiska som en trygghetsfaktor och oroar sig 

mer för om de ska kunna bo kvar i sina bostäder eller inte, utifrån deras nuvarande 

ekonomiska situation. Att de ekonomiska förutsättningarna för grupperna är olika kan vi klart 

konstatera då respondenterna tillhör olika sociala grupper. Studenterna tillhör en social grupp 

med pågående universitetsutbildning medan pensionärerna generellt sett inte har någon högre 

akademisk utbildning. Orsaken till att de äldre upplever det ekonomiska som en direkt 

koppling till subjektiv trygghet, medan studenterna inte alls nämner detta i intervjuerna skulle 

möjligtvis kunna bottna sig i att de befinner sig i olika skeden i livet. Den äldre gruppen har 

arbetat färdigt och de lever nu på en pension de inte anser sig kunna leva drägligt på.  

!
Studenterna står i motsats till de äldre i anslutning till att de befinner sig i början av livet och 

de kommer förhoppningsvis kunna ta ett kliv in på arbetsmarknaden efter utbildningens slut. 

Många strävar efter att göra karriär där deras inkomster kommer att förändras och vara 

markant högre än deras nuvarande inkomster. För pensionärernas del kommer inkomsten att 

förbli orörlig eller i värsta fall reduceras. De äldre i studien vill stanna kvar i tryggheten av att 

ha en bostad men upplever samtidigt en stor otrygghet i att inte veta säkert om de ska kunna 

bo kvar i sina nuvarande bostäder. Studenterna ser sig själva som givna medspelare på den 

rörliga arbets- och bostadsmarknaden och är beredda på att flytta på sig. Kanske trygghet och 

rörlighet kan jämföras med var i livet man befinner sig och huruvida man känner framtidstro 

eller tvivel inför framtiden. Att studenter och pensionärer tolkat våra frågor om trygghet i 

boendemiljön på olika sätt tycker vi är väldigt intressant.  

!
Bauman (2012) och dennes teori om en flytande modernitet är högst relevant då vi idag ser att 

den svenska bostadsmarknaden är delvis rörlig, delvis fast, vilket kan tillämpas på världen i 

stort idag. Eftersom vi valt att studera hur respondenterna upplever dagens bostadsmarknad 

kopplat till trygghet och rörlighet anser vi att denna teori är ett lämpligt val. Baumans (1998) 

tankar om trygghet och urbana rädslor känns autentiska när vi drar paralleller till det vi 

analyserar över vad våra respondenter har uttryckt vid våra intervjuer.  

!
Enligt Baumans (1998) tankar om rörlighet och orörlighet stämmer dennes tankegång överens 

med den uppfattning som vi fått av de grupper som intervjuats. Rörligheten som innebär 

!  38



social utveckling och framgång enligt Bauman (1998) stämmer väl överens med var 

studenterna befinner sig i livet idag. De befinner sig på toppen av den sociala utvecklingen 

och framgången hägrar framför dem i form av en potentiell karriär, möjligheter och valfrihet. 

Pensionärerna är inte helt lika rörliga och ganska instängda i sin livsvärld beroende på hur 

pass rörliga de är. Bristen på förändring och valfrihet är en nackdel enligt Bauman (1998) men 

samtidigt tror vi att det finns en viss trygghet i att ingenting förändras när vi utgår från 

pensionärernas utsaga. Valfriheten däremot är ett viktigt inslag för alla, för de äldre är 

valfriheten viktig ur ett praktiskt perspektiv, för studenterna är valfriheten en del av det rörliga 

livet.  

!
Någonting som vi klart och tydligt har förstått är att de äldre respondenterna upplever en 

polarisering av sociala förhållanden mycket p.g.a. att de upplever att de inte har någon talan, 

de är maktlösa och man prioriterar inte deras plats i samhället. Att man är innehavare av ett 

förstahandskontrakt på en hyresrätt behöver inte betyda att man kan känna sig tryggare i sitt 

boende, för pensionärerna som inte anser sig kunna leva drägligt på sin pension handlar det 

helt enkelt om att kunna betala hyran. Inget annat. 

!
Bauman (1998) menar att avsaknaden av gränslinjer som skapar en trygg position i samhället 

kan jämföras med pensionärernas uppfattning om sin otrygga position i samhället när han 

beskriver det så här: ”ett rum som obestridligen är ens eget, där man kan planera sitt liv med 

ett minimum av störningar utifrån, spela sin roll i ett spel där reglerna inte förändras över en 

natt och utan förvarning, handla förnuftigt och hoppas på det bästa.” (Bauman1997, s.40)  

!
Samtliga av pensionärerna menar att det är otroligt viktigt att regler följs i ett bostadsområde 

för att man ska känna trygghet och att hyresvärden är ansvarsfull och inger tillit samt att även 

hyresvärden håller sig till spelreglerna. Men de menar att spelreglerna kan ändras från en dag 

till en annan. Hyresvärden kan bestämma sig för att renovera vilket innebär en förändrad hyra 

som de kanske inte klarar av ekonomiskt. Staten kan förändra de existerande subventioner 

som pensionärer har idag i form av bostadstillägg. Denna oförutsägbarhet skapar en stor 

känsla av otrygghet. Så vad kan pensionärerna göra, förutom att hoppas på det bästa?  

!
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Bauman (1998) talar om urbana rädslor och vad en stad bör kunna erbjuda människor för 

möjligheter i ett oförutsägbart samhälle. Att ett samhälle idag inte förknippas med trygghet 

anser vi att våra äldre respondenter har förmedlat i sina utsagor och att de dessutom menar att 

oavsett hur trygga de är i sig själva så spelar det egentligen ingen roll, då det är ”de andra” 

som har makten över deras möjligheter att bo. Då vår uppfattning är att de äldre har 

erfarenheten och den moraliska mognaden som Bauman (1998) talar om, är det ändå väldigt 

svårt att kunna hantera en omvärld som är oförutsägbar. Trots detta är alla äldre väldigt öppna 

för att bemöta det okända oavsett om det gäller ålder, kön, klass och etnicitet när vi talar om 

vad som skapar trygghet i ett boende. Den misstänksamhet och intolerans som Bauman 

(1998) talar om finner vi inte bland våra äldre respondenter och det kan möjligen bero på att 

de bor på platser som är relativt heterogena jämförelsevis med studenternas miljö och även 

livserfarenheten kan spela en avgörande roll. Det är när en plats är homogen som den skapar 

denna otrygghet och intolerans.  

!
När det gäller studenternas syn på trygghet så kan detta möjligen bero på att de befinner sig i 

en ganska homogen studentmiljö, de är rörligare, de är ute senare på kvällarna och vi tror 

även att det finns andra externa faktorer som påverkar. Det kan vara risken för överfall och 

våldtäkt och även uppmaningar från myndigheter att man bör vara försiktig när man vistas 

utomhus. Självfallet kan detta öka rädslan för vad som finns ”bakom muren” d.v.s. utanför 

studentens trygga miljö i bostaden. Det är detta som Bauman menar är den urbana rädslan. Vi 

tolkar det som att en av orsakerna till att studenter och pensionärer tänker på olika faktorer när 

det kommer till trygghet i en boendemiljö är att förutsättningarna och valmöjligheterna ter sig 

olika för dessa grupper.   

!
Att respondenterna i den här studien upplever trygghet på olika sätt kan säkerligen ha att göra 

med att respondenterna representerar två skilda generationer. Idag är världen rörligare än den 

var förr, när de äldre respondenterna var unga. Studenterna är uppvuxna i en värld där 

rörlighet och resande inte är något spektakulärt. När de äldre respondenterna var i 25-

årsåldern såg världen och Sverige inte ut som den gör idag. Å ena sidan kan vi alltså se att 

respondenternas ålder kan påverka hur dessa uppfattar subjektiv trygghet i den egna 

boendemiljön. Å andra sidan verkar inte ålder spela så stor roll när det handlar om framtida 
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lösningar på den svenska bostadsmarknaden. Vidare kan vi se att samtliga respondenter ställer 

sig positiva till någon form av social housing i framtiden, vilket betyder att ålder inte tycks 

spela någon roll här heller. Att båda grupperna, oavsett ålder är positiva till nya 

bostadslösningar ser vi tydligt.  

!
Både studenterna och pensionärerna ser på sig själva utifrån, kön, klass, ålder och etnicitet, 

varpå de också kategoriserar andra människor inom dessa intersektionella sfärer. 

En av studenterna nämnde under en intervju att asylboenden kunde uppfattas som ett 

riskområde. Ur ett intersektionellt perspektiv kan vi tänka oss att studenten här tänker att 

andra kulturer skulle kunna uppfattas som ett hot. Ett “vi och dem” - tänk uppstår här och “det 

okända” kan ge upphov till rädsla eller ökad misstänksamhet. Studentens utsaga kan också 

bero på den senare tidens oroligheter kring asylboenden i Sverige. Ur ett intersektionellt 

perspektiv, med etnicitet som grund, kan vi se att en student här distanserar sig från 

asylboenden, vilket gör att det uppstår ett förhållningssätt av “vi och dem”. Respondenten 

visar på att denne uppfattar att de som bor på asylboenden, och studenten själv, inte tillhör 

samma grupp. “Vi” kan beskrivas utifrån hur respondenten ser på sig själv utifrån klass, ålder 

och etnicitet. “Dem” kan beskrivas utifrån hur studenten ser på den “andra gruppen”, de som 

bor på asylboenden. 

!
Vidare har vi, baserat på intervjuerna, sett att både studenterna och pensionärerna är positiva 

till subventionerade bostäder s.k. social housing som en lösning på bostadsbristen i framtiden. 

Båda grupperna tycker att denna boendeform skulle kunna ses som en framtida lösning utifrån 

hypotetiska frågeställningar om hur Sveriges bostadsmarknad i framtiden skulle kunna se ut. 

Samtliga respondenter, studenter och pensionärer, efterlyser ökat byggande av hyresrätter. Två 

av pensionärerna har påpekat att deras egna barn har haft problem med att flytta hemifrån då 

det inte har funnits hyresrätter och att detta har varit ett problem under en längre tid. Båda 

grupperna lyfter fram att mindre lägenheter, med låga hyror behövs för att kunna tillgodose 

den framtida men även den nuvarande bostadsbristen.  

!
Den markanta skillnaden vi kunnat se efter samtliga intervjuer handlar om respondenternas 

subjektiva känsla av trygghet i hemmet. Vi har här kunnat se att ekonomiska faktorer är den 
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huvudsakliga källan till trygghet för gruppen med äldre respondenter. Ingen av 

respondenterna i gruppen pensionärer tar för givet att de ska kunna fortsätta bo kvar i sin 

nuvarande bostad om staten skulle ändra på de subventioner som äldre får i form av 

bostadstillägg. Om de som har bostadstillägg förlorar den subventionen skulle de inte kunna 

bo kvar och ingen har kunnat svara på vart de skulle ta vägen om så vore fallet. Studenterna 

däremot tänker mer på interna och externa faktorer för trygghet i boendet. Att det ska finnas 

brandvarnare, portkod och lås ser de som viktigt i inomhusmiljön. Utomhus, i anslutning till 

boendet, efterfrågar studenterna belysning på kvällar och närhet till grannar.  

!
  7.1 Reflektioner kring metod och analys 

!
Det vi tydligt har kunnat se är att samtliga respondenter har starka åsikter om det som vi i 

studien ämnat studera. Vi kan i och med detta tydligt se att vårt metodval är befogat. Hade vi 

istället valt att genomföra en kvantitativ analys hade vi visserligen kunnat samla in en större 

mängd åsikter baserad på en enkät och därmed kunnat se indikationer på vad studenter och 

äldre har för uppfattningar angående trygghet på bostadsmarknaden idag. Nackdelen med den 

typen av metod hade varit att vi inte hade haft möjlighet att få svar på varför de tycker som de 

tycker, metoden saknar möjlighet till att skapa en djupare förståelse. Att presentera resultat i 

tabellform gör att man kan åskådliggöra skillnader och likheter, men vi anser att denna 

metodform hade kommit att bli för steril och stel, utifrån våra frågeställningar. 

!
Att vi använt oss av intervjuer anser vi vara ett bra val. Den mest framträdande anledningen 

till att den här metoden upplevs som positiv från vår sida handlar om att vi kom våra 

respondenter nära och de kunde i intervjuerna tala fritt, avslappnat och direkt utifrån sina 

tankar och känslor. Det har vi inte kunnat göra om vi använt oss av kvantitativ metod i form 

av en enkätstudie. Fördelen med att genomföra intervjuer har handlat om att vi kunnat ställa 

följdfrågor under intervjun, vilket bidragit till att vi efter genomförda intervjuer inte behövt 

undra vad respondenterna egentligen tyckte eller menade. Utöver detta har vi lyckats med vår 

intention att få en djupare sociologisk förståelse för våra respondenters känslor, tankar och 

uppfattningar kring frågor om bostäder, rörlighet och trygghet. 

!
!  42



Valet av den kritiska teorin intersektionalitet och Baumans samhällskritiska perspektiv anser 

vi ligga i tiden för hur omvärlden ser ut idag och att vi även förmedlar en viss samhällskritik 

gentemot hur samhället har hanterat den pågående bostadskrisen. Vi kan tydliggöra våra 

respondenters positioner i samhället genom dessa teorier.  

!
  7.2 Sammanfattande diskussion 

!
Syftet med vår studie är att undersöka få en djupare sociologisk förståelse för studenters och 

pensionärers uppfattningar angående olika boendeformer, i relation till rörlighet och trygghet. 

Vårt bidrag genom vårt arbete är att påvisa att studenters och pensionärers syn på trygghet 

skiljer sig åt. Studenterna framhåller materiella ting som en viktig trygghetsfaktor, medan 

pensionärerna lyfter fram ekonomiska faktorer som en klar trygghetsfaktor. Studenterna 

uttrycker att en utförsäljning av allmännyttan till viss del ses som positivt, medan 

pensionärernas inställning till en utförsäljning inte är av samma positiva karaktär. Studenter 

och pensionärer är alla positivt inställda till social housing som en ny boendeform i Sverige 

och samtliga respondenter uttrycker en önskan om att man producerar fler hyresrätter i 

framtiden för att skapa en rörlighet, så att de grupper som idag har problem att ta sig in på 

bostadsmarknaden får en ärlig chans. Enligt Bengtsson (2015) krävs en större rörlighet på 

bostadsmarknaden för att kunna lösa detta problem.  

!
!
8. Slutsats 

Det viktigaste bidraget från vår studie är att studenter och pensionärer, trots olika skeden i 

livet, ser positivt på social housing som ett komplement till framtidens bostadsmarknad i 

Sverige. Det är viktigt att inte göra om samma misstag som miljonprogrammen resulterade i 

för att undvika segregering och i längden otrygghet i bostadsområden. De ekonomiska 

faktorerna skiljer sig åt bland grupperna och vi tycker att det är viktigt att framhäva hur 

pensionärerna känner att de inte prioriteras i samhället. Vårt intersektionella perspektiv är 

relevant för studien och ett viktigt perspektiv inom forskningen i stort då intersektionalitet 

speglar olika fält som samspelar med varandra. Alltså bör man se dessa olika delar för att 

kunna se helheten. 

!  43



!
I ett större perspektiv kan vi tänka oss att vår studie kan användas i syfte att undersöka hur 

studenter och pensionärer ser på den framtida bostadsmarknaden och hur dessa grupper 

uppfattar subjektiv trygghet i boendemiljöer. Studien kan vidare ses som intressant ur ett 

åldersperspektiv. Att tillgodose trygghet för olika åldersgrupper i samhället kan säkerligen ses 

som problematiskt men nödvändigt. Den här studien ger en fingervisning i hur studenter och 

pensionärer uppfattar trygghet och rörlighet kopplat till den lokala bostadsmarknaden i 

Östersund idag.  

!
  8.1 Analytisk slutsats 

!
Utifrån Baumans(1998) tankar om rörlighet och trygghet har vi funnit att det är viktigt att 

förmedla att studenter och pensionärer ger skiftande uppfattningar om rörlighet och trygghet. 

Studenterna ser sig själva som givna medspelare på bostadsmarknaden, vilket tyder på att de 

ser sig själva som rörliga. Pensionärerna ser sig själva som orörliga och begränsade eftersom 

de inte upplever att de kan påverka sin ekonomiska situation och ej har möjlighet att vara 

rörliga även om de skulle vilja. Enligt Bauman (1998) behöver vi hitta tillbaka till vår 

grundstomme, till solidariteten och det ömsesidiga beroendet av varandra och detta 

återspeglas i det som pensionärerna har sagt om allmännyttan, att den är den mest solidariska 

bostadsformen, det ska finnas ett fungerande ömsesidigt beroende av varandra i grannskapet, 

man ska kunna lita på sin hyresvärd och ges möjligheten att vara delaktig när det handlar om 

det egna boendet.  

!
Ur ett intersektionellt perspektiv kan vi se att ålder och klass spelar roll i tankar om vilka 

grupper som kan flytta och var de kan flytta. Detta betyder enligt Musterd & Andersson 

(2005) att även fast social mix finns, är det nivå av utbildning som spelar roll för var 

individen befinner sig i samhället. De äldre kan utifrån ekonomiska förutsättningar endast 

flytta till ett billigare boende, medan studenterna som är på väg ut i arbetslivet upplever att de 

i framtiden kommer kunna välja sitt boende utifrån personliga önskemål. Utifrån ålder ser vi 

att studenterna har “framtiden för sig”, eftersom de befinner sig i ett tidigare skede i livet, till 

skillnad från pensionärerna som är i slutskedet av livet och snarare upplever att åldern gör att 
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de inte har möjlighet att påverka sin nuvarande boendesituation. Utifrån klass, baserat på 

respondenternas utbildningsnivå ser vi att studenterna, efter avslutad utbildning förväntas 

arbeta och tjäna pengar vilket leder till att de kommer att kunna vara medspelare på 

bostadsmarknaden. Pensionärerna har inte samma förutsättningar att vara delaktiga på 

bostadsmarknaden eftersom deras inkomster inte förväntas öka i framtiden, bostäderna är för 

dyra och det finns inga mindre billiga bostäder att tillgå.  

!
  8.2  Praktisk slutsats  

!
Utifrån denna studies slutsats kan vi se att det finns olikheter mellan studenter och 

pensionärer kopplat till trygghet och rörlighet. Likaså upplever dessa grupper att den 

subjektiva tryggheten ter sig olika. Detta kan vara viktigt att ta ställning till som policymakare 

och deras beslutsfattande roll i planerandet, utformandet och genomförandet av nya bostäder 

och bostadsområden. Bostadspolitiskt är det här viktiga komponenter som man inte bör 

ignorera utan snarare sträva efter att bemöta. 

!
!
  8.3 Fortsatt forskning 

!
Utifrån den studie vi har genomfört leder det till tankar om vad forskningen skulle kunna 

undersöka i framtiden. Vi tänker att det skulle vara intressant att titta vidare på hur social 

housing uppfattas av gemene man då det verkar finnas förslag om att etablera denna 

bostadsform på marknaden idag. Om man utgår ifrån att skapa rörlighet och trygghet hur 

skulle då denna boendeform se ut, vilka skulle bo i dessa bostäder och var man skulle bygga 

bostäderna? Vi skulle vilja se mer forskning som belyser hyresgästernas roll på 

bostadsmarknaden och hur deras behov av trygghet och rörlighet visar sig. Om man 

eftersträvar en större rörlighet på bostadsmarknaden bör man också se till att kunna uppfylla 

allas behov av bostäder och inte specifika grupper i samhället. Att studera attityder och tankar 

om social housing ser vi som ett intressant framtida forskningstema, vilket också är 

nödvändigt att undersöka om man etablerar nya funktioner på en marknad. Här skulle det vara 

spännande att utgå från flera intersektionella perspektiv och undersöka exempelvis vilka 
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skillnader eller likheter som finns mellan män och kvinnor. Sedan anser vi att ett 

klassperspektiv skulle vara högst intressant och relevant att undersöka vidare. 

 
 
 
 
 
!
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10. Appendix 

10.1 Information angående uppsats till respondenter 

!
2016 Maj !
Det råder en stor bostadsbrist i Sverige idag. För att tillgodose behovet av bostäder krävs ökad kunskap om hyresgästers 

uppfattningar om olika boendeformer. Syftet med vår studie är att undersöka vad hyresgäster i Norrland har för uppfattning, 

om trygghet på bostadsmarknaden,  den allmännyttiga bostadssektorn och byggandet av subventionerade bostäder. Vi är två 

studenter vid risk – och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet som gör denna studie som vårt examensarbete. Vi 

tycker att det är viktigt att lyfta fram hyresgästernas åsikter angående våra frågor som vi vill besvara och därför vill vi gärna 

att se din medverkan. !
Ditt deltagande är frivilligt och då dina svar inte kan ersättas av någon annan hoppas vi att du är villig att delta. Dina svar 
kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att de svar som vi får av dig kommer att databehandlas anonymt (utan 

identitetsuppgifter). De kommer sedan att sammanställas i textform i vårt examensarbete. Samtliga medverkande i vår studie 

får om så önskas ta del av vårt intervjumaterial samt den slutliga uppsatsen. !
Är det något Du undrar över angående vår uppsats är Du välkommen att ta kontakt med Angelica Persson eller Antonia 

Hammarström, vilka är författarna av uppsatsen. !
Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning, !
Angelica Persson     Antonia Hammarström 
Mittuniversitetet                                 Mittuniversitetet 

anpe1031@student.miun.se                                                                                                    anha1314@student.miun.se        
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!
10.2 Intervjuguide 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
!
Vilket år är du född? 

Vad är ditt civilstånd? 

Kommer du från Östersunds kommun eller är du inflyttad? 

Anser du att du har en inkomst som du kan leva drägligt på idag? 

Vilken är din högst avklarade utbildning? 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? !
BOSTADSFRÅGOR 
Hur länge har du bott i din bostad? 

Vilken typ av bostad bor du i? 

Vilken är din fastighetsägare? (Allmännyttan, privat, etc.) 

Bor du tillsammans med någon? 

Hur länge har du bott i din bostad? 

Hur länge har du bott i ditt bostadsområde? 

Planerar du att bo kvar i din nuvarande bostad? 

Hur många ggr. har du flyttat de senaste 10 åren? !
TRYGGHETSFRÅGOR 
!
Om du skulle flytta, vilken storlek på bostaden skulle du vilja ha? (större, mindre, samma..) 

Vad fick dig att välja att flytta till din nuvarande bostad? ( hyra, läge, storlek på bostad, närhet till 

familj etc..) 

Om du fick arbete på annan ort, skulle du kunna/vilja flytta då? !
SAMHÄLLELIGA ÅTGÄRDER 
!
Med vilka samhälleliga åtgärder kan man lösa problemet med bostadsbristen tycker du? 

Tror du att en utförsäljning av allmännyttan är ett bra alternativ för att lösa bostadsbristen? 

Vilka typer av bostäder bör man bygga för att kunna ge alla en bostad? (hyresrätter, bostadsrätter, 

subventionerade bostäder etc.) 

Tror du att byggandet av subventionerade bostäder s.k social housing är en bra lösning för att lösa bostadsbristen? 

Vad är viktigt för dig för att du ska kunna känna dig trygg i ditt boende? 

Vad skapar otrygghet för dig i din bostad / ditt bostadsområde? 

Tror du att subventionerade bostäder prioriterar trygghet/säkerhet när man bygger denna typ av 

bostad? 

Hur viktigt är det för dig att din hyresvärd har fokus på säkerhets- och trygghets faktorer i ditt 

bostadsområde? 

Vilka trygghetsfaktorer tycker du ska finnas där du bor? 

Det är bostadskris i Sverige idag. Tror du att bostadskrisen kommer att påverka dig (alt. dina 

närstående) inom den närmaste framtiden? 
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Föredrar du en viss ålder på dina grannar? 

Skulle en åldergräns vara bra att införa i bostadsområdet där du bor? 

Vilka faktorer gällande trygghet är avgörande för att du har bott kvar i din nuvarande bostad? (finns det specifika kriterier 

som du tycker ditt bostadsområde har uppfyllt?) 

Tycker du att man ska blanda fattiga/rika, invandrare/svenskar, unga/gamla i ett bostadsområde? 

Är ett förstahands kontrakt avgörande för att du ska känna trygghet i ditt liv? 

Är det viktigt att din hyresvärd är ansvarstagande och inger tillit ? 

Om du hade ett större inflytande på ditt boende skulle du känna dig tryggHar du ett andrahandskontrakt idag? 

Har du funderat på att flytta och om så är fallet vad är den egentliga anledningen till att du har 

funderat på det? 

Om du skulle flytta, vart skulle du vilja flytta då? 

Om du skulle flytta vilken boendeform skulle du vilja flytta till? (trygghetsboende, hyresrätt, 

bostadsrätt, villa etc..) 

Låt säga att allmännyttan i framtiden skulle bytas ut mot subventionerade bostäder vad tycker du 

om det? 

Tror du att det är bra att bostadsbolag producerar bostäder för inkomstsvaga eller socialt utsatta 

hushåll? 

Tror du att det spelar någon roll vilken typ av bostad som byggs i ditt bostadsområde om du utgår 

från vad som skapar trygghet för dig? 

Om du skulle vilja byta bostad, vet du hur lång tid du får vänta i en bostadskö innan du har 

möjlighet att flytta? 

Hur kan man hjälpa alla flyktingar som idag är i behov av bostäder i Sverige? Vad skulle vara den 

bästa lösningen för dem? 

Finns det någon specifik grupp i samhället som du anser har låg prioritet när det gäller bostäder 

(unga, äldre, barnfamiljer etc) /vilka prioriterar man? 

Hur viktigt är allmännyttans funktion tycker du? 

Hur tror du att bostadsmarknaden kommer att se ut om inte allmännyttan finns kvar? 

Hur stort ansvar har kommunen när det gäller att tillgodose bostäder till alla? 

Är kommunen skyldig att se till att det finns bostäder för alla oavsett ekonomisk situation, etnisk 

bakgrund eller ålder? 

Bör privata aktörer ha samma ansvar som kommunen när det kommer till att tillgodose bostäder för 

alla? 

Är det viktigt att det finns ett socialt ansvar med i bilden när man skapar nya bostäder? 

Tror du att bostadssegregationen kommer att öka i framtiden? 

Om en kommun väljer att bygga subventionerade bostäder, för vem bygger man dessa bostäder tror 

du? (fattiga, unga, invandrare, gamla, missbrukare etc.) 

Har du något som du tycker är viktigt som du skulle vilja tillägga utöver de frågor som ställts? 
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