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Sammanfattning 

Bostadsmarknaden för hyresrätter i Uppsala är svår, speciellt för vissa utsatta grupper. Det 

handlar inte bara om att ta sig in på marknaden utan även att lyckas hålla sig kvar. Detta blir 

extra tydligt när områden renoveras och hyresnivåerna därefter blir oöverkomliga för en stor 

del av dess invånare. Processen då ett område byggs om och uppgraderas på ett sätt som 

exkluderar socioekonomiskt utsatta grupper kallas gentrifiering. Renoveringarna av hyresrätter 

i bostadsområdet Gränby, Uppsala, är ett exempel på detta. I denna studie undersöker vi om 

socialarbetare upplever att gentrifiering och social exkludering kan ha fått sociala och 

ekonomiska konsekvenser för hyresgäster i Gränby, samt för bostadssituationen i Uppsala i 

stort, och vilka eventuella konsekvenser som kan ses i de sociala insatserna. Vi har funnit att 

det finns ett flertal riskgrupper som påverkats extra märkbart av förändringarna i området, bland 

annat låginkomsttagare, ensamkommande och nyanlända samt äldre och pensionärer. Vidare 

vittnar socialarbetare om att ansvaret att tillförsäkra sig en trygg boendesituation i slutändan 

ofta hamnar hos individen då privata och samhälleliga aktörer nödvändigtvis längre har samma 

skyldigheter som tidigare. Sammantaget visar uppsatsens resultat på att människor i redan 

utsatta positioner på olika sätt exkluderas från en hyresmarknad som allt mer styrs av nyliberala 

ideal.  
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1 Inledning 

Hyresgästföreningen i Gränby har under året som gått slitit hårt. När Rikshem berättade att man 

tänkte yrka på en hyreshöjning på 43 procent gungade det till under våra fötter. Ett tag svängde vi 

mellan apati och aktion. Det senare vann. Vi har på alla tänkbara sätt visat Rikshem och Uppsalas 

politiker på konsekvenserna av chockhöjda hyror: gentrifiering, trångboddhet och ökat 

bidragsberoende (Gränbys lokala hyresgästförening, 2012 13 juni). 

 

Bostadsbrist, hyreshöjningar och ökad segregation, med social problematik och 

socioekonomisk ojämlikhet som följd är aktuella teman i den nutida samhällsdebatten (Pleijel, 

2015, 29 juni; Sernhede 2017, 15 augusti). Tidigare forskning i Sverige har undersökt 

fenomenet, där större förändringar, i form av bland annat renoveringar, rivningar och nybyggen, 

har gjorts i bostadsområden i andra storstäder, med hyreshöjningar och förändring av områdets 

demografi som följd. Denna studie fokuserar på Uppsala och specifikt på bostadsområdet 

Gränby, där renoveringar pågått sedan 2012.   

 

Fenomenet är alltså inte helt nytt och har belysts i media exempelvis av representanter inom 

bostads- och urbanforskning, kulturgeografi och av aktivister. Det framhävs att det saknas 

forskning kring vad som faktiskt händer med de människor som inte har möjligheten att bo kvar 

i sina lägenheter efter en renovering. Irene Molina, professor i kulturgeografi uttalar sig så här: 

 

Det finns inte mycket forskning, men en rapport från Boverket visar att många får flytta, en del 

till andra kommuner. Det inverkar förstås negativt på sådant som jobb, skola och andra kontakter, 

det är psykologiskt traumatiserande och påverkar faktiskt hälsan (Beeck, 2017, 10 mars). 

 

Vi ser en koppling mellan debatten om utsatta områden (Nationella operativa avdelningen, 

2017) och denna studies ämne då de båda kan ses som konsekvenser på olika sidor av en ökad 

socioekonomisk segregation i samhället. Gentrifiering är ett i sammanhanget användbart 

begrepp vilket kan beskrivas som en samling processer där sociala och rumsliga gränser mellan 

olika befolkningsgrupper skapas och upprätthålls, exempelvis mellan låginkomsttagare och 

höginkomsttagare (Holgersson & Thörn, 2014). 

  

Fokus i vår studie kommer dock inte att vara på utsatta områden utan snarare på de processer 

som kan ligga bakom den rådande bostadssituationen och vilka konsekvenser det kan få för 
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sociala myndigheter och dess klienter. Debatten om utsatta områden menar vi snarare är ett 

symptom av gentrifiering och social exkludering från andra bostadsområden.  

 

Vår studie ämnar att fånga upp det sociala arbetets perspektiv på ovanstående fenomen. Genom 

kvalitativa intervjuer vill vi undersöka hur en stor och omdebatterad renovering har upplevts av 

representanter som arbetar professionellt inom socialt arbete i Uppsala kommun.   

 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att studera den eventuella relationen mellan gentrifiering, social exkludering och 

sociala problem i Gränby i synnerhet, men även i Uppsala generellt, samt hur socialarbetare 

upplever att detta kan har påverkat det sociala arbetet i kommunen.  

 

1. Vilka tecken finns det på social exkludering, gentrifiering och ökad segregation, utifrån 

tillgång till bostad i stadsdelen Gränby specifikt och i Uppsala kommun generellt?  

2. Hur upplever socialarbetare att gentrifiering har påverkat uppkomsten av 

bostadsrelaterade sociala problem och insatser i stadsdelen Gränby specifikt och i 

Uppsala kommun generellt?  

 

1.2 Disposition 

Det första avsnittet i uppsatsen presenterar vår bakgrund, centrala begrepp såsom gentrifiering 

och integration redogörs liksom Uppsala kommuns förhållningssätt till ombyggnationerna och 

dess bostadspolitiska mål. Vidare klargör vi vår egna utgångspunkt för uppsatsen - 

konsekvenserna för och upplevelsen hos socialarbetare i Uppsala kommuns. Efter detta följer 

ett avsnitt bestående av tidigare forskning, där relevant forskning kring gentrifiering, 

bostadspolitik, social exkludering och sociala insatser beskrivs. Teorier om social exkludering 

redogörs under följande avsnitt; vi börjar med rumslig exkludering och presenterar sedan 

gentrifiering och går sist in på teorier om etablerade och outsiders. Metod är efterträdande 

avsnitt, där vi presenterar uppsatsens tillvägagångssätt; fallstudier och kvalitativa intervjuer. 

Vår analysmetod, bestående av kodning, tematisering och summering, beskrivs därnäst liksom 

metodens begränsningar, kvalitén på uppsatsen utifrån teoretiska begrepp och våra etiska 

överväganden. Avslutningsvis går vi in på resultat och diskussion, i vilka uppsatsens resultat 
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redovisas utifrån den tidigare presenterade analysmetoden och vidare summeras och diskuteras 

utifrån tidigare forskning och de utvalda teoretiska begreppen. 

  

2 Bakgrund  

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska alla kommuner 

upprätta riktlinjer med mål för den egna bostadsförsörjningen. Uppsala kommun har i förordet 

till dokumentet Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 angett bostadsbristen 

som ett välfärdsproblem som beror på en obalans mellan tillgång på bostäder och hushållens 

efterfrågan. Ombyggnationer, renoveringar, rivningar och nybyggnationer motiveras med att 

bostadsbeståndet behöver ha en större mångfald gällande bland annat upplåtelseformer, 

bostadsstorlekar, lägen och boendekostnad. Detta för att skapa en större rörlighet på 

bostadsmarknaden. Dokumentet anger också att kommunen särskilt ska fokusera på utsatta 

grupper och minskat utanförskap (Uppsala kommun, 2010). Detta dokument skrevs alltså 2010 

och kan därmed sägas utgöra en grund för de beslut som fattades under åren då förändringarna 

i Gränby inleddes 2012. Vissa av kommunens målsättningar framstår som något otydligt 

formulerade. Vad menas exempelvis rent praktiskt med att skapa en större rörlighet på 

bostadsmarknaden? 

 

Den yttersta konsekvensen av en exkludering från bostadsmarknaden är bostadslöshet - där 

socialtjänsten förväntas jobba för de bostadslösas återinkludering (Petersson & Davidsson, 

2016, s. 89). Vår hypotes är att de konsekvenser som kan uppstå social exkludering indirekt blir 

något för samhällets sociala instanser att ta hand om; det blir en del av vårt sociala arbete.   

Sammantaget menar vi att det finns en tydlig koppling mellan den sociala exkludering som 

blivit en följd av en obalanserad bostadstillgång, friare hyressättning och ett ökat behov av 

sociala insatser.  

 

2.1 Gentrifiering 

Gentrifiering åsyftar segregationen mellan bostadsområden samt övertagandet av ett tidigare 

arbetarklassområde av en nyinflyttad medelklass, där tidigare hyresgäster riskerar att uteslutas, 

bland annat på grund av ökade boendekostnader (Holgersson & Thörn, 2014). Det är denna 

process vi i vill belysa i detta arbete, utifrån socialarbetares perspektiv. Begreppet myntades av 

sociologen Ruth Glass då hon på 1960-talet studerade omvandlingar i Londons 

arbetarklasskvarter. Ordet kommer från engelskans gentry vilket syftar historiskt till den lägre 
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adeln vilket i nutid kan översättas till medelklass (Glass, 1964) . Gentrifieringsprocesser drivs 

av, och för med sig en ökning av ojämn fördelning av resurser. Det bör alltså inte ses som en 

oundviklig förändring i samhället utan snarare är det starkt kopplat till kulturella, ekonomiska 

och politiska processer (Holgersson & Thörn, 2014). 

 

När ett bostadsområde gentrifieras och därmed reserveras för en mer välbeställd del av 

befolkningen, resulterar detta i en samtidig exkludering av de människor som inte längre har 

ekonomiska förutsättningar att bo kvar. Detta ökar segregationen mellan bostadsområden. Ofta 

hänvisas människor som inte längre har råd med de nya högre boendekostnaderna till en stads 

ytterområden där hyrorna och standarden är lägre. Utsatta områden kan alltså ses som motpoler 

till gentrifierade områden. Inte sällan förstärks skillnader dessutom av en offentlig svartmålning 

av ytterområden och dess invånare (Wacquant, 2010; Boverket, 2010).  

 

2.2 Gränby  

Med kriteriet att det område som studeras nyligen ska ha genomgått stora renoveringar valdes 

stadsdelen Gränby ut. Området är beläget ca 3 km nordost om Uppsala centrum, det brukar 

delas in i nordöstra Gränby och sydöstra Gränby. Nordöstra Gränby består av områdena 

Almqvist, Atterbom, Leveretin och Strindberg. Majoriteten av bostäderna är hyresrätter 

(Rikshem). Kvarteren består av flera trevåningshus samt några femvånings punkthus. I den 

sydöstra delen finns de så kallade vädergatorna i områdena Diset, Dimman, Regnet, Stormen, 

Molnet, Blixten och Åskan. Här är majoriteten av bostäderna bostadsrätter med undantag för 

Tövädersgatan. Varje kvarter har en kombination av femvånings loftgångshus och lägre 

trevåningshus. Loftgångshusen består främst av smålägenheter eller dubbletter med kokvrå. 

Dubbletter är lägenheter avsedda för två hushåll som delar på badrum och kök. Samtliga 

områden i nordöstra och sydvästra Gränby bebyggdes under 1960-talets mitt och slut och ses 

som en del av miljonprogrammet. De större lägenheternas planering är funktionsuppdelad med 

flera mindre rum som utgår från en korridor (Dellbeck, 2002, s. 201-202). 
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Figur 1, Gränby 

 

          Google Maps, 2018, figur 1, Hämtad 

från     https://www.google.com/maps?client=safari&rls=en&q=gränby+uppsala&oe=UTF-

8&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj6p-

LRyJTbAhVlAZoKHY94C4AQ_AUoAXoECAEQAw 

 

Renoveringarna av hyresrätterna i Gränby fick uppmärksamhet på flera håll i media när de 

inleddes runt 2012-2013. Hyresvärden Rikshem fick då kritik för att inte ha hörsammat 

hyresgästernas önskemål och framförallt för att hyrorna höjdes med upp till 54% av tidigare 

kostnad (Pejryd, 2, 2016, 4 februari). Rikshem motiverade då kostnaderna med att 

miljonprogramsområdet Gränby var eftersatt och behövde renoveras på ett sätt så att det skulle 

vara hållbart för en längre tid (Fröjd, 2012, 2 juli). Själva kvaliteten på renoveringarna möttes 

dock också av kritik och uppmärksammades i bland annat konsumentprogrammet Plus i SVT 

(Pejryd, 1, 2016, 4 februari).  

https://www.google.com/maps?client=safari&rls=en&q=gr%C3%A4nby+uppsala&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj6p-LRyJTbAhVlAZoKHY94C4AQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/maps?client=safari&rls=en&q=gr%C3%A4nby+uppsala&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj6p-LRyJTbAhVlAZoKHY94C4AQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/maps?client=safari&rls=en&q=gr%C3%A4nby+uppsala&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj6p-LRyJTbAhVlAZoKHY94C4AQ_AUoAXoECAEQAw
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Statistik vi har studerat om består av information om boende i bostäder i Uppsala, specifikt 

Gränby, som nyligen har genomgått större förändringar. Vid en demografisk jämförelse mellan 

åren 2011 och 2016, med fokus på socioekonomisk tillhörighet, går det att se skillnader inom 

vissa grupper. Befolkningen i Gränby hade ökat från 5579 personer år 2011 till 5910 personer 

år 2016. Sett till utbildningsnivå för båda könen hade gruppen med eftergymnasial nivå längre 

än tre år ökat till 2016, samtidigt som gruppen med förgymnasial nivå hade minskat något. 

Gällande sysselsättning går det att se en minskning i andelen anställda inom offentlig 

sektor/förvaltning och en samtidig ökning av andelen som arbetar inom näringsliv och och 

övriga organisationer. Andelen öppet arbetslösa var dock relativt konstant men hade minskat 

med 0.2%. En grupp som minskat betydligt i antal är  ensamboende utan barn. 2011 var antalet 

1677 personer och 2016 var antalet 843 personer. Medelinkomsten hade stigit från 205 000 

kr/år 2011 till 223 000 kr/år 2016.  (Uppsala kommun, 2011 & 2016). I rapporten Uppföljning 

ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per augusti 2014, undersöks specifikt 

hur utbetalningar av ekonomiskt bistånd har påverkats av renoveringarna i Gränby och 

närliggande området Kvarngärdet. Det konstateras en relativt kraftig ökning av både antalet 

hushåll med bistånd och storleken på utbetalat bistånd i Gränby/Kvarngärdet 2014 jämfört med 

åren innan. Det visar sig även att bistånd tillkommit för de som flyttat till ett annat område i 

samband med renoveringarna, då den nya bostaden är dyrare om än inte lika dyr som en bostad 

efter renovering. För den grupp som är nytillkomna biståndstagare är utbetalningarna generellt 

på en något lägre nivå, vilket tyder på att det beror på just den förhöjda boendekostnaden som 

gjort att de inte längre klarat att vara självförsörjande. Sammantaget visar rapporten att 

kommunen fått bära en stor del av kostnaderna för renoveringarna i Gränby/Kvarngärdet. 

Uppskattningsvis handlar det om ökade utgifter på 1 785 000 kr bara första halvåret 2014 

jämfört med året innan.  Kostnaden förväntades dessutom bli ännu större i slutändan då inte 

hela Gränby var färdigrenoverat 2014, när rapporten gjordes (Sinisalo Åström, 2014). 

 

2.3 Boverkets rapportering 

Vi har även undersökt Boverkets rapport flyttmönster till följd av omfattande renoveringar som 

sammanställdes 2014. Rapporten beskriver det stora behovet av renoveringar, främst i Sveriges 

miljonprogramsområden. Effekten med stora hyreshöjningar till följd av renoveringar sägs bero 

på en kombination av vinstuttag inom allmännyttan samtidigt som inga egentliga fonder eller 

andra besparingar avsatts för framtida renoveringar. Sammanfattningsvis visar rapporten bland 

annat; att flyttningar vid omfattande renoveringar ofta sker till mer otrygga och tillfälliga 
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lösningar och till områden med sämre socioekonomisk utveckling, ökade regionala skillnader, 

ökade utbetalningar av bidrag, minskad boyta för familjer samt att gruppen ekonomiskt utsatta 

lättast påverkas negativt då de redan levt på marginalen innan en renovering och medföljande 

hyreshöjning (Boverket, 2014).  

 

2.4 Sammanfattning 

Finns det en koppling mellan gentrifiering, social exkludering och utveckling av sociala 

problem i stadsdelen Gränby i Uppsala kommun? Vår hypotes är att gentrifieringen av ett 

område leder till ökade sociala problem, såsom trångboddhet och relativ fattigdom, som i sin 

tur blir föremål för insatser inom socialt arbete. För de som bor kvar i området kan detta bestå 

i försämrad ekonomi eller bidragsberoende. Vid avflyttning sker det ofta till en mer otrygg 

bostadssituation och till områden med sämre socioekonomiska förutsättningar. Vi har 

presenterat en bakgrund till Gränby bestående av en kort historik om området samt statistik för 

dess invånare. Vi har även tagit upp Uppsala kommuns rapport om ökade utbetalningar av 

försörjningsstöd och den rapport Boverket sammanställt om avflyttningar till följd av 

renoveringar. Statistiken vi undersökt visar att det blivit vissa skillnader i Gränby mellan åren 

2011 och 2016. Bland annat hade gruppen högutbildade ökat samtidigt som antalet med lägre 

utbildningsnivå minskat. Den största skillnaden gick att se i gruppen ensamboende utan barn 

som hade minskat stort (Uppsala kommun, 2011 & 2016). Kommunens rapport visade på en 

märkbar ökning av både storleken och antalet utbetalningar i Gränby/Kvarngärdet under åren 

efter renoveringarna inletts (Sinisalo Åström, 2014). Boverket konstaterar en kraftigt ökad 

avflyttning på grund av ökade boendekostnader från områden som renoveras och att flytten ofta 

gått till områden med lägre socioekonomisk utveckling. Trångboddhet och ökad segregation 

ses som växande problem. En viss kritik riktas även till hyresvärdar, att de inte avsatt 

renoveringsfonder istället för att bekosta renoveringar med stora hyreshöjningar (Boverket, 

2014).  

 

Denna studie kommer att utgå från socialarbetares upplevelser av detta fenomen specifikt i 

Gränby men även generellt i Uppsala kommun.  
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3 Tidigare forskning 

Majoriteten av de forskningsprojekt vi valt att studera behandlar bostadssituationen i ett visst 

geografiskt område i kombination med en närmare undersökning av invånarnas sociala villkor. 

Ett återkommande fokus i dessa studier är hur förändringar som skett till följd av gentrifiering 

har påverkat boende i området. Vi beskriver även den kontext som forskningen om social 

exkludering och gentrifiering befinner sig i, samt det sociala arbetets roll. Vi har valt att 

presentera detta avsnitt utifrån centrala och återkommande teman som blir relevanta för 

uppsatsen i stort.  

 

Forskning utförd i Sverige är av störst betydelse för vår studie men även viss internationell 

forskning blir relevant för att få en bredare kunskap inom ämnet. Dock anser vi att det är viktigt 

att ha ett visst förbehåll vid tillämpning av forskning som sträcker sig utanför Sverige; det 

faktum att politiska och juridiska system är av annan utformning än det svenska går inte att 

bortse från och således är allt av studiernas innehåll inte lämpligt att använda i en jämförande 

kontext. Utifrån detta resonemang har vi valt att även inkludera ett antal internationella artiklar 

som behandlar social exkludering och gentrifiering.  

 

3.1 Bostadspolitikens utveckling i Sverige 

Tidigare studier beskriver den utveckling som svensk bostadspolitik har haft under de senaste 

decennierna. Perioden som sträcker sig mellan efterkrigstid fram till 1990-talets ekonomiska 

kris kännetecknas av en aktiv bostadspolitik med tydligt statligt inflytande. Successivt har detta 

ersatts av ett alltmer uppdelat huvudmannaskap där privata aktörer tagit över stora delar av 

bostadsbeståndet (Baeten & Listerborn, 2015; Schierup & Ålund, 2011). En stor andel av 

bostäderna som byggdes under denna tid, kanske främst under de så kallade 

miljonprogramsåren 1965-1974, har på senare år dessutom varit i stort behov av renovering, 

något som förväntas komma till en hög kostnad för samhället. Dessa områden hade redan sedan 

tidigare uppvisat allt större tecken på ökad segregation och försämrat rykte, då bostadsbristen 

under senare åren av miljonprogrammet hade byggts bort och medelklassen flyttat vidare till 

småhusområden. Kvar blev då människor med mindre ekonomiska resurser. Segregationen 

förstärktes senare ytterligare av avregleringar och omvandlingar på stora delar 

bostadsmarknaden (Andersson m.fl., 2017). 

 I och med att mer nyliberala värderingar har fått större inflytande på bostadspolitiken har även 

synen på bostadsfrågan skiftat. Där överkomliga boendekostnader tidigare sågs som en lösning 
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på ett välfärdsproblem och som en social rättighet, är fokus i dag mer på tillgång och 

efterfrågan, där exempelvis billiga hyror inte nödvändigtvis ses som en lösning utan snarare 

som ett problem eller en belastning ur ett marknadsperspektiv (Baeten & Listerborn 2015). Ett 

exempel på denna riktning är lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 

även kallad allbolagen, som började införas 2006, vilken kräver att även kommunala bolag ska 

agera enligt affärsmässiga principer. Lagen har kritiserats för att inte specificera vad detta 

innebär men att tolkningen blivit att verksamheten ska vara vinstdrivande (Holmqvist & Turner, 

2014). 

  

Sammantaget kan utvecklingen beskrivas ha gått från en mer centralstyrd och allmänt riktad 

social bostadspolitik med fokus på social jämlikhet och integration, till en allt mer privatiserad 

och marknadsstyrd modell med betoning på affärsmässighet, kostnadseffektivitet och 

individens valfrihet. Forskning visar att denna process till viss del ligger bakom en ökad 

bostadssegregation (Andersson m.fl., 2017). Ur ett annat perspektiv kan detta också ses som en 

del i en större socialpolitisk och arbetsmarknadspolitisk övergång, från en generell till en mer 

individuell, villkorad och behovsprövad välfärd (Schierup & Ålund, 2011). 

 

3.2 Gentrifiering och social exkludering i Sverige och internationellt  

Flertalet svenska studier i ämnet har främst utförts i andra storstäder som Stockholm, Göteborg 

och Malmö, med vissa undantag, där utvecklingen i tidigare eftersatta områden undersökts 

utifrån en gentrifieringsprocess. Som tidigare nämnts belyses bland annat de förändringar som 

skett från och med “den svenska modellen” fram till det som i vissa sammanhang kan definieras 

som en “neoliberalisering” av den svenska bostadspolitiken. Detta är en förändring som visar 

sig ha haft en negativ socialgeografisk konsekvens för den svenska bostadssituationen i de 

undersökta områdena (Hedin m.fl., 2012). Statistiken visar att antalet som flyttar är högre i 

områden som genomgått stora renoveringar jämfört med en kontrollgrupp. Särskilt stor blir 

skillnaden för individer som klassats som ekonomiskt utsatta (Boverket, 2014). Renoviction 

eller renovräkning är ett begrepp som vuxit fram i samband med detta och beskriver just hur 

renoveringar ofta leder till påtvingad avflyttning (Baeten & Listerborn, 2015). Centralt inom 

gentrifiering är vilka aktörer som finns och hur deras roller är utformade. Makthavarnas ansvar 

gentemot invånarna i ett visst område kan förstås te sig olika men resultat visar att medling 

mellan de olika parterna likväl som en genomgående medborgardialog är av värde (Parker & 

Madureira, 2016). Dock har röster höjts om att denna dialog snarare uppfattas som ensidig 
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kommunikation eller information från hyresvärdar och beslutsfattare, en slags skendemokrati 

(Westin, 2011).  

 

Integration är ett annat område med tydlig koppling till position på bostadsmarknaden. En 

segregerad arbetsmarknad får avtryck i form av en segregerad bostadsmarknad, eller vice versa, 

vilket ytterligare försvårar interkulturella möten och etablering i samhället (Börjeson & 

Börjeson 2015, s 197-199). Inte sällan slår en ökad social exkludering på bostads- och 

arbetsmarknaden extra hårt mot etniska minoriteter i samhället (Schierup & Ålund, 2011).  

 

Där problematik med social exkludering har uppmärksammats har olika makthavande aktörer 

använt olika tillvägagångssätt för att försöka förbättra situationen. Lokala initiativ har den mest 

positiva inverkan på fattigdom och social exkludering (Reardon & Dymén, 2015), följder som 

vi menar kan vara en eventuell konsekvens av gentrifiering.  

 

Utanför Sverige kan både metoderna och diskussionen kring gentrifiering vara en annan. I 

Storbritannien uppgraderas nedgångna områden ofta med den uttryckta intentionen att skapa en 

mer blandad population utifrån klass och etnicitet. Genom att skapa mer attraktiva bostäder och 

kommersiella distrikt hoppas beslutsfattare på att locka fler från den köpstarka medelklassen 

till dessa områden och därigenom även få ökade intäkter från skatter och konsumtion. Denna 

process får dock viss kritik då en uppgradering av fastigheter i ett arbetarklassområde ofta 

baseras mer på en tilltänkt medelklass ideal och därför ändå inte bidrar till att olika 

samhällsklasser möts (Paton, 2009). I USA syns samma utveckling parallellt med att invånare, 

många av dem fattiga svarta/afroamerikaner, förflyttats från statligt subventionerade och 

socioekonomiskt svagare områden i samband med rivningar och renoveringar, till privata 

hyresvärdar i områden som tidigare dominerats av en vit medelklass. Detta har visat sig ha vissa 

motverkande effekter på sociala problem och psykisk ohälsa i den ekonomiskt svagare gruppen 

(L. F. Cooper m.fl., 2014). 

 

En extrem form av rumslig social exkludering och uppdelning av människor är inhägnade 

områden; det vill säga områden som endast vissa har tillgång till och som skapats utifrån en 

slags säkerhetsaspekt (Polanska, 2010). I Sverige har detta inte införts men på ett internationellt 

plan är det betydligt vanligare.  
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Polen är ett exempel på ett land med inhägnade områden, framför allt tillgängliga för mer 

välbärgade medborgare. Landet har även genomgått en stor politisk och social transformation; 

det tidigare kommunistiska styret består nu snarare av ett mer kapitalistiskt samhällssystem. 

Det medfört sociala uppdelningar som sägs ställa krav på nya former av bostad, där inhägnade 

områden både fyller en beskyddande funktion liksom uppdelande och klassdefinierande. Det 

har visats sig att de ökande klyftorna på den polska bostadsmarknaden har skapat en slags 

klasstillhörighet utifrån bostad, och inte bara tvärtom. Vidare menar Polanska att den sociala 

stratifieringen som sker i det polska samhället både producerar och reproducerar samhälleliga 

maktobalanser med hjälp av bostadsmarknaden som verktyg (Polanska, 2010).  

 

3.3 Sociala insatser kopplade till bostad 

En konsekvens av bostadsförändringar, likt de som uppsatsen avser att undersöka i Gränby, 

skulle kunna vara att hyran blir så pass hög att vissa boende inte har möjlighet att betala. 

Avflyttning blir således en logisk följd; det är inte alltid så att den boende flyttar på eget bevåg 

och hyresvärden har då rätt att säga upp avtalet med hänvisning till försummad hyresbetalning 

enligt Jordabalken (1970:994) 44 § andra stycket 1.  

 

Försummad hyresbetalning kan alltså åberopas när ett svenskt hyresavtal sägs upp men 

socialtjänsten har, i de flesta fall, även en möjlighet att hejda en påtvingad avflyttning. Redan 

en vecka efter att hyresinbetalningen har sitt sista daterade betalningsdatum har hyresvärden 

rätt att säga upp hyresavtalet i enlighet med hyreslagen 8 §. Därefter följer en återvinningsfrist 

där hyresgästen har en möjlighet att återvinna sitt besittningsskydd. Om hyresvärden 

bestämmer sig för att säga upp avtalet till innan de tre veckorna löpt ut har denne en skyldighet 

att inte bara delge den berörda hyresgästen utan även lämna information till kronofogden om 

samma ärende, varpå kronofogden i sin tur kontaktar socialtjänsten. Dock tyder forskningen på 

att det förekommer en viss särbehandling av klienter i samband med avhysningar, där den 

enskildes behov av insats inte alltid blir det som motiverar ett avslag eller bifall på ansökan, 

utan snarare typen av skäl från hyresvärden blir avgörande (Kjellbom, 2013). 

 

Myndigheten förväntas, ur ett rättsligt avseende, ta sig an och hantera en ansökan om bistånd 

till hyresskuld genom en utredning i kombination med en individuell granskning av vilket 
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behov föreligger, med stöd av socialtjänstlagen. Dock har det visat sig att socialtjänsten inte 

alltid bedömer behovet av kvarboende trots att möjligheten funnits, vilket kan ha resulterat i 

fler fall av påtvingad avflyttning än nödvändigt. Boende hänvisas i dessa fall till att finna en 

annan bostad oavsett om det är en stabil boendelösning eller ej. Det kan innefatta alternativa 

boendeformer eller yttersta fall hemlöshet (Kjellbom, 2013; Kjellbom, 2015). Detta betyder 

alltså att när hyresgästen inte har möjlighet att betala hyran, och riskerar avhysning, så blir det 

indirekt en angelägenhet för de statliga sociala insatserna, oavsett om det innebär att bevilja 

försörjningsstöd till kvarboende för ett billigare boendealternativ. Vidare delar forskningen in 

socialtjänsten roll vid påtvingade avflyttningar i tre; en garant-, en betraktar- och en 

ignorantroll. Garantrollen innebär ett inflytande och möjlighet till rättslig påverkan vid hot om 

vräkning medan betraktarrollen endast innefattar rätten till information om den aktuella 

situationen. Ignorantrollen berör de uppsägningar av kontrakt och vräkningar där socialtjänsten 

inte har några lagstadgade möjligheter till att få information eller att förhindra en vräkning. Det 

handlar då om normbrott som olovlig uthyrning, upprepade störningar, vanvård av bostaden, 

upprepat uteblivna hyresbetalningar eller avsaknad av besittningsrätt i samband med 

andrahandskontrakt. Garantrollen anses vara av störst betydelse i socialtjänstens chanser att 

faktiskt fullgöra sitt vräkningsförebyggande uppdrag. Ett för stort fokus på vräkningar i sig 

betyder att potentialen till att förhindra vräkning inte uppmärksammas och därmed också 

hämmar socialtjänstens arbete för klienter som vräks (Kjellbom, 2013). 

 

3.4 Sammanfattning 

Ovan presenteras de tre områden vi anser vara av relevans för vår studie; bostadspolitikens 

utveckling i Sverige, gentrifiering och social exkludering i en svensk kontext och sociala 

insatser kopplade till bostad. Tydligt är det att svensk bostadspolitik har förändrats de senaste 

årtiondena; privatisering och kostnadseffektivitet har blivit alltmer centralt. De successiva 

avregleringarna på bostadsmarknaden har enligt Andersson m.fl. (2017) ökat en redan 

existerande segregation och således blir den bostadspolitiska utvecklingen i Sverige relevant 

för både för avsnittet gentrifiering och social exkludering liksom de sociala insatserna kopplat 

till bostad.  

Den tidigare forskning som finns om gentrifiering och social exkludering utgår ofta från 

bostads- och urbanforskning, kulturgeografi eller stadsplanering. Vi tycker oss dock se en 

kunskapslucka när det handlar om faktiska konsekvenser för de grupper eller individer som 
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blir uteslutna och hur det i sin tur påverkar samhällets sociala insatser. Vår studie ämnar bidra 

till mer kunskap om detta. 

 

4 Teori 

Den teoriram vi använder oss av är social exkludering som process. Vidare tillämpar vi även 

teorin om etablerade och outsiders, som på samma sätt berör uppdelning och exkludering av 

människor. Social exkludering fungerar i denna studie som ett paraplybegrepp där teorier om 

rumslig exkludering och etablerade och outsiders ingår.   

 

4.1 Social exkludering 

Teorier om social exkludering kommer användas när vi analyserar vårt material. Kortfattat kan 

begreppet definieras som ett ofrivilligt icke-deltagande genom olika uteslutningsprocesser, som 

ligger utanför gruppen eller individens påverkan (Elm Larsen & Mortensen 2009, s. 127). I och 

med att uppsatsen avser att undersöka vad en eventuell gentrifieringsprocess haft för 

konsekvenser, i form av bland annat problem kopplade till ökad segregation, för invånarna 

liksom för socialtjänsten, anser vi att begreppet blir relevant. Social exkludering är ett 

mångfacetterat begrepp med olika fokus beroende på sammanhang. När det först lanserades 

användes det som ett sätt att förklara samverkan mellan olika sociala faktorer, främst kopplat 

till lönearbete, som sammantaget ledde till att individer kunde klassas som socialt inkluderade 

eller socialt exkluderade (Schierup, 2006 s. 254). Detta uppmärksammades i Storbritannien 

under sen 1990-tal då social exclusion flitigt började användas bland annat i 

arbetsmarknadspolitiska sammanhang. I Sverige kan det jämföras med debatten om 

utanförskap som kom några år senare när den borgerliga alliansen bildade regering. Gemensamt 

var att dessa klassades som mer eller mindre statiska tillstånd, där lösningen består i att rätta till 

brister hos dessa individer för att underlätta inkludering i samhället (Davidsson, 2010). 

Exkludering lades då fram som ett resultat av exempelvis problem som arbetslöshet eller 

bostadsbrist, snarare än som orsak till detta. Detta individualiserade synsätt är det som brukar 

kallas begreppets svaga version. En stark begreppsanvändning av social exkludering fokuserar 

istället på att samhälleliga strukturer och olika aktörer är de som styr över exkluderingen, 

snarare än individers egenskaper (Fraser m.fl. 2011).  
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På senare år har begreppet snarare kommit att förstås som en process än ett tillstånd, vilket 

innebär att fokus inte bara riktas mot människor i utsatthet, utan från ett vidare perspektiv, där 

försök till inkludering ibland kan ses som en del av en större exkluderingsprocess. På så vis vill 

man skapa ett djupare förståelse för hur det går till när människor stängs ute från vissa sociala 

och ekonomiska tillgångar (Sahlin & Machado Des Johansson, 2008). 

 

Vår studie använder den starka förståelsen av begreppet, då vi anser att det är tydligt att en 

större del av makten över människors möjlighet att välja bostad ligger utanför individuella 

förmågor utifrån tidigare forskning. Social- och bostadspolitiken menar vi utgör den 

övergripande struktur där aktörer som kommunala beslutsfattare, byggbolag, hyresvärdar och 

även socialtjänst agerar.  

 

4.1.1 Rumslig exkludering  

Det grundläggande perspektiv inom teoribildningen kring social exkludering som handlar om 

rumslig exkludering är den ram vi främst kommer att utgå från i denna studie, det då den är nära 

förankrad till just fenomenet gentrifiering. Rumslig exkludering syftar till fysisk uteslutning av 

vissa samhällsgrupper från offentliga rum men då vi tar in perspektivet gentrifiering är det även 

relevant i det privata rummet. I stort kan rumslig exkludering beskrivas som en i många städer 

pågående process, där stora delar av stadskärnor allt mer privatiseras, kommersialiseras och 

villkoras utifrån vilka som anses önskvärda att vistas där (Lefebvre m.fl., 1983). Trots att vår 

studie inte utgår från Uppsalas stadskärna och förändringar av dess egenskaper anser vi att 

processen ter sig på liknande vis; den sociala exkluderingen upprättar rumsliga och sociala 

barriärer som separerar människor med lägre inkomst och mer sociala problem från en mer 

önskvärd befolkningsgrupp.  

 

Rumslig exkludering kopplas till vår studie genom de begränsningar som finns gällande att bo 

kvar eller bosätta sig i ett specifikt geografiskt område - Gränby i Uppsala. Vidare blir det 

centralt att undersöka vilka medel som används för att aktivt upprätthålla den rumsliga 

exkluderingen. Sahlin (2004) har definierat gränskontroll som en central exkluderingsteknik. 

Begreppet bär två betydelser - avvisning och utvisning. Avvisning innebär ett slags barriär som 

hindrar människor från att överhuvudtaget komma in medan utvisning snarare berör att en 

individ som redan befinner sig på insidan av någon anledning inte kan eller får vara kvar 

(Sahlin, 2004).  
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4.1.2. Etablerade och outsiders  

Etablerade och outsiders fokuserar, likt social exkludering, på skillnader och uppdelningen av 

människor. Den bok som ursprungligen presenterade teorin - Etablerade och outsiders: en 

sociologisk studie om grannskapsproblem av Scotson och Elias (1999) - handlar om hur en 

grupp arbetare från London flyttar in i en mindre engelsk industristad. Den nya gruppen 

försöker anpassa sig och det uppstår följder; en slags konflikt och maktkamp mellan de redan 

“etablerade” och de nya - “outsiders”. De etablerade utövar sin makt genom förtal och skvaller 

vilket leder till en slags brännmärkning av en besvärlig minoritet bland de nyinflyttade. 

Konsekvenserna av detta blir att hela gruppen outsiders blir moraliskt stigmatiserade; de får ett 

lägre värde än de etablerade. Vidare menar Scotson och Elias att denna maktteknik är allmänt 

förekommande i sociala rum där det finns en konflikt mellan en mer och en mindre dominerande 

grupp - det vill säga etablerade och outsiders. Exempel de tar upp är bland annat bofasta och 

invandrare, män och kvinnor och välbeställda och fattiga (Elias & Scotson, 1999). Detta 

perspektiv anser vi vara relevant i vår studie. När ett område gentrifieras och tillräckligt många 

hyresgäster bytts ut kan det dock snarare vara de nyinflyttade som blir den nya normen, det vill 

säga insiders.  

 

4.2 Sammanfattning 

Social exkludering presenteras som vår huvudteori med tre underkategorier; rumslig 

exkludering, gentrifiering och etablerade och outsiders. Social exkludering syftar till en 

ofrivillig utestängningsprocess som skapas och upprätthålls av aktörer med olika intressen som 

motiverar deras handlande och användande av exkluderingstekniker. Vår tolkning utgår från en 

stark version av begreppet social exkludering, vilket innebär att exkludering ses mer som en 

orsak till sociala problem än ett resultat av dessa.  Den rumsliga exkluderingen syftar till en 

fysisk utestängning, gentrifiering behandlar separationen och förflyttningen av människor i 

olika bostadsområden medan teorin gällande etablerade och outsiders berör sociala 

konsekvenser av uppdelningen mellan människor i ett särskilt område. Sammantaget blir detta 

vårt teoretiska ramverk när vi samlar in och analyserar material.  

 

Då vi valt forskningsfråga blev teorier om social exkludering ett logiskt sätt att få en förståelse 

för ämnet. Den tidigare forskning som presenterats i kapitel 3 tillämpades utifrån vårt teorival 

och vår studies syfte. För att förstå det hur social exkludering sker genom gentrifiering utifrån 
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en socialarbetares perspektiv blev det alltså nödvändigt att undersöka forskning om 

bostadspolitik, gentrifiering och sociala insatser. 

 

5 Metod   

I denna del beskriver vi vår metod och vårt tillvägagångssätt vid urval, insamling och 

behandling av material. Vi har en kvalitativ ansats då vi vill ge en mer fördjupad förståelse av 

fenomenet social exkludering genom gentrifiering. Vår bearbetning och analys av insamlat 

material bygger på en hermeneutisk kunskapsprocess. Sohlberg beskriver hur kunskap och 

förståelse på så vis successivt växer fram genom att växla mellan olika nivåer i analysen, där 

tolkningens kvalitet värderas utifrån att den har en genomgående logik (Sohlberg, 2013, s. 81).  

 

Kapitlet beskriver hur vi använder formatet fallstudie med kvalitativa intervjuer. Vidare 

beskrivs även urvalet av intervjupersoner samt de svårigheter detta medförde. Vi beskriver även 

analysmetoden och processen med kodning, tematisering och summering. Avsnittet om 

trovärdighet, originalitet, resonans och användbarhet visar hur vi vill tillförsäkra studiens 

validitet och reliabilitet. Avslutningsvis beskriver vi metodens begränsningar och etiska 

överväganden utifrån forskningsetiska principer. 

  

5.1 Fallstudie  

Ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativa studier är att göra en så kallad case study, eller 

fallstudie. Fallstudier innebär ofta insamling av flera olika typer av data och användning av 

flera perspektiv för tolkning och analys. Med den grunden kan forskaren försöka fånga ett djup 

och en mening ur den kontext som forskningsämnet befinner sig i. En fallstudie kan beskriva 

sitt ämne utifrån nutid, dåtid eller en kombination (Padgett, 2008, s. 33-34).   

  

I vår studie ämnar vi att, utifrån formatet fallstudie, samla in relevant kvalitativt material om 

bostadssituationen i Gränby samt statistisk bakgrund från både aktuella och tidigare källor för 

att kunna se hur förändringen varit över tid. Vi får då en möjlighet att analysera materialet 

utifrån teorier om gentrifiering och social exkludering. 
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5.2 Kvalitativa intervjuer - riktad öppen intervjuform 

Vår studie utgörs av en riktad öppen form av kvalitativa intervjuer, vilket innebär en typ av 

mellanposition gällande intervjuernas strukturering och standardisering. Kvalitativa intervjuer 

går att klassificera utifrån nivån av standardisering och strukturering. Valet av 

standardiseringsnivå bör utgå från studiens syfte och huruvida exakta jämförelser mellan olika 

svar är relevanta. Strukturering syftar till upplägget på intervjun och frågorna. Hög strukturering 

innebär att frågor är mer slutna och riktade samt att svarsalternativen är mer eller mindre fasta. 

Låg strukturering kan ge en större variation i intervjusvaren samt fånga mer personliga uttryck 

av upplevelser och ge material som skulle kunna missas av färdiga svarsalternativ (Trost, 2010, 

s. 39-41).   

 

I denna studie är en blandform av ovannämnda alternativ det mest lämpliga för oss, då vi inte 

vill styra intervjupersonerna för mycket samtidigt som vi har en specifik frågeställning som 

behöver besvaras. Standardiseringsmässigt anser vi att det var optimalt om samtliga 

intervjupersoner kunde intervjuas på sin arbetsplats för att ge ett mer professionellt 

sammanhang, så att de i sina svar främst utgår från upplevelser utifrån sin yrkesroll. Fyra av 

fem intervjuer i denna studie genomfördes på detta sätt. Den femte intervjun gjordes på ett café. 

Intervjuerna är semi-strukturerade på så sätt att de inledningsvis utgår från ett större 

sammanhang för att senare, vid behov, följas av mer slutna och riktade frågor (bilaga 1). Detta 

påminner om den nivå av strukturering som Lantz (2010, s. 46-47) omnämner som riktad öppen 

intervjuform. Detta innebär att vissa begrepp i förväg anges och att frågorna läggs fram i olika 

frågeområden som sedan kan följas upp mer riktat vilket ger en fördjupning inom det studien 

vill svara på. Vi utgår från samma intervjuguide med alla socialarbetare i våra intervjuer. Vi 

ville fånga den subjektiva upplevelsen, ur ett professionellt perspektiv, och inte styra 

intervjuerna för mycket. Upplägget med riktad öppen intervjuform gav oss möjligheten att 

analysera gentrifieringsfenomenets kvaliteter och hur det upplevs av olika representanter inom 

socialt arbete. Vanligen har forskaren en intervjuguide som inte nödvändigtvis behöver följas 

exakt. Tanken är snarare att guiden används som en “checklista” för ämnesområden som är 

viktiga att fånga upp. Ordningen på frågorna behöver heller inte följas strikt och 

intervjupersonen exempelvis svarar på en fråga i samband med andra frågeställningar. För 

många inbrytningar av frågeställaren i syfte att skapa ordning riskerar istället att skapa ett 

uppstyckat flöde i samtalet (Repstad, 2007, s. 64).  
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I vår intervjuguide har vi valt att först utgå från en öppen fråga om bostadssituationen i Uppsala, 

för att allt eftersom rikta frågorna mer mot upplevelser av Gränby, social exkludering, 

gentrifiering och sociala konsekvenser. I varje intervju har vi utöver ett informationsbrev även 

givit en kort beskrivning av studiens tema för våra intervjupersoner. Vi har valt att göra 

ljudupptagningar under våra intervjutillfällen för att säkerställa att inget material förloras.  

 

5.2.1 Urval  

En kvalitativ metod används alltså för att ta reda på hur socialarbetare i Uppsala uppfattar den 

sociala situationen i de studerade området idag och hur de upplever hur det såg ut innan 

förändringarna gjordes. De kvalitativa intervjuerna består av ett urval av socialarbetare som 

jobbar med försörjningsstöd och boendefrågor, samt budget- och skuldrådgivning. Vi har 

prioriterat socialarbetare som har arbetat i Uppsala kommun sedan ca 2012 för att de, i sin 

profession, ska ha kunnat uppfatta renoveringens effekter för klienter som bor eller har bott i 

det aktuella området.  

 

Ett problem vi mött i arbetet med att få tag på intervjupersoner är policies från delar av 

socialtjänstens ledning. Dessa innebar att vissa avdelningar, däribland försörjningsstöd, inte 

gavs möjlighet att ställa upp på intervjuer under arbetstid. Vi valde då att genom våra redan 

planerade intervjupersoner föra informationen vidare för att komma i kontakt med fler 

socialarbetare. Trost (2010) kallar denna metod för “snöbollseffekten” och menar att den är 

användbar för kvalitativa metoder då urvalet utformas utifrån ett mer strategiskt 

tillvägagångssätt. Denna metod skulle förstås kunna kritiseras då slumpmässigheten till viss del 

uteblir. Risken med att intervjupersonerna för informationen vidare själva är att urvalsgruppen 

befinner sig inom en begränsad krets (Ibid.). Ett avvägande har utifrån detta gjorts och vi kom 

slutligen fram till att vi ansåg att dilemmat gällande snöbollseffekten i vårt fall inte är så stort 

att uppsatsen tappar tillförlitlighet, om än det är av värde att problematisera. Resultatet blev att 

vi på detta sätt bland annat fick kontakt med personer som tidigare arbetat på försörjningsstöd 

eller boendeenheten. Vi valde även att bredda vårt urval till att innefatta kommunens budget- 

och skuldrådgivning som rent organisatoriskt inte är en del av socialtjänsten men likväl arbetar 

med socialt arbete. Sammantaget genomfördes fem stycken intervjuer, med sex deltagande 

intervjupersoner och varierade i längd mellan ca 20-45 minuter. En intervju gjordes alltså med 

två intervjupersoner samtidigt och i denna situation var vi medvetna om att det fanns en risk att 

dessa kunde påverka varandras svar. Wesslén (1996:21) beskriver en liknande problematik i 
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arbetet med fokusgrupper; grupperna måste vara ihopsatta på så vis att gruppens medlemmar 

obekymrat kan uttala sig om det aktuella ämnet och frivilligt kan delta i diskussionerna 

(Wesslén, 1996:21). I och med att dessa två intervjupersoner, utan efterfrågan från vår sida, 

valde att göra intervjun tillsammans samt att vi upplevde att de kunde framföra sina åsikter 

obehindrat, menar vi att det material från den specifika intervjusituationen inte avviker påtagligt 

från de enskilda intervjuerna. En av de inplanerade intervjuerna föll bort på grund av sjukdom.  

 

5.3 Analysmetod 

Det material vi har samlat studerades och analyserades utifrån ett flertal olika teoretiska 

perspektiv som presenteras mer ingående under avsnittet “teori”. Teorierna är social 

exkludering, rumslig exkludering och teorier om etablerade och outsiders. Trots vissa mindre 

olikheter bland teorierna finns det en genomgående röd tråd i vår analysmetod då de behandlar 

skillnader och uppdelningar mellan människor, liksom som konsekvenser och bakomliggande 

processer. Vi har dock delvis utgått från det som framkommit i intervjuer vid vår analys snarare 

än att i förväg bestämma hur allt material skulle kategoriseras. 

 

5.3.1 Kodning, tematisering och summering 

För att förbereda en analys av ljudupptagningar behövs en transkribering av materialet. Nivån 

av noggrannhet i transkriptionerna ska dock anpassas till studiens syfte (Hjerm m.fl. 2014, s. 

31-32). Då denna studie inte har ett särskilt fokus på språkbruk, utan snarare på 

intervjupersonernas upplevelse, görs endast en grov transkribering. Analysen utgår från den 

modell som Hjerm m.fl. (2014, s. 34-35) förordar, där materialet först sorteras grovt genom 

kodning, därefter mer specifikt genom tematisering, för att senare kunna summeras och 

användas för analys.   

 

Kodningen är som nämnt en grov sortering av materialet. Detta innebär att en genomgång av 

transkriptioner görs, där särskilda nyckelord och mönster i texten fångas upp och sorteras i olika 

koder. Processen kan behöva upprepas flera gånger innan centrala teman och kategorier kan 

urskiljas i koderna (Hjerm m.fl. 2014, s. 34-35). Vid en genomgång av materialet har vi utgått 

från studiens syfte, vilket innebar att vi sökte efter uttalanden som vi anser tyder på upplevelser 

av social exkludering, kopplingar till gentrifiering och teorier etablerade och outsiders, samt 

hur det sociala arbetet har påverkats. Koderna tillkom genom en blandning av induktiv och 

deduktiv process. I enlighet med Hjerms (2014) definition innebär den induktiva logiken att 



20 
 

man utgår från vad som framkom i själva materialet; att det inte bestämts på förhand. Ett 

deduktivt angreppssätt syftar snarare till att teorier testas av själva studien, det är med andra ord 

mer hypotesprövande (Hjerm m.fl. 2014, s. 25). Vi hade en i förväg färdig teoretisk grund att 

utgå från men lät intervjupersonerna svara fritt och har därför också utgått från de inkomna 

svaren vid kodningen. Intervjuerna transkriberades och anonymiserades i Googles 

ordbehandlingsprogram Docs. Koderna delades in i sex olika färger varpå vi färglade och 

klistrade in uttalanden från transkriberingen i ett enskilt kodningsdokument under de olika 

kategorierna.  

 

Tematisering är både en mer noggrann sorteringsprocess men också en viktig del av analysen, 

då det just fokuserar på kopplingar mellan olika företeelser (Hjerm m.fl. 2014, s.40).  

 

Denna fas inleddes när koderna var stabila på så sätt att inga nya koder tillkom och en viss 

teoretisk mättnad uppnåtts. Detta blev en fortsättning på kodningsarbetet där främst relationer 

mellan olika koder studerades närmare. Vi valde att dela upp tematiseringen i två teman. För 

denna studie blev det relevant att studera hur uttalanden om social exkludering, segregation och 

gentrifiering är relaterat till sociala och ekonomiska konsekvenser, samt hur detta visat sig 

påverka olika riskgrupper. Vi kallar det temat konsekvenser av social exkludering.  

 

Kategorin ansvarsfrågor blev relevant att koppla till både riskgrupper och insatser inom socialt 

arbete, då det kan påverka vilka insatser som faktiskt är möjliga. Detta tema har fått namnet 

konsekvenser för det sociala arbetet. 

 

Då ovan nämnda sortering uppnått en tillfredsställande mättnad kunde analysen övergå till att 

summeras och slutsatser formuleras. Det innebär också att observationer som gjorts i materialet 

kan kopplas till den mer abstrakta teoretiska ram som används. En summering syftar även till 

att skapa en mer sammanhängande beskrivning av det som studerats (Hjerm m.fl. 2014, s. 41-

42). Målet med vår analys är att försöka beskriva socialarbetarnas berättelser och hur dessa är 

relaterade till social exkludering, gentrifiering och ökad segregation. Detta gjordes under de två 

teman som framkom under kodning och tematisering. Det första temat konsekvenser av social 

exkludering, fokuserar främst på klienterna och vilka konsekvenserna blivit för dessa. Det andra 
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temat konsekvenser för socialt arbete har ett större fokus på socialarbetare och hur det märkts i 

deras arbete.  

 

Tabell 1 

Kod Exempel Teman 

Ökad social 

exkludering, 

segregation och 

gentrifiering 

Uttalanden om inkomstkrav, höga hyresnivåer i samband 

med renoveringar, bostadsbrist samt användande av 

exkluderande tekniker från exempelvis hyresvärdar eller 

socialtjänst. 

Tema 1  

Konsekvenser av 

social exkludering 

Ekonomiska 

konsekvenser 

Hur har klienter påverkats ekonomiskt av 

bostadssituationen? Uttalanden om ökade ansökningar, 

skuldsättning och ekonomisk utsatthet.   

  

  

Sociala konsekvenser Hur mår klienter som intervjupersonerna i studien mött i 

samband med renoveringar? Uttalanden om trångboddhet, 

stress, oro, ilska, andrahandsmarknaden och konflikter. 

  

Ansvarsfrågor Hur upplevs ansvarsfördelningen mellan hyresvärdar, 

kommunen, socialtjänst och individens egna ansvar? 

  

Tema 2  

Konsekvenser för 

det sociala arbetet 

Insatser inom socialt 

arbete 

Hur har det märkts i arbetet och vad består insatserna av? 

Uttalanden om bland annat bedömningar, råd- och 

stödinsatser, bidrag och avslag. 

  

  

Riskgrupper Finns det särskilda klienter som är mer utsatta i relation till 

renoveringar och hyreshöjningar? Uttalanden om äldre, 

ensamsboende och psykisk ohälsa. 

  

Tema 1 + Tema 2 
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5.4 Trovärdighet, originalitet, resonans och användbarhet 

Inom den kvantitativa begreppsapparaten är både validitet och reliabilitet centrala. Validitet 

syftar till frågan om det som mäts faktiskt är det som ursprungligen avses att mätas medan 

reliabilitet snarare fokuserar på stabilitet i data och procedurer. (Hjerm m.fl.., 2014 s. 82-83). 

Eftersom vår uppsats framför allt använder sig av en kvalitativ metod anser vi att en 

anpassning av validitets- och reliabilitetsbegreppen är nödvändig. Även om begreppen, i 

enlighet med Hjerm m.fl. (2014 s. 82-83), inte är helt optimala för vår tillämpade metod så 

finns det fortfarande ett behov av en kvalitetsbedömning av materialet och tillvägagångssättet.  

Upprepade undersökningar och säkra mätningar av entydiga kategorier fungerar inte på samma 

sätt som inom den kvantitativa metoden. Det existerar heller inte tillräckligt med 

standardiserade mätningsprocedurer inom kvalitativ forskning som inom kvantitativ. 

Konsekvensen av denna problematik blir att begreppen och dess kriterier måste omformuleras 

en aning för att således bli mer tillämpbara inom en kvalitativ studie (Hjerm m.fl., 2014 s. 82-

83). 

 

De bedömningsgrunder vi använder är indelade i fyra grupper; trovärdighet, originalitet, 

resonans och användbarhet. Med var grupp tillkommer ett antal frågeställningar som 

underlättar att validitet och reliabilitet i viss mån kan tillförsäkras. Sociologen Charmz står som 

upphovsman till denna bedömningsmetod och detta anses vara det bästa substitutet för validitet, 

reliabilitet och objektivitet som prövningsgrunder för den kvalitativa forskningsmetoden 

(Hjerm m.fl., 2014 s. 82-83). 

 

Trovärdighet handlar om att läsaren ges tillräcklig kännedom om ämnet, att det finns logiska 

kopplingar mellan analys och resultat och om en viss objektivitet. Det innebär även att studien 

är tillräckligt omfattande för att kunna dra slutsatser (Hjerm m.fl., s. 84-85). Vår ambition var 

att samla in socialarbetares upplevelser och materialet blir därför tillräckligt. Vi har utöver det 

inkluderat statistik om Gränby och samt rapportering från media och myndigheter för att ge 

läsaren en bakgrund till ämnet och till den specifika situationen i Uppsala. För att beskriva 

social exkludering och gentrifiering som helhet hade dock fler aktörer, exempelvis politiker och 

hyresvärdar kunnat inkluderas, men detta var inte vårt mål. 
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Originalitet innebär att studien tillför något nytt till forskningen och att rådande teorier kan 

utmanas eller utvidgas (Hjerm m.fl. s.85). Det vår studie tillför i sammanhanget är dels att den 

är utförd i Uppsala och inte en av de andra storstäderna, men även att den fångar just 

socialarbetarnas upplevelser av social exkludering och gentrifiering.  

 

Resonans behandlar frågor om en rättvis bild av det studerade materialet (Hjerm m.fl., s. 85). 

Förståelser och betydelser som exempelvis en svår boendesituation tas inte för givna utan 

klargörs och underbyggs av både tidigare forskning och det material vi tillfört. Detta kopplas 

analytiskt till olika strukturer och aktörer som är relevanta i sammanhanget.  

 

Användbarhet syftar på den nya kunskap analysen bidrar till (Hjerm m.fl., s. 85-86). Vi ser 

denna studie som ett inlägg i den tidigare forskning som gjorts om social exkludering och 

gentrifiering. Vår studie tillför förhoppningsvis en fördjupad kunskap om hur detta fenomen 

påverkar det sociala arbetet och dess klienter, där vi har sett en viss kunskapslucka i den tidigare 

forskningen. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Studien ställer oss inför några tydliga etiska överväganden. Den största faran, i våra försök att 

synliggöra sociala problem och insatser kopplat till tillgången till bostad, är att vi riskerar att 

reproducera negativa uppfattningar om vissa bostadsområden. För att motverka detta blir det 

extra viktigt att påvisa de maktstrukturer som ligger utanför enstaka individer, som styr över 

dessa processer. Beroende på vilket material vi får tillgång till, gällande just förekomsten av 

sociala problem eller insatser, blir det också viktigt att dessa hanteras på ett etiskt korrekt sätt 

och med respekt för individerna bakom dessa siffror. Främst är det dock våra intervjupersoners 

integritet och anonymitet som blir viktig att skydda i denna studie. 

  

Enligt God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) handlar det främst om att hitta en balans 

mellan forskningens intresse och individens integritetsintresse. Detta förtydligas i de etiska 

kodexar som kallas forskningskravet respektive individskyddskravet. Inom individskyddet är 

kravet på information och samtycke det som blir mest relevant för vår studie. 

Informationskravet syftar till att deltagare i studien har rätt att få tillräcklig information om vad 

materialet ska användas till. Samtycket består enkelt förklarat att deltagare i studien har rätt att 

bestämma hur mycket och på vilket sätt de vill medverka, samt att de har rätt att avbryta sin 
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medverkan. Vår statistiska bakgrund i denna studie är dels redan officiellt publicerad och 

tillgänglig för allmänheten, den innehåller dessutom inte någon information om enskilda 

individer. Våra kvalitativa intervjuer riktar sig enbart till vuxna människor som är 

professionella socionomer och inte klienter. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet blir 

också relevanta då det gäller hanteringen av våra intervjupersoners uppgifter, att dessa förvaras 

på ett säkert sätt och att materialet enbart kommer att användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Samtliga deltagare har informerats om studiens övergripande syfte, att deltagande är frivilligt 

och kan avbrytas utan särskild förklaring, samt att konfidentialitet och nyttjandekravet 

tillförsäkras (bilaga 2). Vi har även förklarat att deras deltagande anonymiseras så att det inte 

framgår varifrån materialet tillkommer. De samtyckesblanketter som varit utskrivna har efter 

påskrift förvarats så endast behöriga har haft tillgång till dessa, vilket än en gång är en åtgärd 

grundat i den tillförsäkrade konfidentialiteten. Skriftligt samtycke inhämtades vid samtliga 

intervjuer. Vi har inte haft de transkriberade intervjuerna utskrivna utan förvarat dessa i en 

privat mapp i ordbehandlar- och delningsverktyget Google Drive.  

 

5.6 Begränsningar med vald metod 

Trots att vi vill hålla de kvalitativa intervjuerna relativt öppna ska vikten av struktur och 

helhetsorientering inte förglömmas. Repstad menar att en flexibel och ledig intervju inte blir 

det samma som ett informellt samtal (Repstad, 2007, s. 65). Med hjälp av tydlig planering och 

ett frågeformulär ska vi undvika att intervjupersonen alltför mycket frångår det planerade temat, 

vilket vidare gör det lättare att analysera det slutgiltiga materialet. 

  

Även om vi har en relativt stor mängd material att utgå från garanterar detta inte att vårt resultat 

samstämmer med den bakgrund vi beskrivit om gentrifiering och social exkludering i Gränby, 

då detta inte behöver ha varit märkbart i det sociala arbetet. Däremot gör det inte analysen 

omöjlig att genomföra; andra perspektiv måste då kanske lyftas fram istället. 

 

Under optimala förutsättningar hade en majoritet av intervjupersonerna varit från 

försörjningsstöd, då dessa troligtvis hade kunnat uttala sig mer om de direkta effekterna av en 

gentrifieringsprocess. Detta framgår bland annat i rapporten från Uppsala kommun där 

renoveringarna tydligt visat sig i antalet och storleken på utbetalningar av försörjningsstöd 
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(Sinisalo Åström, 2014). Dock har vi anpassat oss till svårigheterna med att hitta 

intervjupersoner och istället breddat vårt urval något.   

 

5.7 Sammanfattning  

Datainsamlings- och analysmetod bedömer vi som relevant för syftet, frågeställningarna och de 

teoretiska analysverktygen. Eftersom syftet är att studera relationen mellan gentrifiering, social 

exkludering och sociala problem i Uppsala blir den bakgrund vi hittar i områdesstatistiken, 

rapporter från Boverket och Uppsala kommun relevanta för att kunna kartlägga detta. Den 

kvalitativa studie vi utför undersöker hur socialarbetare upplever bostadssituationen, hur det 

har påverkat deras arbete, samt om de märkt någon förändring i uppkomsten av sociala problem 

i Uppsala, specifikt Gränby, utifrån ett gentrifieringsperspektiv. 

 

6 Resultat 

Resultatet har sammanställts utifrån de koder och teman som beskrivits i avsnitt 5.4.1. Vi 

redovisar en summering av resultatet från kodningen och tematiseringen och sätter det i relation 

till teorier och tidigare forskning, samt till vår studies frågeställningar. Vidare har vi även tagit 

med citat från intervjuer för att demonstrera vårt resultat. För att eftersträva anonymitet hos 

intervjupersonerna presenteras inte några namn utan alla intervjuade socialarbetare benämns 

som “IP” medan vi valt att titulera oss själva, som intervjuar, med ett “I”.  

 

Som tidigare nämndes har vi urskilt två övergripande teman utifrån vårt material och de koder 

som presenterats ovan. Upplägget i dispositionen utgår från dessa två teman med respektive 

tillhörande kodningskategorier.  

 

6.1 Tema 1 - Konsekvenser av social exkludering 

Det första temat som vi valt att kalla konsekvenser av social exkludering studerar 

intervjupersonernas upplevelser som tyder på social exkludering, gentrifiering och ökad 

segregation i samt vilka sociala och ekonomiska konsekvenser detta har fått för klienter och 

särskilda riskgrupper. Detta tema är kopplat till vår studies första frågeställning; Vilka tecken 

finns det på social exkludering, gentrifiering och ökad segregation, utifrån tillgång till bostad 

i stadsdelen Gränby specifikt och i Uppsala kommun generellt?  
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Det framgick i kodningen att det fanns uttalanden som tyder på social exkludering, kopplat till 

bostadsbristen samt de hinder som hyresvärdar och ibland även socialtjänsten satt upp. Särskilt 

svåröverkomligt kunde detta bli för vissa riskgrupper i samhället, exempelvis äldre, 

socioekonomiskt utsatta och personer med psykisk ohälsa eller med en tidigare skuld. Flera 

intervjupersoner nämnde att de sett en ökad segregation mellan bostadsområden men även 

utifrån tillgång till hyresrätter eller bostadsrätter. Detta tycktes drivas på av gentrifieringen i 

bland annat Gränby. Tecken på gentrifiering visade sig i form av kraftigt höjd hyra i samband 

med renoveringar och att området därmed riktat sig till mer ekonomiskt starka grupper. 

Intervjupersoner beskrev en maktlöshet hos klienter i förhållande till hyresvärdarna. Detta 

kopplades till att bostadsbristen gjort att hyresvärdar kan ställa höga krav utan att riskera att stå 

utan hyresgäster. För klienterna blev de ekonomiska konsekvenserna att de tvingades söka 

billigare alternativ, antingen i form av byte till en billigare hyresrätt, genom 

andrahandskontrakt, eller att ta in inneboende. I brist på alternativ kunde detta även leda till 

bidragsberoende. De sociala konsekvenserna som beskrevs var ökad oro, otrygghet, stress och 

en viss desperation. Trångboddhet kunde även bli en konsekvens då människor i försök att 

minska boendekostnaden ibland bodde fler än vad lägenheter är avsedda för. Intervjupersoner 

beskrev även en ökad otrygghet kopplat till andrahandsmarknad av hyresrätter och 

korttidskontrakt.  

 

6.1.1 Kodning inom tema 1  

När vi uppmärksammade uttalanden som tydde på ökad social exkludering, segregation och 

gentrifiering uppfattade vi en stor samsyn hos intervjupersonerna om att bostadssituationen i 

Uppsala är svår. Återkommande var uttalanden om bostadsbrist, orimliga hyresnivåer, 

segregation, långa kötider och även många hinder för att över huvud taget komma in på 

hyresmarknaden. Hinder kopplar vi här till social exkludering. Det vanligast förekommande 

hinder som beskrevs var de inkomstkrav som vissa hyresvärdar satt upp. Ibland kunde detta 

krav vara mer än tre hyran i årsinkomst, vilket på vissa nyrenoverade lägenheter skulle motsvara 

en årsinkomst så hög att inte ens hälften av Uppsalas invånare skulle få tillgång till lägenheten. 

En intervjuperson berättar: 

 

IP:...och sen hyreskraven, alltså inkomstkraven, som många hyresvärdar har är ju 

orimliga kontra nya hyresnivåerna. Många hyresvärdar har ju vad är det tre och en halv 

gånger i årshyran i inkomst och då en hyresrätt på 10 000 ska du ha 35 000… och oftast 
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räknar man bara en person i hushållet så det är ju inte att man får räkna ihop sina 

inkomster… 

 

Ett annat stort hinder är långa kötider, särskilt till de få lägenheter som fortfarande hade en 

överkomlig hyra. Kötiden upplevdes generellt som kortare till nyrenoverade eller 

nyproducerade lägenheter, men även om kötiden räckte kunde inkomstkravet istället göra att 

vissa klienter inte hade möjlighet att söka. Ett undantag är om hyresvärden accepterar 

kommunal borgen, det vill säga att försörjningsstöd kompletterar för den inkomst som saknas. 

Detta skapar alltså ett slags bidragsberoende kopplat till boendet. Av alla hyresvärdar i Uppsala 

är det bara Uppsalahem som i dagsläget accepterar kommunal borgen, enligt våra 

intervjupersoner. En annan exkluderande faktor kan vara tidigare skulder då det låser ute 

människor från den reguljära hyresmarknaden under flera år. En intervjuperson menade att detta 

också blir orimligt då människor i dag relativt lätt kan hamna i skuld. Alternativet blir då att 

vända sig till en svart andrahandsmarknad, där höga hyror ändå kan tas ut av den som hyr ut. 

Även socialtjänsten kunde upplevas som en exkluderande aktör i sammanhanget.  

 

IP:  jag haft dom som har väldigt hög hyra som jag har fått lov och.. alltså det är inte så 

kul. Det är ju lite hopplöshet för alla vet ju om att det är ett problem. Det som jag kan 

känna som handläggare är det att jag känner ibland en viss världsfrånvändhet. 

 

Dels kunde intervjupersoner reflektera över att det ibland ställs orimliga krav på klienternas 

egna ansvar, särskilt vissa grupper som exempelvis äldre. Ett annat exempel är då socialtjänsten 

ställer kravet att få ner boendekostnaden. I praktiken tvingar detta då vissa klienter att flytta till 

billigare områden, exempelvis Gottsunda, där hyrorna ännu är relativt låga, vilket både 

indikerar gentrifiering och social exkludering.  

 

Uttalanden som antydde gentrifiering var exempelvis om konflikter som uppstod i samband 

med oönskade plötsliga hyreshöjningar, där ibland socialarbetare kunde ha en medlande 

funktion. Några intervjupersoner beskrev att det i praktiken handlade om renovräkningar i 

samband med renoveringarna i Gränby. Det beskrevs som att hyresgästernas och 

hyresgästföreningens inflytande i slutändan blev minimalt och att hyresvärden kunde sätta de 

nya hyrorna och inkomstkraven orimligt höga, men ändå få nya hyresgäster, då det existerar en 
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bostadsbrist. Resultatet blev då att människor fick flytta, alternativt hamnade i ett 

bidragsberoende.  

 

IP: Men nu om du sitter med fyra barn i en lägenhet som kostar sjutton tusen så kommer 

inte en lön att räcka. Så jag kan tycka att det också skapar ett beroende av bistånd som 

inte skulle behövas om det fanns billigare hyreslägenheter.  

 

Var människor flyttat blev svårare att svara på för intervjupersonerna. Antingen tros de ha 

hamnat i billigare områden och därför inte längre blir föremål för det sociala arbetet eller så kan 

de ha lämnat kommunen. Just Gränby beskrivs av några intervjupersoner som ett tidigare 

“problemområde” som i och med renoveringarna blivit något lugnare. I sammanhanget talades 

det om att socioekonomiskt utsatta fått svårt att bo där med de nya hyrorna, vilket tyder på 

gentrifiering.  

 

IP: Gränby var ett nyare område och mer en stämpel som ett problemområde...De höga 

hyrorna får ju också folk som är, alltså socioekonomiskt utsatta att inte kunna bo där, så 

det gör ju…en sån skillnad. Men jag vet inte om det är så man ska få bort… kriminalitet 

och bus.  

 

Flera intervjupersoner använde ordet segregation eller segregerat när de beskrev 

bostadssituationen i Uppsala. Segregationen beskrevs på några olika plan. Dels talades det om 

stora skikt mellan de som äger sin lägenhet, alltså bostadsrätt, de som hamnat i hyresmarknaden 

och de som står helt utanför bostadsmarknaden. Uppdelningen mellan hyres- och bostadsrätter 

förstärks delvis av att den är inbyggd sedan tidigare, då det sällan byggts hela områden eller 

flerbostadshus med blandade boendeformer. Därmed kan det alltså även inom vissa 

bostadsområden finnas en geografisk segregation, exempelvis i Gränby, där de så kallade 

“författargatorna” i nordöstra delen kännetecknas av hyresrätter medan resterande främst är 

bostadsrätter. För gruppen som står utanför bostadsmarknaden blir lösningen ofta att försöka få 

kommunal borgen eller att söka sig till en osäker andrahandsmarknad.  

 

Intervjupersoner uttalade sig om hur klienter de mött har mått och hur deras livsvillkor har 

påverkats av bostadssituationen, särskilt i samband med större renoveringar. Dessa har vi samlat 
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i koden sociala konsekvenser. Flera intervjupersoner nämnde att de upplevt en stor oro och 

stress hos klienter kring den osäkerhet bostadssituationen innebär. Många intervjupersoner 

beskrev även att klienter känt sig maktlösa då renoveringar planerats och genomförts. En del 

socialarbetare vittnar om att klienter inte visste hur länge de kunde bo på ett ställe och levde 

därför under en konstant stress för att eventuellt behöva flytta, särskilt för de som bodde i andra 

hand eller i så kallade korttidskontrakt. Korttidskontrakt blev enligt flera intervjupersoner en 

vanlig lösning för hyresvärdar i samband med renoveringar, exempelvis i Gränby, då de inte 

behöver ansvara för dessa hyresgästers boende då en renovering inleds. I en del fall kunde 

korttidskontrakt vara i flera år innan renoveringsprocessen nått alla bostadshus.   

 

IP: ja alltså, det som hänt just i Gränby, som jag har märkt mycket, det har varit väldigt 

många korttidskontrakt under renoveringstiden. Dom började geografiskt gatan längst 

ner. Sen så flyttar dom och så renoverar dom det och så blir det korttidskontrakt och så 

flyttar dom nästa gata och så nästa gata  

 

Angående vissa av dessa klienter beskrevs en situation av att inte komma vidare i livet eftersom 

boendet inte känts ordnat och tryggt. En del kunde exempelvis behöva flytta runt mellan olika 

korttidskontrakt men slutligen stått utan bostad då alternativen försvann allt eftersom. Trots att 

boendeformerna varit tillfälliga kan personer ha etablerat sig i Uppsala på andra sätt och då 

korttidskontrakten tagit slut har dessa uppsökt socialtjänsten, men inte alltid blivit beviljade 

stöd om de inte bedömts tillhöra målgruppen för en insats. Efter renoveringarna i Gränby 

beskrev en intervjuperson att vissa klienter desperat försökte lösa den den nya höga hyran 

genom att hitta inneboende, trots att lägenheterna egentligen inte var planerade för det. En 

förlängning av bostadsbristen och de höga inkomstkraven är som tidigare beskrivits svarta 

andrahandskontrakt. En intervjuperson beskriver hur sådana tillfälliga bostadslösningar i sin tur 

skapar oro i ett bostadsområde, då de boende inte tar hand om grannskapet på samma sätt som 

om det hade varit förstahandsboende. Ökad oro i form av kriminalitet kopplas även till handeln 

med svarta andrahandskontrakt.  

 

IP: det där har ju blivit en ganska stor… big business för alltså svart marknad. Man kan 

ju se, alltså om du ser brottslighet har väldigt stort finger i det här och jag menar… mord 

och så som sker på grund av alltså svart handel, alltså handel med svartkontrakt är en 

ganska stor grej. 
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Detta blir också ett dilemma för socialtjänsten, när de har tak för den ersättning som kan betalas 

för boendekostnader och därför ibland hänvisar människor till att bo kvar i ett billigare 

andrahandsboende, trots att det är mindre tryggt. Det kan även bli så att klienter indirekt kan 

tvingas säga upp sitt förstahandskontrakt och söka sig till andrahandsmarknaden på grund av 

detta bidragstak. 

 

Koden ekonomiska konsekvenser behandlar frågor om hur socialtjänstens klienter påverkats 

ekonomiskt av renoveringen. En intressant upptäckt var att socialarbetarna vittnade om en 

relativt liten förändring hos de redan existerande klienterna när det kom till bostadslöshet eller 

avflyttning. Dessa tycktes ha en tryggare ekonomisk sits än en låginkomsttagare som innan 

renoveringarna aldrig har haft kontakt med socialtjänsten. Höjdes hyran och man inte lyckades 

hitta en ny lägenhet, så blev de flesta klienters försörjningsstöd bara höjt, medan en 

låginkomsttagare kanske kände sig mer tvungen att flytta istället för att vänta och riskera att få 

avslag hos försörjningsstöd.  

 

IP: ...dom som är låginkomsttagare kommer bli tvungna att flytta. De som har 

försörjningsstöd kan ju ansöka om en högre hyra, medans dom som är låginkomsttagare 

måste betala sin hyra själva och då kanske dom inte har råd och tvingas flytta. 

 

Dock menade vissa socialarbetare att det kan ha tillkommit nya klienter efter renoveringarna; 

invånare i exempelvis Gränby kan efter en tid ha insett det ohållbara i hyresnivåerna i 

förhållande till deras inkomster och därefter sökt försörjningsstöd.  

 

6.2 Tema 2 - Konsekvenser för det sociala arbetet 

Det andra temat, konsekvenser för det sociala arbetet har sitt fokus på hur renoveringarna och 

svårigheterna på bostadsmarknaden har visat sig i våra intervjupersoners arbete, upplevelser av 

ansvarsfrågor mellan olika aktörer samt vilka riskgrupper de möter i arbetet. Temat är relevant 

för vår studies andra frågeställning; Hur upplever socialarbetare att gentrifiering har påverkat 

uppkomsten av bostadsrelaterade sociala problem och insatser i stadsdelen Gränby specifikt 

och i Uppsala kommun generellt?  
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Det som framkom var att det i olika delar av socialtjänsten varit olika påtagligt hur och om 

förändringarna i Gränby orsakat nya och/eller fler sociala problem och insatser. En tydlig orsak 

till detta var det vi i kodningen valt att benämna som riskgrupper. Vare sig det handlade om 

äldre och pensionärer, skuldsatta, ensamkommande ungdomar, nyanlända, människor som lider 

av psykisk ohälsa, ensamboende personer samt låginkomsttagare så tycktes de flesta hamna på 

försörjningsstöds bord. Majoriteten av intervjupersonerna menade att det förmodligen var fler 

personer som var i behov av sociala insatser men då mestadels i form av försörjningsstöd till 

den höjda hyran. De som arbetade med boendefrågor upplevde en mindre påverkan på arbetet, 

även detta i förhållande till riskgrupper. Nyanlända samt ensamkommande ungdomar hade 

svårare att få bostäder, emellanåt blev dessa erbjudna lägenheter utanför staden eller i 

kranskommuner, vilket ibland kunde få konsekvenserna att de tackat nej till kommunens 

boendeinsatser för bo närmare vänner och familj. Precis som tidigare nämnt menade 

intervjupersonerna att detta hade en viss ökad effekt på bland annat trångboddheten i 

kommunen liksom på den svarta andrahandsmarknaden. Bland annat säger en intervjuad 

socialarbetare: 

 

IP: Det märks i mitt arbete utifrån att det är en hel del som söker, de säger att de bor trångt 

och att de inte få bo kvar längre eller de orkar inte flytta runt. Dom möter vi. 

 

Vidare har dialogen med hyresvärdar blivit mer central; det är hyresvärdens ansvar att höra av 

sig till socialtjänsten när hyresgästen riskerar vräkning, i enlighet med Jordabalken (1970:994), 

kapitel 12. Intervjupersoner vittnar om att det upplevdes mindre komplicerat att samarbeta med 

vissa hyresvärdar jämfört med andra. De menade även att det blivit lättare för hyresvärdar att 

välja bort hyresgäster med mindre önskvärda egenskaper, bland annat ovan nämnda 

riskgrupper, då bristen på bostäder är så pass stor.  

 

Ett flertal av intervjupersonerna uttryckte en känsla av tillkortakommande i arbetet med de 

klienter som påverkats av bostadssituationen. De förväntningar som ställs på klienter samt de 

kriterier som krävs för att faktiskt ha rätt till insatser från socialtjänsten kritiserades av ett par 

socialarbetare, de menade att de egentligen inte hade svårt att utföra sitt arbete men att det 

personligen kändes fel att avvisa människor som i deras mening var i behov av stöd. 

Låginkomsttagare ansågs vara en riskgrupp, dessa kunde på sätt och vis falla mellan stolarna, 

menade en intervjuperson. Precis som tidigare nämnt var låginkomsttagare inte riktigt i behov 
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av försörjnings- eller bostadsstöd men både socialarbetaren och den ansökande personen kunde 

se en oviss framtid gällande boende och ekonomi, på grund av renoveringar. Intervjupersonerna 

kunde uppleva att människor generellt inte är medvetna om hur nära man måste vara vräkning, 

hemlöshet och/eller skuldsättning för att bli beviljad hjälp. Sammanfattningsvis kan man utläsa 

att det faktiska arbetet inte ökat lika märkbart för andra avdelningar än försörjningsstöd, dock 

fanns upplevelsen av att fler människor sökt hjälp men blivit avvisade.  

 

6.2.1 Kodning inom tema 2 

En av de för oss mest centrala kodningskategorier förhöll sig till insatserna inom det sociala 

arbetet; hade dessa ökat eller förändrats i samband med renoveringarna? Om så var fallet - hur 

märktes det av i arbetet och vad bestod insatserna av? Ett tydligt resultat var att fler klienter 

egentligen inte sökte boendeinsatser, intervjupersonerna menade att detta förmodligen berodde 

på att dessa klienter inte blivit bostadslösa utan snarare var i behov av försörjningsstöd. Trots 

att en del socialarbetare upplevde att det faktiskt fanns ett antal personer som kontaktat 

socialtjänsten med frågor om en ohållbar boendesituation så uppfyllde dessa inte kriterierna för 

att beviljas hjälp med boende. En intervjuperson förklarade att om man redan har en bostad, om 

än en som är för dyr i förhållande till ens inkomst, är man inte berättigad en ny lägenhet 

tillgodosedd av socialtjänsten. I ett sådant fall handlar det snarare om ansökan om bistånd för 

att klara den befintliga hyran vilket indirekt gjorde att belastningen hos socialtjänsten, i 

samband med renoveringar, främst hamnade på försörjningsstöd. I samband med 

hyreshöjningar har socialarbetare även upplevt tillfällen då de haft medlande funktion för att 

motivera boendekostnaden, gentemot exempelvis Kronofogden när det gäller hantering av 

skulder och skuldsanering.  

 

IP: Och vi har fått hjälpa till då i yttranden till kronofogden, skuldsaneringsteamen, 

motivera och förklara så här ser det ut...det är ett problem som rör hela Uppsala och det 

är debatterat i press och det… det är inte bara den här personens utan…och det finns 

ingenstans att ta vägen och så här ser det ut…men så att vi har liksom fått argumentera 

för dom här personernas höga hyror. 

 

Vidare använde vi oss av en kodningskategori som tog vara på intervjupersonernas upplevelse 

av ansvarsfrågor. Än en gång klargjordes försörjningsstöd centrala roll; de höga hyrorna har 

gjort att många låginkomsttagare har svårt att betala, vilket gör att fler ansöker om bistånd för 
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sina hyresavgifter. Huruvida hyresvärdarna har ett ansvar att inte exkludera människor från 

deras bostadsbestånd diskuterades av ett antal intervjuade personer. Ett dominerande problem 

är i det fallet ekonomi; hyresgäster vräks när skulderna blir för stora och andra godtas inte som 

hyresgäster om de i förväg inte kan presentera att de är skuldfria och/eller har en god ekonomi. 

Upplevelsen var att det skiljer mycket mellan olika hyresvärdar när det kommer till att ta ett 

socialt ansvar som en del av allmännyttan. Några intervjupersoner nämnde också det egna 

ansvaret hos klienterna som en aspekt. Även om det stundtals upplevdes som att för stora krav 

ställdes på klienter fanns det också ibland orimliga förväntningar gällande sin bostad, 

exempelvis om var man anser sig ha rätt att bo. Resonemanget om klienternas egna ansvar 

övergick hos flera intervjupersoner till en mer politisk fråga; vissa menade att samhället förr 

hade haft en större ansvarsroll än idag samt att marknaden hade blivit friare och därmed 

underlättat för hyresvärdar att ta ut högre hyror. Någon intervjuperson var av åsikten att 

marknaden var för oreglerad och att en lösning vore att staten skulle ta större ansvar för 

bostadsmarknaden.  

 

IP: Sen skulle man ju önska att det var mer statlig styrning och kontroll av 

fastighetsvärdar. För dom tjänar väldigt bra pengar och kanske man ibland kan vara lite 

hårdare på dom. Men tyvärr så finns det ju ingen piska där kring för vad dom har för 

inkomstkrav till exempel.  

 

6.3 Kodning som ingick i både tema 1 och tema 2 

De riskgrupper som vi genom kodning anträffade var låginkomsttagare, äldre och pensionärer, 

skuldsatta, ensamkommande ungdomar, nyanlända, människor som lider av psykisk ohälsa 

samt ensamboende personer.  

 

Låginkomsttagare var en grupp som framför allt återkommande togs upp av våra 

intervjupersoner; inte nödvändigtvis som en klientgrupp hos socialtjänsten, då de redan satt på 

en viss inkomst, utan som just en riskgrupp. I enlighet med de svar vi fått har denna grupp 

varken försörjnings- eller boendestöd från kommunen men inte heller en egen inkomst 

tillräcklig för att klara den nya hyran. En intervjuperson berättar: 

 

IP: De som har försörjningsstöd kan ju ansöka på en högre hyra, medan de som är 

låginkomsttagare måste betala sin hyra själva och då kanske de inte har råd och 
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tvingas flytta. 

 

Äldre och pensionärer är enligt flera intervjupersoner även väldigt utsatta; i vissa fall vittnade 

socialarbetare om att den utbetalda pensionen i ett hushåll nästan var lika hög som den nya 

hyran, vilket gjorde att många fick försöka hitta nytt boende trots att de bott i samma område 

under flera decennier. Bland annat uttalar sig en intervjuperson följande: 

 

IP: De svaga och sjuka grupperna drabbas ju hårdast, så är det… Svag ekonomi... Man 

märker ju också hur ensamstående pensionärer inte räcker alltså, pensionen är inte en… 

det är väldigt lite pengar. 

 

Alternativt fick denna grupp söka försörjningsstöd, vilket även det kunde bli problematiskt då 

stora förväntningar ställs på individen att ansöka själv via exempelvis internet, något som vissa 

äldre än inte behärskar. 

 

Ensamkommande ungdomar och personer som är nyanlända i Sverige ansåg de flesta 

socialarbetare vara en grupp som har extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden i Uppsala. I 

många fall har dessa ingen högre inkomst och inte heller tillräckliga poäng i bostadskön då för 

lite tid har spenderats i Sverige. Vill dessa inte acceptera det boende som erbjuds av 

socialtjänsten, vare sig de då blir utplacerade i eller utanför Uppsala, måste de själva lösa 

boendesituationen. En intervjuad socialarbetare resonerar följande: 

 

IP: Min gissning är att det är väldigt många som flyttar in till en släkting, de vill inte bo 

hos migrationsverkets förläggningar. De flyttar in till en släkting och blir då fast i ett 

hjul där de får flytta runt. För då får de ju inte en bostad som de hade fått om de väntat 

på en anvisning. Min uppfattning är att det är många som fallit inom EBO... vilket inte 

alltid blir så bra. Det är min uppfattning. 

 

Detta skiljer sig inte mycket från de ensamkommande ungdomarnas förhållanden: 
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I: Då tänker jag ändå så här… Att det finns ändå så här en koppling mellan Uppsala och 

att det är inte så lätt att hitta någonstans att bo? Inte för någon nästan men för den grupp 

som du pratar om, ensamkommande, så är de extra utsatta låter det som?  

IP: Ja, i alla fall de som “skrivs upp”. För de får ju väldigt lågt, om de får 1000-2000 kr 

i månaden och det ska dom kunna leva på! De ju inte råd att betala så hög hyra. Så ja, 

det här är ju en väldigt utsatt grupp. 

 

Vidare beskriver en annan intervjuperson ungdomarnas situationen följande:  

 

IP: De kanske inte vill flytta till anvisade platser utanför Uppsala. Och med den 

inkomsten dom har så har dom ju inte råd att köpa boende och då bor dom ju runt ute på 

toaletter, hos kompisar… Det blir trångbott och så. Där stöter jag på många av 

ensamkommande som är bostadslösa, och den biten ökar ju också... 

 

En i sammanhanget liten, men ändå positiv, aspekt av renoveringarna är att många som isolerat 

sig och egentligen var i behov av sociala insatser upptäcks; dessa kan exempelvis vara samlare 

eller andra personer med psykisk ohälsa. I och med att arbetet startat i området har utomstående 

behövt ha tillgång till lägenheterna och då även upptäckt sanitära problem så stora att 

socialtjänst kontaktats. En viss kritik riktas i samband med detta mot hyresvärdar, att de inte 

uppmärksammat problematiken tidigare utan enbart intresserat sig för att hyran betalats i tid. 

Något som ändå gör dessa till en riskgrupp kan vara deras svårighet att återvända till 

bostadsmarknaden när de väl förlorat ett kontrakt.  

 

IP: Men det som kommer hända är att jag kommer få väldigt många sanitära, och psykisk 

ohälsa som kanske inte klarar av… en bostad, mer än att kunna sköta hyresbetalningarna. 

Kanske inte stör i att det hörs, men att det är… många samlare dyker upp... vid tillfällen, 

som inte har folk i sina fastigheter.  

 

6.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så visade sig konsekvenserna av social exkludering, i kontexten av 

renoveringar och kraftigt höjda hyror, dels i form av ökade hinder in på hyresmarknaden men 

även en mer oviss tillvaro för de som hade en bostad. Detta var särskilt märkbart för de 

riskgrupper som vi presenterat i avsnitt 6.3, främst för låginkomsttagare och äldre. Sociala 
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följder kunde vara trångboddhet och en ökat oro hos socialtjänstens klienter. Intervjupersonerna 

tycktes vara eniga om att bostadssituationen i Uppsala är svår och segregerad då det råder en 

allmän bostadsbrist. Detta, i kombination med gentrifieringsprocesser såsom den i Gränby, 

förstärker den sociala exkluderingen av vissa grupper från hyresmarknaden.  

 

Konsekvenserna för det sociala arbetet varierade i omfattning mellan olika arbetsplatser, där 

försörjningsstöd tycktes möta större delen av de klienter som påverkats direkt av renoveringar 

och hyreshöjningar. Andra enheter hade dock märkt av fler förfrågningar och en ökad oro hos 

klienter kring hur bostadssituationen påverkade deras ekonomi. Återigen blev det tydligt att 

vissa riskgrupper påverkades mer och var mer vanligt förekommande i socialtjänstens arbete.  

Skillnader mellan hyresvärdar i engagemang och ansvarstagande var också något som 

inverkade på förutsättningarna för att utföra exempelvis vräkningsförbyggande insatser för 

socialtjänsten. I kombination med fler avslag på ansökningar om försörjningsstöd eller 

boendeinsatser kunde detta ibland leda till en känsla av otillräcklighet i yrkesrollen.  

 

7 Diskussion 

I vårt diskussionskapitel summeras de mest framträdande fynden i vår studie i förhållande till 

syfte, frågeställningar, tidigare forskning och teorival, samt hur metodvalet har påverkat vårt 

resultat. Vidare för vi en diskussion om möjliga implikationer för vidare forskning inom 

området. Syftet med vår studie var att studera den eventuella relationen mellan gentrifiering, 

social exkludering och sociala problem i Gränby i synnerhet, men även i Uppsala 

generellt,  samt att undersöka hur socialarbetare upplever att detta kan har påverkat det sociala 

arbetet i kommunen.  

 

Vår första frågeställning har för avsikt att undersöka huruvida det går att finna indikationer på 

social exkludering och gentrifiering i våra intervjupersoners berättelser:  

 

• Vilka tecken finns det på social exkludering, gentrifiering och ökad segregation, utifrån 

tillgång till bostad i stadsdelen Gränby specifikt och i Uppsala kommun generellt?  

 

Den andra frågeställningen är mer fokuserad på hur sociala problem kopplade till bostad och 

gentrifieringsprocesser kan ha visat sig i form av sociala insatser: 
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• Hur upplever socialarbetare att gentrifiering har påverkat uppkomsten av 

bostadsrelaterade sociala problem och insatser i stadsdelen Gränby specifikt och i 

Uppsala kommun generellt?  

 

7.1 Diskussion om resultat i relation till teorier och tidigare forskning 

I detta avsnitt summeras våra fynd och relateras till teorier om social exkludering, rumslig 

exkludering, gentrifiering etablerade/outsiders. Dispositionen utgår från de tre kategorier som 

presenterats inom tidigare forskning; gentrifiering och social exkludering i en svensk kontext, 

bostadspolitikens utveckling i Sverige, och sociala insatser kopplade till bostad. Valet av 

dispositionen motiveras med att vi vill placera studiens resultat i förhållande till det 

forskningsfält vi undersökt, samt att ge läsaren möjligheten att följa våra resonemang utifrån en 

tydlig struktur.  

 

Flera informanter nämner svårigheterna med hyresmarknaden och nämner ökad segregation 

och ökade hinder för de som nu stod utanför denna marknad. Dessa hinder kunde bestå i dels 

höga hyror men även inkomstkrav som tycktes orimliga att uppfylla. Dessutom var det bara den 

kommunala hyresvärden som accepterade kommunal borgen, det vill säga att försörjningsstöd 

godtogs som en inkomst. Det framkom även att vissa samhällsgrupper var mer utsatta än andra 

på bostadsmarknaden. Dessa uttalanden kopplar vi till social exkludering. Teorier om social 

exkludering beskriver den process där individer blir exkluderade, där aktörer genom olika 

tekniker utesluter vissa grupper från ett sammanhang (Fraser, 2011) Vissa uttalanden från 

intervjupersoner bekräftar även exkluderingen har förstärkts av att ett område gentrifierats, att 

socioekonomiskt utsatta grupper inte längre kan bo kvar i ett område som Gränby. Detta 

stämmer även överens med Boverkets rapport (2014) samt vad tidigare forskning beskriver om 

uppgradering av bostadsområden i andra svenska städer (Baeten & Listerborn, 2015). 

Socialarbetare beskrev även hur bostadsbristen, de höga hyrorna och inkomstkraven har lett till 

att personer hamnat i en svart andrahandsmarknad eller att de fått lösa boendet genom att flytta 

mellan olika korttidskontrakt.  

 

När det gäller uttalanden som beskriver ansvarsfördelning och samarbete med hyresvärdar ser 

vi dels en koppling till social exkludering och gentrifiering men även till vad vi har sett i tidigare 

forskning om socialpolitikens utveckling. Våra intervjupersoner beskriver klienters maktlöshet 
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i förhållande till beslut om bostad, renoveringar och hyreshöjningar. Ett antal av de intervjuade 

socialarbetarna upplevde en viss brist på ansvar hos vissa hyresvärdar. De menade att 

inkomstkrav, liksom förhöjda hyror, möjliggörs och kan ses som ett resultat av rådande 

bostadsbrist och bostadspolitik. Forskning om bostadspolitikens utveckling beskriver hur denna 

utveckling sammanfaller med en mer nyliberal och affärsmässigt styrd bostadsmarknad (Baeten 

& Listerborn, 2015; Schierup & Ålund, 2011). Gentrifiering är ett begrepp som beskriver den 

bortträngning av oönskade samhällsgrupper som sker då ett område ska göras mer attraktivt 

och lukrativt för hyresvärdar (Holgersson & Thörn, 2014). Något som var återkommande i våra 

intervjuer var just de olika riskgrupper som intervjupersoner menade är extra utsatta när det 

kommer till kraftiga hyreshöjningar. Låginkomsttagare och äldre/pensioner var de två grupper 

som nämndes mer frekvent. Statistik om Gränby visade även att gruppen ensamboende minskat 

kraftigt efter renoveringarna ägt rum. Detta bekräftas delvis av vad intervjupersoner nämner 

om att klienter försökt hitta inneboende för att klara av den nya hyran samt att detta i vissa fall 

kan leda till ökad trångboddhet. 

 

Kopplingen till etablerade och outsiders (Elias & Scotson, 1994) som teori kan här vara 

relevant; socialarbetare vittnade om att ett flertal av klienterna inom riskgrupperna 

låginkomsttagare och äldre/pensionärer har varit bosatta i Gränby under många år. I viss mening 

skulle dessa anses vara den mer etablerade gruppen. Den sociala förändring som renoveringar, 

hyreshöjningar och gentrifiering tycks orsaka sker relativt snabbt i förhållande till 

äldre/pensionärer och låginkomsttagares vanliga boendelängd i området. Plötsligt kan dessa ses 

som outsiders i förhållande till mängden nyinflyttade tillhörande annan social kategori.  

 

Maktlösheten i förhållande till hyresvärdarnas beslut trots utlovad medborgardialog påminner 

om den skendemokrati som Westin (2011) uppmärksammar. Precis som Parker och Madureira 

(2016) menar skulle en tydlig kommunikation med invånare kunna prägla en 

områdesförändring, i form av renovering, positivt. Trots att medborgarinflytandet och dialogen 

mellan boende och makthavande aktörer är av värde kunde vi utläsa att socialtjänstens klienter 

i området inte upplevde sig vara en del av detta; att avsaknaden av dialog snarare skapade 

frustration och oro. 

 

Då vi har frågat om hur den svåra bostadssituationen och specifikt renoveringarna i Gränby har 

märkts i det sociala arbetet, har uttalanden handlat om just stor oro bland klienter och ökat antal 
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ansökningar, även om det inte alltid var klienter tillhörande rätt målgrupp för en insats. Vårt 

resultat hade här kunnat bli annorlunda om vi i studien fått tillgång till fler intervjupersoner från 

försörjningsstöd, där de flesta insatser med koppling till ekonomi och bostad tycks hamna. En 

stor del av insatserna kretsade kring kontakter med och medling mellan olika hyresvärdar och 

kronofogden. Det visade sig även finnas stora skillnader mellan hyresvärdarnas policys, vilket 

också avspeglas i de sociala insatserna. Forskning har visat att socialtjänsten kan inta olika 

roller då det föreligger hot om vräkning.  Socialtjänsten bedömer inte alltid behovet av 

kvarboende, vilket kan leda till påtvingad avflyttning och hänvisning till mer otrygga 

bostadslösningar (Kjellbom, 2013). Ett antal intervjupersoner beskriver hur vissa grupper blir 

socialt exkluderade; både av hyresvärdar men även i förhållande till socialtjänstens insatser.  

 

Resultatet visade också på att ett flertal socialarbetare tvingas ta beslut som de beskriver sig 

inte vara bekväma med, då de menar att rådande regelverk har en relativt stram utformning. Det 

kunde exempelvis leda till att klienter inte beviljats ersättning för ett förstahandskontrakt om 

det var för dyrt och därmed tvingats kvar i svarta andrahandskontrakt eller andra mer osäkra 

boendelösningar.   

 

7.2 Diskussion om metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få en så djup uppfattning om 

intervjupersonernas resonemang och åsikter uppsatsens tema. Formatet utgjordes av en mindre 

fallstudie där vi försökt fånga hur olika socialarbetare inom olika fält har märkt av den 

renovering och uppgradering som genomförts i Gränby specifikt, men även i Uppsala generellt. 

Vidare har vi även relaterat detta till statistik, rapporter och tidigare forskning inom bland annat 

bostadspolitik, social exkludering och gentrifiering. Urvalet av intervjupersoner var relevant 

men blev ändå inte helt optimalt, då fler socialarbetare inom försörjningsstöd hade kunnat öka 

studiens trovärdighet. Urvalsprocessen begränsades kraftigt av policies inom vissa delar av 

socialtjänsten. Däremot upplever att den kvalitativa metod vi använde oss av var relevant för 

både vårt syfte liksom våra frågeställningar. Materialet som framkom genom användning av 

riktade och öppna intervjuer var i vår mening tillfredsställande. Kodning och tematisering 

underlättade analysen och gav oss möjligheten att presentera ett mer översiktligt och begripligt 

resultat. Vi anser att ett kvantitativt metodval inte hade tagit fasta på de nyanserade 

upplevelserna som våra intervjupersoner uttryckte. Sammanfattningsvis menar vi att studien, 

trots vissa svagheter, bidrar till att ge en för läsaren viss utökad förståelse för ämnet. 
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7.3 Implikationer för vidare forskning 

Som presenterats under avsnitt 3.2 så var forskning om gentrifiering och social exkludering, av 

god kvalitét inte svårt att finna. Däremot upplevde vi en viss kunskapslucka gällande studier 

som rör de faktiska konsekvenserna för personer som bott i eller flyttat ifrån dessa områden, 

där vi anser att vår uppsats kan vara ett bidrag. Framtida studier om hur social exkludering och 

gentrifiering av bostadsområden påverkar stadens invånare och de sociala insatserna bör främst 

fokusera på försörjningsstöd, då det enligt våra fynd främst är dit klienter hänvisas. Vidare anser 

vi att fler studier av regelverk, riktlinjer och tillämpning kan behövas som komplement till 

existerande kunskap inom området.  

 

7.4 Sammanfattande diskussion 

Denna studie har undersökt om det i socialarbetares berättelser finns tecken på social 

exkludering och gentrifiering, främst i Gränby, samt huruvida detta har påverkat de sociala 

insatserna. Det blev tydligt att vissa riskgrupper är mer utsatta när hyror höjs kraftigt i ett 

område i samband med renoveringar. Sahlin (2013) redovisar två tolkningar av rumslig social 

exkludering; avvisning och utvisning, vilka båda är relevanta för vårt resultat. De som är nya 

på hyresmarknaden, bland annat ensamkommande och nyanlända, riskerar avvisning då de 

stundtals inte uppfyller de krav som hyresvärdar ofta ställer på sina boende. För de som redan 

har en bostad men inte längre klarar av den ekonomiska situationen kan detta leda till en 

utvisning från hyresmarknaden. Samtliga riskgrupper riskerar då att hänvisas till mer otrygga 

boendeformer, främst till den svarta andrahandsmarknaden. Som vi nämnt tidigare kan detta 

exempelvis vara äldre och/eller pensionärer, som i enlighet med Elias och Scotsons (1994) 

resonemang egentligen skulle tillhöra en mer etablerad grupp i området. Det alla våra 

riskgrupper har som gemensam nämnare är en svag ekonomisk förutsättning, vilket varken 

social förankring eller sociala behov tycks väga tyngre på en mer nyliberal bostadsmarknad.  

 

Låginkomsttagare ansågs majoriteten av intervjupersoner vara en extra utsatt riskgrupp, trots 

att de sällan är en del av socialtjänstens klientel. Utifrån vårt resultat kan vi dra slutsatsen att 

dessa i viss mån “föll mellan stolarna”, då de kunde tvingas flytta just eftersom de inte var 

garanterade stöd sedan tidigare från socialtjänsten. Vissa socialarbetare vittnade om att 

kontakten med gruppen låginkomsttagare ökade i samband med renoveringarna. De kunde 

förutspå en framtida socioekonomisk utsatthet hos dessa, fastän de ännu inte var berättigade att 

beviljas försörjningsstöd och/eller boendeinsatser. Som tidigare nämnt fanns en viss kritik och 
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frustration hos socialtjänstens anställda då de upplevde sig vara bakbundna i det förebyggande 

sociala arbetet. Kjellbom (2013) påtalar vikten av att inte bara fokusera på insatser vid vräkning 

utan även ett preventivt arbete för medborgare som är i riskzonen för avflyttning eller 

bostadslöshet.  

 

En slutsats som går att dra gällande individer som riskerar att socialt exkluderas då ett område 

gentrifieras är att ett stort ansvar läggs på individen, vare sig det handlar om att klara av att 

betala en betydligt högre hyra eller hitta en alternativ bostad på en marknad där bostadsbrist 

redan råder.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

Hur länge har du arbetat på enheten?  

(Vi informerar respondenten om det övergripande temat för vårt arbete, samt centrala begrepp 

innan vi fortsätter) 

Hur upplever du att bostadssituationen är i Uppsala just nu? (Vi vill ge respondenten chansen 

att tolka frågan fritt först) Om det behöver förtydligas: bostadsbrist, trångboddhet, 

boendekostnader, levnadskostnader, boendestandard, ökad/minskad segregation?  

Hur har det märkts i ditt arbete? 

Upplever du att behoven av sociala insatser/bistånd har förändrats på något vis under de senaste 

5-6 åren? På vilket sätt? 

Upplever du att ombyggnationer/hyreshöjningar/bostadsförändringar påverkar ert arbete?  

Upplever du att ombyggnationerna/hyreshöjningarna/bostadsförändringarna i Gränby har 

påverkat ert arbete?  

Har du erfarenhet av att klienter fått byta bostad i samband med detta? 

Om ja:  

Hur har du upplevt klienternas inställning till detta?  

Har du erfarenhet av att klienter fått försämrade villkor/ekonomi i samband med detta? 

Om ja: 

Är detta/ har varit en aktiv diskussion på er arbetsplats? 

Om ja:  

Hur har diskussionen varit? 
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Bilaga 2 
 

Vi är två socionomstudenter från Uppsala universitet, som gör en studie om bostadssituationens 

utveckling i Uppsala i samband med större renoveringar/förändringar och hur det kan ha 

påverkat socialtjänstens arbete. Fokus är främst Gränby. Vi söker i samband med detta 

socialsekreterare, främst från försörjningsstöd och boendeenheten för intervjuer, gärna några 

som arbetat sedan ca 2012, då renoveringarna i området inleddes. Vårt mål är att intervjua 10 

personer till studien. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att inhämtas 

från samtliga inblandade personer. I de fall någon person inte samtycker till deltagande i 

studien, kommer data inte insamlas från kommunikation där denne är närvarande. 

 


