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“Cities have the capability of providing something for everybody, only 

because, and only when, they are created by everybody.”  

― Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities 
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Sammanfattning  

 

Denna studie undersöker vilka visioner Göteborg kommun har med blandstad och 

blandade boendeformer som medel mot segregation på översiktlig- och detaljnivå. Detta 

sker genom undersökningen av Göteborg kommuns gällande översiktsplan från 2009 och 

tre detaljplaner från Göteborg kommun. Undersökningen baseras på en innehållsanalys 

som genomförs utifrån studiens frågeställningar. Studien visar att det finns en skillnad 

mellan kommunens ambitioner på översiktlig nivå och deras avsikter på detaljnivå. 

Studiens resultat visade även att rådande maktstrukturer påverkar bostadsmarknaden 

och den kommunala fysiska planeringen i Göteborg kommun.  

 

Nyckelord 

 

Blandad stad, Blandstad, Blandade boendeformer, Segregation, Boendesegregation, 

Mångfald, Detaljplan, Översiktsplan. 
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Förord 
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1. INLEDNING  

1.1. Bakgrund 
Under min studietid på programmet Fysisk planering har jag upprepade gånger stött på 

begreppen ”blandade boende former” och ”blandstad”.  Även om begreppen flertalet 

gånger problematiserades så framhölls dem ofta som ett ideal. Jag fick tidigt under min 

utbildning lära mig associera den homogena staden med samhällsproblem och den 

blandade staden som en lösning till problemet. Tunström (2009) beskriver att blandning 

ses positivt utifrån den nutida diskursen om den goda täta staden, vilket är kopplat med 

kritiken av homogeniteten som modernismen och miljonprogrammet har skapat. Med 

detta växte mitt intresse att studera begreppen blandstad och blandat boende och 

undersöka hur dem används inom fysisk planering.  

 

Den blandade staden är inget nytt ideal utan har funnits under lång tid i historien. 

Ebenezer Howard (1898) skulle med Trädgårdsstaden skapa städer med god livskvalité 

för alla samhällsklasser. Dåtidens städer präglades av trångboddhet och hälsofarliga 

förhållanden, vilket var ett samhällsproblem. De nya städerna skulle vara socialt blandade 

på översiktlig nivå med inte på lägre nivåer (Bergsten 2010 och Sarkissian 1976). Howards 

Trädgårdplanering inspirerade utvecklingen av grannskapsplaneringen som förespråkade 

en blandning på lägre nivåer. Grannskapsplaneringen syftade även till att medelklassen 

skulle inspirera arbetarklassen (Sarkissian 1976). Denna ambition är fortfarande tydlig i 

dagens stadsplanering vilket förklaras senare i bakgrunden. I dagens planering anses 

segregation vara ett samhällsproblem. Boendesegregation som problematik har blivit en 

het politisk fråga i dagens stadsplanering och bostadspolitik. Det har sedan 70-talet 

ansetts att människor av olika samhällsklasser som lever åtskilda är ett samhällsproblem. 

Boendesegregation är ett fenomen där olika grupper lever åtskilda utifrån etniska, 

socioekonomiska och demografiska egenskaper (Bergsten 2010 och Holmqvist 2009). 

Boendesegregation kan beskrivas som en strukturell ojämlikhet, där resursstarka grupper 

har för mycket att välja på i bostadsmarknaden medans resurssvaga grupper blir socialt 

exkluderade. Boendesegregation är en fråga om maktförhållande där den resursstarka 

befolkningen har medel att välja bort ”oönskade grannar” (Crush 2016). 

 

Idag anses segregationsprocessen skapa otrygga städer som brister i gemenskap och 

inkludering. Fenomenet nämns även som ett samhällsproblem som motverkar den 

sociala rättvisan och som inte bör finnas i den hållbara staden. När det talas om 

segregationsproblematiken så talas det även om grannskapseffekten. Människans 

boendemiljö anses ha en stor påverkan på individens utveckling och förutsättningar i 

samhället. När ett område är homogent resurssvagt tenderar grannskapseffekten att bli 

negativ, vilket inte endast påverkar individen utan hela grannskapet (Bergsten 2010). För 

att motverka detta så behöver det ske satsningar för att minska homogeniteten och 

barriärer mellan olika stadsdelar (Crush 2016). För att minska segregationen i staden så 
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har begreppet blandstad och blandat boende lyfts fram som planeringsideal inom 

planering och forskning (Bellander 2005).  

 

1. 2. Problemformulering  
Inom stadsplanering finns det en stark tilltro på att planering kan förbättra samhället och 

människornas levnadsvillkor. Det finns även ett antagande om att den goda staden skapar 

goda samhällsmedborgare. Hur planering ska skapa den goda staden varierar och beror 

på rådande samhällsproblem samt synen på problemets lösning. Under de senaste åren 

har segregationsproblemet blivit en allt mer uppmärksammad fråga (Bergsten 2009). 

Planerare och forskare lyfter fram begreppet blandstad som ett planeringsideal och 

medel för att minska segregationen i staden. Blandstaden anses ha en stor påverkan på 

stadens fysiska och sociala sammansättning. Det finns således en uppfattning om att 

blandstaden främjar rumslig integration genom att föra ihop olika människor som annars 

är åtskilda. Det ska bidra till att människor med olika bakgrund lever och rör sig i samma 

områden, vilket medför att alla människor oavsett bakgrund får tillgång till rummet. En 

viktig och väsentlig del av blandstaden som stadsbyggnadsvision är målet för blandade 

boendeformer (Bellander 2005).  

 

Trots att blandade boendeformer är kopplat till den blandade staden så har begreppet 

fått allt mer uppmärksamhet när man talar om grannskapseffekten. När resurssvaga 

hushåll samlas i ett område blir grannskapseffekten negativ, vilket har en stor påverkan 

på individens förutsättningar i samhället. Det blir därför viktigt inom planering att med 

hjälp av blandade boendeformer motverka koncentrationen av resursstarka eller 

resurssvaga hushåll i ett område (Bergsten 2009). Men trots att kommunen och forskning 

lyfter fram blandstaden och blandade boendeformer som medel mot segregation så är 

det inte säkert att det realiseras. Det finns maktstrukturer i bostadsmarknaden som har 

en stor roll i vad och för vem det byggs. Detta framhävs av Thörn & Holgersson (2014) i 

deras studie om Östra Kvillebäcken. Området planerades av Göteborg kommun med 

ambitionen att bli en blandstad. Nybyggnationen av området resulterade istället i en 

nybyggd gentrifiering där platsens resurssvaga invånare undanträngdes. Detta styrde min 

studie vidare till frågan om hur Göteborg kommun använder begreppen blandstad och 

blandat boende i planering för att motverka segregation samt för vem planeras staden.  
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1. 3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur Göteborg kommun avser att motverka 

segregation genom blandstad. Vidare är syftet att undersöka hur Göteborg kommun 

avser motverka boendesegregation genom blandande boendeformer. Undersökningen 

omfattar även vem staden planeras för. Men eftersom undersökningen omfattar ett brett 

och övergripande ämne så avgränsas studien till att undersöka hur begreppen används 

och tillämpas på översiktlig- och detaljnivå i Göteborg kommun.  

 

1. 4. Frågeställningar 
 

Hur ser visionen om den blandade staden som medel mot segregation ut från 

översiktsplan till detaljplan i Göteborg stad? 

 

Hur ser visionen om blandade boendeformer som medel mot boendesegregation ut från 

översiktsplan till detaljplan i Göteborg stad? 

 

För vem planeras den blandade staden? 
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1. 6. Begreppsförklaring 
 

Översiktsplanering 
Kommunen ska med översiktsplanen klargöra sina intentioner för hur mark- och 

vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras. 

Översiktsplaner är inte juridiskt bindande och ska således användas som en vägledning 

för utvecklingen av den fysiska miljön. Syftet med översiktsplanen är även att redovisa 

kommens strategier för en långsiktig hållbar utveckling. Översiktsplanen är även ett 

vägledande dokument vid detaljplanering och bygglovshantering. Dokumentet är ett 

verktyg för myndigheter att pröva plan- och bygglovsärenden. Det är därför viktigt att 

översiktsplanen är välförankrad och aktuell (Boverket 2018). 
 

Detaljplanering 
Kommunen använder detaljplanen som ett verktyg för att reglera användningen av mark- 

och vattenområdet. Med stöd från plan- och bygglagen ska det i detaljplanen anges 

användningen av allmän plats, kvartersmark och vattenområden. Detaljplanen är juridiskt 

bindande vilket innebär att den ger byggrätt under den angivna genomförandetiden 

vilket ligger mellan 5–15 år. När genomförandetiden gått ut kan dokumentet ändras, 

ersättas eller upphävas. När kommunen upprättar en detaljplan så upprättas även en 

planbeskrivning, vilket till skillnad från detaljplanen inte är juridiskt bindande. (Boverket 

2014). Enligt PBL 3 kap 2§ ska planbeskrivningen innehålla planens syfte, konsekvenser, 

plangenomförandet och om planen avviker från översiktsplanen (SFS 2010:900). 
 

Boendesegregation  
Segregation definieras som ”avskilja” eller ”särhålla” och kopplas ofta till boendet. 

Boendesegregation kan definieras som en rumslig åtskillnad genom fysisk separation av 

boendemönster. Detta kan upplevas som en social distans mellan grupper (Boverket 

2004:11). 
 

Segregation 
Segregation brukar delas in i demografisk-, socioekonomisk- och etnisk segregation. 

Demografisk segregation innebär en rumslig åtskillnad baserad på kön och ålder. Detta 

kan uppstå genom en koncentration av kategoribyggnader eller en ojämn fördelning av 

hushållstyper. Socioekonomisk segregation omfattar en rumslig åtskillnad av individer 

vilket baseras på inkomst, yrkesgrupp eller social klass. Etnisk segregation avser den 

rumsliga åtskillnaden av individer med olika kultur, religion och folkgrupp (Boverket 

2004:11). 
 

Integration 
Integration kan definieras som att ”förena” eller ”sammanföra till en helhet”. Begreppet 

kan användas för att förklara samhällets gemensamma normer och värderingar kring en 

viss föreställning. Det är en process där kulturella och etniska minoriteter ska förenas 

med samhället genom att delta i rådande normer och värderingar (Boverket 2004:7–8). 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I denna del redovisas de teoretiska utgångpunkter som bedöms vara lämpliga för att 

besvara studiens frågeställningar. Den första delen utgår från ett sociologiskt perspektiv 

vilket ska användas för att analysera dem sociala strukturer som råder i samhället. Den 

andra delen utgår från ett planerarperspektiv vilket är nödvändigt för att undersöka 

kommunens visioner i planeringsdokumenten. 

 

2. 1. The Established and outsiders 
” The Established and outsiders” är en teoretisk modell som utvecklades och bearbetades 

av forskarna Elias och Scotson (1999). Modellen förklarar hur maktrelationer uppstår och 

vidmakthålls mellan olika områden i samhället. Teorin grundar sig på en grupp arbetare 

som flyttar till en stadsdel med redan etablerade invånare. Undersökningen baseras på 

förorten ”Winston Parva” som hänvisas till den befintliga stadsdelen South Winston (Elias 

& Scotson 1999:69).  

 

Stadsdelen Winston Parva delas in i 3 zoner: Zon 1 är ett medelklassområde, Zon 2 är ett 

arbetarklassområde med industrier, Zon 3 är ett arbetarklassområde med nyinflyttade 

invånare. Invånarna i zon 1 och 2 ansåg sig vara bättre än invånarna i zon 3. Det fanns 

inga stora skillnader mellan zon 2 och zon 3 då båda var arbetarklassområden. De två 

zonerna visade ingen skillnad gällande varken bostadsstandard, etnicitet, yrke, inkomst 

eller utbildningsnivå. Den enda markanta skillnaden var att zon 3 bestod av nyinflyttade 

invånare (Elias & Scotson 1999:29, 69–70). Eftersom de etablerade invånarna i zon 1 och 

2 hade bott i området i flera generationer så fanns det en stark gemenskap, normer, 

regler och traditioner. Deras gemenskap stärkte även deras roll och kontroll inom lokala 

organisationer som kommun, kyrka och föreningar. Nykomlingarna från zon 3 saknade 

inre sammanhållning utestängdes från detta. Arbetslivet dominerades av de etablerade 

vilket gjorde det svårt för nykomlingarna att delta i arbetslivet, då de inte delade samma 

gemenskap och därmed inte blev accepterade av de etablerade. Gemenskapen innebar 

en trygghet för de etablerade men skapade också en rädsla mot outsiders. De etablerade 

var rädda om sin gemenskap, sina värderingar och traditioner. Rädslan grundade sig på 

okunskap (Elias & Scotson 1999: 28–32). 

 

Det uppstod med detta en maktskillnad mellan de två grupperna där de etablerade 

upprätthöll makten genom att stigmatisera nykomlingarna. Nykomlingarna blev 

stämplade med att ha en lägre moral än de etablerade invånarna medan den etablerade 

gruppen skapade ett ”vi-ideal” som gav dem överlägsna egenskaper. Nykomlingarna 

stigmatiserades istället genom att representera dem dåliga egenskaperna. Detta skapade 

en hierarki av moralisk värdering vilket medförde ett ojämnt maktförhållande mellan 

grupperna. Eftersom gruppen bor i ett specifikt område så stigmatiserades hela området. 

Individen blev även stämplad utifrån sin grupptillhörighet och sitt område. Elias och 
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Scotson (1999) beskriver hur nykomlingarna efter en tid accepterade att de var den 

sämre gruppen. För att upprätthålla den sociala kontrollen användes skvaller mot de 

etablerade som en maktkontroll mot nykomlingarna. (Elias & Scotson 1999: 28–34, 154). 

 

2. 1. 2. Segregation som ett orättfärdigt system 
Franzen (2001) menar att segregation upprättar och bekräftar en hierarkisk åtskillnad 

mellan två grupper. Vidare beskriver han att segregation skapar insiders och outsiders, 

som skiljer människor åt och hindrar från att mötas. Det förklaras som en rumslig 

åtskillnad där människan förödmjukas i ett orättfärdigt system men när den rumsliga 

åtskillnaden blir ett problem uppfattas den oftast som ett hot. Hotet är byggt på ett visst 

moraliskt omdöme eller ideal kring hur något bör vara, vilket kan liknas med etableringen 

av mentalsjukhus; det ska etableras så långt från dem ”normala” som möjligt, vilket oftast 

sker utan några proteströrelser. Här får skillnaden från de ”normala” inte bli för stor. 

Denna syn på fara utgår från de etablerades uppfattning av samhället och bekräftar 

uppsatta gränser mellan de etablerade och utanförstående. (Franzen 2001:25–27). 

 

2. 2. Jane Jacobs 1961 
Jane Jacobs (1961) kritiserade den funktionalistiska och storskaliga planeringen. Hon 

menade att planeringsformen inte tog hänsyn till stadens karaktär och särdrag.  Jacobs 

var inte blygsam när hon beskrev hur 60-talets samtida planering tog död på staden. 

Vidare menar hon att planeringsformen skapade homogena och ointressanta städer. I sin 

bok ”The Death and life of Great American cities” beskriver Jacobs inte endast stadens 

förfall utan även hur staden kan blir levande (Jacobs 1961). Den levande staden beskrivs 

som en synonym till livet på gatan. Det är på gatan stadens liv utspelar sig och det är 

genom den som människan uppfattar staden. Jacobs anser att känslan av otrygghet i 

staden har ett starkt samband med otryggheten på gatan och mer specifikt trottoaren. 

Gatan är platsen där invånarna till största del interagerar med främlingar. Detta gör gatan 

till den viktigaste offentliga platsen i staden (Jacobs 1961:29–30).  

 

Jacobs (1961) menar att tryggheten i staden med tiden skapas av den lilla kontakt som 

sker på stadens gator. För att skapa trygghet i staden är det därför viktigt att gatan är 

befolkad under olika tider på dygnet. Men för att uppnå detta krävs det mer än bara 

gator. Det krävs även en blandning av olika funktioner där människor kan röra sig, såsom 

restauranger och butiker (Jacobs 1961:56–58). Jacobs beskriver med en anekdot hur hon 

som många andra vid nödsituationer, lämnar sin hemnyckel till butikspersonal i butiken 

nära sitt hem. Trygghet kan således beskrivas som ett förtroende mellan invånaren och 

butiken på andra sidan gatan. Människor som övervakar gatorna genom att hjälpa till 

möjliggör för en gata med främlingar som rör sig på gatan och skapar en levande stad. 

Med detta menas att personliga gator minskar människornas anonymitet vilket ökar 

tryggheten (Jacobs 1961:59–61). Högström (2018) beskriver Jacobs syn på den levande 
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staden som dans som sker på gatan. En levande stad skapas inte endast av butiker på 

bottenvåningen eller en trottoar. Det krävs möten mellan människor; att invånare, 

främlingar och verksamhetspersonal involveras i varandra. Det krävs även en variation av 

varor, transporter och andra ändamål för att skapa rörelse i staden. Allt detta beskrivs 

som en dans där alla handlingar i staden behöver samspela med varandra för att fungera. 

Gatans samspel bidrar till att gatan befolkas vilket skapar möjlighet för en levande stad 

(Högström 2018:47). 

 

2. 2. 1. Fyra villkor för mångfald 
En mer konkret förklaring till ”gatans dans” är genom mångfald. Jacobs lyfter fram 

mångfald som en viktig faktor för att skapa en levande stad. Hon menar att en blandning 

av verksamheter och människor är till stadens fördel, både socialt och ekonomiskt. Det 

är därför viktigt att vid stadsplanering planera för mångfald (Jacobs 1961:148–151 och 

Högström 2018:47,52). Jacobs (1961) tar fram 4 villkor som skapar mångfald och därmed 

bidrar till en levande stad: blandning av primära funktioner, korta kvarter, blandning av 

bebyggelse i ålder och skick samt koncentration av människor. Alla fyra villkor måste 

kombineras för att skapa mångfald och endast då kan staden nå sin fulla potential (Jacobs 

1961). 

 

Jacobs (1961) menar att en blandning av primära funktioner skapar liv och rörelse i 

staden. Med primära funktioner menar hon bostäder, arbetsplatser, högre utbildning och 

platser för rekreation. Detta är funktioner som lockar till sig en mångfald av människor 

som har olika ärenden i staden under olika tider på dygnet. En befolkad gata bidrar till att 

staden upplevs tryggare vilket även lockar andra besökare till staden. Det kan vara 

människor som vill byta miljö eller uppleva en annan stadsdel. Att stadens gator befolkas 

skapar därmed ett underlag för sekundära funktioner. Detta kan vara kommersiell service 

såsom butiker och restauranger. Dessa är beroende av att människor köper och utnyttjar 

deras service. Primära funktioner skapar därmed underlag försekundära funktioner vilket 

skapar förutsättningar för mångfald (Jacobs 1961:153–154). Jacobs tar upp Manhattan 

som exempel där avsaknaden av blandning av primära funktioner har skapat en 

ekonomisk kris i stadsdelen. Det beror på att området domineras av kontor vilket medför 

att gatan är befolkad under kontorstider. Gatan töms således på folk under kvällstid och 

helger vilket ökar otryggheten och minskar kundunderlaget för kommersiell service. Med 

olika funktioner skulle staden få ett mer varierat kundunderlag och en mer livlig gata 

under olika tider på dygnet (Jacobs 1961:155–158). Det andra villkoret för mångfald är 

att stadsdelen ska bestå av korta kvarter. Med det menas att gatukorsningarna ska 

komma kort efter varandra vilket möjliggör för en större spridning av människor i 

stadsdelen. Det skapar en mer öppen struktur i stadsdelen, vilket ökar mötet mellan 

människor och skapar underlag för kommersiell service. Korta kvarter står i kontrast till 

långa kvarter som ofta isolerar och avskiljer bostadskvarteren. Detta förhindrar och 

minskar interaktionen mellan människor (Jacobs 1961:178–186). 
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Jacobs (1961) understryker även vikten av att bevara äldre bebyggelse för att skapa en 

ekonomisk variation i området. Det bör inte endast finnas nyproducerade bostäder i ett 

område. bebyggelse bör även vara från olika tidsepoker och prisklasser. Nyetablerade 

företag eller välgörenhetsorganisationer kan exempelvis etablera sig i äldre lokaler 

eftersom nyproducerade lokaler är för dyra. Detta gäller även bostäder då varierande 

boendekostnader skapar möjlighet till en mångfald i befolkningen. Att bevara bebyggelse 

vid ny exploatering är därför viktigt för att skapa en mångfald bland invånare, besökare 

och verksamheter (Jacobs 1961:187–190). Det sista villkoret berör koncentration av 

människor i ett område. Tätheten av människor bidrar till att fler människor rör sig på 

gatan vilket skapar ett tryggt och rikt gatuliv. Jacobs (1961) påpekar även vikten av 

koncentrationen av människor som bor i ett område. Utan en hög befolkningstäthet så 

skulle det inte finnas underlag till kommersiell service. Detta gäller även områden utanför 

stadskärnorna. Men det är dock viktigt att skilja mellan trångboddhet och den höga 

koncentrationen av människor som Jacobs framhäver i sitt villkor. Det bör finnas en jämn 

koncentration av människor, vilket varierar beroende på område (Jacobs 1961:201–203). 

Jacob (1961) tar dock upp Rittenhouse Square in Philadelphia och North Beach-Telegraph 

Hill in San Francisco som exempel på livliga städer. Båda områdena har 250 bostäder per 

hektar. Hon menar vidare att det är svårt att finna områden med en lägre koncentration 

av bostäder som har ett levande stadsliv (Jacobs 1961:211).  
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 

I denna del presenteras forskning som är relevant för studiens problemområde. Flera 

delar av forskningsöversikten berör användningen av blandstad och blandat boende i 

relation till segregation. 

 

3. 1. Segregation  
Segregation delas vanligtvis in i tre olika kategorier: demografisk, socioekonomisk och 

etnisk segregation. Segregation påverkas av två olika strukturer. Den ena är den byggda 

miljön såsom olika upplåtelseformer, tillgång till verksamheter och kommunikationer 

men även lokalisering av ett område. Den andra strukturen berör flyttningsmönster, 

preferenser och restriktioner som påverkas av hushållen och i institutionernas val. Med 

institutioner menas banker, bostadsförmedlare, mäklare och andra aktörer. Segregation 

skapas och påverkas därmed inte endast genom den byggda miljön utan även av 

maktstrukturer (Holmqvist 2009:84). 

 

Crush (2018) tar upp tre faktorer som tillsammans utgör grunden för den rumsliga 

segregationen i dem svenska städerna. Det är uppdelningen av de tre främsta 

upplåtelseformerna med respektive hustyp; Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. 

Dessa boendeformer är ofta separerade i olika bostadsområden vilket medför en allsidig 

sammansättning. Människors valmöjligheter i bostadsmarknaden är helt beroende på 

individens tillgång till kapital. Resurssvaga grupper har exempelvis endast möjlighet att 

bosätta sig i hyresrätter i vissa områden. Invandrare är en annan grupp som har bristande 

valmöjligheter i bostadsmarknaden och som hänvisas till vissa områden på grund av låg 

hyra och tillgång till bostad. De som egentligen har ett riktigt val i bostadsmarknaden och 

kan påverka bostadssegregationen är resursstarka grupper. Denna grupp har större 

valmöjlighet gällande både upplåtelseform och bostadsområde. Resursstarka gruppers 

valmöjligheter i kontrast till resurssvaga gruppers brist på valmöjligheter är en stor 

bidragande faktor till boendesegregationen (Crush 2018:90–98).  

 

Boendesegregation är helt enkelt ett resultat av det kapitalistiska maktspelet. Det formas 

inte endast av olika ekonomiska resurser eller politiska system. Det är aktörer såsom 

institutioner, företag och media som genom sin ekonomi styr bostadsmarknaden. Det går 

därmed inte att förklara bostadssegregation endast genom att basera det på människors 

olika ekonomiska förutsättningar, politiska system eller som en naturlig betingelse hos 

människor. Enligt forskning så ökar segregation okunskap och intolerans mellan grupper. 

Homogena områden i en stad leder ofta till olika områden med olika utbildningsnivå, 

inkomster och prestationsnivå. (Holmqvist 2009:17). 
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3. 1. 2. Den rasifierade staden 
Irene Molina (2001) hävdar att det finns en föreställning om att invandrare koncentrerar 

sig i vissa områden för att de söker sig till varandra. Denna strävan ska vara ett resultat 

av att viljan att bevara sin kultur och trygghet. Det motiveras ofta med att vissa personer 

från särskilda utomeuropeiska länder förknippas med invandrares boendesegregation 

(Molina 2001: 49–50). Molina (2001) menar vidare att innan man drar slutsatsen bör det 

finnas en medvetenhet över maktförhållandena som råder i samhället. Rasifiering är en 

gräns som utgör ett hinder för vissa grupper gällande att delta i arbetslivet. Segregation 

kan beskrivas som en rasifiering av staden där individer, grupper och institutioner tänker 

och handlar på bostadsmarknaden utifrån en ide om ”ras”. Det finns således tendenser 

till en ”hierarkisk differentiering av segregationsmönster i den svenska staden” (Molina 

2001: 49–55).  

 

3. 2.  Den ideala staden och dess motbilder. 
Tunström (2009) beskriver ideal som en del av en diskurs som kategoriserar olika 

karaktärsdrag. Kategorierna värderas som positiva och negativa vilket skapar en diskurs 

gällande den ideala staden och dess motbilder. Tunström (2009) tar bland annat upp den 

blandade staden som en idealisk motbild mot funktionsseparering. Detta är en av dem 

kategorier som bidrar till konstruktionen av den ideala staden. På liknande vis är ”den 

täta staden” ett ideal och ”den glesa staden” en motbild. På liknande vis målas den glesa 

staden som ett socialt och fysiskt problem medans den täta staden kopplas till sjöutsikt 

och kulturliv. Ett mellanting mellan glest och tätt skulle bli till just vad det är, ett 

mellanting eller endast ingenting. Bilden av den goda staden konstrueras därmed genom 

att värdera begrepp och ställa dem mot varandra. (Tunström 2009:88). 

 

3. 2. 1. Mångfald 
Tunström (2009) beskriver mångfald som synonymt till begreppen variation och 

blandning. Dessa begrepp spelar en central roll i konstruktionen av den goda staden. 

Mångfald används ofta för att referera till den fysiska miljön och den sociala 

sammansättningen. Begreppet används även i samband med begrepp som attraktiv och 

levande. Det som inte består av mångfald är monotont, likt stadens förortsområden. 

Begreppet kan ha olika funktioner i diskursen. Mångfald kan innebära skapandet av 

variation av bebyggelse och stadsrum, varierande funktioner samt variation av 

upplåtelseformer och hushöjder. Tunström (2009) menar även att successiv förnyelse 

bidrar till mångfald. Med det menas att staden ska ses som en struktur som förändras 

över tiden, där strukturen förnyas genom komplettering och återanvändning. På liknande 

vis kan monotona områden motverkas genom mångfald. Att blandning anses vara positiv 

är kopplat med den nutida diskursen om den goda täta staden samt kritiken mot 

modernismen och miljonprogram. I städer som New York kan mångfald istället ses som 

problematiskt. Det kan vara genom bristen på samverkan mellan grupper och stadsdelar. 
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Det kan även jämföras med svenska städer där den mångkulturella staden kan användas 

med en problemorienterad ton. (Tunström 2009:102–104).  

 

3. 2. 2. Howards Trädgårdsstad  
Trädgårdsstaden är en vision som skapades av Ebenezer Howard (1898) och grundades 

på idén om självförsörjande städer (Sarkissian 1976:235). Visionen utvecklades för att 

lösa rådande samhällsproblem i staden. Problemen artade sig i form av trångboddhet och 

låg bostadsstandard, vilket var ett resultat av industrialiseringen under 1800-talets 

England. Med Trädgårdsstaden som modell skulle städerna få en bättre livskvalité med 

större närhet till natur, något som industrialismens städer saknade. Dem naturnära 

kvalitéerna skulle kombineras med storstadens, exempelvis centrala Londons möjligheter 

till arbete. Ett nytt samhälle skulle därmed byggas och skapa en storstadsnära landsbygd. 

Trädgårdsstäderna skulle kombinera landsbygdens och städernas positiva egenskaper. 

Invånarna skulle ha närhet till landsbygdens natur men även stadens närhet till arbete. 

Dessa fördelar skulle gälla alla samhällsklasser. Alla människor i staden skulle få tillgång 

till en fungerande stad med god livskvalité (Bergsten 2010:32 och Holmqvist 2009:31). 

Genom ”garden cities” så har idén om social blandning vuxit och inspirerat forskare. 

Howard intresserade sig dock endast för att blanda staden på stadsnivå, inte på lägre 

nivåer såsom bostadsområden. Trädgårdsstadens modell var segregerad på lägre nivåer, 

gällande klasstillhörighet och inkomst (Sarkissian 1976:235–236). Även Sennett (1905) 

som förespråkade Trädgårdsstaden anser att det bör finnas en boendesegregation på 

bostadsområdesnivå. Han menar att varje klass i samhället är viktig, även om alla inte 

behövde vara representerade på bostadsområdesnivå. Vidare hävdar han att det är 

viktigt att alla samhällsklasser är representerades på stadsnivå (Sarkissian 1976:235–

236). 

3. 2. 3. Granskapsplanering – New Towns 
Trädgårdsstaden har inspirerat flertalet forskare och ett antal bostadsområden har 

skapats med Trädgårdsstaden som inspiration (Holmqvist 2009:31). Grannskapsenheten, 

eller ”New Towns” som den heter på engelska, utvecklades med Trädgårdsstaden som 

inspiration och skulle inrymma ca 60 000 invånare. Visionen med New towns utvecklades 

under 40-talet och ambitionen var att skapa en stad med ”hus i park” med zonering och 

en bättre trafikplanering. New Towns bestod av grannskapsenheter med gemensamma 

kommunikationer som låg kring ett centrum och fungerade som en gemensam plattform. 

Där skulle det finnas ett utbud av affärer, service och möteslokaler. New Towns ansågs 

vara en mer fungerande stad med bättre livskvalité. Utifrån Trädgårdsstadens visioner 

ville man bygga ett tryggare samhälle med bättre gemenskap, utanför de hälsofarliga 

städerna. New Town är känt i Sverige som grannskapsenheten och skiljer sig till viss del 

från den engelska versionen. Den svenska grannskapsplaneringen bestod av fristående 

grannskapsenheter med egna centrum (Nylander 2015:101–102). 
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I kontrast till Trädgårdsstaden så förespråkades det i New Towns för social blandning på 

bostadsområdesnivå. Social interaktion och harmoni skulle främjas mellan olika 

samhällsgrupper. Med hjälp av blandat boende skulle arbetarklassen inspireras av 

medelklassens levnadssätt och således bli bättre samhällsmedborgare. Arbetarklassens 

beteende skulle på så sätt genomgå en positiv förändring. (Sarkissian 1976:232–249). 

Denna vision om New Towns var inte den första, utan spåras tillbaka till Bourneville 

Village. Bourneville Village är Trädgårdsstadens föregångare och uppfördes under slutet 

av 1800 talet. Den var en reaktion på industristadens anonymitet och hälsofarliga 

förhållanden. Här menade man att arbetarklassens beteende hade försämrats och en 

lösning till detta var att bygga städer med en heterogen befolkning. Detta skulle i första 

hand förbättra arbetarklassens beteende och moral (Bergsten 2010:31). Planerare och 

politiker ville med New towns, såsom med Bourneville Village inte skapa ett klasslöst 

samhälle. De ville skapa ett samhälle med en större social gemenskap och trygghet. 

Bostadsstrukturen skulle bestå av en variation av olika hustyper, men med samma 

upplåtelseform, för att skapa en social blandning i områdena. Olika befolkningsgrupper 

med olika behov skulle hitta en passande bostad genom denna blandning. Det var ett sätt 

för att få olika samhällsgrupper att interagera med varandra för att öka kunskapen och 

förståelsen om deras olikheter. Trots denna ambition skulle den sociala blandningen inte 

ske på för låg nivå. Människor från samma sociala klass skulle exempelvis bo i samma 

byggnad. Man skulle kunna mena att blandningen ska ske på ”bostadsområdesnivå” men 

inte på ”bostadsnivå” (Bergsten 2010:35). Fastän grannskapsidén byggde på en social 

blandning, separerades olika sociala grupper många gånger i olika grannskapsenheter. 

Trots visionen om grannskapsplaneringen så har det i praktiken funnits en kluven 

inställning till om en socialt blandad befolkning kan skapa en fungerande stad (Holmqvist 

2009:33). 

 

3. 3.  Blandat boende 
Blandat boende ses ofta som ett medel för heterogena miljöer, alltså för att motverka 

homogena miljöer. Bergsten menar dock att blandning är en fråga om grad, skala och 

sort, då alla områden på ett eller annat sätt är blandade. Det går inte att definiera exakt 

vilken sorts blandning som eftersträvas då synen på ”blandning” har varierat med tiden. 

Det kan helt bero på vilka strategier som råder inom exempelvis nationell stadsplanering. 

Blandat boende är även ett begrepp som avser både fysiska och sociala aspekter 

(Bergsten 2010:23). Blandning utifrån fysiska aspekter kan gälla olika hustyper. Det kan 

vara småhus och flerfamiljshus, låg- och höghus eller upplåtelseformer som äganderätt, 

bostadsrätt och hyresrätt samt lägenhetsstorlekar. Sociala aspekter gäller demografisk-, 

socioekonomisk- och etnisk befolkningssammansättning. Demografisk sammansättning 

berör ålder, kön och hushållstyp såsom singelhushåll, flerfamiljshus, student och 

pensionärshushåll. Socioekonomisk sammansättning berör inkomst, utbildningsnivå och 
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social klass medans etnisk sammansättning berör etnicitet såsom svensk eller utländsk 

(Holmqvist 2009:22). 

 

Begreppet blandat boende används inte alltid explicit inom forskning och planering.  

Inom internationell forskning finner man olika begrepp som används vid strategier och 

visioner som grundar sig på en blandning av hushåll. Bergsten tar upp begrepp som social 

mix, social balance, balance communities, income mix, mixed housing/housing, residential 

mix, diversification, tenure mix/tenure diversification. Dessa begrepp är ett resultat av 

olika strategier som har olika syn på blandning för att skapa en heterogen bostadsmiljö. 

Detta gäller även inom nationell forskning, där så har vissa begrepp använts för att 

beskriva ambitioner för blandat boende: allsidig hushållssammansättning, blandad 

befolkning, bostadsblandning, blandad bebyggelse och upplåtelseformblandade områden 

(Bergsten 2010:21-22).  

 

Bergsten (2010) beskriver att det inom planering inte heller funnits något bestämt 

begrepp som beskriver ambitionen för att skapa heterogena bostadsområden. Begrepp 

som används inom planering är: social blandning, blandad bostadsbebyggelse, 

blandade/varierade boendeformer, heterogen befolkningssammansättning balanserad 

sammansättning av hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, integrerad 

befolkning, bostadsområden. Bergsten menar att råder en samsyn inom både forskning 

och planering, gällande synen på blandning som både en social sammansättning och 

fysisk struktur (Bergsten 2010:21-22).  

 

3. 3. 1. Bostadskarriär  
Musterd och Andersson (2005) anser att en blandning av boende och boendeformer ger 

en positiv effekt på människors förutsättningar och möjligheter i samhället. Det beror på 

att en blandning av hustyper och bostadsformer i ett område ökar människors 

valmöjligheter. Detta skapar förutsättningar att göra bostadskarriär i samma stadsdel. 

Det motverkar ett flyttningsmönster där människor flyttar från stadsdelen när exempelvis 

familjens sammansättning har förändrats eller ekonomin har förbättrats. Blandat boende 

i en stadsdel ger därmed resurssvaga individer tillgång till rummet och minskad 

stigmatisering (Musterd & Andersson 2005:4). Att skapa en social blandning genom 

blandade boendeformer har dock visat sig vara svårt. Marknaden är en viktig faktor vid 

bostadsbyggande vilket medför att även om det enligt planeringen bör byggas med 

blandade boendeformer så är det inte säkert att det realiseras. Aktörerna på marknaden 

har en stor roll i vad som byggs och för vem det byggs, vilket medför att även om det 

byggs fysiskt blandat så finns det flera faktorer såsom bostadsmarknadsstrukturen, 

marknadsekonomin och ekonomin som styr den sociala blandningen (Musterd & 

Andersson 2005:5).  
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3. 3. 2.  Grannskapseffekten 
Det finns inom forskningen och den politiska debatten ett antagande om att 

grannskapseffekter påverkar människors förutsättningar i samhället. Det brukar skiljas 

mellan negativa- och positiva grannskapseffekter, där dem negativa effekterna anses 

förekomma i homogena och resurssvaga områden. Boendesegregation utgör därmed ett 

socialt problem eftersom olika sociala grupper isoleras från varandra. För att minska den 

sociala isoleringen så kan satsningar på blandat boende motiveras (Bergsten 2010:15 och 

Holmqvist 2009: 59–60). Flera studier visar att bostadsområdet har en stor påverkan på 

individens förutsättningar. Det finns exempelvis en koppling mellan bostadsområdets 

socioekonomiska förutsättningar och individens skolresultat, utbildningsnivå, hälsa och 

tillgång till arbetsmarknaden. Segregationen innebär därmed negativa konsekvenser för 

låginkomsttagare, då denna grupp oftast är koncentrerad i socioekonomiskt svaga 

områden (Andersson & alt 2017:7).   

 

Vidare visar Bergstens (2010) studie stora skillnader mellan homogent resurssvaga 

områden och områden med blandade upplåtelseformer gällande utbildning. Individer 

från blandade områden har generellt bättre studieresultat och bedriver högre studier i 

jämförelse med individer från resurssvaga områden. Det finns dessutom ingen signifikant 

skillnad i studieresultat mellan individers från områden med blandade upplåtelseformer 

och individer från homogent resursstarka områden. Det är även viktigt att nämna att det 

främst var den ekonomiska sammansättningen som var av betydelse vid analysen. Den 

etniska sammansättningen hade ingen betydelse gällande individernas studieresultat, 

Detta stämmer överens med andra studier av forskare såsom Wilson (1987), Andersson 

och Subramanian (2006). De menar att arbetslöshet och låg utbildningsnivå genererar 

beteende och attityder i bostadsområdet som skapar negativa grannskapseffekter, vilket 

hämmar barns skolresultat (Bergsten 2010:308–309). 

 

Sociologen Manski (1995,2000) förklarar grannskapseffekten närmare genom att dela in 

begreppet i 3 grupper, endogena, exogena och korrelerade effekter. Med endogena 

effekter menas individens påverkan av grannens beteende och attityder. Exogena 

effekter berör individens anpassning till grannens egenskaper och karaktärsdrag. Detta 

gäller egenskaper som direkt går att påverka. Den sista effekten korrelerade effekter 

berör lokala omständigheter som antingen missgynnar eller gynnar individen. Det kan 

vara i form av institutionell kvalité såsom att vissa områden har sämre skolor och service 

eller att ett område är stigmatiserat vilket försvårar arbetsmöjligheterna (Andersson 

2008:49). 

 

3. 4. Blandstaden som ideal  
Bellander (2005) medger, trots sitt försök att definiera blandstaden, att begreppet är 

mångfasetterat. Det är därför viktigt inom planering att lokalt enas om vad blandstad är, 

då det vaga begreppet har ett brett tolkningsutrymme. Hon menar vidare att begreppet 
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blandstad bör användas på olika sätt inom planering, beroende på områdenas särdrag 

och kvalitéer. Man bör därmed reda ut vilka kvalitéer som behöver tillföras i det specifika 

området innan man talar om blandstaden (Bellander 2005:5–6).  

 

Bellander (2005) beskriver blandstaden som en inspiration från den gamla småstaden. 

Det kan beskrivas som en modell där småstaden planeras i storstaden. En vanlig 

uppfattning av blandstad är att människor ska ha närhet till både bostäder och 

verksamheter och att det ska finnas en funktionsblandning i området. Det ska finnas 

tillgång till småskalig verksamhet men även sociala och kulturella mötespunkter. Hon 

understryker dock att funktionsblandning endast är ett medel och likställs inte med 

blandstad. Blandstad är mer än fysiska strukturer. Där ska offentliga rum befolkas och 

tillgängligheten i rummet säkerställas under olika tider på dygnet. En mer varierad 

funktionsintegration med småskalig verksamhet ska skapa förutsättningar för en ökad 

mångfald och minskat avstånd mellan olika funktioner för gående och cyklister. Man ska 

kunna nå olika funktioner och offentliga rum med kort gångavstånd. En annan viktig 

kvalité är att blandstaden anses bidra till en större social blandning och mångfald bland 

de boende. Det ska således vara möjligt för olika samhällsgrupper att interagera med 

varandra i det offentliga rummet. Bellander menar att just denna kvalité har bidragit till 

att blandstaden beskrivs som ett planeringsmål i flertalet kommunala plandokument. 

(Bellander 2005:5–6). 

 

3. 5. Gentrifiering  
Gentrifiering innebär att ett enkelt och delvis slitet område omvandlas till populärt och 

upprustat. Detta leder till att gatan förändras och hyrorna höjs, vilket tränger undan 

mindre verksamheter och den resurssvaga befolkningen som inte har råd att bo kvar. De 

ny populära områdena domineras oftast av verksamheter och kedjor, som inte sällan 

riktar in sig på konsument- och trendkänsliga konsumenter.  Undanträngningen leder till 

att området blir mer socioekonomiskt- etniskt- och åldersmässigt homogent. Det är 

denna process som kallas för gentrifiering (Thörn, Krusell & Widehammar:2016:11).  

 

3. 5. 1. Begreppet gentrifiering  
Ordet gentrifiering myntades av sociologen Ruth Glass år 1964. Ordet skapades under en 

tid då London genomgick stora förändringar. Medelklassen blev allt större samtidigt som 

restauranger, barer, butiker och olika servicefunktioner blev allt mer utspridda i staden. 

Detta ledde till en betydande förändring i stadslandskapet, något som Glass (1964) 

beskriver som en invadering av staden. Hon menade att medelklassens upprustning av 

fastigheter i staden skulle leda till statusupphöjningar, vilket leder till dyra bostäder och 

en undanträngning av den ursprungliga befolkningen. Denna förändring skedde vanligtvis 

när hyreskontrakt hade löpt ut och medelklassen kunde köpa och renovera dem tidigare 

hyresrätterna. (Thörn, Krusell & Widehammar:2016:11 och Thörn 2018:71–73).  
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Gentrifiering är ingen naturlig process, det handlar om makt och resurser. Det är 

beroende av politisk styrning av kapital och markanvändning. Glass beskriver The Town 

and Country Planning Act som år 1959 gav marknaden större utrymme att reglera mark- 

och fastighetspriser. Detta, menar Glass, kommer leda till konkurrens av fastigheter och 

mark där de som inte klarar konkurrensen trängs undan (Thörn 2018:73). Flera politiska 

faktorer som hyressättningar, stadsplaneringsnormer, fastighetsspekulationer men även 

bostadsbrist och bristande rättigheter för hyresrätter har ett stort inflytande på 

gentrifieringsprocessen. Det går inte heller att se gentrifiering som enbart positiv eller 

som en utveckling av stadsdelen, på grund av upprustning och renovering av området. 

Det är viktigt att vara medveten om att gentrifiering, genom att undantränga den 

kapitalsvaga befolkningen, ökar segregationen mellan olika stadsdelar (Thörn, Krusell & 

Widehammar:2016:11).  

 

3. 5. 2. Nybyggd Gentrifiering  
Catarina Thörn (2014) skiljer dock mellan klassisk gentrifiering och nybyggd gentrifiering. 

Nybyggd gentrifiering är ett fenomen som beskriver ombyggnation av ett större område, 

ofta ett äldre industri- och hamnområde. Området rivs och byggs om från grunden för att 

ge plats åt nybyggda och inte sällan exklusiva bostadsområden. Det sker därmed en 

exkluderande bortträngning av tidigare invånare och verksamheter då de oftast inte har 

råd med nybyggnationens höga hyror. Industriststaden fungerade ofta som en viktig 

handels- och mötesplats. Total nybyggnation kan således leda till att människor och 

verksamhetsutövare förlorar tillgången till platsen. En stor diskussion skapats inom 

nybyggd gentrifiering gällande om de tidigare invånarna får eller inte får ta del av dem 

centrala delarna av staden. Det finns även en föreställning om att medelklassen kan 

omvandla stadens förfall till attraktivitet. Övertagandet av en plats kan därmed anses vara 

legitimt för att civilisera platsen. Detta beskrivs ofta i termer som uppgradering, trygghet, 

hållbarhet och stadsmässighet (Thörn & Holgersson 2014:163–165).   

 

3. 5. 3. Gentrifiering i Östra Kvillebäcken  
Industriområdet ”Gustaf Dalensgatan” som senare kom att bli ”Östra Kvillebäcken” växte 

fram under 30- och 40-talet med småskalig tillverkning som senare under 50-talet 

ersattes med bilverkstäder och plåtfirmor. Men efter oljekrisen på 1980-talet har 

området bestått av småskalig handel, föreningsverksamheter, kulturella verksamheter, 

kontor samt mindre verksamheter som bilverkstäder och restauranger. I samband med 

omvandlingen av Östra Kvillebäcken beskrevs området som kriminellt av politiker och 

tjänstemän. Stigmatiseringen skedde genom media, som var snabb med att svartmåla 

området. Enstaka händelser i Kvillebäcken fick stora och dramatiska rubriker i medier och 

tidningar. Gazaremsan – som området kallades för i folkmun, bestod helt enkelt av 

suspekt verksamhet som ”förgiftade” området. Det krävdes såklart en förändring för ”Vi 
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kan inte ha det på det här sättet”, såsom byggnadsnämndens ordförande Owe Nilsson 

uttryckte sig efter att ha samtalat med stadens största byggherrar. Det var en legitimering 

för att möjliggöra för ett exklusivt bostadsområde i det tidigare industriområdet.  

Här måste det nämnas att Östra Kvillebäcken ligger centralt i Göteborg, med goda 

kollektivtrafik förbindelser. (Thörn & Holgersson 2014:157–158).  

 

Människorna som använde och hade format platsen under långt tid osynliggjordes, även 

deras värdering av platsen osynliggjordes. Rivningarna började två år innan detaljplanen 

antogs vilket medförde att platsen uppfattades som tom och övergiven. Det bidrog till att 

området beskrevs som smutsigt, skräpigt och bortslösat. Detta användes som ett 

argument för att bygga i området utan hänsyn till den tidigare bebyggelsen. Det 

ekonomiska övertagandet krävde att området totalt omvandlades för att kunna 

genomföra nybyggnationen. Samtidigt skedde ett semiotiskt övertagande där platsens 

historia nedvärderades och förtrycktes för att motivera en föreställd framtid utan de 

tidigare människorna och verksamheterna. Det var ett sätt att stigmatisera området för 

att legitimera en total sanering och nybyggnation (Thörn & Holgersson 2014:183–184). 

En total nybyggnation av området har inte alltid varit syftet med Kvillebäckens utveckling. 

Under slutet av 90-talet föreslogs det att området skulle förnyas med ett inslag av nya 

bostäder som skulle integreras med de dåvarande verksamheterna. Området skulle då 

förnyas med hänsyn till dess karaktär. Under denna period och fram till byggstart 

försattes dock området i ett ”permanent provisorium”. Detta innebar att verksamheterna 

i området hindrades från att utvecklas på grund av korttidskontrakt och bristfälligt 

underhåll av lokaler (Thörn & Holgersson 2014:169). 
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4. METOD  

Studiens forskningsmetod utgörs av en innehållsanalys vilket kan användas till flera olika 

sorters texter. Det kan vara skrifter, ljud och bilder. Forskningsmetoden kan beskrivas 

som ett detektivarbete där textens dolda sidor avslöjas. Det är budskap som avsiktligt 

eller oavsiktligt kommuniceras genom textens innehåll som ska undersökas genom 

metoden. Innehållsanalysen behöver därmed inte baseras på författarens avsiktliga 

intentioner för texten. Vidare ska metoden avslöja; Vad texten framställer som relevant, 

De prioriteringar som skildras i texten, De värderingar som framförs i texten, Hur idéer 

hänger samman. (Denscombe 2009:307–308). En negativ sida med forskningsmetoden 

är att den kan tillämpas på flera olika sorters dokument. Eftersom det finns en stor frihet 

i valet av dokument så bör dokumentens autenticitet, trovärdighet och representativitet 

motiveras vid valet av empiri. Tillförlitligheten till de valda dokumenten bör därför 

ifrågasättas (Bryman 2002:297). Vid tillämpning av innehållsanalys riskerar även empirins 

ursprungliga budskap att förvrängas. Detta beror på att texten delas in i mindre enheter 

och kan lyftas ut från sin ursprungliga kontext. Empirin bör således formuleras tydligt och 

enkelt av författaren (Denscombe 2009:307–308). Denscombe (2009) beskriver att 

innehållsanalysen tillämpas i sex steg: 

 
1. Välj ett lämpligt textavsnitt eller bildurval 

2. Bryt ner texten i mindre enheter 

3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data 

4. Koda enheterna i överenstämmelse med kategorierna  

5. Räkna förekomsten av dess enheter  

6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra 

enheter som förekommer i texten 

(Denscombe 2009:307) 

 

Innehållsanalysen ska göras genom att exempelvis välja ett dokument och bryta ner det i 

mindre enhet, utifrån tydliga frågor och teman. Dokumentet kan således analyseras 

utifrån tydliga nyckelord eller utgångspunkter som är knutna till dem föreställningar man 

har kring ett visst tema eller frågeställning. Innehållsanalysen ska användas i denna 

uppsatts för att undersöka två begrepp; hur begreppet blandstad har används av 

kommunen i förhållande till segregation och hur begreppet blandat boende har använt 

av kommunen i förhållande till boendesegregation. Med detta menas vilka intentioner 

med blandstad och blandat boende som kommuniceras i dokumenten (Denscombe 

2009:307–308). Det är således dokumentets avsiktliga eller oavsiktliga budskap med 

blandstad och blandat boende som ska avslöjas. 



  

 25 

 

Innehållsanalysen utgår i denna studie från steg ett till tre då metoden inte kommer att 

användas för att räkna antalet nyckelord i empirin. Studien skulle egentligen innefatta 

steg 5 då undersökningen skulle utgå från nyckelord som utgick från frågeställningen; 

Hur har blandat boende som lösning för boendesegration beskrivits i dokumenten. 

Nyckelorden skulle användas för att undersöka i vilken omfattning dem används i den 

valda empirin. Nyckelorden som skulle styra analysen av empirin var blandstad, 

mångfald, integration, blandad befolkning, blandad bebyggelse, boendesegregation och 

blandning. Men de valda nyckelorden kunde inte tillämpas på detaljplanerna då 

nyckelorden inte användes explicit i detaljplanedokumenten. Metoden tillämpas således 

utifrån utgångspunkter som formades genom studiens två första frågeställningar. 

Empirin kommer studeras utifrån denna analysram vilket ska identifiera kommunens 

visioner med respektive definition;  

 

Frågeställning 1 
Hur ser visionen om den blandade staden som medel mot segregation ut från 

översiktsplan till detaljplan i Göteborg stad? 

Utgångspunkt 1 
Kommunens huvudvisioner gällande den blandade staden för att skapa social blandning. 

 

Frågeställning 2 
Hur ser visionen om blandade boendeformer som medel mot boendesegregation ut 

från översiktsplan till detaljplan i Göteborg stad? 

Utgångspunkt 2 
Kommunens huvudvisioner gällande användningen av blandade boendeformer för att 

skapa en social blandning. 

 

4.1. Val av Empiri 
 

Empirin består av Göteborgs översiktsplan samt tre detaljplaner från Göteborg kommun; 

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen, Detaljplan för Blandad 

stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken och Detaljplan för Östra Kvillebäcken. Materialet 

bedöms vara autentiskt och trovärdigt eftersom planerna har producerats av Göteborg 

kommun vilket anses vara en pålitlig källa.  

 

Valet av empiri grundade sig på att syftet med studien var att undersöka Göteborg 

kommuns visioner från översiktsplan till detaljplan. Därför undersöktes Göteborg 

kommuns översiktsplan och tre detaljplaner. Urvalet av detaljplaner baserades på att det 

framgick att detaljplanerna planerades för att skapa blandstäder. Eftersom blandade 

boendeformer är ett viktigt mål i blandstaden så innefattades begreppet i urvalet. För att 

skapa en variation bland det utvalda materialet valdes även detaljplaner som omfattar 

områden i olika storlek. Urvalet av empiriskt material utgick även från utsatta tidsramar. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

5. 1. Översiktsplan Göteborg kommun 
 
Göteborg kommun fick i uppdrag att ta fram översiktsplanen av kommunstyrelsen år 

2005. Planen blev antagen år 2009 (Göteborg kommun 2009a).  

 
Utgångspunkt 1 
Kommunens huvudvisioner gällande den blandade staden för att skapa social blandning. 

 

Göteborg kommun framhäver att trygghet och mångfald är starkt knutna till varandra. 

Den blandade staden är därför en viktig del av kommunens ambitioner att uppnå ett 

tryggt och attraktivt Göteborg. I översiktsplanen framgår det tydligt att blandstaden ska 

överbrygga barriärer och binda samman stadsdelar. Det är ett sätt för kommunen att öka 

integration, trygghet och stadens attraktivitet. Tryggheten är även en faktor som är starkt 

kopplat till mångfald. Kommunen poängterar att Sverige idag består av en mångfald av 

människor och att det därför är viktigt att ta hänsyn till detta vid översikts- och 

detaljplanering. Därför ska den blandade staden vara en plats för alla människor oavsett 

bakgrund. Det är blandningen av boende, arbetande och besökare som berikar stadslivet. 

(Göteborg kommun 2009a:35–38, 85). I likhet med Göteborg kommun betonar Jacobs 

(1961) vikten av mångfald i staden och hur det påverkar livet på gatan. Jacobs menar att 

gatan bör vara befolkad under olika tider på dygnet för att skapa trygghet i staden. Det 

ska finnas en blandning av bostäder, verksamheter och offentliga rum för att olika 

människor ska mötas och involveras i varandra. En mångfald av människor och 

verksamheter leder därmed till olika rörelsemönster vilket skapar ett stort gatuliv i 

staden. Med det hävdar hon att mångfald är en viktig faktor för att skapa trygghet i 

staden. (Jacobs 1961:29–30, 56–59).  

 

Detta går i linje med Göteborg kommuns strategi om mångfald och den attraktiva 

stadsmiljön. Kommunen menar att det inte räcker med en funktionsblandning i staden. 

Det finns även en stor ambition att skapa befolkade och trygga offentliga rum som är 

tillgängliga för alla samhällsgrupper. Blandstaden ska minska segregation genom att 

möjliggöra för möten mellan människor. Detta kan vara i form av större och mindre torg, 

handel, parker, idrottsplats och kulturella lokaler. Det kan vara genom en blandning av ny 

och äldre bebyggelse, variation av kvarter och upplåtelseformer, vilket skapar en 

variationsrik sammansättning i rummet. Detta gäller både vid omvandling av centrala 

förnyelseområden och komplettering av områden (Göteborg kommun 2009a:35, 84–38).  
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Utgångspunkt 2 
Kommunens huvudvisioner gällande användningen av blandade boendeformer för att 

skapa en social blandning. 

 
Göteborg kommun framhåller att blandat boende ska bidra till ett attraktivt och 

sammanbundet Göteborg. Vidare menar kommunen att blandat boende bidrar till 

trygghet och mångfald, vilket framställs som ett medel för att skapa en attraktiv stad med 

ett rikt stadsliv (Göteborg kommun 2009a: 35, 59). Boendesegregationen beskrivs som 

ett fenomen som främst påverkar resurssvaga grupper negativt då denna grupp inte har 

resurser att påverka sin boendesituation. Områdena beskrivs som stigmatiserade med en 

hög grad av utanförskap vilket påverkar individerna negativt. Kommunen anger att 

boendesegregationen ska motverkas genom olika upplåtelseformer i varierande storlekar 

och hustyp. I kontrast till detta så beskrivs boendesegregation i form av seniorboende, 

studentboende och exklusiva bostadsområden som positiva och frivilliga (Göteborg 

kommun 2009a: 84–91). Jacobs (1961) kritiserar dock all slags homogenitet och menar 

att det skapar ointressanta och döda städer. Hon hävdar att staden uppfattas utifrån livet 

på gatan, vilket innebär att om gatan är otrygg vissa tider på dygnet så kommer det spegla 

sig på staden eller stadsdelen. Vidare menar hon att en homogen fysisk miljö skapar en 

homogen social miljö. Detta medför att gatan endast är befolkad under vissa tider på 

dygnet vilket kan skapa otrygghet, särskilt kvällstid. Det krävs ett möte mellan olika 

boende, anställda och besökare för att skapa en ständig rörelse i staden och bidra till ett 

förtroende mellan människorna och trygghet under dagens alla timmar (Jacobs 1961:47–

61).  

 

Att Göteborgs kommun särskiljer mellan positivt segregerade och negativt segregerade 

områden medför att endast homogent resurssvaga områden framställs som ett 

segregationsproblem (Göteborg kommun 2009a: 84–91). Norbert Elias (1999) anser att 

när områden stämplas som bra eller dåliga handlar det om ett maktspel. Detta förklaras 

genom modellen ”etablerade och nykomlingar”. Den etablerade gruppen upprätthåller 

den sociala kontrollen genom deras gemenskap, som exempelvis gemensamma normer 

och traditioner och lokala föreningar, kommunen eller gruppens dominans i arbetslivet. 

Eftersom nykomlingarna hade andra värderingar och således ansågs oförmögna att följa 

dem etablerades normer och regler så blev dem tillskrivna negativa egenskaper. 

Stigmatiseringen av nykomlingarna drabbade inte endast gruppen utan även deras 

område. Med tiden accepterade nykomlingarna den negativa stämpeln och uppförde sig 

utefter detta. Detta skapar ett ojämnt maktförhållande mellan grupperna med en hierarki 

av moralisk värdering (Elias & Scotson 1999). Kommunen menar att lösningen är att de 

segregerade områdena ska kompletteras med varierade upplåtelseformer, hustyper, 

bostadsstorlekar och funktioner med olika innehåll, form och pris. Vidare hänvisar 

kommunen till att nya boendeformer och funktioner som tidigare saknades i dem 
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segregerade områdena kommer öka individernas valfrihet vid valet av bostadsområde. 

Även centrala områden där nya kvarter ska utvecklas pekas ut för social blandning genom 

blandade boendeformer. Göteborg kommun vill på detta vis omvandla segregationen till 

integration i staden (Göteborg kommun 2009a: 63–64, 84–91). Blandning av bostäder 

och funktioner har enligt Jacobs en viktig betydelse för livet och rörelsen i staden. Det är 

därför viktigt att staden erbjuder besökare, boende och anställda en variation som möter 

olika människors behov. Ett varierat område skapar förutsättningar för att befolkas av en 

mångfald av människor som har olika ärenden i staden. Detta skapar fler möten mellan 

främlingar i området vilket skapar en trygghet som återspeglar sig på samhället i sin 

helhet. (Jacobs 1961). Här skulle det kunna dras paralleller mellan Jacobs strävan att 

omvandla otrygghet till trygghet och Göteborgs kommuns ambition att omvandla 

segregation till integration i staden.    
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5. 2. Detaljplan för Östra Kvillebäcken, Södra delen inom 
stadsdelarna Kvillebäcken och Brämaregården i 
Göteborg 
 
Detaljplanen för Östra Kvillebäcken vann laga kraft 14 december 2009. Planen omfattas 

inte av Göteborg översiktsplan 2009, utan grundar sig på översiktsplanen från 1999. 

Planarbetet påbörjades dock parallellt med Göteborg översiktsplan 2008 och gick i laga 

kraft efter att översiktsplanen antagits. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för 1600 

bostäder. Planområdet omfattar cirka 11,5 hektar. Planen baseras på en kvarterstruktur 

med 15 olika kvarter där kvartersidorna är av varierande längd. Planen för Östra 

Kvillebäcken är den första etappen på utvecklingen av Backaplan som har målet att bli en 

attraktiv blandstad (Göteborg 2009b:1–3). 
 

Göteborgs kommun (2009b). Detaljplan för Östra Kvillebäcken, Södra delen inom stadsdelarna Kvillebäcken 

och Brämaregården i. Göteborg: Göteborg stad.  
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Utgångspunkt 1 
Kommunens huvudvisioner gällande den blandade staden för att skapa social blandning. 

 

I detaljplanen för Östra Kvillebäcken så syns kommunens ambitioner tydligt gällande 

blandning av bostäder och arbetsplatser. I plankartan möjliggörs det för en blandning av 

fem olika funktioner inom planområdet; bostäder, kontor, förskola, handelsverksamhet 

och centrumverksamhet. Det möjliggörs även för en park samt två större torg och fyra 

mindre torg. Vidare anger plankartan att det ska finnas bostäder i 12 av 15 kvarter och 

begränsar handel och kontor till bottenvåningen i dessa kvarter (Göteborg kommun 

2009b). Det nämns även i planbeskrivningen att blandningen av verksamheter och 

mötesplatser ska bidra till trygga och befolkade gator under olika tider på dygnet 

(Göteborg kommun 2009b:27). Det förhåller sig till kommunens visioner i översiktsplanen 

om blandstaden som en stad med en variation av funktioner och offentliga rum 

(Göteborg kommun 2009a). Enligt Jacobs (1961) bidrar denna variation till en mångfald 

av människor med olika ärenden rör sig på gatan. Detta medför att olika människor; 

invånare, främlingar som anställda involveras i varandras liv, vilket möjliggör ett 

förtroende mellan människorna i området. Jacobs menar att detta skapar trygghet i 

området vilket tydliggör behovet av varierande funktioner och offentliga rum i staden 

(Jacobs 1961).  Blandningen av funktioner som detaljplanen anger överensstämmer även 

med Jacobs första villkor för mångfald som medför en blandning av primära funktioner. 

Jacobs menar att utan en blandning av primära funktioner så finns det inget underlag för 

sekundära funktioner. Med primära funktioner menas funktioner som lockar till sig 

människor som har olika ärenden i staden. (Jacobs 1961). Som tidigare nämnt möjliggörs 

det för bostäder, kontor, förskola, park och flera torg i detaljplanen. Dessa funktioner 

kommer skapa ett underlag för sekundära funktioner vilket enligt plankartan är handels- 

och centrumverksamhet.  

 
Planbeskrivningen anger att ingen byggnad bedöms vara oersättlig och det nämns inte 

att bebyggelsen ska bevaras. Bebyggelsen inrymmer exempelvis verksamheter och 

kulturella föreningslokaler som är beroende av låg hyra. Planbeskrivningen anger även 

att verksamheter som inte klarar hyreshöjningen efter planförslagets genomförande 

kommer flytta och ge plats åt nya verksamheter. Kommunens inställning till varierade 

prisklasser genom äldre bebyggelse i blandstaden är därmed tydlig. (Göteborg kommun 

2009b:4–9, 27–28). Detta överensstämmer inte med Jacobs (1961) tredje villkor för 

mångfald. Jacobs hävdar att bevarandet av äldre bebyggelse vid nybyggnation är viktig 

för att möjliggöra för bostäder och lokaler med olika prisklasser och en socioekonomisk 

blandning i området. Jacobs påpekar att det är viktigt att vid planering ta hänsyn till 

områdets särdrag och karaktär (Jacobs 1961). Utifrån planområdets storlek och antalet 

nya bostäder så ligger befolkningskoncentrationen på 139 bostäder per hektar (Göteborg 

kommun 2009b:1–3). Det är lägre än Jacobs rekommendation på 250 bostäder per 

hektar. Jacobs menar att städer med cirka 250 bostäder per hektar oftast har en god 
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befolkningstäthet och mångfald i staden. Vidare menar hon att en god koncentration av 

människor bidrar till befolkade gator och ett rikt stadsliv. (Jacobs 1961). 

 

Utgångspunkt 2 
Kommunens huvudvisioner gällande användningen av blandade boendeformer för att 

skapa en social blandning. 

 

Det redogörs i planbeskrivningen att blandningen av bostäder och verksamheter kommer 

skapa ett omväxlande socialt liv. Vidare beskriver Göteborg kommun att stadsdelen ska 

kompletteras med boendeformer och lägenhetsstorlekar som saknas. Detta ska skapa 

förutsättningar för nya boendegrupper och möjliggöra för en blandad befolkning. 

(Göteborg kommun 2009b:27–28). Denna värdering kan kopplas till Jacobs teori om den 

levande staden. Hon lägger stor vikt vid att staden ska planeras för mångfald. Ett område 

ska kunna erbjuda en variation av funktioner för att locka olika människor och bemöta 

deras krav och behov. Att gatan befolkas av en mångfald av funktioner och människor är 

som nämnt i översiktsplanens analys, en viktig faktor för stadens trygghet (Jacobs 1961). 

Genom att Göteborg kommun skapar förutsättningar för olika upplåtelseformer och 

bostadsstorlekar så möjliggör dem även för att östra Kvillebäckens gator ska befolkas av 

en större variation av människor.  
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5. 3. Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid 
Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen i 
Göteborg 
 

Detaljplanen för Karlavagnsplatsen vann laga kraft 18 december 2017. Det anges att 

planförslaget överensstämmer med den rådande översiktsplanen som blev antagen 

2009. Planen är en del av det långsiktiga målet att utveckla stadsdelen Lindholmen till en 

attraktiv blandstad samt överbrygga befintliga barriärer i området.  Detaljplanens syfte 

är att möjliggöra för en tät blandstadsbebyggelse i åtta kvarter. Planen har även två 

allmänna torg- och lek ytor inom kvartersturkturen. I planområdets norra del finns även 

allmänna parkområden. Planområdet omfattar 7.5 hektar (Göteborg 2017b:3–8). 

 
 

 

Göteborgs kommun (2017b). Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom 

stadsdelen Lindholmen i Göteborg. Göteborg: Göteborg stad. 

 

 

Utgångspunkt 1 
Kommunens huvudvisioner gällande den blandade staden för att skapa social blandning. 

 
I likhet med detaljplanen för östra Kvillebäcken så möjliggörs det för blandade funktioner 

i plankartan för Karlavagnsplatsen. Plankartan möjliggör för åtta kvarter med bostäder, 

kontor, skola, vård, underjordiskt garage, hotell, centrumverksamhet. Det möjliggörs 
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även för offentliga platser i form av ett antal torg och parker i varierande storlekar, därav 

vissa ligger inom kvarterstrukturen. Alla kvarter möjliggörs för blandade funktioner, men 

somliga begränsas till att bestå av en viss procentenhet bostäder (Göteborg kommun 

2017a). Det anges även i planbeskrivningen att verksamheterna bör koncentreras till 

bottenvåningen samt bestå av både resursstarka och mindre resursstarka aktörer. Detta 

ska bidra till ett varierat utbud som möter allas behov, oavsett bakgrund, resurser och 

ålder. För att möjliggöra detta anger planebeskrivningen att en ny affärsmodell behöver 

utvecklas (Göteborg kommun 2017b:8, 83). Blandningen av funktioner som anges i 

plankartan förhåller sig till Jacobs första villkor för mångfald; blandning av primära 

funktioner. Funktionerna inom planområdet består främst av en blandning av primära 

funktioner. Det är bostäder, kontor, skola, vård, underjordiskt garage, torg samt parker 

som skapar underlag för hotell- och centrumverksamheten i området. Det krävs en 

variation av invånare, främlingar och verksamheter för att skapa en rörelse i staden. Detta 

vore inte möjligt utan bostäder, kontor och andra primära funktioner som befolkar 

gatorna och skapar en trygghet och underlag för kommersiell verksamhet och därmed 

även besökare (Jacobs 1961). 

 

Likt detaljplanen för Östra Kvillebäcken planeras det inte för att bevara äldre bebyggelse 

inom planområdet. Planbeskrivningen anger att bebyggelsen inrymmer akutboende för 

missbrukare, replokaler, filmstudio, verkstäder, lunchrestauranger och träningslokaler. 

Dessa kommer inte erbjudas ersättningslokaler vid planens genomförande. Detaljplanen 

för Karlavagnsplatsen möter därmed inte Jacobs tredje villkor för mångfald. Hon menar 

som tidigare nämnt att blandning av ny och äldre bebyggelse är viktigt för att skapa 

varierade prisklasser. Dessa faktorer är viktiga för att skapa en mångfald bland boende, 

verksamheter och besökare (Jacobs 1961). Det är även denna mångfald som Göteborg 

kommun stävar efter i sin översiktsplan.  

 

Utgångspunkt 2 
Kommunens huvudvisioner gällande användningen av blandade boendeformer för att 

skapa en social blandning. 

 
Göteborg kommun anger att det ska finnas en variation av bostäder i storlek och 

upplåtelseform. Det ska exempelvis finnas bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter 

och äldreboende i området (Göteborg kommun 2017b:9). Detta kan som tidigare nämnt 

i analysen kopplas till Jacobs teori då hon lägger stor vikt vid mångfald. Staden behöver 

en variation av människor som rör sig i området för olika ärenden. Det är endast då gatan 

befolkas under olika tider på dygnet och skapar ett levande stadsliv (Jacobs 1961). 
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5. 4. Detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid 
Tändsticksfabriken inom stadsdelen Kallebäck i 
Göteborg. 
 

Planen antogs 22 mars 2016. Detaljplanen gick i laga kraft under två olika tillfällen, vilket 

grundade sig på överklagande över området för bostadsändamål. Planen för kvarteret 

med verksamhetsändamål gick i laga kraft 24 december 2016. Detaljplanen stämmer 

överens med Göteborg översiktsplan 2009. Området över kvarteret för bostadsändamål 

gick i laga kraft 28 maj 2018. Planens syftar till att möjliggöra för blandad bebyggelse i 

form av bostäder, kontor samt lokaler i bottenvåningen. Planområdet omfattar 1 hektar 

och beräknas inrymma cirka 200–240 bostäder. Detaljplanen är en del av Mölndalsåns 

dalgångs omvandling till en stadsmässig blandstad (Göteborg 2016:3–8). 

 

 
 

Göteborgs kommun (2016). Detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken inom 

stadsdelen Kallebäck i Göteborg. 
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Utgångspunkt 1 
Kommunens huvudvisioner gällande den blandade staden för att skapa social blandning. 

 
Detaljplanen möjliggör för 2 kvarter och omfattar 1 hektar. Det södra kvarteret består av 

bostäder, centrumverksamhet och parkeringsgarage. Det norra kvarteret består av 

kontor, centrumverksamheter och underjordisk parkering. De primära funktionerna 

medges främst i de övre våningsplanen och centrumverksamheterna medges endast i 

bottenvåningarna (Göteborg kommun 2016). Det finns därmed som nämnt i tidigare 

analyser förutsättningar för områdets sekundära funktioner vilket ett viktigt villkor för 

mångfald i staden enligt Jacobs (1961). Bostadsbebyggelsen är en ny primär funktion för 

området. Marken inom planområdet är obebyggt men runt planområdet inrymmer 

bebyggelsen endast kontor, parkeringsplatser och verksamheter som bilverkstäder. 

Planbeskrivningen anger att den nya blandningen av funktioner kommer leda till att fler 

människor rör sig på gatorna och ett bredare möte mellan anställda och boende kommer 

skapas (Göteborg kommun 2016:9, 28). Detta menar Jacobs (1961) beror på att de 

sekundära funktionerna inte endast ska locka boende och arbetare i området, utan även 

besökare. Men om det inte finns ett kundunderlag som lockas till området med olika 

ärenden under olika tider på dygnet så kommer inte gatan befolkas. Om kontor är den 

enda primära funktionen i området så kommer människorna som lockas till området vara 

homogent vilket lede till att gatan töms exempelvis efter arbetstid. Med en mångfald av 

människor med olika behov och ärenden så blir gatan livlig vilket skapar en trygghet i 

området samt lockar besökare. (Jacobs 1961). Befolkningstätheten i området ligger på 

cirka 200–250 vilket är strax under Jacobs hänvisning till 250 bostäder per hektar. Detta 

överensstämmer med Jacobs fjärde villkor för mångfald; koncentration av människor. 

Som tidigare nämnt i analysen för Kvillebäcken så bidrar en hög koncentration av 

människor till befolkade gator och en levande stad (Göteborg kommun 2016 och 

Jacobs:1961). 

 

Utgångspunkt 2 
Kommunens huvudvisioner gällande användningen av blandade boendeformer för att 

skapa en social blandning. 

 
Göteborgs kommun beskriver att bostäderna främst ska bestå av smålägenheter. 

Anledningen till detta motiveras med att barnfamiljer förmodligen inte vill bo i ett område 

som är omgivet av trafik (Göteborg kommun 2016:17). Detta står i kontrast mot Jacobs 

som hävdar att det alltid bör planeras för mångfald i staden. Med endast mindre 

lägenheter i området så kan de boende i området utgöra en homogen grupp. Detta 

påverkar rörelsen i rummet och minskar spontana möten mellan människor. Med en 

homogen befolkningsgrupp så minskar rörelsemönstrens variation i staden vilket kan leda 

till att stadens gator töms på folk vissa tider på dygnet (Jacobs 1961). 
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5. 5. Sammanfattande analys  
 

Blandstaden som fysiska strukturer 
Det framgår i översiktsplanen att den blandade staden som medel för social blandning 

kopplas till begreppet mångfald. Det framgår även att kommunen planerar för en 

blandstad som är tillgänglig för alla grupper i samhället. Blandstaden ska vara en plats 

som möjliggör möten mellan olika människor, vilket sträcker sig över funktionsblandning. 

Med detta menar kommunen att den blandade staden ska bestå av en blandning av ny 

och äldre bebyggelse, kulturella föreningar samt mindre och större torg såsom parker. 

Här bör det uppmärksammas att blandstaden även bör bestå av olika upplåtelseformer, 

men det tas upp i den senare delen av analysen som behandlar blandade boendeformer. 

Den nämnda variationen av funktioner och offentliga rum ska minska segregationen i 

Göteborg stad. Stadsdelar ska kopplas ihop genom den blandade staden vilket ska öka 

integrationen, tryggheten och attraktiviteten. Kommunen belyser att det är viktigt att 

fullfölja visionen i detaljplaneringen (Göteborg 2009a). 

 

Men ambitionen fullföljs inte i dem utvalda detaljplanedokumenten. Det framgår i 

dokumenten att det finns en stor koncentration på funktionsblandning. Uppdelningen av 

primära funktioner i övre plan och sekundära funktioner i bottenplan är genomgående i 

alla dokument. Funktionsblandningen säkerställs i plankartan genom antingen en viss 

procentenhet bostäder eller genom att begränsa sekundära funktioner till bottenplan. 

Jacobs (1961) medger att funktionsblandning har en stor betydelse för stadslivet. En 

variation av både primära och sekundära funktioner lockar människor med olika ärenden 

i staden, vilket skapar förutsättningar för möten mellan besökare, anställda och boende. 

Men även för en befolkad gata olika tider på dygnet (Jacobs 1961). I detaljplanen för 

blandad stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken nämns det explicit i planbeskrivningen 

att en blandning av bostäder, kontor och centrumverksamheter ska skapa förutsättning 

för att fler människor befolkar gatan samt möten mellan boende och anställda.  

 

Maktfördelningen i staden 
I översiktsplanen klarlägger Göteborg kommun som tidigare nämnt att det inte räcker 

med funktionsblandning för att skapa mångfald i den blandade staden. Staden såsom 

stadsdelar behöver en blandning av äldre och ny bebyggelse, men även parker och torg i 

olika storlekar. Med detta identifieras ett ytterligare tema mellan detaljplanerna. 

Detaljplanerna för östra Kvillebäcken och Karlavagnsplatsen omfattar redan bebyggd 

mark. Den äldre bebyggelsen i Kvillebäcken inrymmer mindre verksamheter samt kultur- 

och föreningslokaler som är beroende av låg hyra. Detsamma gäller den äldre 

bebyggelsen i Karlavagnsplatsen, vilket exempelvis inrymmer mindre verksamheter, 

replokaler, träningslokaler och akutboende för missbrukare. Men trots kommunens 

ambitioner att blanda äldre och ny bebyggelse i översiktsplanen så tar varken plankartan 

eller planbeskrivningen hänsyn till detta. Förslagen utgår från att bebyggelsen bör rivas 
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eftersom bebyggelsen inte anses vara omistlig. Det anses även i planbeskrivningen för 

Östra Kvillebäcken att det inte är problematiskt att de äldre verksamheterna inte kommer 

klara hyreshöjningarna. Detta motiveras med att nya verksamheter kommer flytta in när 

de äldre verksamheterna flyttar ut från området. Det är således tydligt att endast 

verksamheter som klarar av hyreshöjningen får möjlighet att behålla sin verksamhet i det 

nybyggda området. Kommunen avviker således från översiktsplanen gällande att skapa 

en socioekonomisk blandning i staden. 

 

Avvikelsen mellan översiktsplanen och detaljplanen kan förklaras som ett resultat av den 

maktskillnad som råder i samhället. Franzen (2001) beskriver segregation som en 

hierarkisk åtskillnad utifrån ett visst omdöme där de ”onormala” anses vara ett hot. 

Vidare jämför han den rumsliga differentieringen med etableringen av en mentalsjuk där 

dem ”onormala” ska placeras så långt från de ”normala” som möjligt. Med detta menas 

att den som inte tillhör normen betraktas som ett hot mot de ”normala”. Detta bidrar till 

att skapa insiders och outsiders i samhället (Franzen 2001). Även Elias och Scotson (1999) 

menar maktskillnaden i samhället skapar en hierarki av moralisk värdering. I författarnas 

teoretiska modell skildras de etablerades sammanhållning som stark eftersom den är 

byggd på deras gemensamma värderingar och normer. Nykomlingarna saknade den inre 

sammanhållningen med dem etablerade och till viss del med varandra. Detta skapade en 

rädsla byggd på okunskap hos dem etablerade som stärkte gemenskapen genom att 

stigmatisera nykomlingarna. Detta resulterade i ett ojämnt maktförhållande mellan 

grupperna vilket skapar en hierarki av moralisk värdering (Elias och Scotson 1999). Att 

detaljplanen är juridiskt bindande kan således ha en stor påverkan på avvikelsen mellan 

översiktsplan och detaljplan. I plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet är 

det endast funktionsblandningen säkerställs. I detaljplanerna för Östra Kvillebäcken och 

Karlavagnsplatsen säkerställs även det offentliga rummen. Men planbeskrivningen som 

ska förklara plankartans konsekvenser och genomförande berör aldrig områdena som 

blandstäder ska motverka segregation. Det är enbart i översiktsplanen som kommunen 

framhäver sina ambitioner om den sammanbundna och icke segregerande staden. Elias 

och Scotson (1999) menar att de etablerade som har levt i området i flera generationer 

har förutom en stark gemenskap, även en stor roll och kontroll inom lokala organisationer 

och kommunen (Elias och Scotson 1999).  

 

Blandade boendeformer 
I översiktsplanen framhålls blandade boendeformer som ett medel för att skapa en 

attraktiv stad med trygghet och mångfald. Blandade boendeformer framhålls även som 

ett medel för att motverka boendesegregation. Det ska ske genom att komplettera 

områden med boendeformer som saknas i dem segregerade områdena. Det ska finnas 

en variation av upplåtelseformer, storlekar, hustyper och funktioner i olika priser. 

Detaljplanen för Karlavagnplatsen överensstämmer till stor del med översiktsplanen.  
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Det anges i planbeskrivningen att det ska finnas en blandning av bostads storlekar, 

upplåtelseformer, bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och äldreboenden. Det 

framkommer dock inte något om att skapa olika prisbildningar, vilket framgår i 

översiktsplanen. Detaljplanen för Kvillebäcken föreslår enbart att området ska 

kompletteras med boendeformer och lägenhetsstorlekar som saknas, vilket anges i 

planbeskrivningen. Men detaljplanen för Blandad stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken 

överensstämmer minst med översiktsplanen. Det framgår i planbeskrivningen att 

bostäderna främst ska bestå av smålägenheter, eftersom kvarteret inte planeras för 

barnfamiljer. Det framgår varken i översiktsplanen och detaljplanerna vilka verktyg 

kommunen ska använda för att skapa prisskillnader i bostadsbeståndet. Jacobs hävdar att 

en blandning av byggnader i ålder och skick bidrar till prisskillnader i bostadsbeståndet 

(1961). I översiktsplanen och detaljplanen framgår dock inte blandning av ny- och äldre 

bebyggelse i samband med blandade boendeformer.   
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Utgångpunkten med arbetet var att undersöka Göteborg kommuns vision för blandstad 

och blandade boendeformer som medel mot boendesegregation samt till vem den 

blandade staden planeras till i översiktlig och detaljnivå. I denna del lyfts resultat och 

analys fram och diskuteras utifrån den utvalda forskningsöversikten. Diskussionen 

kommer utgå från dem tre frågeställningar som redovisas i det inledande kapitlet.   

 

1. Hur ser visionen om den blandade staden som medel mot 
segregation ut från översiktsplan till detaljplan i Göteborg stad? 
 

Det framgår i översiktsplanen att begreppet blandstad är förankrat i dem fysiska 

aspekterna. Göteborg kommun ser dem fysiska aspekterna som ett medel för att uppnå 

dem sociala aspekterna med blandstaden. Kommunen skildrar en vision om en flexibel 

stad som planeras för olika människors behov. En viktig del av kommunens ambitioner är 

att staden inte endast ska vara funktionsblandad. Blandstaden ska även bestå av 

byggnader i olika ålder och skick, olika upplåtelseformer, kulturella föreningslokaler samt 

offentliga rum i varierande sort och storlek. Det framgår i analysen att detta ska bidra till 

olika prisklasser vilket ska skapa en stad för alla, där gatan befolkas av en mångfald av 

människor. Vidare ska en blandning av funktioner och offentliga rum skapa en större 

diversitet av människor med olika ärenden under olika tider på dygnet. Detta ska 

sammanbinda stadsdelar och skapa en trygg, attraktiv och integrerad stad. Göteborg 

kommuns vision om blandstaden visar en klar samsyn med Bellanders (2005) definition 

av blandstad. Bellander (2005) beskriver blandstaden som en funktionsintegrerad stad 

med en blandning av bostäder, kulturella och sociala mötesplatser och offentliga rum. 

Vidare problematiserar han detta synsätt och menar att blandstaden är mer än dess 

fysiska strukturer. Funktionsblandning ska således inte blandas ihop med blandstad eller 

bedömas vara ett medel för social blandning. Vidare belyser han vikten av dem sociala 

aspekterna i planeringen av blandstaden, där måste tillgängligheten till stadens 

funktioner och offentliga rum säkerställas för olika individer (Bellander 2005). Dessa 

ambitioner framhävs i översiktsplaneringen men hur dem säkerställs blir en viktig fråga i 

den mer detaljerade nivån.  

 

I analysen framgår det att kommunen främst planerar för funktionsblandning i 

detaljplanerna, trots att kommunen planerar alla områden som blandstäder. Som tidigare 

nämnt i analysen så bidrar blandningen av primära och sekundära funktioner till en större 

variation och mångfald i staden. Men funktionsblandning är inte den enda faktorn som 

krävs för att skapa en social blandning. Det är endast i detaljplanen för Karlavagnsplatsen 

som kommunen belyser en mer socioekonomisk blandning. Kommunen beskriver att en 
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ny affärsmodell behöver utvecklas i området för att skapa förutsättningar för både 

resursstarka och resurssvaga verksamheter, vilket ska bidra till ett varierat utbud  

som lockar en mer varierad befolkningssammansättning till området. Det är just 

koncentrationen på funktionsblandning som Bellander (2005) kritiserar. Han anser att 

användningen av funktionsblandning som ett medel för blandstad är problematiskt då 

blandstaden är mer än dess fysiska strukturer. Detaljplanerna överensstämmer således 

inte med översiktsplanen där kommunen, med undantag från blandade boendeformer, 

även anger att staden bör bestå av kulturella lokaler samt en blandning av bebyggelse i 

ålder och skick.  

 

Utifrån analysen framhäver kommunen inte några visioner i detaljplanerna som berör 

kulturella lokaler eller blandning av ny och äldre bebyggelse. Det syftas i detaljplanerna 

för Östra Kvillebäcken och Karlavagnsplatsen på att den äldre bebyggelsen ska rivas. 

Bebyggelsen i Kvillebäcken inrymmer kulturella föreningslokaler, verkstäder samt mindre 

verksamheter som är beroende av låg hyra. Kommunen har dessutom kontroversiella 

intentioner med detaljplanen för Karlaplatsen då det nämns att äldre bebyggelse ska rivas 

i samma dokument som en ny affärsplan för att skapa en socioekonomisk blandning. 

Bebyggelsen i Karlavagnsplatsen inrymmer, likt Kvillebäcken, mindre verksamheter och 

föreningslokaler men även replokaler och akutboende för missbrukare. Forskare som 

Thörn (2018), och Glass (2016) beskriver denna process som gentrifiering. När hyrorna 

höjs i ett område så undanträngs resurssvaga verksamheter och individer från området. 

De äldre verksamheterna ersätts ofta av resursstarka verksamheter och kedjor som riktar 

in sig på en viss befolkningsgrupp. Detta bidrar ofta till att skapa ett homogent område 

utifrån socioekonomiska-, etniska- och åldersmässiga egenskaper (Thörn, Krusell & 

Widehammar:2016 och Thörn 2018).  

 

Thörn & Holgersson (2014) beskriver gentrifiering som sker i nybyggda områden för 

”nybyggd gentrifiering”. Detta sker när ett område rivs och byggs upp från grunden vilket 

ofta leder till att invånare och verksamheter trängs undan för att ge plats och nya 

verksamheter och exklusiva bostäder (Thörn & Holgersson:2014). Det anges exempelvis 

i planbeskrivningen för Östra Kvillebäcken att hyreshöjningarna i området kan medföra 

undanträngning av äldre verksamheter, men det motiveras med inflyttningen av nya 

verksamheter som klarar hyreshöjningen. Detta skildras av Thörn & Holgersson (2014) 

som beskriver hur människorna som formade gamla Kvillebäcken osynliggjordes vid 

rivningen och nybyggnationen av området. De menar vidare att rivning av bebyggelse 

riskerar medföra att människor och verksamhetsutövare som tidigare befolkade området 

förlorar tillgången till platsen. Övertagandet av ett område ofta sker med motiveringen 

att den ska civiliseras eller uppgraderas. I linje med detta, legitimerades uppgraderingen 

av området genom att området stigmatiserades av media. Det beskrevs som smutsigt, 

kriminellt och på grund av sitt goda läge även bortslösat. Under samma period hindrades 
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dem befintliga verksamheterna genom korttidskontrakt från att utvecklas i området 

(Thörn & Holgersson 2014).  

 

Det framgår även att blandstaden vid detaljplanering inte planeras utifrån områdets 

förutsättningar. Forskare som Bellander (2005) men även författare som Jacobs (1961) 

menar att det är viktigt att planera utifrån områdets förutsättningar. Det är viktigt att 

reda ut områdets särdrag och kvalitéer för att veta vilka faktorer som behöver tillföras i 

staden, sen kan man tala om blandstaden. Detaljplanen för Östra Kvillebäcken och 

Karlavagnsplatsen planerades som om områdena hade samma förutsättningar som 

detaljplanen för Tändsticksfabriken. Då planområdet över Tändsticksfabriken omfattar 

obebyggd mark. Kommunen tog således inte hänsyn till Östra Kvillebäckens och 

Karlavagnsplatsens särdrag och historia vilket även framhävdes som problematiskt 

tidigare i diskussionen.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis finns det ett gap mellan kommunens visioner i detaljplanerna om 

hur den blandade staden ska skapa social blandning och hur kommunen genom 

detaljplanerna faktiskt planerar den blandade staden för social blandning. Det framgår 

endast en vilja om att skapa en stad där alla människor inkluderas och får tillgång till 

platsen, men det framgår inga konkreta ambitioner om hur blandstaden ska skapa en 

sådan social blandning. Det går även att identifiera ett gap mellan kommunens visioner i 

översiktsplanen och visionerna i detaljplanerna. I översiktsplanen framhäver kommunen 

en vision om en blandstad med en blandning av funktioner, kulturella lokaler och ny och 

äldre bebyggelse vilket ska bidra till att gatan befolkas av en blandad sammansättning av 

människor. I detaljplanerna framför kommunen istället en vision om funktionsblandning 

som ett medel för den blandade staden vilket ska skapa en social blandning. 

 

Hur ser visionen om blandade boendeformer som medel mot 
boendesegration ut från översiktsplan till detaljplan i Göteborg stad? 
 
Göteborg kommun anger i översiktsplanen att blandade boendeformer ska motverka 

boendesegregation samt bidra till en attraktiv stad med trygghet och mångfald. Det 

framgår i analysen att kommunen har som vision att bostadsbeståndet ska bestå av olika 

upplåtelseformer, bostadstorlekar, hustyper, funktioner och andra boendeformer i 

varierade prisbildningar som saknas i olika stadsdelar. Det beskrivs i forskningsöversikten 

att separeringen av olika boendeformer i olika områden skapar boendesegregation. 

Crush (2018) beskriver att den svenska bostadsmarknaden främst är uppdelad på 

bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Eftersom möjligheten att köpa en bostad 

eller bostadsrätt är beroende av individens ekonomi så dominerar resursstarka grupper 

bland upplåtelseformerna. Men resurssvaga individer har vanligtvis endast tillgång till 

hyresrätter vilket medför att marknadens uppdelning av upplåtelseformer skapar en 

socioekonomisk uppdelning av människor (Crush 2018). Blandningen kommer enligt 
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Musterd och Andersson (2005) öka människors valmöjligheter och förutsättningar att 

under olika perioder i livet göra bostadskarriär inom samma område. Detta ger även olika 

socioekonomiska grupper tillgång till rummet.  Även Bergsten (2010) framhäver genom 

sin studie att individer från blandade bostadsområden generellt får bättre skolresultat än 

individer från resurssvagt homogena områden. Med detta kan man tala om en negativ 

grannskapseffekt som påverkar individer från resurssvagt homogena områden (Bergsten 

2010 och Holmqvist 2009). Utifrån forskningsöversikten kommer kommunens vision i 

översiktsplanen gällande att blanda boendeformer genom olika upplåtelseformer och 

prisklasser motverka den fysiska boendesegregation som den svenska marknaden har 

skapat men även ge olika samhällsgrupper tillgång till platsen. I detaljnivå finns det 

varierande ambitioner för hur blandningen av boendeformer bör se ut i respektive 

område.  

 

I detaljplanen för tändsticksfabriken anger planbeskrivningen att bostäderna främst ska 

bestå av smålägenheter och detaljplanen för Kvillebäcken beskriver att området ska 

kompletteras med en blandning av boendeformer samt lägenhetsstorlekar som saknas 

på platsen. Men detaljplanen för Karlavagnplatsen överensstämmer till stor del med 

översiktsplanen och anger att det ska finnas en blandning av bostads storlekar, 

upplåtelseformer, bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter samt äldreboenden i 

området. Det framgår dock i forskningsöversikten att synen på blandade boendeformer 

som medel mot boendesegregation problematiseras. Musterd och Andersson (2005) 

belyser svårigheten med att bygga blandade boendeformer som är tillgängliga för alla då 

aktörerna på marknaden har en stor påverkan på vad och till vem det bygg. Även Molina 

(2001) och Holmqvist (2009) hävdar att segregationen i samhället till stor del beror på 

maktskillnader. Holmqvist (2009) menar vidare att maktskillnaden i bostadsmarknaden 

beror på politiska system, aktörer och media som alla är en del av det kapitalistiska 

maktspelet. Var människor väljer att bo är således inte endast baserat på människans 

betingelse att bosätta sig i vissa områden. Det beror även på individens ekonomiska 

förutsättningar och de rådande maktstrukturerna på bostadsmarknaden (Holmqvist 

2009). Undanträngningen av människor genom gentrifiering är även ett resultat av 

kapitalistiska maktspelet som ger marknadens aktörer ett stort utrymme på 

bostadsmarknaden. Fenomenet bidrar till undanträngningen av resurssvaga grupper 

vilket ökar segregationen i staden (Thörn, Krusell & Widehammar:2016).  

 

Slutsats 

I översiktsplanen framgår kommunens vision med blandade boendeformer vara att 

komplettera med boendeformer som saknas i olika områden. Det ska finnas en variation 

av upplåtelseformer, bostadstorlekar, hustyper med olika prisbildning. Kommunens 

vision med detaljplanen för Karlavagnplatsen överensstämmer med detta. Men i 

detaljplanen för Kvillebäcken finns inga tydliga visioner om hur blandade boendeformer 

ska se ut. Kommunen har dessutom inga visioner för blandat boende i detaljplanen för 
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tändsticksfabriken. Som tidigare nämnt framhäver även Crush (2018) att prisbildningar är 

ett viktigt villkor för att blandade boendeformer ska kunna vara tillgängliga för olika 

sociala grupper. Det framgick även i forskningsöversikten att variationen i pris är viktigt 

för att inte tränga ut resurssvaga grupper från området. När marknaden får ett stort 

utrymme att styra mark- och fastighetspriser skapas en konkurrens som tränger undan 

den kapitalsvaga befolkningen, vilket även är en stor del av gentrifieringsprocessen 

(Thörn, Krusell & Widehammar:2016). Nybyggd gentrifiering är en sådan process där 

tidigare invånare trängs undan när dem inte haft råd med nybyggnationens höga hyror 

(Thörn & Holgersson 2014). Det är dock svårt att genom den kommunala planeringen 

kontrollera prisbildningar i ett område, då detaljplaneinstrumentet inte kan styra 

bostadspriserna. Det finns dessutom inga tydliga ambitioner vid komplettering av gamla 

områden att blanda ny- och äldre bebyggelse i olika skick, vilket enligt Jacobs (1961) 

bidrar till betydande prisskillnader i bostadsbeståndet. Detta kan förklara gapet mellan 

översiktsplaneringen och detaljplaneringen. Kommunens visioner med blandat boende i 

översiktsplanen går inte att styra fullt ut i detaljplaneringen. Detaljplanen är jämfört med 

översiktsplanen även juridiskt bindande vilket kan leda till att kommunens visioner i 

detaljplanenivå påverkas av andra intentioner såsom politiska och aktörer på marknaden.  

Göteborg kommuns visioner med blandade boendeformer i översiktsplanen saknar 

således verktyg inom detaljplaneringen för att kunna realiseras. 

 

För vem planeras den blandade staden? 
Utifrån frågeställningarna som diskuterades ovan framgår det att kommunens visioner 

med blandstad och blandat boende i översiktsplanen inte fullföljs i detaljplanenivå. I 

översiktsplanen framhåller kommunen en ambition om att skapa en stad där alla 

människor oavsett bakgrund har tillgång till platsen. Men i detaljplanerna framgår det 

inga ambitioner för hur blandstaden ska skapa en social blandning där olika människor 

inkluderas och får tillgång till platsen. Istället framgår det att kommunen planerar för 

nybyggd gentrifiering i Kvillebäcken och Karlavagnsplatsen, vilket beror på marknadens 

inflytande på bostadsmarknaden och därmed på den kommunala fysiska planeringen. 

Äldre bebyggelse i Kvillebäcken och Karlavagnsplatsen rivs exempelvis för att ge plats åt 

exklusiva bostäder. Områdena planerades även utan hänsyn till platsens historia och 

karaktärsdrag. Här är det även värt att nämna att kommunen skiljer mellan positiv och 

negativ segregation i översiktsplanen. Det framgår därmed att exklusiv nybyggnation som 

ger goda ekonomiska konsekvenser är viktigare för kommunen än en blandning av 

bebyggelse i olika ålder och skick. Det framgår således att den blandade staden planeras 

för en viss grupp av människor. Resultaten visar att kommunen vill med detaljplanerna 

planera områden som attraherar resursstarka grupper till platsen. Kommunen är dock 

inte den enda protagonisten i planeringen, då aktörer spelar en stor roll.  

 

Utifrån analysen framgår det att avvikelsen mellan översiktsplanen och detaljplanen kan 

bero på maktskillnader i samhället. Forskare som Franzen (2001) samt Elias och Scotson 
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(1999) menar att maktskillnader skapar en skillnad i värdering av moral vilket kan 

medföra att grupper som tillhör den värderade normen stämplar andra grupper. Denna 

värdering av olika gruppers moral framhävs även av Thörn och Holgersson (2014). De 

beskriver hur rivningen av Östra Kvillebäcken legitimerades genom att stigmatisera 

området med hjälp av media. Genom att stigmatisera området förtycktes områdets 

historia och människorna som hade byggt upp den. Detta är ett exempel på hur 

kommunen trots sina ambitioner i översiktsplanen, påverkas av maktstrukturerna på 

marknaden.  

 

Förslag för vidare studier 
Avslutningsvis bör det nämnas att svagheten med denna diskussion är att den endast har 

en någorlunda ytlig karaktär. För att kunna utföra en mer nyanserad diskussion krävs det 

ett mer omfattande teoretiskt perspektiv, vilket är ett förslag för vidare studier. Vidare 

finns det flera aspekter i tid och rum som skulle kunna inkluderas i vidare studier. En 

vidare studie skulle kunna omfatta flera kommuner för att undersöka om problematiken 

med användningen av begreppen blandstad och blandade boendeformer som medel mot 

segregation är ett generellt problem, nationellt som internationellt.  
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