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1. Inledning

Idén till det här kandidatarbetet föddes när jag under samma vecka läste två mycket intressanta 
texter. Den ena var en artikel i Sveriges radio där arkitekten Lisa Deurell menade att villaägare i 
Stockholm kan tillskapa bostäder till 160 000 personer genom att förtäta i stadens villaområden 
(Sveriges Radio, 2018). I artikeln stod att i Stockholms läns 14 mest centrala kommuner består 72 
procent av ytan med bostäder av småhusområden. Samtidigt bor enbart 21 procent av befolkningen 
i dessa områden. Tanken var fascinerande eftersom jag under mina studier och mina två år som 
planarkitekt på Borlänge kommun främst behandlat förtätning i en urban kontext. Varför har inte 
fler tagit ett grepp på förtätning av villaområdena när det tycks finnas så stor potential? Den andra 
texten var Hyresgästföreningens rapport Mångfald och segregation i Sverige. Där stod att min 
hemstad Borlänge, tillika kommunen jag varit yrkesverksam i, har Sveriges tredje högsta 
segregation i tätorten (Hyresgästföreningen, 2018). Rapporten visar att segregationen till stor del 
orsakas av den låga mångfalden i villaområden. Här föddes den fråga som varit utgångspunkten i 
detta kandidatarbete - kan kommunen genom fysiska planeringsstrategier utveckla villaområden 
för att motverka två centrala problem för dagens stadsplanering; bostadsbrist och segregation. 

1.1 Problemformulering

”Vi står inför en jättelik bostadsutmaning, och det finns ingen logik i att villaområden skulle vara 
undantagna från att bidra till detta” - Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga 
Tekniska Högskolan.  

Segregation som fenomen har funnits enda sedan de första städerna. Det finns belägg för att en av 
de första städerna, Babylon, var indelad i relativt distinkta kvarter. De yttre delarna av staden var 
öppen för alla medan de centrala delarna var reserverade för kungen och prästerna. I många 
medeltida städer bodde de mer bemedlade i stadens centrum, medan de fattigare bodde i stadens 
utkanter. Samma typ av uppdelning präglade det svenska bondesamhället på landsbygden, där de 
självägande bönderna bodde längs bygatan medan jordbrukets underklasser fick bosätta sig i byns 
utkanter eller på de så kallade utmarkerna utanför byn. I de svenska bruksorterna och 
industriorterna bodde brukspatronen i en ände av samhället medan arbetarna bodde uppdelade i 
olika delar, där bostäderna har olika standard och olika storlek, beroende på yrkesgrupp och status 
(Andersson m.fl., 2008, sid. 87-88). 

Även om segregation har funnits lika länge som städer existerat, så är segregation som begrepp 
relativt nytt i Sverige. I Sverige har diskussionen kring segregation pågått i några decennier, och 
handlade till en början främst om socio-ekonomiska segregationsprocesser i 
miljonprogramsområdena. Idag diskuteras begreppet utifrån flera olika typer av segregation som 
samverkar bl.a. demografisk, socioekonomisk och etisk. Debatten har blivit allt mer intensifierad i 
och med ökad invandring, en ändrad arbetsmarknad och ökad arbetslöshet vilket skapat tydligare 
socio-ekonomiska klyftor i samhället. Det har visat sig att det finns tydliga samband mellan 
segregation, marginalisering, utanförskap och polarisering (Andersson m.fl., 2008, sid. 87-88).  

Att motverka segregation är ett högt prioriterat mål och en central fråga i mycket av det politiska 
arbetet. I FN:s (u.å.) hållbarhetsmål anges hur arbetet bör ske för att säkerställa en hållbar framtid. 
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För mål nummer elva, Hållbara städer och samhällen, presenteras ett antal delmål. Dessa delmål 
innefattar bland annat en satsning på effektivare resursanvändning och integration. 

Också på regeringsnivå är arbetet med att motverka segregation högt prioriterat för ett tryggt och 
hållbart Sverige. I regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation står att 
det är av största vikt att minska klyftorna i samhället för att skapa ett Sverige som håller ihop. I 
arbetet är planering för mångfald i bostadsmiljön en viktig del (Regeringskansliet, 2018).  

I arbetet med att motverka bostadssegregation har mycket fokus och resurser riktats mot 
miljonprogramsområdena. Det kan tyckas självklart att rikta resurserna för att motverka 
bostadssegregation till dessa områden, men det finns en risk att det kan få stigmatiserande effekter. 
Att motverka bostadssegregation är inte bara en fråga om åtgärder i de mest socio-ekonomiskt 
utsatta områdena, utan måste förstås som ett problem för hela staden där alla homogena 
bostadsområden är del i problemet (Andersson m.fl., 2008, sid. 89). Medan stort fokus riktats mot 
miljonprogramsområdena har betydligt mindre ljus riktats mot städernas villaområden. 
Villaområdena har ofta en homogen invånargrupp och är därför starkt bidragande till problemet 
med bostadssegregation. Förutom att villaområdena är problematiska ur segregationssynpunkt så 
är bebyggelsestrukturen ineffektiv och ur många aspekter ohållbar (Paradiso Arkitekter 2015, s. 
26). 

Samtidigt står många av Sveriges kommuner inför en stor bostadsbrist. Enligt Boverkets 
bostadsmarknadsenkät 2018 lider 243 av landets 290 kommuner av bostadsbrist. För att rå bot på 
bostadsbristen behöver 93 000 bostäder byggas årligen de kommande tre åren. Det motsvarar ett 
nytt Uppsala varje år. Värst slår bostadsbristen mot de mest utsatta grupperna i samhället; äldre, 
nyanlända och unga vuxna (Hyresgästföreningen, 2018). Underskottet på nya bostäder hämmar 
flyttkedjor vilket är något som främst drabbar personer som redan är svaga på bostadsmarknaden 
(Boverket 2005, sid. 8). Ett annat problem med bostadsbristen och den rådande bostadsmarknaden 
är att de nya bostäder som byggs främst är lägenheter med två eller tre rum vilket begränsar 
utbudet för de personer som är i behov av mindre eller större lägenheter (Boverket, 2005, sid. 5). 
Det finns alltså en tydlig koppling mellan bostadsbrist och segregation. Men det finns också en 
stor potential i att nyttja den höga efterfrågan som finns på bostadsmarknaden för att bygga nya 
bostäder på för ökad integration och mångfald. Villaområden är högintressanta ur det perspektivet, 
där finns stor potential att förtäta de glesa strukturerna och samtidigt öka mångfalden i dessa ofta 
homogena områden. Att uppmuntra privatpersoner att bygga till och hyra ut en del av sin bostad är 
ett sätt att skapa alternativ till dagens bostadsmarknad eftersom det är ett byggande som är 
betydligt billigare än nyproduktion av vinstdrivande bostadsföretag (Paradiso Arkitekter, 2015, sid. 
90). Dags att rikta ljuset mot villaområdena! 

1.2 Syfte och mål

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur segregation kan motverkas genom strategier för ökad 
mångfald i städers småhusområden Målet är att resultatet av uppsatsen ska inspirera och bidra med 
kunskap till Borlänge kommun i deras övergripande arbete med socialt hållbar stadsplanering. 
Med utgångspunkt i behovet av nya bostäder och de befintliga riktlinjer för socialt hållbar 
utveckling som Borlänge kommun har, ska uppsatsen presentera och undersöka ett antal 
utvecklingsprinciper som tillsammans kan användas för att öka mångfalden i Borlänges 
småhusområden genom strategisk förtätning. 
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1.3 Frågeställningar

Hur skulle förtätning kunna ske i Borlänges småhusområden för att skapa en socialt hållbar 
stadsutveckling som ökar mångfalden och minskar segregationen? 

• Vilka hot och problem riskerar bostadssegregation leda till, och hur påverkar småhusområden 
bostadssegregationen i staden som helhet? 

• Vilka fysiska planeringsstrategier har Borlänge kommun tagit fram för att hantera 
bostadssegregation? Vilken potential finns i att ta fram kompletterande utvecklingsprinciper för 
att, genom förtätning, motverka bostadssegregation i stadens småhusområden? 

• Hur har andra svenska städer hanterat problemet med segregation, med fokus på strategier för 
ökad mångfald i småhusområden? 

1.4 Avgränsning

Uppsatsen kommer att beskriva bostadssegregation som fenomen och vilka problem det medför i 
ett stadsplaneringsperspektiv. Bostadssegregation är ett komplext fenomen med många olika 
infallsvinklar och angreppssätt. I denna uppsats kommer fokus vara på den rumsliga (geografiska) 
bostadssegregationen kopplat till fysisk stadsplanering i en svensk planeringskontext. Även om 
bostadssegregation är ett komplext fenomen som utspelar sig på många olika arenor i staden 
kommer denna uppsats främst fokusera på småhusområden, då dessa fått betydligt mindre 
uppmärksamhet än områden som har socio-ekonomiska utmaningar. För att få en fördjupad 
förståelse för bostadssegregation som fenomen, och vilka problem det medför i den fysiska 
planeringen, görs en litteraturstudie över tidigare forskning och teori kring ämnet.  

Borlänge är valt som fallstudie då staden är en av Sveriges mest segregerade städer 
(Hyresrättsföreningen, 2018) samtidigt som staden är en utspridd stad med en mängd 
småhusområden. Uppsatsen syftar till att undersöka bostadssegregationen i Borlänge, med särskilt 
fokus på stadens småhusområden. För att få Borlänge kommuns förhållningssätt till problemet 
bostadssegregation och hur de arbetar med en socialt hållbar utveckling genom fysisk planering 
görs en innehållsanalys av kommunens strategiska planeringsdokument. De dokument som 
undersökts är översiktsplan FalunBorlänge, fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort samt 
Bostadsutvecklingsprogram för Borlänge 2015-2018. Kommunen har inga andra strategidokument 
som specifikt behandlar förtätning eller socialt hållbar utveckling. 

I uppsatsen presenteras referensexempel som hanterat bostadssegregation genom strategier för 
ökad mångfald i småhusområden. Genom att undersöka referensexemplen kan de befintliga 
strategier som tagits fram för mångfald i småhusområden undersökas och behandlas i uppsatsen. 
Syftet är att referensexemplen tillsammans med kunskapen från forskningsöversikten och 
innehållsanalysen ska resultera i att ta fram förslag på strategier och gestaltningsprinciper för en 
socialt hållbart förtätning av småhusområden i Borlänge. De framtagna strategierna och 
utvecklingsprinciperna har testats på ett slumpmässigt valt småhusområde i Borlänge för att 
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undersöka potentialen för förtätning, både i det undersökta området men också för att få en 
indikation för hur stor potentialen är för alla stadens småhusområden. 

Målsättningen med uppsatsen är att presentera ett antal strategier och utvecklingsprinciper som 
kan användas inom ramen för fysisk planering för att motverka bostadssegregationen i Borlänges 
småhusområden. De strategier och utvecklingsprinciper som presenteras behandlar främst 
småhusområden på lokal nivå och ska ses som ett komplement och/eller fördjupning till Borlänge 
kommuns redan befintliga strategier för att motverka segregation genom fysisk planering. Målet är 
att ett antal utvecklingsprinciper ska presenteras som kompletterar varandra och kan användas 
beroende på vilka förutsättningar som gäller för det småhusområde som förtätas.  

Det är viktigt att understryka att uppsatsen inte gör anspråk på att lösa segregationen i Borlänge, 
utan är ett inspel till Borlänge kommun för hur de kan jobba strategiskt med stadens 
småhusområden specifikt för ökad mångfald och integration. För att motverka problemet med 
bostadssegregation på ett framgångsrikt sätt krävs givetvis ett omfattande och tvärsektoriellt arbete 
på olika nivåer och med många olika aktörer involverade. 

1.4.1 Teoretiska utgångspunkter

Kandidatuppsatsen utgår från två huvudsakliga teoretiska utgångspunkter för hur segregation kan 
förstås. Det ena synsättet menar att samhälleliga och ekonomiska strukturer väger tyngst för 
bostadssegregationens uppkomst och hur den artar sig. Det andra synsättet utgår från att individens 
val väger tyngst för uppkomsten av bostadssegregation där individens egna val av bostad är det 
som väger tyngst, ett val baserat på individens kulturella och subjektiva omständigheter. De två 
synsätten ger olika infallsvinklar för hur fenomenet ska förstås och således hur det kan motverkas. 

Segregation genom styrande strukturer 
Detta angreppssätt grundar sig i de marxistiska och weberianska idétraditionerna som menar att 
bostadssegregationen uppstår som en konsekvens av ekonomiska och samhälleliga strukturer, 
vilket skapar en bostadsmarknad som orsakar en obalans mellan olika bostadsområden. 
Konsekvenserna blir att individer och samhällsgrupper delas upp utifrån de strukturer som styr 
bostadsmarknaden, och individens möjlighet att påverka segregationsprocesserna beskrivs som 
begränsad (Andersson m.fl., 2008, sid. 90). Segregation orsakas alltså av styrande strukturer som 
hindrar individer och samhällsgruppers vilja att integreras. 

Synsättet utgår från utbud och tillgänglighet till bostäder som de viktigaste faktorerna. De skilda 
juridiska och ekonomiska villkor som råder för de olika upplåtelseformerna resulterar i att olika 
grupper koncentreras utifrån upplåtelseform, ägarkategorier och lägenhetstyper. Konsekvensen är 
att staden blir uppdelad i olika zoner utifrån hushållens egenskaper, ekonomiska och sociala 
resurser (Siksiö Borgegård, 1989). Den amerikanska forskaren Enerst Burgess har tagit fram en 
modell för hur konkurrensmekanismer delar upp staden i tre zoner dit olika samhällsgrupper 
fördelas. Den första är stadskärnan där de resurssvaga grupperna bor. Den andra är ”bältet” kring 
stadskärnan där arbetarklassen bor. Den tredje zonen är längst bort från stadens centrum, ringen 
med förortsvillor där medelklassen bor. (Bråmå, 2006, sid. 16). Burgess modell är anpassad efter 
Amerikanska stadsstrukturer men motsvarande uppdelning kan kännas igen även i svensk kontext, 
men här tenderar höginkomsttagare att bo i stadskärnan eller i villaområden och de resurssvaga 
ofta bor i s.k. miljonprogramsområden. 
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För detta synsätt spelar bostadsmarknaden och bostadsbeståndets sammansättning därför en viktig 
roll och de aktörer som har makten att fördela bostäder har ett särskilt ansvar att motverka 
bostadssegregationen.  

Segregation genom det egna valet 
Inom beteendeinriktade ansatser förstås ofta segregation utifrån en kulturalistisk förklaringsmodell 
där bostadssegregation främst ska förstås utifrån individens agerande på bostadsmarknaden. För 
detta perspektiv är individens avsikter och handlingar i fokus för hur boendesegregationen artar 
sig, och samhällsstrukturer och ekonomiska strukturer får betydligt mindre tyngd för uppkomsten 
av bostadssegregation. Perspektivet vänder sig mot antagandet att en minoritetsgrupp vill 
assimileras och bli del av majoritetsgruppen, då individer ofta tenderar att söka sig till sina gelikar. 
Utgångspunkten är att individens agerande på bostadsmarknaden utgår från deras individuella 
preferenser, där val av bostad ofta kopplas till aktuell livssituation och/eller kulturell tillhörighet 
(Hall 1998). Lillemor Andersson-Brolins forskning på 70- och 80-talet visar att invandrare ofta var 
överrepresenterade inom vissa bostadsområden med låg socio-ekonomisk standard, men 
invandrargrupperna var olika mycket representerade inom bostadsområdenas olika delar. Lillemor 
Andersson-Brolins slutsats var att de invandrade grupperna valde att bosätta sig i de områden där 
de ansåg sig känna kulturell tillhörighet, vilket skapade segregerade kulturella kluster (Andersson-
Brolin, 2000, s.117). Åsa Bråmå visar genom sin forskning att det är minst lika relevant att prata 
om ett undvikande att bosätta sig inom vissa områden från den svenska majoritetens sida. Bråmå 
har genom sin forskning av flyttmönster mellan stadsdelar visat att en lika viktig förklaring till 
kulturella kluster är den svenska majoritetens undvikande av vissa bostadsområden, och föreslår 
därför att de områden som ofta kallas ”invadrartäta” istället borde omnämnas ”svenskglesa”. 

I kandidatarbetet kommer perspektivet segregation genom styrande strukturer att vara ledande, 
med utgångspunkt i att bostadsmarknaden och bostadsbeståndet är den avgörande faktorn för 
bostadssegregationens uppkomst och karaktär. Därtill utgår kandidatarbetet också från att individer 
och samhällsgrupper med olika bakgrund och livsstil vill integrera, om de fysiska strukturerna 
möjliggör och uppmuntrar det. I diskussiondelen problematiseras resultatet av kandidatarbetet 
utifrån båda synsätten i det teoretiska utgångspunkterna. 

1.4.2 Nyckelbegrepp

Segregation 
Innebörden av begreppet segregation är komplext och det finns många olika definitioner. 
Nationalencyklopediens definition av begreppet segregation är ”det rumsliga åtskiljandet av 
befolkningsgrupper”. Vidare beskrivs att ”den kan ske på grundval av socioekonomisk status, 
hudfärg, religion, etnisk tillhörighet” samt att ”den kan vara ofrivillig eller 
frivillig” (Nationalencyklopedien, 2018a). 

Boverket beskriver i sin rapport Integration och segregation i boendet tre typer av faktorer som 
brukar användas som kriterium för segregation (Boverket, 2004, sid. 11); 

• Demografisk segregation: Rumslig åtskillnad mellan individer av olika kön och ålder. Till denna 
kategori räknas också skev fördelning av olika hustyper, t.ex. genom att barnfamiljer och 
ensamstående äldre koncentreras till olika områden. 
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• Socioekonomisk segregation: Rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika social, 
inkomst eller yrkesgrupper. 

• Etnisk segregation: Rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika kulturer, folkgrupper, 
raser och religioner. 

I denna uppsats ligger tyngdpunkten på demografisk segregation, även om alla tre faktorer givetvis 
berörs och är beroende av varandra. 

Bostadssegregation 
Bostadssegregation är en del av det vidare begreppet segregation, men som utgår från åtskiljanden 
av olika samhällsgrupper kopplade till var dessa bor. Nationalencyklopedien definierar 
bostadssegregation som ”ett tillstånd på bostadsmarknaden som innebär att grupper av hushåll 
med olika egenskaper bor geografiskt åtskilda från varandra, vanligen i stadsdelar och 
bostadsområden med olika fysisk och social status” (Nationalencyklopedin, 2018b).  

Integration 
Ofta beskrivs begreppet integration som motsats till segregation, men begreppet är mer komplext 
än så och kan tolkas på många olika sätt. Nationalencyklopedin beskriver begreppet integrering 
som ”en process som leder till att skilda enheter förenas”. Det kan både syfta till processen och 
själva resultatet av en sådan process (Nationalencyklopedin, 2018c). 

Liedholm och Lindberg (1998) lyfter att det är av stor vikt att skilja på rumslig integration och 
integration i samhället. Enkelt förklarat innebär rumslig integration segregationens motsats. 
Integration i samhället är däremot svårare att definiera och mäta, men beskrivs som delaktighet i 
de olika medborgerliga rättigheter, förmåner, skyldigheter och livschanser som erbjuds samhällets 
majoritetsgrupp (Liedholm och Lindberg, 1998, sid.50).  

I detta arbete kommer fokus vara på den rumsliga integrationen, även om rumslig och samhällelig 
integration naturligtvis relaterar och är beroende av varandra. 

Mångfald 
Begreppet mångfald definieras av Nationalencyklopedin som ”stort och varierat 
antal” (Nationalencyklopedin, 2018d). I Hyresrättsföreningens rapport Mångfald och segregation i 
Sverige (2018) beskrivs begreppet mångfald som ”i vilken utsträckning olika grupper är lika 
representerade i olika områden” (Hyresrättsföreningen, 2018, sid. 18). Mångfald är alltså ett 
tillstånd som är knutet till processer av integration och segregation.  

Förtätning 
Begreppet innebär en komplettering med ny bebyggelse inom befintliga områden, omvandling av 
befintliga hus samt ny bebyggelse på tidigare obebyggd mark inom stadens gränser (Williams, 
Burton och Jenks, 1996 s.84).  
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1.5 Metod

1.5.1 Fallstudie

Kandidatarbetet använder sig av fallstudie som undersökningsstrategi. Fallstudien syftar till att 
undersöka enskilda enheter på djupet till skillnad från så kallade masstudier som syftar till att 
undersöka en bredare massa. Fördelen med att undersöka enskilda fall på djupet är möjligheten att 
få en djupare förståelse för ett särskilt fenomen och ett särskilt fall, insikter som inte kunde 
tillskansats vid användning av en masstudie som syftar till att ge en bred och omfattande överblick 
(Denscombe, 2009, sid 25, 59-60). Fallstudien som forskningsdesign lämpar sig när mer komplexa 
fenomen ska undersökas, eftersom den tillåter många olika metoder och flera olika källor. 
Denscombe (2009) menar att fallstudien som forskningsdesign är särskilt användbar när 
komplexiteterna och subtiliteterna i verkliga situationer ska undersökas, såsom sociala relationer 
som är orsakad av många olika processer (Denscombe, 2009, sid. 60-62). Den kanske största 
kritiken som fallstudier får gäller trovärdigheten när det kommer till hur generaliserbart resultatet 
är. Eftersom fallstudien går på djupet i ett (eller ibland några) fall måste forskaren vara mycket 
noga med att öppet visa hur och på vilka sätt fallet liknar eller kontrasterar mot andra fall av 
samma typ. En annan aspekt som kan vara svår i användningen av fallstudier är att avgränsningen 
av fallet kan vara svår att definiera. När det är komplexa fenomen som undersöks kan det vara 
problematiskt att avgränsa vilka data som ska ingå i undersökningen och vilka som ska lämnas 
utanför (Denscombe, 2009, sid. 72). 

Valet av fall ska göras på ett noga övervägt sätt med utgångspunkt i den relevans fallet har för de 
praktiska problem eller de teoretiska frågor som ska undersökas. Hur valet av fall har gjorts ska 
beskrivas och motiveras utifrån uppställda kriterier (Denscombe, 2009, sid. 64).  

Fallstudien i detta kandidatarbete gäller Borlänge där syftet är att undersöka strategier för hur den 
geografiska segregationen kan motverkas med särskilt fokus på förtätningsstrategier för Borlänges 
villaområden. Borlänge har valts som fall då denna är Sveriges tredje mest segregerade stad 
(Hyresgästföreningen, 2018) och består av relativt stor andel villaområden. Dessutom är 
kommunen i en expansiv fas och i behov av nya bostäder. I fallstudien används metoderna 
litteraturstudie och kvalitativ innehållsanalys, dessa presenteras mer ingående nedan. 
Litteraturstudien används för att undersöka den forskning som finns på området och för att skapa 
en teoretisk grund. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att undersöka Borlänge 
kommuns befintliga strategier för att motverka segregation. 

1.5.2 Litteraturstudie

Att göra en litteraturstudie är en viktig del i all typ av forskningsarbete. Genom litteraturstudien 
undersöks vilken kunskap som finns inom det aktuella ämnet (Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind, 2015, sid. 58). Litteraturstudien har gjorts för att samla in kunskap till kandidatarbetet, 
men också för att ge läsaren en inblick i aktuell forskning kring ämnet. Det vanligaste sättet att 
göra litteraturstudie är att utgå från ämnesspecifika nyckelord i sökningen (Wikberg Nilsson, 
Ericson och Törlind, 2015, sid. 64).  

Sökningar har gjort i databaserna google scholar samt Summon. De sökord som använts är: 
segregation, bostadssegregation, mångfald, socialt hållbar utveckling, hållbar stadsplanering, 
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förtätning, villaområde, småhusområde, integration. Resultaten som framkom bestod främst av 
avhandlingar, artiklar, böcker, rapporter. De 10 första träffarna på varje sökord har undersökts 
genom att läsa sammanfattningar och referenslistor. När för kandidatarbetet relevanta källor 
påträffades lästes dessa mer noggrant. Genom referenslistor kunde sedan ytterligare relevanta 
källor hittas.  

1.5.3 Kvalitativ innehållsanalys

Innehållsanalys är en metod som används för att analysera innehållet i dokument. Dokument kan 
både innefatta skriftliga källor men även bilder och ljudupptagningar kan användas.(Denscombe, 
2009, sid. 307). Dokumentet analyseras på ett systematiskt sätt där innehållet bryts ner i mindre 
enheter och kategoriseras, till exempel genom att undersöka nyckelord. Därigenom kan innehållet 
kvantifieras där förekomsten av olika enheter kan jämföras i frekvens och förhållande till varandra. 
Genom den kvalitativa innehållsanalysen kan ”dolda” sidor avslöja av det som kommuniceras i 
dokumentet. Grundidén med metoden är att många dokument innehåller ledtrådar till ett djupare 
rotat budskap om vad som faktiskt kommuniceras, vilket till och med kan vara ett av författaren 
oavsiktligt budskap. Samtidigt som metoden har sin styrka i sin procedur är detta också metodens 
begränsning. Innehållet i dokumentet lyfts ur sitt sammanhang vid analysen, vilket gör att den 
ursprungliga kontexten och författarens intentioner och underförstådda meningar gås miste om. 
Det gäller därför att vara observant på dokumentets typ och medveten om att subtila och 
invecklade innebörder kan tappas genom analysen (Denscombe, 2009, sid. 308-309). 

När dokumentära källor används inom forskningen är det viktigt att fastställa källans validitet, dvs 
hur giltig eller trovärdig källan är. Validiteten kan utvärderas utifrån fyra grundläggande kriterier 
(Denscombe, 2009, sid. 301-302): 

Autencitet: För att ett dokument ska vara autentiskt ska det vara ursprungligt och äkta, och ingen 
omskrivning eller förfalskning. 

Trovärdighet: För att dokumentet ska vara trovärdigt ska det vara fritt från faktafel och förutfattade 
meningar. För att undersöka detta kan det bl.a. undersökas i vilket syfte dokumentet skrevs, vilken 
status författaren har och om denne har några uttalade åsikter, i vilken social kontext dokumentet 
skrevs. Om dokumentet redogör för någon händelse bör det undersökas vem eller vilka som vittnat 
händelsen och hur informationen om händelsen har tillskansats av författaren. 

Representativitet: Dokumentets representativitet kan undersökas genom att fråga om dokumentet 
representerar en typiskt enhet av den företeelse som skildras och om dokumentet är fullständigt 
och behandlas i sin kontext.  

Innebörd: Hur tydlig och entydig är texten? Går det att utläsa undermeningar eller någon viss 
jargong i texten? Om dokumentet lämnar utelämnar saker finns risk för tolkningar och att det 
behöver ”läsas mellan raderna”. 

I kandidatarbetet används fallstudien för att undersöka relevanta strategidokument gällande den 
fysiska planeringen. Detta för att få bild av de kommunala planeringsstrategier som redan finns 
och på vilka sätt de eventuellt kan fördjupas eller kompletteras med nya strategier och 
utvecklingsprinciper. De dokument som undersöks är Borlänge kommuns översiktsplan, fördjupad 
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översiktsplan för Borlänge tätort samt Borlänge kommuns boendeutvecklingsprogram. Dessa 
dokument anses vara de kommunala dokument som har störst betydelse för den långsiktiga fysiska 
planeringen och har därför också de viktigaste utifrån den aktuella frågeställningen. 

2. Forskningsöversikt

2.1 Den svenska bostadspolitiken och bostadssegregation i Sverige

Efterkrigstidens bostadspolitik har satt ramarna för hur processer av bostadssegregation artat sig, 
och även om bostadspolitiken drivits av en rättvisetanke har den föga levt upp till sina mål om att 
motverka bostadssegregation. Den rumsliga separation av människor och samhällsgrupper som 
präglar alla svenska städer idag, beror till stor del på uppdelning av bostäder i kategorierna 
äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. De olika upplåtelseformerna har och har haft en segregerande 
effekt då olika upplåtelseformer stått till förfogande för olika socio-ekonomiska grupper (Molina, 
2008, sid. 66-67). 

Målet med efterkrigets bostadspolitik, att alla sociala grupper ska ha tillgång till hyggliga bostäder, 
har visat sig genom en rad bostadspolitiska projekt initierade av staten. De bostadspolitiska 
projekten har dock paradoxalt nog visat sig gynna vissa samhällsgrupper framför andra, nämligen 
de som hade ekonomisk möjlighet att bygga eller köpa egen bostad och ta del av subventionerna. 
Ett exempel på ett bostadspolitiskt projekt var egnahemsrörelsen, där staten subventionerade 
småhusbyggande. Även om egnahemsrörelsen främst riktade sig till arbetarklassen, visade det sig 
att det framför allt var medelklassen som hade råd att att bygga hus och därmed nyttja de statliga 
subventionerna (Molina, 2008, sid. 66). De samhällsgrupper som haft mer resurser har kunnat 
förverkliga drömmen om den egna bostaden med möjlighet att välja att bosätta sig i de mest 
attraktiva bostadsområdena (Molina, 2008, sid. 70). Å andra sidan har de mindre bemedlade 
samhällsgrupperna inte kunnat välja, utan hänvisats till de områden där de har ekonomisk 
möjlighet att bo, ofta i de områden som slarvigt benämns som ’problemområden’. Irene Molina 
(2008), professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, beskriver att den subventionerade 
bostadspolitiken orsakat en folkhemsparadox, där subventionerna driver på en segregationsprocess 
där olika samhällsgrupper delas in i olika bostadsområden i staden (Molina, 2008, sid. 70). 

Vilka har haft makten över bostadsmarknaden och därmed också störst möjlighet att påverka 
segregationen? Genom de statliga subventionerna, det kommunala planmonopolet samt att en 
relativt stor andel bostäder ägts av de kommunala bostadsbolagen, har de svenska myndigheterna 
haft ett relativt stort inflytande över både bostadsmarknaden i stort och kunnat reglera 
hyressättningen under stora delar av 1900-talet. De senaste årtiondena har dock de statliga 
subventionerna avreglerats mer och mer, och de privata vinstkrafterna har fått allt större inflytande 
i bostadsmarknaden. Konsekvenserna av detta har varit att segregationen ökat, och samtidigt har 
den svenska segregationen ändrat karaktär från att enbart ses som socio-ekonomisk uppdelning till 
att även omfatta en uppdelning beroende på etnicitet (Molina, 2008, sid. 66-67). Statistiken visar 
att utlandsfödda är markant underrepresenterade hos privata hyresvärdar, och det finns flera 
uppmärksammade fall av diskriminering på grund av etnicitet vid bostadssökande inom den 
privata hyresmarknaden (Molina, 2008, sid. 68).  

Myndigheternas har beskyllts för att ha fört en alltför passiv bostadspolitik där marknadskrafterna 
varit dominanta i bostadsmarknaden och där de segregerande konsekvenserna inte motarbetats 
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politiskt i tillräckligt stor grad (Molina, 2008, sid. 70-71). Bostadspolitiken har haft en avgörande 
roll för de stadsstrukturer som idag orsakar fysisk uppdelning mellan olika människor och 
samhällsgrupper.  Hela bostadsområden har planerats och byggt ut med enhetliga upplåtelseformer 
och homogena enklaver, vilket har resulterat i en rumslig uppdelning av samhällsgrupper (Olsson 
Hort, 1995). Det är viktigt att poängtera att segregationen handlar om staden som helhet, en 
stadsdel kan inte vara segregerad. Om en stad karaktäriseras av stora skillnader mellan olika 
stadsdelar är hela staden segregerad och varje enskild stadsdel homogen (Björk, 2016, s.65). Att se 
segregation som ett problem för hela staden lyfter också en annan viktig aspekt, att det inte bara är 
områden med låg socio-ekonomisk status som är segregerade, utan områden med hög socio-
ekonomisk status är en minst lika stor del av problemet. Småhusområden är ofta de områden med 
den mest homogena befolkningsgruppen, även om dessa områden inte får lika stort utrymme i 
segregationsdebatten som städernas socio-ekonomiskt utsatta områden (Andersson, Myrberg och 
Bengtsson, 2016, sid. 11). 

2.2 Vilka problem medför bostadssegregation?

Grundproblemet med segregation är att det handlar om skillnader och åtskiljanden, som både tar sig 
uttryck genom åtskiljande i det fysiska rummet men också ett mentalt åtskiljande. Det gör att 
segregation upprättar och bekräftar en hierarkisk skillnad mellan minst två grupper. Det skapar 
över- och underläge mellan olika grupper, både moraliskt och/eller materiellt, vilket resulterar i ett 
”vi och dom-tänk” som delar upp stadens invånare i insiders och outsiders. Detta hierarkiska 
uppdelande mellan olika samhällsgrupper, oavsett om det orsakas av etnicitet, klass eller något 
annat, blir ett moraliskt problem i förhållande till alla människors lika värde (Franzén, 2001, sid. 
27-28). Ett centralt begrepp i problembilden är orättvisa. Franzén (2001) menar att 
bostadssegregation skapar orättvisa, eftersom människor har olika förutsättningar på 
bostadsmarknaden och i stadsrummet (Franzén, 2001, sid. 26). Orättvisan kan ses i flera skalor från 
individnivå till stadsdelsnivå. Förutsättningarna varierar ofta mellan olika bostadsområden och 
livsvillkoren ser olika ut, vilket orsakar en orättvis fördelning av resurser i de olika 
bostadsområdena såsom tillgång till kollektivtrafik, hur påkostade utomhusmiljöerna är, etc. 
Därmed får segregationen konsekvenser för den fysiska miljön och områdets attraktivitet, vilket i 
sin tur påverkar hur olika befolkningsgrupper väljer, eller tvingas till, att bosätta sig (Urban, 2016, 
sid. 188). 

Andersson (1998) har studerat segregation utifrån sambandet mellan geografisk rörlighet och 
ekonomisk situation. Eftersom det både kostar pengar och tar tid att transportera sig finns en 
orättvisa mellan olika samhällsgrupper och deras möjlighet att nyttja olika typer av transportmedel. 
Begränsningar i rörligheten ger ett ökat beroende av bostaden och dess närområde. 
Kollektivtrafiken får därför en nyckelroll för rörligheten, främst för de som är mindre bemedlade 
(Andersson, 1998, sid. 99). Här finns alltså en tydlig koppling mellan begreppet orättvisa och 
geografisk rörlighet. Men när vissa samhällsgrupper, såsom de med mindre resurser, hamnar och 
blir kvar i vissa bostadsområden skapas mer allvarliga problem än den moraliska aspekten kring 
orättvisa. Konsekvenserna blir att dessa personers möjligheter till delaktighet i samhället i stort 
begränsas, vilket är ett hinder för samhällelig integration och mångfald (Boverket 2005, sid. 99). 

Boverket beskriver i lägesrapporten Välkommen till bostadsmarknaden (2005) att en av de farligaste  
konsekvenserna som kan följa av segregation är social utestängning (’social exclusion’). Social 
utestängning innebär att människor upplever att de är marginaliserade på flera sätt samtidigt, 
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exempelvis socialt, ekonomiskt och politiskt. Social utestängning kan även få en rumslig 
dimension, vilket påverkar möjligheterna att nå ett mer integrerat samhälle (Boverket 2005, sid. 19). 
När boendesegregationen kopplas till de boendes förutsättningar och resurser skapas ofta sociala 
och mentala barriärer mellan olika människor och befolkningsgrupper vilket försvårar för 
integrationen. När de mest resurssvaga hänvisas till dåliga boendemiljöer, som gör att livschanserna 
försvåras, påverkas både individen men också samhället som helhet. Då skapas monotona och 
geografiskt uppdelade bostadsområden och bostadssegregationen blir ett samhällsproblem 
(Boverket, 2004, sid. 29). Urban (2016) menar att den geografiska uppdelningen i förlängningen 
leder till minskad förståelse mellan olika befolkningsgrupper och ett avståndstagande till andra som 
lever en annorlunda livsstil. Franzén (2001) menar på ett liknande sätt att den kanske viktigaste 
aspekten för integration är att människor erkänner varandra. För att detta ska kunna ske måste det 
finnas kontaktytor för olika människor att mötas för att se och integrera med varandra, att skapa 
acceptans. Ur denna aspekt blir den rumsliga bostadssegregationen ett problem då olika 
befolkningsgrupper bor åtskiljt från varandra, vilket ger dåliga förutsättningar för att att man ska se 
och erkänna varandra. De homogena bostadsområdena är därför en grogrund för att människor ser 
andra som onormala eller ”främmande”. Konsekvenserna kan bli en växande oro där ”de andra” 
uppfattas som ett hot och där befolkningsgruppen i majoritet gör påtryckningar för att olikheterna 
ska arbetas bort innan de får möjlighet att inkluderas i samhället på riktigt (Franzén, 2001, sid. 26). 

2.3 Att mäta bostadssegregation och mångfald

Hur vet vi om, och isåfall till vilken grad, staden och dess olika områden är segregerade? Går det 
att mäta? Vad är det isåfall som ska mätas? För att förstå fenomenet bostadssegregation finns stora 
vinningar i att undersöka hur det bedöms eller mäts.  

Som tidigare nämnts så delar Boverket in bostadssegregation i tre typer av faktorer som brukar 
användas som kriterium; demografisk segregation, socioekonomisk segregation samt etnisk 
segregation (Boverket,  2004, sid.11). Beroende på vilka aspekter av bostadssegregation som ska 
undersökas så finns en mängd olika indikatorer. Det finns därför också många olika metoder för att 
göra mätningarna som alla har sina för- och nackdelar beroende på vilka variabler som ska ingå. 
Till de vanligaste indikatorerna för att mäta segregation kopplat till geografisk bostadssegregation 
hör olika befolkningsgruppers fördelning i rummet och bostadsbeståndets fördelning i rummet 
(Boverket, 2004). Nedan diskuteras indikatorerna och vilka metoder som kan användas för att 
undersöka dessa. 

Bostadsbeståndets fördelning i rummet 
För att mäta segregation beskriver Boverket i rapporten Integration och segregation i boendet 
(2004) att det existerande bostadsbeståndet och den segmenterande bostadsmarknaden är 
avgörande för hur bostadssegregationen utvecklar sig. Därför är bostadsbeståndets fördelning i 
rummet en viktig indikator för att kartlägga segregation inom ett visst område, och även tätt 
sammankopplat med hur olika befolkningsgrupper fördelar sig i rummet. Genom att analysera 
kvantitativa data kan det befintliga bostadsbeståndet kartläggas. Viktiga variabler i kartläggningen 
kan vara; upplåtelseform (andel bostads-, hyres- och äganderätt), bostädernas storleksfördelning, 
bostädernas kostnad, m.m. (Boverket, 2004, sid. 47). Ett vanligt sätt att undersöka 
bostadsbeståndet är genom GIS-program, där olika typer av bostadstyper, upplåtelseformer, 
bostadsstorlekar etcetera kan analyseras kvantitativt ur ett segregations- eller mångfaldsperspektiv. 
Det ska sägas att alla metoder för att mäta geografisk segregation hanterar ett 
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gränsdragningsproblem, både vad gäller gränsen för det undersökta området men också slika 
variabler som ska ingå. Resultatet kan variera relativt mycket beroende på hur gränserna dras och 
vilka variabler som inkluderas respektive exkluderas (Andersson m.fl., 2008, sid. 105). Det är 
därför av stor vikt att noga granska hur gränsdragningen gjorts för att kunna tolka resultaten på rätt 
sätt.  

Olika befolkningsgruppers fördelning i rummet 
En annan viktig indikator när det gäller bostadssegregationen är att kvantitativt mäta den 
geografiska indelningen av olika grupper inom ett visst område. Genom att jämföra resultaten av 
olika områden kan graden av segregation och/eller mångfald kartläggas i olika skalor och kan 
följas upp över tid (Boverket, 2004, sid. 47). Genom att mäta fördelningen mellan människor kan 
den geografiska segregationen kartläggas, men den ger ingen förklaring till hur eller varför 
segregationen ser ut som den gör. Det vanligaste måttet för att kvantitativt mäta geografisk 
segregation är genom s.k. olikhetsindex (Hyresgästföreningen, 2018, sid. 10). Måttet har sin grund 
i Duncan och Duncans dissimilaritetsindex, ursprungligen från 1955. Förenklat kan sägas att 
olikhetsindexet jämför två olika grupper och fångar upp hur många procent av den ena eller den 
andra gruppen som måste flytta för att all segregation ska försvinna. Metoden har sina 
begränsningar, främst att metoden är endast jämför två grupper. Fler grupper går att jämföra 
genom en s.k. dikotomisering, men då blir resultaten å andra sidan svåra att tolka. 

White föreslår i artikeln Segregation and Diversity Measures in Population Distribution (1986) en 
breddning av begreppet segregation och menar att mätningar av segregation i själva verket borde 
ta hänsyn till två dimensioner: segregation och mångfald. White menar att segregation och 
mångfald kan användas för att förklara vilken geografisk frekvensstatistik som helst, men det 
vanligaste i diskussionen om boendesegregation/mångfald är variablerna etnicitet och inkomster 
(Hyresgästföreningen, 2018, sid. 10). För att fånga både mångfald och segregation förespråkar 
White metoden Thiels entropiindex, som har en högre konsistens och förutsägbarhet än till 
exempel tidigare nämnda oliksindexet. Reardon och Firebaugh (2002) har utvärderat olika index 
för att mäta segregation och menar att entropiindexet är mest användbara måttet, både matematiskt 
och konceptuellt. Detta eftersom detta index tillåter jämförelse mellan många olika grupper och 
områden och ger en tydlig bild över situationen. 

I Hyresgästföreningens rapport Mångfald och segregation i Sverige (2018) presenteras en 
grundläggande konceptualisering, en figur med fyra fiktiva exempel där förhållningssättet mellan 
mångfald och segregation illustreras. Figuren är tagen och anpassad från Reardon och O´Sullivan 
(2004), som utgått från tidigare nämnda entropiindex. Figuren visar två axlar, y-axeln anger graden 
av segregation medan x-axeln anger graden av mångfald. De tre olika färgerna representerar olika 
samhällsgrupper (se figur nedan). 
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Figur 1. Mångfald och segregation, grundläggande konceptualisering. Hyresgästföreningen, 2018. Anpassad från 
Reardon och O’Sullivan, 2004.  

Figuren visar ett illustrativt exempel där de fyra olika konceptuella kartorna visar segregation och 
mångfald ur ett geografiskt perspektiv. De två kartorna överst i figuren visar på hög segregation, 
då de olika samhällsgrupperna (färgrutorna i kartan) är lokaliserade i grupper. De två nedre 
kartorna visar låg segregation och de olika befolkningskategorierna är mer blandade i ett mönster 
som påminner om mosaik. De två kartorna till vänster i figuren visar låg mångfald, dvs ett lågt 
antal olika befolkningskategorier, medan de två kartorna till höger visar hög mångfald och en 
betydligt större antal av de olika kategorierna. 

2.4 Bostadssegregationens bakomliggande faktorer

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna ska bostadssegregationens bakomliggande faktorer 
undersökas ytterligare, vilka processer om gör att det uppstår. Det finns inget enkelt svar på detta, 
men Eva Andersson m.fl. presenterar i boken Den delade staden (2008) en sammanfattning av ett 
antal teoretiska hypoteser kring faktorer som orsakar bostadssegregation. Hypoteserna är främst 
hämtade från svensk litteratur om segregation, och ger en ”sammanhållande ram” som spänner 
över olika forskningstraditioner från olika akademiska discipliner (Andersson m.fl., 2008, sid. 
97-104). Hypoteserna förhåller sig olika till fenomenet bostadssegregation, och har olika stor 
relevans, beroende på vilken teoretisk utgångspunkt som är dominant.  

Marknadshypotesen 
Segregerande effekter uppstår om hyrorna varierar mellan olika delar av en stad och hushållen har 
olika betalningsförmåga. Grundidén i hypotesen är sambandet mellan markpriser och 
markanvändning, där de områden med höga markpriser tenderar att få en intensiv markanvändning 
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med höga hyror per kvadratmeter.Vidare beskriver marknadshypotesen att områden med höga eller 
låga hyror tenderar att fortplanta sig till närliggande områden. I Sverige har man genom 
bostadspolitik försökt att minska den segregerande effekt som kan uppstå med stora skillnader i 
hyror genom det s.k. bruksvärdessystemet. Bruksvärdessystemet innebär att marknaden delvis 
sätts ur spel genom att bostadens läge endast får spela en underordnad roll i hyressättningen. Det 
möjliggörs genom att den relativt stora andelen kommunala bostadsbolag varit hyresledande. 

Grannskapshypotesen 
Det är känt att de flesta flyttar sker till närområdet, främst på grund av att de boende identifierat 
sig med sitt närområde. Det gör att ett ursprungligt segregationsmönster konserveras då individer 
tillhörande samma samhällsgrupp trots att de flyttar bor kvar i samma område vilket också 
begränsar möjligheterna för nya människor och i förlängningen andra samhällsgrupper att etablera 
sig i området.  

Minsta ansträngningshypotesen 
Segregerande effekter kan uppstå då individer väljer att bosätta sig för en praktisk vardag, 
exempelvis nära jobbet. Då en viss typ av arbeten ofta lokaliseras i kluster nära varandra kan det 
göra att arbetstagarna tillhörande samma samhällsgrupp bosätter sig i närhet till arbetsplatsen. Ett 
svenskt exempel på segregation orsakad av minsta ansträngningshypotesen kan hämtas från de 
akademiska lärarnas boendemönster i Uppsala, där lärarna hade möjlighet att välja att bosätta sig i 
anslutning till universitetsområdet väster om Fyrisån. Industriarbetarna bodde vid tiden i 
anslutning till de stora industriområdena öster om Fyrisån.  

Sociala valhypotesen 
Hypotesen grundar sig i idén om att de flesta områden i en stad har ett visst rykte och att vissa 
områden anses mer attraktiva än andra. Individer tenderar att välja vilket område de flyttar till på 
grund av personliga preferenser vad gäller livsstil. Detta kan leda till segregation då individer med 
samma preferenser och likartad livsstil blir överrepresentativ inom ett visst bostadsområde. I 
dagsläget värderas ofta bostadsområdets närhet till kommunikationer och service högt. 

Statushypotesen 
Statushypotesen är starkt knuten till både marknadshypotesen och ägarhypotesen. Utgångspunkten 
är att stadens olika områden har olika statusvärden, och att många eftersträvar att bo i de områden 
som har högst status. För att undersöka vilka områden som har hög status i en stad har studier 
gjorts utifrån mentala kartor. Precis som att människor vill bo i områden med hög status, undviks 
s.k. problemområden som har låg status. Det finns dock många exempel på områden som ändrat 
status över tid, till exempel Södermalm i Stockholm som gått från låg till att idag anses ha hög 
status. 

Bortstötningshypotesen 
En segregerande effekt kan uppstå när majoritetsbefolkningen i ett bostadsområde utsätter andra 
grupper för påtryckningar av olika slag. Det kan medföra att minoritetsgrupper flyttar från området  
och att personer tillhörande majoritetsgruppen flyttar in, vilket leder till att bostadsområdet blir allt 
mer homogent. I forskning kring segregation i en Amerikansk kontext talas ibland om the tippning 
point, som ger upphov till the white flight, vilket innebär att när exempelvis ett ”vitt” område når 
en viss andel ”svart” befolkning (i Amerikanska förhållande cirka 20-25%) så överges området av 
den ”vita” befolkningen. Exempel på the tippning point är svåra att hitta i en svensk kontext, 
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främst då flera miljonprogramsområden i Sverige redan från början kom att innefatta en 
majoritetsbefolkning med personer som invandrat till Sverige. 

Kontakthypotesen 
Hypotesen bygger på att individer söker sig till områden där de har sina informella kontakter, till 
exempel vänner, familj eller studiekamrater. Kontakthypotesen visar sig tydligast i 
bostadssökandet för nyanlända och flyktingar. 

Förmedlingshypotesen 
Segregation kan uppstå i förmedlingen av bostäder, kan både vara från institutioner och från 
privata bostadsföretag. I fallet då bostadsförmedling sker på institutionella grunder finns en risk 
för snedrekrytering där samma kategori av människor blir överrepresenterade. Samma risker finns 
inom bostadsförmedling genom privata bostadsföretag där personliga kontakter spelar en stor roll. 

Ägarhypotesen 
Segregation uppstår genom att bostadsägaren väljer hyresgäst. Många privata fastighetsägare vill 
ha ”rätt” hyresgäst. Även bostadsrättsföreningar har möjlighet att neka en eventuell 
bostadsrättsinnehavare. Det selektiva urvalet från ägaren gör att områden blir homogena och 
segregation uppstår. 

Planeringshypotesen 
Hypotesen grundar sig i makten hos de instanser som har kontroll över fördelningen av mark när 
det gäller exempelvis olika byggherrar, lägenhetsstorlekar, hustyper, infrastrukturplanering, 
kollektivtrafik m.m. Kommunens brist på kontroll gällande stadsplaneringen kan göra att 
segregerande effekter uppstår då exempelvis upplåtelseformer påverkar sammansättningen av 
hushåll. 

Det står klart att de olika hypoteserna i många fall är knutna till, och påverkar, varandra. Om 
någon teori ska framhållas före någon annan så menar Andersson och Fransson att 
planeringshypotesen är synnerligen betydelsefull, där en nyckelfaktor är den åtskiljning av rummet 
som sker genom brist på variation av bostadstyper och upplåtelseformer (Andersson m.fl., 2008, 
sid.104). Planeringshypotesen kan också ses som en nyckel vad gäller möjligheterna att motverka 
segregation genom fysisk planering, där kommunen är en nyckelaktör då de har makt över beslut 
hur mark- och vattenområden får användas i och med det svenska planmonopolet. 

2.5 Hur kan boendesegregationen motverkas genom fysisk planering?

2.5.1 Kommunerna de viktigaste aktörerna

I Sverige är det en kommunal angelägenhet att att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt plan- och bygglagen (PBL, 1 kap 2§), vilket brukar omnämnas som det kommunala 
planmonopolet. Det gör att kommunerna genom fysisk planering har ett kraftfullt verktyg för att 
motverka bostadssegregation och är en nyckelaktör för att åstadkomma socialt hållbara städer.  

Plan- och bygglagen ställer krav att varje kommun att ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen (PBL 2010:900, 3 kap 1§) och som ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön (PBL 2010:900, 3 kap 2§). Översiktsplanen är inte juridiskt 
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bindande men ska ge vägledning och riktlinjer, bl.a. för hur marken får användas och hur den 
byggda miljön ska användas och utvecklas. Det är även lagstadgat att det av översiktsplanen ska 
framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program för en hållbar utveckling av 
kommunen (PBL, 3 kap 5§, 4 stycket). Utifrån översiktsplanens riktlinjer har kommunen möjlighet 
att reglera användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse och byggnadsverk genom 
detaljplaner eller områdesbestämmelser (PBL 2010:900 4 kap 1§). De bestämmelser som 
detaljplanen föreskriver ligger till grund för bygglovsärendet. Utöver de formella planinstrumenten 
översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser har kommunen möjlighet att ta fram 
fördjupade strategidokument som kan beskriva kommunens förhållningssätt kring ett visst tema 
och ge strategier och riktlinjer för utvecklingen på en mer lokal nivå. 

I praktiken kan dock inte kommunen styra den fysiska planeringen helt på egen hand genom ovan 
nämnda planmonopol. Planeringsprocessen är komplex och måste hantera många olika aktörer, 
göra avvägningar mellan många olika enskilda och allmänna intressen samt planera på ett hållbart 
sätt både på kort och lång sikt. Kristina Nilsson, professor i arkitektur vid Luleå Tekniska 
Universitet, beskriver den kommunala planeringen i och arbetet med hållbar utveckling i 
forskningsrapporten Planering för hållbar utveckling: Dilemman för kommunala 
översiktsplanerare (2001). Nilsson menar att den långsiktiga planeringen måste vara prioriterad 
för att nå en hållbar utveckling över tid och att kommunernas översiktsplaner kompletteras med 
visions- och strategidokument som konkretiserar hur de övergripande målen ska nås. 

Studier visar att sociala hållbarhetsfrågor i synnerhet är svåra att hantera i den kommunala 
planeringen. I forskningsrapporten Planering för hållbar utveckling: Dilemman för kommunala 
översiktsplanerare (2001) presenterar Katarina Nilsson resultatet av 15 intervjuer med kommunala 
samhällsplanerare, som alla vittnar om att de sociala aspekterna (dit segregationsfrågorna till stor 
del hör) är svåra att beskriva, mäta och följa upp, vilket får till följd att de sociala aspekterna tar 
betydligt mindre plats i den den kommunala planeringen än exempelvis de ekologiska aspekterna 
(Nilsson, 2001, sid 43). Vidare beskrivs att det långsiktiga planeringsarbetet är problematiskt att 
arbeta med som tjänsteman då verksamheten är politiskt styrd och att fokus och prioriteringar 
skiftar beroende på vilken politisk majoritet som sitter vid makten aktuell mandatperiod (Nilsson, 
2001, sid 103-107). 

2.5.2 Metoder för att motverka segregation genom fysisk planering

Boverket presenterar i rapporten Socialt hållbar stadsutveckling (2010) en kunskapsöversikt med 
fokus på socio-ekonomiska aspekter av hållbar stadsutveckling. Rapporten handlar om hur man 
inom ramen för den fysiska planeringen kan motverka segregation och främja integration. 
Boverket (2010) menar att det finns en relativt stor samsyn i vad gäller metoder för att motverka 
segregation och planera för socialt hållbar stadsutveckling. Detta sammanfattas i fem 
återkommande teman (Boverket, 2010, sid. 43); 

Helhetssyn; segregation är ett relationellt fenomen, vilket gör att problemet med segregation ska 
ses ur ett hela-staden-perspektiv. Att bara göra områdesspecifika åtgärder kan inte lösa 
bostadssegregationen, utan det krävs även åtgärder som omfattar hela staden. Det innebär att 
planeringsåtgärder krävs i flera skalor samtidigt, från kvarters- och områdesnivå till övergripande 
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stadsnivå, för att binda samman staden och nå en socialt hållbar och fungerande stadsutveckling. 
(Boverket, 2010, sid. 44).  

Variation; att motverka den funktionsuppdelade staden som skapar monotona stads- och 
boendemiljöer, och istället eftersträva den funktionsblandade staden. Det handlar om att blanda 
bostadstyper, upplåtelseformer, verksamheter, serviceutbud m.m. För att blandningen ska vara 
framgångsrik krävs att den sker på kvartersnivå, dvs en lokal mångfald. Med variation menas även 
en gestaltningsmässig variation i bebyggelsen för att skapa en intressant och varierad fysisk miljö 
(Boverket, 2010, sid. 45). 

Samband; att förstärka de fysiska sambanden mellan stadens olika delar. För att få en socialt 
sammanhållen stad är det av stor vikt att staden är fysiskt sammanhållen. Det kan handla om att 
stärka stråk och fysiska samband för att undvika fysiska barriärer och enklaver. Genom fysiska 
samband skapas kontaktytor där olika människor kan mötas, vilket antas minska främlingsskap 
och främja integration (Boverket, 2010, sid. 52). 

Identitet; att stärka den kollektiva självkänslan och höja områdets status i sina egna och andras 
ögon. Identitet och självkänsla är av största vikt för att människor ska känna sig engagerade och 
stolta över sin närmiljö, vilket också är en förutsättning för att fysisk upprustning i ett 
bostadsområde ska ge bestående resultat. Temat identitet är särskilt viktigt i socio-ekonomiskt 
svaga bostadsområden, där en viktig del är att ta makten över berättelsen om sitt område så att inte 
den bild som sprids genom exempelvis media blir ”sanningen” (Boverket, 2010, sid. 57-58).  

Inflytande och samverkan; att all områdesförnyelse utgår från de boende, där fastighetsägarna har 
en nära dialog med de som bor i området. Det är trots allt de som bor och vistas i området som har 
mest kunskap om det och vad som behöver förbättras. Studier har visat att ett högt 
boendeinflytande skapar ett större engagemang i området, vilket också leder till mindre 
skadegörelse, lägre omflyttning och ett större lokalt ansvar. Det ger positiva effekter även för 
förvaltningskostnaderna (Boverket, 2010, sid. 61). 

3. Referensexempel och handlingsalternativ

Det har varit svårt att hitta svenska referensexempel på utvecklingsprinciper som specifikt hanterar 
socialt hållbar utveckling av småhusområden. Ofta ligger fokus på strategier för socialt hållbar 
stadsutveckling i socioekonomiskt utsatta områden. Men som konstaterats i forskningsöversikten är 
det viktigt att förstå fenomenet segregation som relationellt, det vill säga att se problematiken med 
segregation ur ett hela-staden-perspektiv där alla stadens olika områden både är en del av problemet 
och lösningen.  

Nedan presenteras de två forskningsprojekt som är mest återkommande och haft störst inflytande i i 
diskussionen om förtätning av villaområden. Båda projekten presenterar ett antal 
utvecklingsprinciper för villaområden, där en del av syftet i båda projekten har varit att motverka 
segregation. Båda forskningsprojekten har fått forskningsstöd av Boverkets projekt för innovativt 
och hållbart bostadsbyggande och har använts av både storstadskommuner (Stockholm stad) och 
mindre kommuner (Kävlinge kommun) i deras arbete med förtätningsprinciper för villaområden.  
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3.1 Låt fler hitta hem - ny policy för villastaden (KOD Arkitekter, 2014)

KOD Arkitekter har med stöd från Boverket tagit fram en rapport för att undersöka de rumsliga och 
organisatoriska möjligheterna att skapa nya bostäder inom det befintliga bostadsbeståndet, med 
inriktning på småhus. Projektet syftar till att ta fram ett antal utvecklingsprinciper som ska kunna 
tillämpas hos en bredare publik, alltifrån kommuners planeringsstrategier till enskilda aktörers 
byggprojekt. Projektet bygger på ett bottom-up perspektiv då det riktar sig till de små aktörernas 
idéer till fysiska rum och sammanhang (KOD Arkitekter, 2014, sid. 6). Projektet lyfter vinningarna 
med hyresbostäder i småhus. Dels för att skapa fler aktörer och en förbättrad konkurrens på 
hyresmarknaden. Men också för att en större variation av bostadsformer, särskilt inom befintliga 
medel- och högstatus-områden, skulle ge positiva integrationseffekter (KOD Arkitekter, 2014, sid. 
6). Rapporten presenterar fyra utvecklingsstrategier för att förtäta och skapa nya bostäder för unga i 
villaområden (KOD Arkitekter, 2014, sid. 55-58); 

Utvecklingsprincip 1: Ombyggnad inom befintligt bostadshus. 33 
% av husägarna i Sverige  upplever att de bor större än vad de 
behöver. Det finns därför en stor potential att tillåta fler 
självständiga bostäder per fastighet i villaområden. Det möjliggör 
andra boendekonstellationer exempelvis generationsboende och 
kompisboende.  
 
Utvecklingsprincip 2: Ombyggnad av befintlig 
komplementbyggnad till bostäder. Inom villaområden finns ofta 
befintliga komplementbyggnader exempelvis stora garage där 
hela eller delar av byggnaden skulle kunna omvandlas till 
bostad. Det finns ofta även outnyttjade byggrätter för 
komplementbyggnader som skulle kunna nyttjas för bostäder. 
Att inreda ett befintligt byggnadsskal till bostad är ett 
resurseffektivt och förhållandevis billigt jämfört med att bygga 
nytt. Detta tillvägagångssätt kan vara särskilt intressant i 
kommuner med bostadsbrist men med lägre fastighetsvärden då  
byggnadskostnaderna är lättare att räkna hem. 

Utvecklingsprincip 3: Tillbyggnad 
Byggrätterna är idag ofta begränsade i förhållande till fastighetens 
storlek, ofta bara 20-25% av tomtens area. Genom smarta 
tillbyggnader bör nya självständiga bostäder kunna skapas samtidigt 
som en stor andel gröna ytor och trädgård kan behållas. Hänsyn bör 
tas till områden av kulturhistorisk karaktär.  

Utvecklingsprincip 4: Ny byggnad 
Enligt PBL (efter 2 juli 2014) får en komplementbostad på högst 25 
kvadratmeter uppföras utan bygglov, även om det strider mot 
detaljplanebestämmelser. Genom ändring av detaljplaner kan 
ytterligare byggrätt möjliggöras. För att skapa kvalitativa och 
attraktiva trädgårds- och gatumiljöer ska komplementbostäderna 
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tillåtas intill tomtgräns, efter Byggingabalkens princip om 1 meter. Undantag från 
enmetersprincipen ska gälla för grannar som vill bygga ”rygg-mot-rygg” mot gemensam brandvägg.  

3.2 Mellanstaden (Paradiso arkitekter, 2015)

Med stöd från Boverket genomförde Paradiso arkitekter projektet Mellanstaden som syftar till att ta 
fram strategier för förtätning av villaområden. Strategierna testas på tre utvalda villaområden i 
Stockholm; Spånga, Hökmossen och Linde. En viktig del i syftet med projektet är att motverka 
segregation genom strategisk förtätning. Nedan redogörs för de tre förtätningsstrategier som särskilt 
syftar till att motverka segregation och knyta samman villaområdena med övriga staden (Paradiso 
arkitekter, 2015, sid. 27);  

1. Förtätning med lägenheter bland traditionella enfamiljsvillor för minskad boendesegregation 
2. Stärkt gaturum genom fler publika funktioner och stärkta kopplingar mellan stadsdelar 
3. Förtätning av icke-bebyggd mark med kompletterande boendetyper och lokaler för offentliga 

och privata verksamheter.  

 

Resultatet av projektet visar att 160 000 nya bostäder kan byggas genom förtätning av villaområden 
i enligt konceptet Mellanstaden, om det implementeras fullt ut i Stockholm, Danderyd, Lidingö, 
Nacka och Sundbyberg (Paradiso arkitekter, 2015, sid. 89). Förutom att ge ett stort antal nya 
bostäder menar Paradiso arkitekter att det finns en mängd fördelar med konceptet Mellanstaden för 
ökad mångfald och minskad segregation. Ett koncept som i förlängningen främjar 
medborgarinitierat byggande som ger en bättre fungerande byggbransch och en mer inkluderande 
stad.  
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4. Fallstudie Borlänge

4.1 Varför Borlänge?

Borlänge är Sveriges minsta storstad, en industristad i Dalarna med knappt 52 000 invånare i 
kommunen. Det moderna Borlänge växte fram på den senare delen av 1800-talet när järnväg och 
industrier kom till bygden. Till följd av att industrierna etablerade sig växte handelsbebyggelse fram 
intill järnvägsstationen, det område som idag är Borlänge centrum. Staden växte som mest mest på 
50-, 60- och 70-talet. I mitten av 50-talet bodde cirka 20 000 invånare, vilket hade dubblerats till 
cirka 40 000 invånare i mitten av 70-talet.  

Idag är Borlänge en av Sveriges mest segregerade städer, med en tydlig uppdelning mellan olika 
befolkningsgrupper både vad gäller etnicitet och socio-ekonomisk tillhörighet. Men segregationen 
visar sig också genom en tydlig uppdelning i bostadsbeståndet med stora bostadsområden där en 
stor majoritet av bostäderna består av villor med äganderätt. Samtidigt växer kommunen i 
befolkning och det är idag bostadsbrist i kommunen vilket gör att det är ett intressant case att jobba 
med strategisk förtätning. 

4.1.1 Sveriges tredje mest segregerade stad

Enligt Hyresgästföreningens rapport Mångfald och 
segregation i Sverige (2018) är Borlänge Sveriges tredje 
mest segregerade stad. I undersökningen undersöktes 
både mångfald (i vilken utsträckning olika grupper är lika 
representerade i olika områden) och segregation (i vilken 
utsträckning mångfalden är jämnt fördelad i staden). De 
variabler som använts rör främst befolkningens 
födelseland, bakgrund samt inkomstnivåer. På 
kommunnivå följer Borlänge rikssnittet vad gäller 
mångfald med cirka 40%. Det som är anmärkningsvärt är 
att skillnaden mellan stadens olika bostadsområden är stor 
vad gäller mångfald. Det är ett fåtal bostadsområden i 
stadens centrala delar som har hög mångfald jämfört med 
rikssnittet och som drar upp snittet för hela kommunen 
(rosa områden i kartan; Tjärna ängar, Bullermyren, 
Paradiset, Jakobsgårdarna och Nygårdsdalen). Samtidigt 
består de flesta av Borlänges bostadsområden av en 
relativt låg mångfald jämfört med rikssnittet (gråa 
områden i kartan). De stora skillnaderna i mångfald 
mellan Borlänges bostadsområden gör att Borlänge har 
Sveriges tredje högsta segregation (16%), dvs att 
Borlängeborna är ojämnt fysiskt fördelade inom 
kommunen. Kartan kan ses via Hyresgästföreningens 
webbplats https://kartor.hyresgastforeningen.se/.  
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Även Borlänge kommun har gjort analyser på områdesnivå för att kartlägga segregationen inom 
tätorten. Variabler som undersökts är bl.a. medelinkomst, ekonomiskt bistånd, utländsk bakgrund, 
medelålder, ohälsotal, gymnasiebehörighet, eftergymnasial utbildning m.m. Den statistik som 
använts är från SCB 2015-2016. Även om kommunens analyser ger en något mer nyanserad bild än 
Hyresgästföreningens så vittnar även kommunens kartor om stora skillnader mellan Borlänges olika 
bostadsområden, och det är tydligt att bostadssegregation är en stor utmaning för kommunen. 
Kartorna nedan visar andel personer med utländsk bakgrund respektive andel med ekonomiskt 
bistånd 2015.  

4.1.2 Bostadsbeståndet rumsliga uppdelning i Borlänge (GIS-analys)

I forskningsöversikten redogörs för bostadens betydelse för segregation och att bostadsbeståndet är 
en avgörande faktor för segregation/mångfald. Det är främst lokalisering av boendetyper och 
upplåtelseformer som är intressant i arbetet för att motverka segregation genom fysisk planering. I 
Borlänge kommun finns cirka 27 300 bostäder, där 48% utgörs av lägenheter i flerbostadshus 
(hyres-, ägande- och bostadsrätt) och 44% av småhus. Småhus avser friliggande en- och 
tvåbostadshus sam rad-, par- och kedjehus. Flerbostadshus avser byggnader innehållande tre eller 
flera lägenheter. 5% av Borlänges bostadsbestånd består av kategorin övriga hus och 3% utgörs av 
specialbostäder. Övriga hus är de byggnader som primärt inte är avsedda för bostadsändamål men 
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som ändå innehåller bostadslägenheter och specialbostäder avser boende för exempelvis studenter, 
äldre och funktionshindrad (Borlänge kommun, 2016, sid. 10-11). Småhusen består till största delen 
av äganderätter (41%) medan flerbostadshusen består av 29% hyresrätter och 19% bostadsrätter. 
Tårtdiagrammet nedan ger en överblick över bostadsbeståndet. Borlänges bostadsbestånd skiljer 
inte nämnvärt från rikssnittet, där andelen småhus är 43% och andelen flerbostadshus 51% (SCB, 
2018). 

Genom tillgång till geografiska data från Borlänge kommun har bostäderna i Borlänge tätort delats 
in geografiskt i kategorierna småhus respektive flerbostadshus. Geografiska data för upplåtelseform 
fanns inte att tillgå. Kartan har gjorts med hjälp av GIS-programmet QGIS. Utifrån kartan med 
bostadstyper och tårtdiagrammet som visar andel bostadstyp och upplåtelseform kan utläsas att, 
även om Borlänges bostadsbestånd inte sticker ut jämfört med rikssnittet vad gäller andel av 
bostadstyper på kommunnivå, så finns en tydlig rumslig uppdelning av staden mellan olika 
bostadsområden. I stort sett alla småhus (rödmarkerade i kartan) består av äganderätt (se 
tårtdiagrammet). Det är tydligt att Borlänge har en stor utmaning för att få större blandning vad 
gäller hustyper och upplåtelseformer på områdesnivå, inte minst i de monotona småhusområden 
som utgör en stor del av staden. 

Boendeutvecklingsprogram 2015-2018. 
sid 10. 
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4.1.3 Ett ’window of opportunity’

En annan anledning att Borlänge valt som fallstudie är att Borlänge är i en intressant utvecklingsfas 
just nu och är i vad som kan kallas ett ’window of opportunity’, dvs ett gyllene tillfälle att på ett 
framgångsrikt sätt ta sig an problemet med segregation. Anledningen till detta är att Borlänge 
kommun är del av Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation (2018). 
Strategin är en vidareutveckling av det långsiktiga reformprogram för minskad segregation som den 
rödgröna regeringen presenterade sommaren 2016. Syftet är att ange den långsiktiga inriktningen 
för regeringens arbete med att minska och motverka segregation under perioden 2018-2028, för att 
verka för ett tryggt Sverige som håller ihop. I strategin poängteras att det är nödvändigt att se 
segregation som ett relationellt fenomen, vilket innebär att åtgärderna behöver ha ett 
helhetsperspektiv och omfatta hela staden eller regionen. Avsikten från regeringen är även att 
tydliggöra statens roll i arbetet för att motverka segregation och för att staten ska bidra till goda 
förutsättningar för andra aktörer såsom kommuner och landsting att arbeta för att motverka 
segregation på olika nivåer i samhället (Regeringskansliet, 2018, sid.8-9). Strategin innefattar fem 
prioriterade insatsområden; boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle samt 
brottslighet. För insatsområdet boende presenteras ett antal insatser för minskad boendesegregation, 
bland annat strategier för att få tillstånd en mer blandad bebyggelse, en mer öppen bostadsmarknad, 
insatser för tydligare sociala hållbarhetsperspektiv i samhällsplaneringen samt insatser för stärkt 
samhällsservice i områden med socio-ekonomiska utmaningar. Borlänge kommun får genom 
deltagandet i regeringens strategi 413 miljoner för att motverka segregation i Borlänge under 
perioden 2018-2028 (Borlänge kommun, 2018). Som del i Borlänge kommuns satsning för att 
motverka segregation bör den kommunala fysiska planeringen involveras med strategier för att 
motverka segregation, inte bara i de socio-ekonomiskt utsatta områdena utan i alla stadens 
homogena bostadsområden.  

En annan faktor som gör att Borlänge är i ett ’window of opportunity’ är stundande efterfrågan på 
bostäder i Borlänge samtidigt som kommunen har haft och förväntas ha en fortsatt stor 
befolkningstillväxt. Enligt Borlänge kommuns bostadsutvecklingsprogram 2015-2018 behöver 
antalet nya bostäder behöver öka med mer än det dubbla för att den växande efterfrågan ska kunna 
tillgodoses. Enligt Borlänge kommuns befolkningsprognos kommer invånarantalet att öka med 
cirka 4300 personer mellan år 2015 och 2025, vilket skulle medföra en fortsatt ökande efterfrågan 
på bostäder ifall inte produktionstakten av nya bostäder ökar (Borlänge kommun, 2016, sid. 8). 
Samtidigt som bostadsbristen i sig är ett problem kan det också ses som en möjlighet. Eftersom 
behovet av nya bostäder finns kan de, om de tillkommer på strategiska platser, bidra till en ökad 
mångfald i staden. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att kommunen tar fram 
genomarbetade och väl förankrade stadsutvecklingsstrategier.  
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Figur från Borlänge kommuns befolkningsprognos, Boendeutvecklingsprogram 2015-2018, sid. 8. 

4.2 Kommunens strategidokument (kvalitativ innehållsanalys)

För att undersöka Borlänge kommuns syn på bostadssegregation och hur de syftar till att hantera 
problemet med bostadssegregation genom fysiska planeringsstrategier görs en kvalitativ 
innehållsanalys av kommunala strategidokument. De dokument som undersöks är de tillgängliga 
dokument som anses ha störst betydelse för den strategiska fysiska planeringen i kommunen. De 
dokument som undersöks är alla framtagna av tjänstemän på plan- och markkontoret i Borlänge 
kommun och är politiskt antagna av kommunfullmäktige i Borlänge. 

De dokument som undersöks är: 

Översiktsplan FalunBorlänge (antagen av kommunfullmäktige i Borlänge 2014-06-17). Enligt 
plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanens syfte är att spegla den politiska majoritetens uppfattning och hur mark och 
vattenområden ska användas inom kommunen. Översiktsplanen bör förhålla sig till 
sammanställningar och analyser av övergripande mål, förhålla sig till omvärldstrender och göra 
avvägningar mellan olika intressen. Översiktsplanen är inte bindande men har genom föreskrivna 
riktlinjer en central roll i kommunens arbete med strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Därför har översiktsplanen valts att undersökas.  

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort (antagen av kommunfullmäktige i Borlänge 
2018-05-08). Dokumentet har valts att granskas då den fördjupade översiktsplanen för tätorten 
syftar till att fördjupa den planeringsinriktning som föreskrivs i översiktsplanen. I översiktsplanen 
hänvisas till den fördjupade översiktsplanen för tätorten bl.a. vad gäller strategier för förtätning. 
Eftersom det är av intresse att undersöka vilka strategier kommunen har för att motverka 
segregation även på en lokal nivå har den fördjupade översiktsplanen undersökts. Den fördjupade 
översiktsplanen för Borlänge tätort är webbaserad och finns ej i PDF eller tryckt format.  
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Boendeutvecklingsprogram för Borlänge 2015-2018 (beslutad av kommunfullmäktige i Borlänge 
2016-06-21). Bostadsutvecklingsprogrammet anger riktlinjer för bostadspolitiken, hur kommunen 
fullföljer sitt ansvar för att planera så att alla kommuninvånare kan bo bra och främja att 
ändamålsenliga åtgärder genomförs. I dokumentet presenteras strategier för utveckling av  
bostadsbeståndet både på kort och lång sikt, vilka ska vara vägledande vid planering av nya 
bostadsområden. Dokumentets viktiga funktion i den strategiska fysiska planeringen motiverar att 
dokumentet undersöks.  

Innehållsanalysen har gjorts utifrån Graneheim och Lundmans (2004) tillvägagångssätt där själva 
analysen består av fyra huvudsakliga steg. Innan texten analyseras ska den läsas igenom upprepade 
gånger för att få en känsla för helheten. Det första steget i analysen innebär att meningsbärande 
enheter i den undersökta texten lyfts ut. Omgivande text ska tas med så att sammanhanget kvarstår. 
Steg två innebär att de urlyfta enheterna kondenseras i syfte att korta ned texten men ändå behålla 
hela det innehåll som är relevant för analysen. Steg tre innebär att de kondenserade enheterna 
kategoriseras och grupperas. I fjärde och sista steget formuleras passande teman för de olika 
kategorierna och grupperna. De undersökta dokumenten har sökts igenom efter begreppen 
segregation, integration, mångfald samt social hållbarhet. De två teman som formulerat är 
Kommunens övergripande mål och planeringsriktlinjer för att motverka segregation samt Fysiska 
planeringsstrategier och utbyggnadsprinciper för att motverka bostadssegregation. Det första 
temat syftar till att undersöka kommunen syn på bostadssegregation som problem samt vilka 
övergripande mål de har för att motverka bostadssegregation. Det andra temat fokuserar på mer 
specifika och konkreta planeringsstrategier och utbyggnadsprinciper för hur bostadssegregationen 
ska motverkas och hur ökad mångfald ska kunna möjliggöras på en mer konkret nivå. Nedan 
presenteras resultatet av innehållsanalysen under de teman som formulerats.  

4.2.1 Översiktsplan FalunBorlänge 

Tema: Kommunens övergripande mål och planeringsriktlinjer för att motverka segregation 

Utgångspunkten i översiktsplanen vad gäller den strategiskt och långsiktiga hållbar utvecklingen är 
indelningen i tre dimensioner - ekologisk, social och ekonomisk. I översiktsplanen behandlas 
begreppen segregation, integration och mångfald främst i den del som berör den sociala 
dimensionen. Det finns ingen tydlig definition av segregation i översiktsplanen, men begreppen 
nämns i samband med det vidare begreppet socialt hållbar utveckling; 

”Social hållbarhet kan ses utifrån två olika synsätt. Det första handlar om välfärd; att folk har en 
hygglig tillvaro och att välfärden fördelas någorlunda rättvist. Här kan vi nämna begrepp som 
segregation, inkludering, jämlikhet och jämställdhet. Det andra synsättet handlar om samhällets 
förmåga att lösa sina problem. Kapaciteten beror både på enskilda och på hur samhället 
organiserar sig. Inte minst viktigt i ett planeringssammanhang är samspelet mellan myndigheter 
och kommuninvånarna. Det innebär att skapa förutsättningar för bra levnadsvillkor genom tillgång 
till arbete, god arbetsmiljö, ekonomisk och social trygghet, en trygg uppväxt för barn samt 
delaktighet och medinflytande. Sunda levnadsvanor och en bättre folkhälsa ökar förutsättningarna 
för samhällsekonomisk tillväxt och leder till bättre ekonomi för den enskilda (Borlänge kommun, 
2014, sid. 13).” 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I översiktsplanen står att Borlänge står inför stora utmaningar med integrering på grund av den 
relativt stora invandring som präglat kommunen de senaste åren. Kommunen beskriver behovet av 
att skapa en socialt hållbar samhällsplanering genom att planera för rättvisa, mångfald, dynamik och 
trygghet. Detta för att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där falunborlängeborna känner sig 
delaktiga. 

”I ett socialt hållbart FalunBorlänge ska alla människor – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, religiös, etnisk, kulturell eller socioekonomisk tillhörighet – ha samma möjligheter 
till ett bra vardagsliv. Den fysiska miljön har betydelse för hur vi kan forma våra liv och påverkar 
vår hälsa, trygghet, tillit och upplevelse av delaktighet. Genom planering med människan i fokus 
kan vi bidra till att människor mår bra (Borlänge kommun, 2014, sid. 25).” 

I översiktsplanen beskrivs att bostaden och boendemiljön är central för att må bra och känna sig 
delaktig i samhället och kanske den viktigaste arenan för integration. En blandning av boendetyper 
och upplåtelseformer inom samma bostadsområde tillsammans med tillgång till goda 
kommunikationer beskrivs som viktigt för att ta del av samhällslivet. 

”Att erbjuda bra boendemiljöer för unga välutbildade personer och äldre yrkesverksamma/nyblivna 
pensionärer – två flyttbenägna grupper – är därför särskilt angeläget. Ett billigt boende för unga 
vuxna kan bidra till att ungdomar stannar kvar i regionen istället för att flytta. Den stora 
invandring som skett framförallt till Borlänge de senaste åren har medfört en akut bostadsbrist som 
måste lösas. Boendemiljön har betydelse för hälsan och för känslan av att ingå i ett sammanhang 
och är en viktig arena för en ökad integration (Borlänge kommun, 2014, sid. 28).” 

”Tillgänglighet kan delas in i fysisk tillgänglighet, informativ, kommunikativ och psykosocial 
tillgänglighet. Fysisk tillgänglighet innebär att alla ska kunna ta sig fram i inom- och utomhus 
miljöer. Informativ tillgänglighet betyder att alla ska kunna ta del av och förstå information av 
olika slag, och kommunikativ tillgänglighet innebär att det kan behövas hjälpmedel för att 
kommunikationen ska fungera mellan människor. Psykosocial tillgänglighet handlar om det 
förhållningssätt människor har till varandra och rör värderingar, bemötande, mångfald och 
mänskliga rättigheter. (Borlänge kommun, 2014, sid. 26).” 
Utöver variation i bostadsområden lyfter översiktsplanen trygga mötesplatser som en viktig arena 
för integration, mötesplatser både inom bostadsområden men också i stadens centrum. För att 
tillgängliggöra mötesplatserna beskriver översiktsplanen kommunikationer en viktig förutsättning 
för integration;

”Att planera för attraktiva och trygga mötesplatser både ute och inne, i centrumkärnorna såväl som 
i bostadsområden, ger möjligheter för människor med olika åldrar och bakgrund - kulturell, etnisk 
och socioekonomisk - att träffas. En blandning av upplåtelseformer inom samma bostadsområde 
främjar integrationen i boendet, och goda kommunikationer gör det lättare att ta del i 
samhällslivet. (Borlänge kommun, 2014, sid. 25).” 

Tema: Fysiska planeringsstrategier och utbyggnadsprinciper för att motverka bostadssegregation 

I översiktsplanen är riktlinjerna för den fysiska planeringen på en övergripande nivå. Utifrån 
riktlinjerna hänvisar översiktsplanen till den fördjupade översiktsplanen för mer konkreta strategier. 
De riktlinjer som ligger till grund för de strategier som hanterar socialt hållbar utveckling 
presenteras nedan. 
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Inom bostadsområdena handlar riktlinjerna i översiktsplanen till stor del om variation och mångfald 
i bostadsutbudet för att motverka segregation, för att skapa ökade kvalitéer i bostadsområdena och 
skapa trygga miljöer. Variationen ska eftersträvas både i användningen (både bostäder och 
verksamheter), i upplåtelseform, typ av boende och i boendekostnad; 

”En variation av upplåtelseformer inom bostadsområden ska eftersträvas, liksom en blandning av 
bostäder och arbetsplatser, för att motverka segregation (Borlänge kommun, 2014, sid. 30).” 

”I FalunBorlänge ska det finnas en mångfald i bostadsutbudet som är lockande och gör det lättare 
för många olika former av hushåll både att flytta till FalunBorlänge och att hitta en ny bostad när 
ekonomin eller familjesituationen ändras. Ett varierat utbud av upplåtelseformer inom såväl 
befintliga som nya områden ska göra det enklare att byta bostad inom ett bostadsområde där man 
redan trivs och gärna vill stanna. En större blandning av bostäder och arbetsplatser ska ge ökade 
kvalitéer i boendemiljön. Det ska finnas tillgång till trygga och säkra miljöer för lek, idrott och 
rekreation nära bostaden. (Borlänge kommun, 2014, sid. 28).” 

”Den stora invandringen innebär en akut bostadsbrist i Borlänge. Rymliga, billiga lägenheter eller 
småhus behövs. Det är en utmaning att lösa bostadsbristen och att åstadkomma en större 
integration i boendet, både inom respektive kommun och i FalunBorlänge som helhet. Det är viktigt 
att ha en variation av upplåtelseformer inom större bostadsområden. (Borlänge kommun, 2014, sid. 
29).” 

Nya bostäder ska åstadkommas främst genom förtätning av befintliga strukturer, där nya typer av 
boenden i första hand ska komplettera det befintliga bostadsutbudet. Detta både för att skapa större 
integrering i bostadsområden men också för att möjliggöra att kunna bo kvar i samma 
bostadsområde ifall livssituationen ändras; 

”Nya bostäder föreslås som förtätning av befintliga stadsstrukturer liksom en större blandning av 
upplåtelseformer, vilket innebär möjligheter till större integrering och till att bo kvar i samma 
bostadsområde under livets olika skeden. (Borlänge kommun, 2014, sid. 101).” 

4.2.2 Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort 

Tema: Kommunens övergripande mål och planeringsriktlinjer för att motverka segregation 

Problemet med segregation beskrivs ungefär på samma sätt i den fördjupade översiktsplanen för 
Borlänge tätort som i översiktsplan FalunBorlänge, där fysisk planering är ett viktigt verktyg för 
att möjliggöra möten mellan människor med olika bakgrund för att motverka segregation. I den 
fördjupade översiktsplanen för tätorten beskrivs att det finns en socioekonomisk obalans mellan 
olika stadsdelar; 

En huvudinriktning för planen är att stärka och skapa bättre förutsättningar till ett socialt 
sammanhållet Borlänge där människor med olika bakgrund, socioekonomiska förutsättningar och 
möjligheter möts och delar gemensamma resurser för ett hållbart samhälle. I Borlänge finns 
socioekonomisk obalans inom och mellan flera stadsdelar. Vissa områden är mer socialt utsatta än 
andra, vilket bland annat syns i utbildningsnivå, valdeltagande, medelinkomst och ohälsotal. 
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Planen förväntas skapa bättre förutsättningar för jämlika livsvillkor genom bland annat fler och 
tryggare mötesplatser, blandade upplåtelseformer för bostäder samt stärkta möjligheter till 
kollektivtrafik och gång eller cykel. Planen avser att skapa stadsdelar där det ska vara möjligt att 
bo genom livets olika perioder, från ung till gammal. Områden som dessa skapar positiva miljöer 
för medborgarna men kan bidra till segregation om planeringen inte sker på ett genomtänkt vis. 

Tema: Fysiska planeringsstrategier och utbyggnadsprinciper för att motverka bostadssegregation 

En mer socialt hållbar stad ska skapas genom att planera för en förtätning med olika 
upplåtelseformer och typer av boenden samtidigt som befintliga bostadsområden kopplas samman 
med ny bebyggelse. Enligt den fördjupade översiktsplanen är intentionen att knyta samman 
centrala Borlänge med Tjärna ängar och Jakobsgårdarna och på längre sikt även stärka 
kopplingarna mellan Skräddarbacken och Nygårdarna. Idén om att knyta samman staden med 
förtätning längs med utpekade stråk känns igen från forskningsdelen och de återkommande teman 
som Boverkets beskriver från sin kunskapsöversyn gällande arbetet med att motverka segregation 
(Boverket, 2010). Samband beskrivs som en viktig aspekt i arbetet mot segregation, att förstärka 
de fysiska sambanden mellan stadens olika delar för att skapa kontaktytor mellan människor  
(Boverket, 2010, sid. 52). Det är intressant att det är ett tydligt fokus mot att knyta samman de 
socioekonomiskt utsatta stadsdelarna, medan det saknas någon strategi för stadens villaområden; 

En mer sammanhållen stad där olika upplåtelseformer och typer av boenden blandas samtidigt som 
äldre bostadsområden kopplas samman med ny bebyggelse förväntas stärka förutsättningarna till 
en mer socialt hållbar stad. Människor ges således bättre möjligheter att mötas och interagera för 
att bygga tillit och förtroende till varandra. Intentionen är att starta från centrala Borlänge mot 
Tjärna ängar och Jakobsgårdarna för att på längre sikt sedan även stärka kopplingarna mellan 
skräddarbacken och Nygårdarna. 

Även om den fördjupade översiktsplanen anger att nya bostäder förväntas tillkomma inom hela 
tätorten, beskrivs möjligheterna till förtätning i stadens villaområden i norra respektive södra 
stadsdelar som begränsade eftersom det anses svårt att hitta plats för nya bostäder där. En relativt 
stor andel av Borlänges tätort lämnas därmed utan någon strategi, områden som i synnerhet består 
av villaområden. Därmed tappas till stor del den helhetssyn eller hela-staden-perspektiv som 
redogjorts för i forskningsöversikten som en viktig aspekt att ha med i planeringsarbetet för att 
motverka segregation (Boverket, 2010, sid. 44). Detta eftersom segregation som fenomen måste 
förstås utifrån staden som helhet (Björk, 2016, s.65). 

Enligt våra bedömningar förväntas nya bostäder tillkomma inom hela tätorten. Sett till de skilda 
förutsättningar som råder kommer dock fördelningen av antalet nya bostäder se olika ut. De södra 
och norra stadsdelarna består till stor del av villaområden, och här är det svårt att hitta mark för 
nya bostäder, förutom enstaka villatomter. 

Kommunens bebyggelseutvecklingsstrategi handlar i första hand om att förtäta inne i centrum. I 
andra hand förtätas redan bebyggda stadsdelar, där störst potential pekas ut i bostadsområdena 
Tjärna ängar, Jakobsgårdarna och Skräddarbacken. I tredje hand planeras helt nya bostadsområden, 
som ska byggas i riktning mot Falun. Det ger en prioriteringsordning för hur staden bör utvecklas, 
men ger inga fördjupade utvecklingsprinciper för hur förtätningen bör ske; 
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I första hand ska nya bostäder byggas i centrala Borlänge, inom det område som ligger ungefär 1 
km från resecentrum. De flesta bostäderna föreslås i Centrum, men även i Hagalund, 
Framtidsdalen och Östermalm. Med fler bostäder i centrala Borlänge blir det lättare för fler att åka 
buss och tåg till jobb och skola. Det blir också fler människor som rör sig i centrala Borlänge, med 
fler möjligheter att mötas och ett ökat underlag för offentlig och kommersiell service. 

I andra hand ska redan bebyggda, stadsdelar kompletteras med nya bostäder och kopplas samman 
med andra närliggande stadsdelar. På så sätt kan vi använda de gator och ledningar som redan 
finns. Då kan vi också bygga så att det blir olika sorters bostäder i varje stadsdel - villor, radhus, 
hyreslägenheter och lägenheter med bostadsrätt i en bra blandning. Skräddarbacken, 
Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar är stadsdelar där det finns goda möjligheter att bygga många 
bostäder. 

I tredje hand ska nya stadsdelar byggas i riktning mot Falun. Vi föreslår en ny stadsdel öster om 
Barkargärdet, som blir en fortsättning på bebyggelsen i Domnarvet-Bergeby. Här ska också finnas 
en blandning av villor, radhus, hyreslägenheter och lägenheter med bostadsrätt. Det ska finnas 
förskola, skola och annan service, i den nya stadsdelen eller i Domnarvet. 
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4.2.3 Boendeutvecklingsprogram för Borlänge 2015-2018

Tema: Kommunens övergripande mål och planeringsriktlinjer för att motverka segregation 

Även i Boendeutvecklingsprogrammet lyfts mångfald och variation av olika typer av bostäder 
(storlek, upplåtelseform och pris) inom ett bostadsområde som en nyckel för att genom fysisk 
planering motverka bostadssegregation. I Boendeutvecklingsprogrammet står vidare att det är 
viktigt att planera för trygghet och gemenskap för att åstadkomma en attraktiv boendemiljö, något 
som är tätt förknippat med begreppet acceptans som Franzén (2001) menar är en förutsättning för 
att integration ska kunna ske när olika människor att möts.  

”Ambitionen är att skapa attraktiva livsmiljöer som tilltalar både befintliga och nya invånare i 
kommunen. Att tillgodose den ökade efterfrågan som finns på bostäder och samtidigt skapa en 
större integration i boendet är en stor utmaning.” (Borlänge kommun, 2016, sid. 5) 

Borlänge ska vara en plats där det finns bostäder som passar alla medborgare. Olika typer av 
bostäder som har en variation i storlek, pris och upplåtelseform behövs för att möta de behov och 
önskemål som finns hos äldre, unga, grupper med särskilda behov, hemlösa och nyanlända 
flyktingar. Ett område som kännetecknas av en mångfald av olika bostäder, löper mindre risk att 
präglas av boendesegregation (Borlänge kommun, 2016, sid. 28). 

En annan förutsättning till en attraktiv boendemiljö är att invånarna känner sig trygga. 
Samhörighet och gemenskap gör att fler individer rör sig under dygnets alla timmar och skapar en 
ökad trygghet. Tillgång till lokaler för förening- och kulturliv ökar gemenskapen (Borlänge 
kommun, 2016, sid. 18).

I Boendeutvecklingsprogrammet problematiseras den rådande bostadsmarknaden i relation till att 
det främst är bostadsrätter som byggs i nuläget. Genom att en stor del av nyproduktionen är 
bostadsrätter skapas en obalans i bostadsbeståndet, något som i sig kan leda till segregation enligt 
bostadsmarknadssegmentationen som redogjorts för i forskningsöversikten; 

Den upplåtelseform som det idag rådet störst efterfrågan på i Borlänge är hyresrättslägenheter med 
en låg hyresnivå. Detta påverkar främst de grupper som har det svårast att etablera sig på 
bostadsmarknaden. Att marknaden idag utgörs av byggherrar som ofta inte ser byggandet av 
hyresbostäder som tillräckligt lönsamt, gör situationen ytterligare problematisk. ” (Borlänge 
kommun, 2016, sid. 18).

Tema: Fysiska planeringsstrategier och utbyggnadsprinciper för att motverka bostadssegregation 

Bostadsutvecklingsprogrammet efterfrågar kreativa lösningar för att åstadkomma boendeformer i 
olika prisklasser inom samma bostadsområde. Tillsammans med Falun är målsättningen att 
Borlänge ska ha en planberedskap för 500 nya bostäder per år, vilket gör att det finns ett stort behov 
och en hög efterfrågan på nya bostäder; 

Både i de nuvarande bostadsområdena och vid planering av nya bostäder är det viktigt att sträva 
efter en blandning av olika upplåtelseformer. Genom kreativa lösningar som innebär att 
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boendeformer i olika prisklasser finns i samma områden ska kommunen arbeta för att minska 
boendesegregationen. (Borlänge kommun, 2016, sid. 28). 

Enligt planeringsinriktningarna i Översiktsplan FalunBorlänge ska det tillsammans i kommunerna 
Falun och Borlänge finnas en planberedskap för byggande av 500 bostäder årligen. Varierande 
upplåtelseformer, prisklasser och storlekar avsedda för olika gruppers behov och önskemål ska 
eftersträvas. Nybyggnationen av bostäder ska framför allt ske genom en förtätning av tätorterna. 
(Borlänge kommun, 2016, sid. 4).

Det kommunala bostadsbolaget AB Stora Tunabyggen pekas ut som nyckelaktör för att skapa ökad 
integration i boendet och verka för en trygg boendemiljö i de områden där bolaget har bostäder;  

Tunabyggen ska medverka till att skapa social gemenskap och ökad integration i boendet, samt 
verka för ett hållbart och tryggt boende i de områden där bolaget tillhandahåller bostäder 
(Borlänge kommun, 2016, sid. 29). 

4.2.4 Sammanfattning av innehållsanalysen

Resultatet av innehållsanalysen visar att Borlänge kommuns utgångspunkt i arbetet för socialt 
hållbar utveckling, där problemet med segregation ingår, är att skapa möten mellan människor med 
olika bakgrund. Kommunens har en tilltro på att mötet mellan människor skapar gemenskap och 
tillit, något som är en förutsättning för att skapa ett rättvist och jämlikt samhälle där alla oavsett 
bakgrund ska ha möjlighet till ett bra vardagsliv och känna sig delaktiga i samhället. 

Den fysiska miljön beskrivs ha stor påverkan på vår hälsa och känslan av trygghet. Bostaden och 
boendemiljön beskrivs som den kanske viktigaste arenan för integration tillsammans med trygga 
och tillgängliga offentliga mötesplatser av olika storlek och karaktär. De undersökta dokumenten 
målar upp en problembild där Borlänge präglas av en socio-ekonomisk obalans mellan olika 
stadsdelar vilket delar upp staden och orsakar ett orättvist och ojämlikt samhälle. I dokumenten 
beskrivs att det idag är en brist på olika typer av bostäder (upplåtelseform, storlek, pris) inom 
samma område vilket delar upp staden fysiskt och är en avgörande faktor för boendesegregationen. 
Den rådande bostadsmarknaden målas upp som problematisk ur denna aspekt då de aktörer som 
bygger nya bostäder i Borlänge idag inte ser tillräcklig lönsamhet i att bygga hyresrätter, vilket ger 
en obalans i bostadsbeståndet med en övervägande del bostadsrätter. 

Kommunens övergripande strategier för att motverka segregation genom fysisk planering handlar 
främst om att planera för att skapa mångfald och variation i bostadsutbudet samt skapa attraktiva 
och tillgängliga mötesplatser. En ökad variation inom samma bostadsområde anses dessutom ge 
förutsättningar för ett mer flexibelt bostadsbestånd vilket ger möjlighet att bo kvar inom samma 
område även om livssituationen ändras. En ökad mångfald och variation i bostadsområdena ska 
tillskapas genom strategisk förtätning inom befintliga bostadsområden med en blandning av 
bostadstyper och upplåtelseformer. Genom att tillföra kompletterande funktioner och boendetyper 
till redan befintliga bostadsområden kan ytterligare mångfald tillföras till bostadsområdena.  

Kommunens bebyggelseutvecklingsstrategi handlar i första hand om att förtäta inne i centrum. I 
andra hand förtätas redan bebyggda stadsdelar, där störst potential pekas ut i bostadsområdena 
Tjärna ängar, Jakobsgårdarna och Skräddarbacken. I tredje hand planeras helt nya bostadsområden, 
som ska byggas i riktning mot Falun. Det ger en prioriteringsordning för hur staden bör utvecklas 
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och i den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort finns en övergripande karta för prioriterade 
områden. Utöver det finns inga fördjupade utvecklingsprinciper för hur förtätningen bör ske och 
stora delar av staden lämnas därmed utan konkreta utvecklingsprinciper.  

4.2.5 Reflektion och kritik av kommunens strategier för att motverka bostadssegregation

Kommunens strategier för att motverka segregation är främst av övergripande karaktär och handlar 
till stor del om att komplettera med nya bostadsområden för att stärka kopplingar mellan vissa delar 
av staden. Den återkommande övergripande strategin beskrivs som strategisk förtätning som 
främjar variation och mångfald, men strategin är av övergripande karaktär och behandlar främst 
hela stadsdelar. Strategin ger visserligen en inriktning för utvecklingen och pekar ut vissa stadsdelar 
som är i särskilt behov av planeringsåtgärder, men lämnar samtidigt stora områden utan konkreta 
strategier. Den största bristen i kommunens utvecklingsstrategier för att motverka segregation, sett 
utifrån syftet i detta kandidatarbete, är att de redan befintliga småhusområdena till stor del lämnas 
utan konkreta utvecklingsprinciper för att motverka segregation. Det är tydligt att kommunen ser 
stora begränsningar i att utveckla villaområdena med nya bostäder, och intrycket blir att kommunen 
i stort ser dessa områden som opåverkbara. I den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort kan 
läsas;  

”De södra och norra stadsdelarna består till stor del av villaområden, och här är det svårt att hitta 
mark för nya bostäder, förutom enstaka villatomter.”  

Samtidigt visar både Hyresgästföreningens rapport Mångfald och segregation i Sverige (2018) och 
kommunens egna analyser om stadens segregation att det just är de områden som till största delen 
består av småhus/villor som till främst orsakar segregation för staden som helhet. Vidare beskrivs i 
Boendeutvecklingsprogram för Borlänge 2015-2018 att bostadsmarknaden idag utgörs av 
byggherrar som ofta inte ser byggandet av hyresbostäder som tillräckligt lönsamt, vilket leder till en 
brist på hyresrättslägenheter. I Boendeutvecklingsprogrammet efterfrågas kreativa lösningar för att 
åstadkomma boendeformer i olika prisklasser inom samma bostadsområde för att skapa variation 
och mångfald, men det går inte att utläsa någon strategi för hur kommunan ska hantera detta. 

Det är tydligt att kommunen saknar konkreta strategier och utbyggnadsprinciper för att motverka 
segregation, särkilt för att skapa mångfald och variation på en mer detaljerad nivå än generella idéer 
och utbyggnadsriktningar för hela stadsdelar. Som presenterats i forskningsöversikten (avsnitt 2) är 
det viktigt att se problemet med segregation på många olika skalor samtidigt, från individnivå till 
stads- eller samhällsnivå (Franzén, 2001; Boverket, 2010), men att det i arbetet med att motverka 
segregation är avgörande med en lokal mångfald (på kvartersnivå) för att blandningen ska vara 
framgångsrik (Boverket, 2010, sid. 45). Småhusområdena förefaller vara de områden där 
kommunen framför allt saknar utvecklingsprinciper, detta trots att dessa områden är de kanske mest 
problematiska ur ett segregationsperspektiv. Småhusområdena är de områden som är mest 
segregerade i Borlänge (Hyresgästföreningen, 2018) samtidigt som de tar i anspråk stora ytor i 
staden. Dessutom finns beprövade angreppssätt och metoder för att skapa variation och mångfald i 
dessa områden (se avsnitt 3). Eftersom den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen är en 
kommunal angelägenhet har kommunerna huvudansvaret för att utveckla stadens fysiska struktur på 
ett socialt hållbart sätt som motverkar bostadssegregation. 
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5. Framtagande av utvecklingsstrategier för lokal mångfald

Konceptet för framtagande av utvecklingsstrategierna tas fram genom att kombinera kommunens 
övergripande planeringsstrategier för att främja integration, den kunskap som inhämtats i 
forskningsöversikten (avsnitt 2) samt de referensexempel med befintliga utvecklingsstrategier för 
förtätning av villaområden som studerats (avsnitt 3). Konceptet bygger på tre parallella strategier 
som kompletterar varandra i utvecklingen för mångfald och integration i Borlänges 
småhusområden. Till varje strategi finns knyts utbyggnadsprinciper, ett antal handlingsalternativ för 
tillvägagångssätt. Utgångspunkten är att strategierna ska implementeras i enlighet med gällande 
detaljplaner i så stor utsträckning som möjligt, både för att spara kommunens resurser för 
detaljplaneändringar men också för att förtätningen ska förhålla sig till de gällande bestämmelser 
som reglerar småhusområdenas karaktär. 

5.1 Strategi 1 - strategisk förtätning av småhusfastigheter 

Den första strategin bygger på en strategisk förtätning av småhusfastigheter som drivs av 
fastighetsägarna själva. Med utgångspunkt i gällande detaljplaner ser kommunen över de rumsliga 
och juridiska möjligheterna för ägare till småhusfastigheter att tillskapa nya kompletterande 
bostäder på sina fastigheter. Det är både ett sätt för kommunen att få in fler aktörer på 
bostadsmarknaden men också ett sätt att skapa delaktighet i stadsutvecklingen. Därigenom kan 
lokala värden tas till vara på ett bättre sätt och de boende kan känna att de får vara med och utveckla 
sin närmiljö. Genom komplementbostäderna skapas en variation av bostadstyper i 
småhusområdena, vilket är en viktig del i Borlänge kommuns strategier för att motverka segregation 
genom den fysiska planeringen. Som konstaterats i forskningsöversikten möjliggör ett varierat 
bostadsutbud även en större mångfald bland de boende i området. Strategin och dess 
gestaltningsprinciper ger ett konkret förslag på hur variation och mångfald kan fås på kvartersnivå, 
en lokal mångfald som är viktig för att en framgångsrik integration ska kunna nås. Utgångspunkten 
är att en förtätning enligt utvecklingsprinciperna ska ske enligt gällande detaljplaner. Möjligheten 
att nyttja utvecklingsprinciperna kan därför variera beroende på vilka detaljplanebestämmelser som 
finns för området. 

Utvecklingsprincip 1: Ombyggnad inom befintligt bostadshus. En bra möjlighet för de som 
upplever att de bor större än vad de behöver. Genom att tillåta fler självständiga bostäder per 
fastighet i villaområdena möjliggörs att genom relativt enkla och billiga åtgärder tillskapa nya 
bostäder och möjliggöra nya boendekonstellationer inom fastigheten. Designprincip 1 lämpar sig 
särskilt för fastigheter som har begränsade utbyggnadsmöjligheter enligt detaljplan och/eller de som 
inte vill bebygga en del av sin trädgård. 

Utvecklingsprincip 2: Ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad till bostäder.  
I Borlänges villaområden är det vanligt med komplementbyggnader, ofta i form av stora garage, 
som helt eller delvis kan omvandlas till bostäder. En förutsättning för denna princip är givetvis att 
en befintlig komplementbyggnad finns på fastigheten. Att bygga om, bygga till eller inreda ett 
befintligt byggnadsskal till bostad är ett resurseffektivt och förhållandevis billigt sätt att tillskapa en 
ny bostad. Ombyggnation kan ske genom utbyggnad av befintlig komplementbyggnad. Viktigt att 
betona att ombyggnation av komplementbyggnad inte är bygglovsbefriat vilket gör att ombyggnad 
endast kan ske enligt detaljplanens bestämmelser. 
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Utvecklingsprincip 3: Tillbyggnad bostadshus 
Genom detaljplanebestämmelser begränsas ofta hur stor del av fastigheterna som får bebyggas, i 
villaområden ofta 20-25% av tomtens area i kombination med begränsningar på byggnaders höjder. 
Det är dock långt från alltid som byggrätterna är fullt utnyttjade. Genom smarta tillbyggnader finns 
möjlighet att skapa nya fristående bostäder som är sammanbyggd med den ursprungliga bostaden. 
Tillbyggnader har fördelen att befintliga tekniska system i den befintliga bostaden ofta går att 
använda även för den tillbyggda delen. 

Utvecklingsprincip 4: Ny byggnad 
Om det finns rumsliga och detaljplanemässiga förutsättningar kan bostäder tillåtas i nya fristående 
komplementbostäder. Att bygga en ny komplementbostad ger friare tyglar för hur och var den nya 
bostaden placeras jämfört med tillbyggnad. Att uppföra en ny byggnad förutsätter givetvis att det 
finns plats på fastigheten för att klara krav enligt BBR, exempelvis gällande skyddsavstånd mot 
brandspridning, tillgänglighetskrav, etc. Av Boverkets informationsfilm Fråga till Boverket: Hur 
små bostäder får vi bygga? (Boverket, 2017) framgår att den minsta yta som krävs för att en enskild 
bostad ska klara kraven enligt Boverkets byggregler (BBR 2011:6) är 21 kvadratmeter. 
Enligt PBL (efter 2 juli 2014) får en komplementbostad på 25 kvadratmeter eller mindre uppföras 
utan bygglov, även om det strider mot detaljplanebestämmelser (PBL 2010:900, 9 kap 4-4b §§).  

5.2 Strategi 2 - kommunal förtätning på lucktomter

Den andra strategin bygger på att kommunen, tillsammans med det kommunala bostadsbolaget 
Tunabyggen, undersöker potentialen i att förtäta på kommunalt ägda ”lucktomter” inom 
bostadsområdet. Förtätning på lucktomterna ger kommunen möjlighet att tillföra kompletterande 
funktioner inom småhusområdena, exempelvis verksamhets- eller föreningslokaler. Genom att 
tillföra nya funktioner till bostadsområdet ges en ytterligare dimension av mångfald, som 
kompletterar bostäderna i småhusbebyggelsen. Kompletterande funktioner möjliggör andra typer av 
möten än i de som sker i bostadsområdet. Eventuella detaljplaneändringar kan vara aktuella för att 
möjliggöra viss typ av boende och/eller verksamheter.  

Utvecklingsprincip: 
Strategiskt belägna kommunalt ägda ”lucktomter” identifieras. Fastigheterna ska vara tillgängliga 
med närhet till kollektivtrafik och cykelstråk. Bebyggelsen på de identifierade lucktomterna ska 
uppföras som, till småhusbebyggelsen, kompletterande boendetyper eller verksamhetslokaler. De 
funktioner som kan vara aktuella är verksamhetslokaler av olika slag, LSS-boenden, äldreboenden,  
bostäder för yngre m.m. Förtätningen ska ske enligt principen ”tät låg bebyggelse” (högst 2 
våningar + vindsvåning), för att passa in i villabebyggelsen. Tillkommen bebyggelse ska vara av 
flexibel karaktär med möjlighet att inrymma flera olika funktioner och kunna ändra funktion och 
rumslighet över tid. 
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5.3 Strategi 3 - attraktiva offentliga mötesplatser

Utveckla tillgängliga och attraktiva offentliga mötesplatser. Strategin grundar sig i den 
integrationsprocess som sker i möten mellan människor med olika bakgrund, vilket har beskrivits 
både i forskningsöversikten men också i kommunens strategier för att motverka segregation genom 
fysisk planering. Attraktiva offentliga mötesplatser är avgörande för att möjliggöra för människor 
med olika bakgrund att träffas, och det är just i mötet som integrationen tar sin början genom att 
tillit, acceptans och socialt kapital byggs. I takt med att bostadsbeståndet ökar och fler boende 
flyttar in i aktuellt område åtar sig kommunen att göra satsningar på befintliga offentliga 
mötesplatser och ser över möjligheterna för att tillskapa nya. Utvecklingen av mötesplatserna sker 
löpande genom dialogprocess där de boende i området får vara med och styra utvecklingen utifrån 
behov och kommunens ekonomiska möjligheter. Designdialog som utvecklingsprocess kan i sig ses 
som en integrationsprocess, förutsatt att representativiteten är god och att deltagarna får komma till 
tals. 

Utvecklingsprincip: 
Kommunen identifierar befintliga offentliga mötesplatser och potentiella nya. Utveckligen av de 
offentliga platserna sker genom dialog med boende och verksamma i området. Kommunen ansvarar 
för att vissa krav uppfylls i utformningen bl.a. gällande säkerhet för barn, tillgänglighet för personer 
med begränsad framkomlighetsförmåga, m.m. 

6. Resultat 

Uppsatsens resultat grundar sig i att undersöka potentialen att tillskapa mångfald i Borlänges 
småhusområden genom strategisk förtätning enligt framtagna strategier och utvecklingsprinciper. 
Potentialen har undersökts genom att föreslagna utvecklingsprinciper har testats på ett 
småhusområde i Borlänge, utifrån områdets förutsättningar och gällande detaljplaner. Det valda 
exempelområdet har valts slumpmässigt genom tärningsslag. Urvalet har utgått från kommunens 
bostadsområdesindelning, men endast de bostadsområden med minst 90% småhus har varit med i 
urvalsgruppen. Utifrån resultatet av den potential utvecklingsprinciperna rymmer för aktuellt 
exempelområde ges en indikation för potentialen att använda föreslagna utvecklingsprinciper för 
alla Borlänges småhusområden. 

6.1. Exempelområde: Mjälga

Det område som blivit slumpmässigt utvalt som exempelområde för aktuella gestaltningsprinciper 
heter Mjälga och ligger cirka 1 kilometer sydväst om Borlänge centrum. Området är cirka 40 ha. 
Området avgränsas av E16 i norr, Mjälgavägen i öster, Gyllehemsvägen i söder samt riksväg 70 i 
väster. Bebyggelsen inom området utgörs av ca 190 småhus i 1 eller 2 plan, 1 servicehus/
äldreboende samt 1 större industribyggnad som innefattar bilvård. Mjälgavägen får ses som 
områdets huvudstråk med kollektivtrafik och cykelväg som tillhör kommunens stomcykelnät. 

Majoriteten av bostadsområdena byggdes ut under 40-talet efter Gustaf Lindens Generalplan för 
Domnarvet (antagen 1938). Generalplanen präglades till stor del av trädgårdsstadens 
planeringsideal, dvs stor andel villafastigheter med rejält tilltagna trädgårdar. Stadsdelarna kallade 
Linden för ”drabanter”, och fastigheterna var indelade i en struktur som inspirerats av 
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jordbruksmarkens uppdelning i tegar dvs långsmala rektangulära fastigheter (Borlänge kommun, 
2001). Den södra delen av området är dock inte utbyggd enligt Lindens struktur utan här är 
villatomterna mindre till ytan och varvas med radhusbebyggelse. Även i de norra delarna är 
bebyggelsen utbyggd i en något mer organisk struktur än Lindens generalplan. 
 

6.2 Gällande detaljplaner - juridiska förutsättningar

För aktuellt område finns två gällande detaljplaner, en som omfattar de norra kvarteren (antagen 
1959) och en som omfattar de södra (antagen 1954). Detaljplanerna (plankartan) är juridiskt 
bindande och anger bestämmelser för hur mark- och vattenområdena får användas, dvs de ger de 
juridiska förutsättningarna för hur en förtätning kan ske i området. Nedan sammanfattas vad de två 
detaljplanerna föreskriver gällande uppförande av ny bebyggelse. 
I den norra delen av området, för kvarteren Sörtäppan, Karestäppan, Åkerskogen och Lindan, gäller 
Förslag till ändring och utökning av stadsplanen för ett område i Mjälga i Borlänge (antagen maj 
1959). Nedan listas de bestämmelser som reglerar möjligheterna till förtätning inom området; 
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Användning 
B: Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 
BH: Med BH betecknat område för användas endast för bostads- och handelsändamål. 
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas 

Byggnadssätt: 
Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående. 

Del av tomt som får bebyggas 
Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel bebyggas. 

Våningsantal 
Å med II betecknat område får uppföras med högst två våningar och till en höjd på högst 7,6 meter 

Antal lägenheter: 
Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke innehålla mer än två bostadslägenheter.  
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Den södra delen av området omfattas av Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplan för del 
av södra Mjälgaområdet i Borlänge stad (antagen april 1954). Nedan listas de bestämmelser som 
reglerar möjligheterna till förtätning inom området; 

Användning 
B: Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 
BH: Med BH betecknat område för användas endast för bostads- och handelsändamål. 
Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas 

Byggnadssätt: 
Med F betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående. 
Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus eller kedjehus eller endast med 
fristående hus. 

Tomts storlek: 
Inom F betecknat område får tomt ej bildas med mindre yta än 600 kvadratmeter. 

Våningsantal och höjd: 
Å med II betecknat område får uppföras med högst två våningar och till en höjd på högst 7,6 meter 

Byggnaders storlek och antal 
Inom med F betecknat område får byggnader ej upptaga större del av tomts yta än 1/6.  
Inom med F betecknat område får huvudbyggnad ej innehållande mer än en bostadslägenhet.  
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6.3 Potential strategi 1 - strategisk förtätning av småhusfastigheter

De fyra utvecklingsprincipernas potential för förtätning av småhusfastigheterna har undersökts i 
förhållande till gällande detaljplaner. Utvecklingsprinciperna ska ses som handlingsalternativ då 
ägarna till småhusfastigheterna vill bygga till ytterligare bostad. 

Utifrån gällande detaljplaners byggrätter och den befintliga bebyggelsens storlekar, placeringar och 
utformning ges de rumsliga och juridiska förutsättningarna för vilka principer som är lämpliga för 
respektive småhusfastighet. Den outnyttjade byggrätten har räknats ut för respektive fastighet och 
presenteras nedan tillsammans med de begränsningar av markens nyttjande som detaljplanen 
föreskriver (prickmark). Analysen fungerar som en utgångspunkt för hur och till vilken grad en 
eventuell förtätning kan ske enligt gällande detaljplaner. 
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Utvecklingsprincip 1 - ombyggnad inom befintligt bostadshus

De två gällande detaljplanerna ger olika juridiska förutsättningar för möjligheten att bygga om delar 
av befintlig bostad till ytterligare en bostad enligt utvecklingsprincipen. Detaljplanen för norra 
delen av området (antagen 1959) föreskriver max två bostadslägenheter inom huvudbyggnad vilket 
möjliggör att ytterligare en bostad kan inrymmas (iförutsatt att huvudbyggnad endast innehåller en 
bostad i nuläget). Detaljplanen som berör den södra delen (antagen 1954) föreskriver att 
huvudbyggnad ej får innehålla mer än en bostadslägenhet, vilket gör att ytterligare bostad inte kan 
inrymmas i huvudbyggnaden och gestaltningsprincipen kan inte nyttjas i enlighet med detaljplanen.  

Strategin rymmer potential för 68 nya boenden, ifall samtliga som har möjlighet tillskapar 
ytterligare en bostad inom den redan befintliga, enligt principen. De tillkomna bostädernas storlek 
avgörs beroende på hur stor del av den befintliga bostaden som fastighetsägaren väljer att bygga 
om, det är dock viktigt att kraven enligt Boverkets byggregler följs gällande krav på ytor och 
funktioner. De aktuella fastigheterna är belägna inom kvarteren Rågtäppan, Karestäppan, 
Åkerskogen och Lindan. 
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Utvecklingsprincip 2 - ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad till 
bostäder.

Gestaltningsprincip 2 rymmer en potential för att tillskapa 62 nya bostäder inom området, ifall 
samtliga av de småhusfastigheter som har möjlighet nyttjar denna princip för förtätning. Den totala 
outnyttjade byggrätten för aktuella fastigheter är ca 5030 kvadratmeter, i snitt ca 80 kvadratmeter 
per aktuell fastighet. De befintliga komplementbyggnader som finns i området består till stor del av 
garage, med goda möjligheter att bygga om eller bygga till för en ytterligare bostad på fastigheten. 

Generellt för området regleras byggrätterna mot gatan genom prickmark i detaljplanerna, däremot 
finns goda möjligheter att bygga till komplementbostäderna mot bakgården i de flesta fall. För 
några fastigheter finns begränsningar av markens bebyggande (prickmark) även mot bakgården, 
främst i kvarteret Gammaltviset. 
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Utvecklingsprincip 3 - tillbyggnad bostadshus 

Totalt 60 nya bostäder kan tillskapas genom att uppföra en tillbyggnad i anslutning till befintligt 
bostadshus enligt utvecklingsprincip 3 . Den totala outnyttjade byggrätten för aktuella fastigheter är 
ca 4780 kvadratmeter, i snitt ca 80 kvadratmeter per aktuell fastighet. De fastigheter som kan nyttja 
utvecklingsprincipen är belägna i områdets norra del och är belägna inom kvarteren Åkerstäppan, 
Karestäppan, Åkerskogen och Lindan. För de fastigheter som har möjlighet att bygga ut enligt 
principer föreskriver gällande detaljplan att huvudbyggnad icke får innehålla mer än två 
bostadslägenheter samt maximalt i två våningar. Generellt finns möjlighet att bygga relativt stora 
tillbyggnader (ofta mellan 60-100 kvadratmeter) eftersom de aktuella fastigheterna i de flesta fall 
har relativt stor outnyttjad byggrätt.  

I den södra delen begränsas möjligheterna att tillskapa nya bostäder genom tillbyggnad eftersom 
detaljplanen föreskriver att huvudbyggnad ej får innehålla mer än en bostadslägenhet. Genom 
tillbyggnad kommer den nya bostaden alltjämt tillhöra samma byggnad, vilket gör en tillbyggnation 
planstridig.  
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Utvecklingsprincip 4 - ny byggnad 

Utvecklingsprincipen möjliggör, om den byggs ut till fullo, att 107 fristående komplementbostäder 
kan byggas. Den totala outnyttjade byggrätten för aktuella fastigheter är ca 8200 kvadratmeter, i 
snitt ca 75 kvadratmeter per aktuell fastighet. De flesta fastigheterna är disponerade så att 
huvudbyggnaden är lokaliserad mot gatan för att ge plats åt en relativt stor trädgård på baksidan. 
Det ger goda rumsliga möjligheter att bebygga en del av trädgården. 

Den minsta tillåtna storleken på komplementbostad för att klara kraven enligt Boverkets byggregler 
är 21 kvadratmeter. Men även de fastigheter som inte är aktuella enligt detaljplan kan undersöka 
möjligheterna att uppföra en komplementbostad på högst 25 kvadratmeter enligt reglerna för 
attefallshus. Om attefallshus tillämpas skulle samtliga 190 småhusfastigheter kunna tillskapa en 
ytterligare bostad. 
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6.4 Potential strategi 2 - kommunal förtätning på lucktomter

Inom aktuellt område föreslås 3 stycken kommunalt ägda obebyggda lucktomter att bebyggas. 
Fastigheterna är belägna intill Mjälgavägen som får ses som ett huvudstråk genom området med 
både kollektivtrafik och cykelstråk. Samtliga fastigheter ligger inom 50 meter till närmaste 
busshållplats. Fastighet 1 är cirka 3400 kvadratmeter stor, fastighet 2 är cirka 3800 kvadratmeter 
och fastighet 3 cirka 3680 kvadratmeter.  

Som komplement till kringliggande småhusbostäder föreslås fastigheterna en blandning av 
kompletterande funktioner. På fastighet 1 föreslås LSS-boende. På fastighet 2 föreslås verksamhets- 
och föreningslokaler i bottenplan och bostäder för unga i plan 2. På fastighet 3 föreslås 
seniorboende. Tillkommande bebyggelse ska anpassas i volym och hända för att harmoniera med 
kringliggande bebyggelse. Detaljplaneändringar är aktuella för att kunna tillåta annan 
markanvändning än bostadsbebyggelse.  
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6.5 Potential strategi 3 - attraktiva offentliga mötesplatser

De offentliga mötesplatser som finns idag består av två lekplatser, en i områdets norra del och en i 
den södra. Potentialen för nya offentliga mötesplatser bland bostadsbebyggelsen är begränsad då det 
finns få lämpliga kommunalt ägda ytor undantagna de som planeras bebyggas. De största offentliga 
ytorna finns i bostadsområdets utkanter.  

I kvarteret Karestäppan finns dock ett lämpligt område som skulle kunna utvecklas till en central 
mötesplats för Mjälga. Området är cirka 1200 kvadrat och är beläget intill Mjälgavägen. Genom en 
designdialog med de boende föreslås området utvecklas efter inkomna synpunkter och förslag. 
Kommunen bjuder in samtliga boende i Mjälga för att planera en mötesplats för olika åldrar och 
intressen. 

Även befintliga lekplatser föreslås rustas upp och byggas ut i takt med förtätningen.  
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6.6 Utvecklingsprincipernas potential för Mjälga

Genom att använda sig av presenterade utvecklingsprinciper för förtätning av småhusfastigheter kan 
110 av Mjälgas totalt 190 småhusfastigheter tillskapa en ytterligare bostad inom sin fastighet, enligt 
gällande detaljplaner. Den totala utbyggbara ytan för samtliga aktuella fastigheter är 7980 
kvadratmeter enligt gällande detaljplaner, drygt 72 kvadratmeter i snitt per fastighet. Dock skiftar 
möjligheterna att bygga till eller bygga nytt beroende på fastigheternas storlek och befintliga 
byggnaders storlek. Eventuella tillbyggnationer och nybyggnationer måste även förhålla sig till de 
begränsningar som föreskrivs genom detaljplanen (prickmark) samt avstånd till kringliggande 
grannfastigheter. Om området skulle byggas ut maximalt enligt gällande utvecklingsprinciper skulle 
antalet bostäder i Mjälga öka med 58% (110 nya bostäder), där de nya bostäderna ger ett mer 
varierat bostadsbestånd. Särskilt de fastigheter som fastighetsbildats efter Gustaf Lindens 
Generalplan för Domnarvet (de långsmala fastigheterna i kvarteren Åkerskogen, Lindan, Lärkan 
och till viss del Gammeltviset) rymmer stor potential till relativt stora utbyggnader och 
tillbyggnader. Som tidigare nämnts präglades generalplanen av trädgårdsstadens planeringsideal 
med rejält tilltagna trädgårdar. 

80 av fastigheterna inom området har inte möjlighet att nyttja någon av utvecklingsprinciperna för 
förtätning enligt gällande detaljplan. Det är främst detaljplanebestämmelser om exploateringsgrad 
samt antalet bostäder i huvudbyggnad som hindrar fastigheterna för utveckling. Bland de fastigheter 
som inte har möjlighet att nyttja utvecklingsprinciperna återfinns till stor del kedjehusbebyggelse 
med relativt små fastigheter samt mindre villatomter. För de fastigheter som inte kan nyttja 
befintliga utvecklingsprinciper kan dock regeln om attefallshus provas, ifall ytan finns på 
fastigheten. Det kan ge ytterligare några bostäder, utöver de som möjliggörs genom detaljplan. 

Som komplement till utvecklingsprinciperna föreslås 3 kommunala ”lucktomter” bebyggas. 
Fastigheterna är strategiskt belägna och föreslås tillföra nya funktioner till området; verksamhets- 
och föreningslokaler, boenden för unga, seniorboende samt LSS-boende.  

Parallellt med strategierna för förtätning av Mjälga tar kommunen initiativ till en utveckling av de 
offentliga mötesplatserna och föreslår en ny central mötesplats som ska locka Mjälgabor i olika 
åldrar och med olika intressen. Hur den nya mötesplatsen ska utformas bestäms genom en 
designdialog där de boende får vara med och utforma efter behov och ekonomiska ramar. 

Sammanfattningsvis kan utvecklingsstrategierna förändra Mjälga från att inrymma 190 
småhusbostäder till att inrymma totalt 300 bostäder, 190 småhusbostäder och 110 tillkommande 
komplementbostäder av olika karaktär. Genom att attefallshus byggs på de fastigheter som inte har 
planmässigt stöd kan ytterligare ca 80 bostäder tillskapas. Genom den kommunala förtätningen 
tillkommer dessutom verksamhetslokaler, seniorboende, bostäder för unga, LSS-boende samt 
eventuella nya offentliga mötesplatser.  

6.7 Utvecklingsprincipernas potential för Borlänges småhusområden generellt

I Borlänge finns idag cirka 12000 småhus. Med utgångspunkt i resultatet från studien av Mjälga så 
rymmer utvecklingsprinciperna en potential till en förtätning enligt strategi 1 med cirka 6960 nya 
kompletterande bostäder. Det är visserligen föga troligt att alla ägare till småhusfastigheter väljer att 
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nyttja strategierna, men skulle exempelvis var tionde fastighetsägare nyttja utvecklingsprinciperna 
tillkommer 696 nya bostäder. Om attefallshus byggs på de fastigheter som inte har planmässigt stöd 
för utvecklingsprinciperna kan upp till 776 nya bostäder skapas. Det är fler bostäder än vad 
Borlänge och Falun tillsammans har som målsättning att ha planberedskap för årligen (500 
bostäder). 

Det ska dock sägas att förhållandena givetvis är olika för olika bostadsområden, beroende på 
rumsliga och juridiska förutsättningar. Men resultatet visar att det finns god potential att utveckla 
småhusområdena enligt föreslagna principer.  

7. Återkoppling, diskussion och slutsats

7.1 Återkoppling till frågeställningen

Vilka hot och problem riskerar bostadssegregation leda till, och hur påverkar småhusområden 
bostadssegregationen i staden som helhet? 

Grundproblemet med segregation är åtskiljandet av människor och olika samhällsgrupper. Det 
finns en tydlig koppling mellan rumslig och mental uppdelning, vilket speglar sig både på individ- 
och samhällsnivå. En stadsstruktur som orsakar till en uppdelning av människor och 
samhällsgrupper riskerar att utgöra en grogrund för ett ”vi och dom-tänk”, ett avståndstagande 
mellan människor med en annorlunda bakgrund eller livsstil. Ur ett vidare samhälleligt perspektiv 
försvårar bostadssegregation den integration som är nödvändig för ett socialt hållbart samhälle. 
Småhusområden är ofta de mest homogena områdena, både sett till bostadstyp och de boendes 
bakgrund. Eftersom segregation är ett relationellt problem påverkar sammansättningen av 
människor i en del av staden även sammansättningen i andra områden - och staden som helhet blir 
mer uppdelad och segregerad. 

Vilka fysiska planeringsstrategier har Borlänge kommun tagit fram för att hantera 
bostadssegregation? Vilken potential finns i att ta fram kompletterande utvecklingsprinciper för 
att, genom förtätning, motverka bostadssegregation i stadens småhusområden? 

Borlänge kommun presenterar ett antal övergripande strategier för att hantera bostadssegregation 
genom strategisk förtätning, bland annat att planera för variation, funktionsblandning och för 
attraktiva mötesplatser. Däremot saknas tydliga strategier för hur de övergripande strategierna ska 
uppnås. Genom föreslagna strategier och utvecklingsprinciper har kommunen ett sätt att angripa 
problemet med geografisk bostadssegregation i stadens småhusområden, som en viktig del i det 
övergripande arbetet för att motverka segregation. I aktuellt exempelområde Mjälga finns potential 
att öka antalet bostäder med 58% enligt föreslagna utvecklingsprinciper, där de tillkomna 
bostäderna ger ett mer varierat bostadsutbud i Mjälga. Om motsvarande förtätningspotential finns i 
övriga småhusområden i Borlänge kan utvecklingsprinciperna, om de byggs ut till fullo, ge 
upphov till ca 6960 nya kompletterande bostäder i Borlänge. Därtill finns ytterligare potential i att 
förtäta genom attefallshus i de fall detaljplanen begränsar utvecklings enligt föreslagna principer. 
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Som en del i strategierna utvecklas de offentliga platserna och kommunen tillför nya funktioner 
såsom verksamhetslokaler, seniorboende, LSS-boende genom förtätning av kommunalt ägda 
lucktomter.  

Hur har andra svenska städer hanterat problemet med segregation, med fokus på strategier för 
ökad mångfald i småhusområden? 

De två undersökta referensexemplen presenterar båda strategier som utgår från en förtätning där 
fastighetsägarna själva förtätar området utefter ett antal föreslagna strategier. Fokus i de båda 
projekten är att skapa en variation av bostadstyper samt byggaktörer som en del i att få ökad 
mångfald i småhusområdena. KOD arkitekter presenterar även kompletterande strategier som 
syftar till tillskapa bostadsnära offentliga mötesplatser som är en viktig arena för integration 
utanför bostaden. 

7.2 Diskussion

Uppsatsen har haft som syfte att undersöka hur bostadssegregation kan motverkas genom 
strategier för ökad mångfald i småhusområden. Detta har gjorts genom att studera en av Sveriges 
mest segregerade städer, Borlänge. Målsättningen har varit att ta fram och undersöka ett antal 
strategier och utvecklingsprinciper som kan ge kommunen ett sätt att hantera de, ur 
bostadssegregationsperspektiv, problematiska småhusområdena. 

Utgångspunkten för de föreslagna strategierna är att skapa integration och mångfald genom att 
ändra på bostadsbeståndets sammansättning och skapa en ny typ av bostadsmarknad med en 
mångfald av aktörer. Vidare utgår föreslagna strategier från en tilltro till att människor vill mötas 
och integreras. Medan den strategiska förtätningen enligt gällande utvecklingsprinciper ger 
förutsättningarna för en mångfald av samhällsgrupper inom bostadsområdet, fungerar de attraktiva 
offentliga mötesplatserna som en katalysator där möten möjliggörs.  

Utifrån den teoretiska utgångspunkten segregation genom tvingande strukturer utmanar förslaget 
de ekonomiska och samhälleliga strukturer som gjort småhusområdena till de homogena och 
segregerade områdena de är. Om utvecklingsprinciperna för ett stort genomslag uppstår en mer 
varierad bostadssammansättning vilket är avgörande då detta synsätt utgår från utbud och 
tillgänglighet till bostäder. Genom en mångfald av boenden inom samma bostadsområde 
motverkas att staden blir uppdelad i olika zoner beroende på exempelvis ekonomiska resurser eller 
kulturell tillhörighet och det skapas förutsättningar för mer mångfald i småhusområdena i takt med 
att fler bostäder tillskapas. 

Om förslagen ses utifrån teorin segregation genom det egna valet, där individens val och 
preferenser väger tyngs för segregationsprocesserna, kan utvecklingsprinciperna få ett annat utfall. 
Även om bostadsbeståndet blir mer varierat finns en risk att den kulturella aspekten väger tyngst 
då människor väljer bostad. Om olika samhällsgrupper inte vill integreras utan valet av boende 
styrs av exempelvis kulturell tillhörighet blir det varierande bostadsbeståndet verkningslöst ur 
integrationssynpunkt. Detsamma gäller om fastighetsägarna genom ägarhypotesen väljer hyresgäst 
utifrån den kultur som präglar bostadsområdet. Enligt aktuella utvecklingsstrategier får kommunen 
en passiv roll eftersom de flesta tillkomna bostäderna förväntas ske genom förtätning på privata 
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småhusfastigheter. Makten att välja hyresgäst hamnar således till stor del hos de redan boende i 
området.  

Möjligheterna för kommunen att hantera bostadsutvecklingen inom stadens småhusområden är 
problematisk eftersom det är en mängd olika aktörer (fastighetsägare) som beslutar över ett stort 
antal förhållandevis små fastigheter. Det är med andra ord svårt för kommunen att ta initiativ att 
driva några större strategiska förtätningsprojekt inom dessa områden. Eftersom en lokal mångfald 
är nödvändig för en framgångsrik integration behövs sätt att tillskapa nya bostäder inom den 
befintliga småhusbebyggelsestrukturen. Med inspiration från de undersökta referensexempel tar 
föreslagna utvecklingsprinciper sin utgångspunkt i att ägarna till småhusfastigheterna själva, med 
råd och stöd från kommunen, ser vinningar med att tillskapa nya bostäder inom sina privata 
fastigheter utifrån föreslagna utvecklingsprinciper. Utgångspunkten är förslagets kanske största 
svaghet eftersom utvecklingen är helt beroende på intresset hos ägarna till småhusfastigheterna. 
Finns inget intresse för utvecklings hos fastighetsägarna är utvecklingsprinciperna verkningslösa. 
Men om intresse visar sig finnas är utgångspunkten en stor styrka eftersom den ger upphov till en 
utveckling där de boende i området har stort inflytande. Det är även ett innovativt sätt för 
kommunen att utmana den befintliga bostadsmarknaden med en mängd små aktörer. En mångfald 
av aktörer på bostadsmarknaden ger förutsättningarna för mer variation i bostadsutbudet, vilket i 
sin tur ökar möjligheterna för en större mångfald bland de boende i området.  

Utvecklingsprinciperna ligger i linje med de metoder för att motverka segregation genom fysisk 
planering som Boverket presenterar i rapporten Socialt hållbar stadsutveckling (2010), och som 
redogjorts för i forskningsöversikten. Variation beaktas genom ökad variation i bostadsutbudet och 
de boende i området men också fler aktörer på bostadsmarknaden. Samband beaktas genom att 
rusta upp och utveckla områdets offentliga mötesplatser längs med befintligt stråk (Mjälgavägen). 
Identitet beaktas genom att de boende i området är en nyckelaktör i utvecklingen och har därmed 
en möjlighet att vara på lokal kunskap och lokala värden. Inflytande och samverkan beaktas bland 
annat genom de deltagande utvecklingsprocesser som kommunen bjuder in till bland annat genom 
den designdialog som föreslås för att utveckla de offentliga mötesplatserna. Helhetssyn beckas 
genom att komplettera Borlänges redan befintliga strategier för socialt hållbar utveckling, för de 
delar av staden (småhusområden) som idag saknar konkreta utvecklingsprinciper. 

Som framkommit i forskningsöversikten ska segregation ses som ett relationellt problem vilket 
innebär att strategier krävs för hela staden och på många olika nivåer samtidigt. Från 
innehållsanalysen framgår att kommunen har övergripande mål och strategier för hur segregation 
ska motverkas, men att de saknar handlingsalternativ för hur målen ska uppnås och hur 
strategierna ska kunna implementeras. Kandidatarbetet avgränsas till att endast ta fram strategier 
för att hantera segregationen i Borlänges småhusområden. Det är viktigt att poängtera att 
föreslagna utvecklingsstrategier för småhusområdena ska sättas i ett större sammanhang och del av 
en mer övergripande strategi för att vara verksam för att motverka bostadssegregation. 

Det förslag som presenterats utgår från de teoretiska utgångspunkterna, forskningsöversikten, 
referensexemplen och Borlänge kommuns befintliga strategier. Ett annat resultat hade varit möjligt 
om andra andra teoretiska utgångspunkter och/eller referensexempel använts. De strategidokument 
som undersökt i innehållsanalysen var de mest relevanta dokument som fanns tillgängliga. 
Kommunen kan ha interna strategier som stöd i sitt arbete med fysisk planering. Hade tillgång 
funnits till dessa skulle utfallet kunnat bli ett annat. Det ska också sägas att resultatet ger en 
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indikation på de föreslagna strategiernas potential till strategisk förtätning. Resultatet från 
exempelområdet Mjälga ska ses som en indikation för potentialen för alla Borlänges 
småhusområden. Utfallet kan varierar beroende på områdets förutsättningar och gällande 
detaljplaner. Genom de undersökta referensexemplen och resultatet från denna uppsats finns dock 
goda skäl att tro att småhusområden generellt är en viktig del av lösningen för både bostadsbristen 
och ökad mångfald/minskad segregation.  

7.3 Slutsats

Borlänge kommun har idag ett antal övergripande strategier för en socialt hållbar utveckling men 
dessa är inte tillräckliga för att hantera stadens utpräglade problem med bostadssegregation. 
Stadens småhusområden lämnas nästan helt utan strategier trots att dessa områden är de mest 
problematiska ur ett segregationsperspektiv. De utvecklingsstrategier som presenteras i 
kandidatarbetet ger kommunen inspiration till hur strategier för mångfald kan utformas för stadens 
småhusområden. Föreslagna strategier ska dock ses som ett inspel till kommunens övergripande 
arbete för socialt hållbar utveckling, och det är viktigt att strategierna för småhusområden 
kombineras och vävs samman med andra hållbarhetsstrategier för att få ett hela staden-perspektiv i 
arbetet med att motverka segregation.  

Resultatet av kandidatarbetet visar en relativt stor potential i att tillskapa nya bostäder genom 
strategisk förtätning av småhusområdena, för att både bidra till en mer socialt hållbar stad 
samtidigt som bostadsbristen hanteras. En förutsätting för att utvecklingsprinciperna ska vara 
framgångsrika är att ägarna till småhusfastigheterna är intresserade av en utveckling inom sina 
fastigheter. Kommunen har därför en viktig roll i att marknadsföra utvecklingsprinciperna. 
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