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F Ö R O R D

För att en stad ska vara välfungerande och inbjudande krävs många 
komponenter. En stad definieras ofta utifrån dess byggnader och 
vägar, men vad vore en stad utan en dess befolkning?
De sociala aspekterna i en stad är minst lika viktiga som dess 
byggstenar.
Vilka grupper väljer att bo var, och vem har rätt till ett visst område? 
Det är frågor som dessa som jag varit nyfiken på att undersöka 
djupare och då fann det sig utmärkt att göra det till mitt 
kandidatarbete på programmet Fysisk Planering.  

Jag insåg att det valda ämnet var för stort och därför har jag 
avgränsat studien av integration till ett delområde i Malmö; 
Möllevången. Möllevången är ett område som har fascinerat mig med 
sin rikedom av folk och liv. Jag ville gräva djupare och se om 
Möllevången verkligen är så integrerat som det anses vara. 

Tack till min handledare Christer Persson för goda råd och 
intressanta infallsvinklar. Tack till min familj och vänner för givande 
diskussioner och entusiasm under arbetets gång. 

God läsning!

Katarina Wahlman, 
Karlskrona 2010-05-17
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S A M M A N F AT T N I N G

De svenska städerna har fått en mer komplex och rikare samman-
sättning av befolkningsgrupper när det kommer till både levnadssätt 
och familjeförhållanden. De socioekonomiska klyftorna har blivit allt 
tydligare och bostadssegregationen har under de senaste decenni-
erna växt fram i de svenska städerna. Det finns många föreställningar 
om hur man planerar den goda staden och vilka komponenter som 
behövs för att skapa en stad där alla är jämlika. 
I detta kandidatarbete undersöks det hur den fysiska utformningen 
påverkar städers boendemönster och området Möllevången i Malmö 
studeras som en fallstudie. 
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1 .  I N L E D N I N G

Möllevången är ett delområde i stadsdelen Södra Innerstaden av 
Malmös totalt tio stadsdelar. I många sammanhang betecknas 
området som ”stadsdelen Möllan”.1 I min uppsats väljer jag ändå att 
benämna Möllevången som ett område. 

Möllevången framställs ofta som Malmös mångkulturella och 
integrerade stadsdel, och tas i många sammanhang upp som ett gott 
exempel på integration med det levande gatulivet och internationella 
butiksutbudet, och har blivit en dragningskraft för Malmö stad. 2 

1 . 2  S Y F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G A R

Syftet med min uppsats är att undersöka om delområdet Möllevången 
kan användas som ett exempel på integration. Jag vill undersöka och 
studera vilka fysiska strukturer som gynnar integration och jämföra 
dem med några av dagens mest använda gestaltningsprinciper; Jan 
Gehl, Kevin Lynch och Jane Jacobs. 

Frågeställning:
- Är Möllevången integrerat?
- Hur gynnar de generella planerings-, och gestalningsprinciper 

integration?
- Kan man använda Möllevången som ett exempel på att 

planera för integration?

1 . 3  M E T O D  O C H  M AT E R I A L

Studier av tryckta texter är mycket vanligt inom 
samhällsvetenskapen.3 För att få den kunskap jag behöver har 
jag då valt att bland annat att använda mig av litteraturstudier, där 
jag studerat forskning om segregation och integration i bokform, 
dokument och rapporter. Jag kommer bland annat att använda 
mig av tre använda böcker inom planering; Jane Jacobs ”Den 
amerikanska storstadens liv och förfall” (1961) , Kevin Lynchs ”The 
Image of the City” (1960) och Jan Gehls ”Life Between Buildings” 
(2006).

FALLSTUDIE 
Att inrikta sig på att studera enskilda enheter är ett sätt att undvika 
ett alldeles för stort urval som datakälla. Fallstudie är då en relevant 
datakälla. Med fallstudie får man ett större djup på sin forskning, 
få mer dynamik och bättre insikter då man har ett specifikt fall med 
detaljer. Vid fallstudier kan man motivera särskilda generaliseringar. 
123  

Sharan skriver att syftet med en fallstudie är inte är att komma fram 
till ”sanningen” man har fått tillgång till utan att ”undanröja slutsat-
ser så att man har kommit fram till den bästa och mest övertygande 
tolkningen.”  124

Oavsett vilken vetenskaplig metod man använder till sin forskning 
finns det självklart båda nackdelar och fördelar. Fallstudiemetoden 
väljer man baserat på forskningsproblematikens art och utifrån de 
frågor man ställer sig, där fördelarna med metoden ska överväga 
nackdelarna.
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När man använder fallstudie som metod har man oftast ett antal so-
ciala enheter som man vill studera och som finns i verkliga situation-
er. Fallstudien är således den metod som ger en hög sanningsenlig 
och holisitisk redogörelse. Metoden vidgar läsarens kunskap genom 
att ge en insikt och upplysning om den undersökta företeelsen. 

Det finns dock begränsningar när man använder fallstudie som me-
tod. Eftersom fallstudien endast  undersöker specifika egenskaper 
eller variabler uteblir den breda och täta beskrivningen. 
En annan begränsning för fallstudien är att den kan överdriva eller 
förenkla faktorer. Fallstudien utgör endast en studerad del av hel-
heten och läsaren kan förledas till att tro att det är hela ”sanningen”. 
En annan aspekt är den begränsning som handlar om forskarens 
känslighet och förmåga att analysera och rapportera slutresultatet. 
Som Sharan skriver är det forskaren själv som sitt främsta instrument 
vid insamling och analys av informationen och att förutfattade men-
ingar kan spela roll för insamlandet av material både ut positiva och 
negativa vinklar. 125 

Realibitet, validitet och generaliserbarhet är andra aspekter som 
ifrågasätts vid fallstudie då vissa forskare menar att det är svårt att 
generalisera utifrån endast en undersökning och menar att man istäl-
let bör dra generaliserade slutsatser utifrån arbetets ”underliggande 
filosofi”.  126 

För att vara säker på lämpligheten i den valda metoden bör man se 
till enheternas, och inte helhetens, validitet och sätta de i förhållande  
mellan de dragna slutsatser och det insamlade materialet forskaren 
kommit fram till. 127 

Efter det kan man analysera sin data som kan bestå av egenskaper 
som till exempel storlek, vikt, frekvens, attityder, utbildning och 
arbetslöshet. 6 

I studien av Möllevången är dessa data baserade på storlek på 
områdets bostadsbestånd, antal invånare som är födda utomlands, 
ålder- och könsfördelning, utbildning, arbetslöshet, inkomst och andra 
faktorer som kan spela roll för främjandet av integration. 
Jag kommer också göra en analys av området utifrån några av de 
mest använda gestaltningsprinciperna och med verktyg tagna från 
respektive gestaltningsprincip se om det finns aspekter som främjar 
integration på Möllevången.

1 . 5  U R VA L  O C H  G E N E R A L I S E R I N G

En generalisering innebär att man drar vissa slutsatser om en hel 
grupp eller kategori med utgångspunkt i information från särskilda 
fall eller exempel.9  Eftersom jag valt ut tre områden i Malmö 
använder jag mig av generalisering när jag jämför om Möllevången 
är integrerat. Denscombe menar att generaliseringar hänger ihop 
med att resultat från vissa forskningsprojekt inbjuder till att utveckla 
påstående med mycket bred tillämpning, och detta bidrar till 
exempelvis teorier om hur sociala fenomen fungerar.10

De urvalskriterier som man valt är en avgörande utgångspunkt när 
det gäller generaliseringar.11 Själva urvalet ska bygga på en logisk 
grund som antingen välj med utgångspunkt i särskilda kännetecken, 
eller vid en mer storskalig undersökning väljs ett representativt urval. 
Jag väljer att jämföra tre områden för att de är bebyggda under olika 
tidsepoker.
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1 . 4  K Ä L L K R I T I K

När man studerar en företeelse måste man vara medveten om att 
ens urval kan bero på att alla människor har olika perspektiv på saker 
och ting. Den som skriver har vissa värderingar som kan ligga till 
grund för val av arbete, urvalsprincip och valet av perspektiv. Detta är 
jag medveten om när jag skriver om integration, då de svar jag söker 
oftast inte är entydiga eftersom det finns många olika perspektiv som 
ligger till grund för begreppet. Jag väljer istället att se integration 
både som en företeelse som ifrågasätts och problematiseras och 
också som något eftersträvansvärt. För integration och segregation 
är båda företeelser som både kan föra positiva och negativa 
konsekvenser med sig. Därför är det viktigt att vara medveten om sin 
objektiva/subjektiva hållning till ämnet. 7

I min uppsats genomsyras arbetet dels av ett positivistiskt 
förhållningssätt då jag använder mig av empirisk observation 
(analys av området) dels av interpretivism. Positivism betyder 
att förklaringar måste baseras på observation annars är de inte 
trovärdiga. Genom en områdesanalys på Möllevången undersöker 
jag om bebyggelsestrukturen har något samband med den studerade 
företeelsen integration. Det som också är positivisitiskt med min 
studie är att jag använder mig av statistik för att urskilja mönster. 
Positivismen, beskriver Denscombe, är ett förhållningssätt inom 
samhällsforskningen där man måste använda lämpliga redskap för 
att undersöka mönster i den sociala världen, som inte påverkar den 
observerade verkligen. 

Den kritik som positivismen fått är att det är omöjligt att vara objektiv 
i forskningssammanhang. Så på det sättet kan man säga att min 
analys av Möllevången är subjektiv, och innehar inga värden som går 
att mäta, och räknas då till interpretivism. Det är ens förhållningssätt 
och hur man tolkar som skapar den verkligheten som ligger till grund 
för analysen. Ens värderingar och förväntningar av studien påverkar 
mätningen. 8 Den kunskap jag redan har om Möllevången kan färga 
studien, och det är jag medveten om. 

Jag är även medveten om att statistik kan komma från olika år, 
och källhänvisar därför information om datum. Viss statistik från 
Västra Hamn har inte uppdaterats sedan det byggdes om till ett nytt 
bostadsområde och är därför inte relevant vid vissa jämförelsestudier

1 . 6  AV G R Ä N S N I N G

1. Möllevången som geografiskt område med avgränsningen 
som bygger på Stadskartan: Bergsgatan, Nobelvägen, 
Spårvägsgatan och Bergsgatan. 

2. Avgränsning genom gestaltningsprinciper. Jag har valt att ta 
upp tre gestaltningsprinciper baserat på att de är några av de 
mest använda under senaste fyra decennierna.

3. Avgränsning integration som en fysisk företeelse. 
Bakomliggande orsaker varför integration uppkommer 
behandlas inte fullständigt utan jag fokuserar på hur man med 
fysiska verktyg åstadkommer integration. 

4. Avgränsning av analys av områden och stadsdelar. Jag har 
valt stadsdelarna utifrån att de är byggda i tre olika tidsepoker
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1 . 7  P R E S E N TAT I O N  AV  M Ö L L E V Å N G E N

Södra Innerstaden i Malmö karaktäriseras av ett blandat innehåll 
med bostäder, arbetsplatser, service, butiker och kultur.12 Delområdet 
Möllevången beskrivs i Översiktsplanen från år 2000 som en 
tätbebyggd kvartersstad med en blandad befolkning där en stor andel 
är unga vuxna och invandrare.13 Södra Innerstaden är den stadsdel i 
Malmö som är mest tätbefolkad, där många människor bor på en liten 
yta och de många omflyttningarna i stadsdelen medför stort slitage.14

Möllevången har goda kvalitéer både kultur- och stadsmiljömässigt;
speciell atmosfär, fin sekelskiftesbebyggelse, levande gator, 
många verksamheter, många mötesplatser, en blandning mellan 
människor ur såväl etnicitets-, ålders-, kulturellt- och socialt aspekter. 
Stadsplaneringen, de äldre husen och de arkitekttoniska detaljerna i 
området lyfts fram som viktiga för områdets kulturarv. 15

Det finns många materiella som immateriella värden i området. De 
immateriella värdena som är betydelsefulla är dess arbetarhistoria 
där arbetarrörelsen växte under 1900-talets början fram på 
Möllevången. Områdets historia är en viktig aspekt att ta upp när 
man undersöker integration i området då historien har en värdefull 
betydelse för områdets känsla av identitet och gemenskap. 16

Storstadsprojektet mellan 2004-2006 var ett initiativ från regeringen 
att i storstadsregionerna skapa goda förutsättningar för en långsiktig 
hållbar tillväxt och bryta den sociala, etniska och diskriminerande 
segregationen och åstadkomma jämlika levnadsvillkor för 
storstädernas invånare.17 Möllevången var ett av de områden som 
Storstadssatsningen inriktade sig på i Malmö och blev ett delprojekt 

som fokuserade på att utveckla nya former för förbättringar av 
miljöer och samverkan mellan medborgarna i området. Modellen 
som utvecklades för Möllevången var att man bland annat samlade 
intresserade malmöbor att vandra runt på Möllevången och 
beskriva vad de tyckte var betydelsefulla byggnader och miljöer 
i området. Dialogen var den huvudsakliga utgångspunkten och 
informationsunderlaget. 

Möllevången är inte bara ett område som har en rik mångfald utan 
de negativa sidorna av Möllevången består av hög brottslighet och 
missbrukarproblem. Ett steg för att minska problemen har varit att 
placera övervakningskameror på Möllevångstorget. 18
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S E G R E G A T I O N

O C H  

I N T E G R A T I O N

2 . 1  B E G R E P P S A N V Ä N D N I N G

I mitt kandidatarbete använder jag begreppen integration och 
segregation. Med begreppet område syftar jag på geografiska 
enheter som jag i mitt arbete har valt ut och som i detta fall är inom 
Möllevångens avgränsning. 
Då man använder begreppet segregation kan det ha en 
stigmatiserande effekt och bör användas med försiktighet. 19 

De svenska städerna har fått en mer komplex och rikare 
sammansättning av etniska grupper när det kommer till både 
levnadssätt och familjeförhållanden. Svenska samhällen har även 
tydliga socioekonomiska klyftor och hög bostadssegregation som 
vuxit under de senaste decennierna. 118   
Det finns många föreställningar om hur man planerar den goda 
staden och vilka komponenter som behövs för att skapa en stad där 
alla är jämlika. 

2 . 2  VA D  Ä R  S E G R E G AT I O N ?

Nationalencyklopedins definition av segregation är ”det rumsliga 
åtskiljandet av befolkningsgrupper, vilket kan ske på grund av 
socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet. Den kan 
vara ofrivillig eller frivillig”. 
 
Ordet boendesegregation innebär enligt Boverket att olika 
befolkningsgrupper lever åtskilda ifrån varandra både rumsligt och 
fysiskt. Dessa delas vidare upp i tre kategorier; socioekonomisk, 
etnisk, och demografisk boendesegregation. Socioekonomisk 
boendesegregation handlar om en rumslig åtskillnad mellan 
befolkningsgrupper som har olika inkomster, tillhör olika sociala-, 
och yrkesgrupper. Etnisk segregation innebär att det finns en rumslig 
åtskillnad mellan befolkningsgrupper som tillhör olika nationaliteter, 
religioner eller kulturer. Demografisk boendesegregation är då 
rumslig åtskillnad mellan befolkningsgrupper som tillhör olika 
hushållstyper, kön eller åldersgrupper. 20

I mindre orter är den socioekonomiska boendesegregationen 
vanligast, medan större städer oftast har olika grad av en 
kombination av socioekonomisk och etnisk boendesegregation. 

Den demografiska boendesegregationen brukar inte ses som 
problematisk, medan de andra två behandlas som problematiska. 
I mindre orter är den socioekonomiska boendesegregationen 
vanligast, medan större städer oftast har olika grad av en 
kombination av socioekonomisk och etnisk boendesegregation. 
Den demografiska boendesegregationen brukar inte ses som 
problematisk, medan de andra två behandlas som problematiska. 

10
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Bostadssegregationen ger konsekvenser, menar Boverket, i form av 
olika bostadsmöjligheter.  Segregerade områden kopplas ofta ihop 
med en negativ laddning, som ”utsatta” områden. Men de områden 
med många svenskar, menar Boverket, är ofta mer homogen i sin be
folkningssammansättning, och är då mer segregerade, både etniskt 
och socioekonomiskt än områden med många invandrare. 21

 
Camilla Palander undersöker i sin avhandling ”Områdesbaserad 
politik för minskad segregation”(2006) de storstadspolitiska målen att 
bryta boendesegregation.  
Segregation definieras vanligtvis i forskningssammanhang som en 
geografisk separation mellan befolkningsgrupper. Det handlar om en 
bostadsseparation mellan olika grupper som bor i olika områden i en 
stad. När det finns en överrepresentation av en befolkningsgrupp i 
ett bostadsområde, eller när det finns en minoritet av en grupp i ett 
annat, uppkommer företeelsen boendesegregation. 22

Boendesegregation blir ett problem då områden anses vara 
utsatta eller socialt exkluderade. Palander menar att segregation 
är ett problem då det begränsar individens möjligheter. När social 
exkludering är ett faktum stängs vissa grupper ute från möjligheter 
till t. ex utbildning, arbete, bostad, politik, och sociala nätverk.23 Det 
handlar inte längre om låga inkomster utan ett icke-deltagande och 
avsaknad av social integration, och när de sociala skillnaderna växer 
mellan befolkningsgrupper ökar också avståndet mellan dem. Ett 
stort problem när man diskuterar segregation är att det kan skapas 
en alienation och har en stigmatiserande effekt mot vissa grupper/
områden. 

Irene Molina, som är kulturgeograf och skrivit mycket om 
boendesegregation menar att segregation är en rumslig fördelning 
mellan olika grupper24. Hon menar att det skapas en rasifiering när 
man talar om segregation och att detta i sig medför ett utanförskap. 
Molina menar att den segregation som analyseras oftast kopplas 
ihop till kultur, det är snarare individens maktposition i samhället 
som borde studeras. Den problematik som uppstår är inte alltid 
bara geografiskt kopplade utan baserade på en social hierarki. 
25Det skapas en social hierarki med en snedfördelning av makt, 
ekonomiska resurser och möjligheter och detta återskapas sedan i 
stadens olika områden. 

Problematiken kring segregation definieras ofta som själva platserna 
och dess invånare och man refererar inte sällan bostadssegregation 
till ett ”invandrarproblem”. När man talar om segregation ser 
man inte de lika segregerade bostadsområdena där det bara 
bor höginkomsttagare eller områden med nästan inga invånare 
med annan etnisk härkomst. Det skapas en Vi-Dom föreställning 
genom mentala barriärer och denna förstärks genom massmedial 
exponering och fokusering av bostadssegregation endast från 
miljonprogramsområden. 26

Den första nivån av rumslig separation i de svenska städerna 
är skapad genom bostadspolitiska instrument, som baseras på 
hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt menar Irene Molina. 27

Denna struktur gör att bostadsmarknaden delat upp områden 
i klass och etnicitet. Bostadsmarknadens villkor gör att det 
blir en snedfördelning av stadsrummet, då vissa grupper blir 
överrespresenterade i vissa områden. 
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En annan aspekt som bidrar till segregation är den ideologiska 
segregationen. Den betyder att tillskrivna och föreställda bilder av 
människor används för att skilja grupper åt, och finns inte bara i 
det vardagliga beteendet, utan existerar även i dagens lagar och 
regelverk. Diskrimination i bostadsmarknaden är ett exempel. Den 
diskursiva segregationen är en av grundstenarna i uppbyggandet av 
segregation. Det handlar om diskurser som skapas och byggs upp av 
exempelvis massmedia där onda spiraler byggs upp och återskapar 
segregation. Molina menar att skapandet av segregation är en 
kombination mellan bostadspolitik, stadsplaneringen och media.28

Inom forskningen om bostadssegregation har stor tyngdpunkt 
legat på fenomenet globalisering men det har även studerats ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 29Vid studier av bostadssegregation är det 
viktigt att definiera på vilken geografisk nivå som ska undersökas, 
då fenomenet kan finns i mellan staden och dess omgivning, 
mellan olika bostadsområden i staden eller mellan kvarter i ett 
bostadsområde.  30

Palander sammanfattar den problematik som kopplas samman med 
segregation i åtta punkter;
-Social exkludering 
-Begränsade möjligheter och livschanser
-Socialt avstånd , minskad social sammanhållning i samhället, 
fragmentering och alienation.
-Stigmatisering
-Utsatthet
-Olika möjligheter på bostadsmarknaden, vilket leder till negativ 
påverkan av grannskapseffekter

-Social hierarki och kulturell hegemoni
-Ojämn tillgång till makt 

Boendesegregationen blir betydande då den kopplas samman 
med social distans; social hierarki och social olikhet. Den sociala 
distansen bör vara liten för att olika befolkningsgrupper ska bosätta 
sig vid varandra. 
På detta sätt möjliggörs nya kontakter, och nya sociala nätverk kan 
skapas. Fysisk och sociala avstånd förstärker således varandra, 
och blir, som Palander uttrycker det, ett mått på och ett resultat av 
socialt avstånd, där de sociala klyftorna i samhället återspeglas i 
bostadsområdena. 31

Segregation kan också betyda en avsaknad av sociala relationer 
mellan olika befolkningsgrupper vilket försvårar för människor att 
integreras i samhället. Malmö stad har flera bostadsområden där 
50% av invånarna inte klarar av att försörja sig själva. 32

Studier av segregation har blivit allt vanligare det senaste decenniet. 
Främst har den etniska segregationen uppmärksammats. 
Palander tror att vi i framtiden kommer att se mer studier av 
segregation utifrån en demografisk inriktning. 

De fördelar som tas upp i forskningssammanhang inom segregation 
är att fysisk närhet skapar kontakter och således minskar social 
isolering. 34Med fysisk närhet kan nätverk enklare bildas och då kan 
invånare bland annat hjälpa varandra med att starta upp företag.
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De fördelar som tas upp i forskningssammanhang inom segregation 
är att fysisk närhet skapar kontakter och således minskar social 
isolering. 34 Med fysisk närhet kan nätverk enklare bildas och då kan 
invånare bland annat hjälpa varandra med att starta upp företag. Det 
kan vara en positiv sida av segregation och vara ett steg på vägen 
mot deltagande i samhället, vilket är ett steg på vägen för att främja 
integration. 

Det är i det offentliga livet som invånare möts. Segregationen i sig är 
inte alltid negativt men problemet i samhällsutvecklingen är att man 
inte möts i vardagen, de gränsöverskridande mötena är beroende av 
stadsstrukturen. 35

2 . 3  VA D  Ä R  I N T E G R AT I O N ?

Begreppet integration är ett svårdefinierat begrepp. 
Nationalencyklopedins definition av integration är ”en process som 
leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan 
process.”36 
Boverket väljer att definiera integration som ett ”samhällsperspektiv 
som riktar fokus på sociala relationen mellan olika befolkningsgrupper 
och som handlar om människors rätt att ta del av samhällets resurser 
på ett jämlikt sätt.”37 
Länsstyrelsen förklarar att integration är när alla har samma möjlighet 
till utbildning, arbete och delaktighet och när alla känner ansvar för 
samhället som helhet . 38’

Boverket menar att boendet är en viktig aspekt i sammanhanget. De 
grupper som kommer snett in i bostadsmarknaden har tidigt svårt att 
vända kurvan, och detta skapar ”negativa integrationskonsekvenser”. 
Om man har en bostad där man trivs och som passar ens behov 
har man lättare för att skapa ett bra liv.39 Integration innebär att alla 
människor inkluderas i samhället och har samma ansvar, möjligheter 
och skyldigheter. 
 
Integration är starkt kopplat till själva boendet då ger människor 
möjlighet till att etablera sig i bostadsmarknaden vilket ökar 
chanserna till delaktighet i samhället och skapar utbildnings- och 
arbetsmöjligheter. I den integrerade staden ska det inte vara någon 
skillnad mellan etnicitet, kön, ålder och kulturell härkomst.40 Vidare 
poängteras att integration i boendet inte är i motsatsförhållande 
till boendesegregation, utan något betydligt större. Integration kan 
skapas genom boendemöjligheter.  
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Integration genom bostadsmarknaden – alla behandlas lika på 
bostadsmarknaden och man ska ha möjlighet att få ett boende 
som passar ens behov. Integration i boendet bidrar till integration i 
samhället då delaktighet skapas. 

De nationella integrationsmålen är 1) alla ska ha lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell härkomst, 2) 
en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt 
3) en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt 
och tolerans för olikheter och som alla oavsett bakgrund skall vara 
delaktiga i och medansvariga för. 41 

Integrationsrådet i Malmö definierar integration att man vill ”beteckna 
den utveckling genom vilken människor av annat etniskt ursprung 
än det svenska blir delaktiga i samhället”. Det gäller alla människor 
som lever i utanförskap. Individer ska ha samma möjligheter att 
vara aktiva och påverka samhällsutvecklingen. Då behövs en 
kunskap, kommunikation och förståelse om ens omgivningens kultur, 
synsätt och samhälle. Integrationsrådet menar att det inte finns 
några särskilda metoder för att främja integration då det både är en 
individuell-, och samhällsprocess och det är upp till var och en att ta 
till sig majoritetens värderingar och kultur. Att integrera sig i 
arbets-, och bostadsmarknaden är något som alla ska ha möjlighet till 
att göra och det gäller också att alla ska ha möjlighet att integrera sig 
i sociala, kulturella och politiska sammanhang. 42

Integration handlar om att bemöta varandra med respekt för våra 
olikheter, att samarbeta och finna vägar för hur vi kan berika och 
utveckla vår gemensamma livsmiljö. Den handlar också om att ge
stöd åt enskilda människors skaparförmåga och uppmuntra 
personliga initiativ.43

 

Mats Franzén menar att otillräcklig integration är problemet med 
segregation. 44 Han menar att ett sätt att bryta integration är att man 
genom stadsbilden ska provocera fram möten genom livfulla gator. 

Att vara delaktig i samhället är en viktig aspekt när det handlar 
om integration och kommunen bör göra initiativ för att öka 
medborgardeltagandet. 45

Begreppet assimilera förknippas ibland med integration. Det betyder 
att individen ger upp sin identitet och kulturella tillhörighet för att 
känna sig delaktig i det nya. Detta, skriver Integrationsrådet, är ett 
mål som strider mot respekten av de mänskliga rättigheterna. 

Integrationsrådet har listat ett antal faktorer som de menar är 
betydelsefulla för att främja integration eftersom människor har olika 
förutsättningar, mål och önskningar för deltagande i samhället. Man 
väljer utifrån sina förutsättningar hur mycket man vill/kan integreras i 
samhället. Det kan vara olika faktorer så som ålder och fas i livet, 
bakgrund när det gäller klass, utbildning eller yrke, skillnader i 
religion, familjesyn, könsrollsuppfattning, språk och seder eller 
omgivningens attityder. 46
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Tabell från ”Segregationens dynamik och planeringens möjligheter” 
Andersson, R., Brömö, Å, Hogdal, J., (2007).

Malmö stad har i en rapport sammanställt studier över 
bosättningsmönstren i Malmö regionen och de undersöker hur 
man med fysisk planering kan skapa integration. I ”Segregationens 
dynamik och planeringens möjligheter” har de gjort en tabell över 
sambandet mellan boendesegregation och integration.
De menar att punkt 1 är fullt möjlig att uppnå (låg integration och låg 
boendesegregation) men allt vanligare är punkt 3 (låg integration och 
hög boendesegregation). Punkt nr 2 (låg boendesegregation och 
hög integration) är det som man bör sträva emot. För att möjliggöra 
en sådan utveckling har staten fokuserat på de områdesbaserade 
åtgärdsprogrammen. 47  

I antologin ”Kategoriseringar och integration – om föreställningar, 
identiteter i politik, forskning, media och vardag.”(2004)48beskriver 
Anita Brnic att det som i allmänheten menas med ett integrerat 
samhälle är då invånarna är jämlika och de samhälleliga 
institutionerna är i samspel med varandra.  Det integrerade samhället 
kan, beroende på sammanhanget, ses som en utopisk konstruktion, 
menar Brnic.  
Brnic menar att det finns olika föreställningar om integration och tar 
i utredningen upp en viss outtalad föreställning om det integrerade 
”svenska” samhället. Hon menar att det svenska samhället kan 
ses som en stabil konstruktion som invandrare måste acceptera 
och anpassa sig till. Det är iallafall vad svenskfödda menar med 
integration. 49 

Det är viktigt att se till att man tar tillvara på mångfald i både sociala 
och kulturella förhållanden utan att trycka ned någon annan grupp, 
och det är först då man kan göra rättvis planering. I ”Bor vi i samma 
stad” med redaktörerna Broms, Wessel O., Tunström, M., Bradley 
K., (2005) argumenteras det för att den offentliganställde planeraren 
bör ha ett direkt uppdrag för att främja mångfald och en roll som 
innebär att särskilt marginaliserade gruppers perspektiv och behov 
tillgodoses.  
I det svenska folkhemsbyggandet har planering för goda och jämlika 
förhållanden haft stort fokus. Det farliga med ledord som ”jämlikhet” 
är att det är lätt att skapa samhällen där folk ska anpassas efter 
andra grupper, och där olikheter inte uppmuntras. Bradley, Wessel 
och Tunström argumenterar istället att planering och politik hör ihop 
– där man bör främja rättvis olikhet. Med rättvis ojämlikhet menar 
dem att man ska ta tillvara på sociala och kulturella olikheter men inte 
trycka ned någon grupp. Man måste se från andra perspektiv och se 
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Ett integrerat samhälle anses således allmänt vara det samhället där 
invandrare anpassar sig till och lever efter de rådande normerna. Hon 
är kritisk till att det som anses vara nyckeln till ett integrerat samhälle 
är då den invandrade individen tar egna initiativ till att bli del av det 
svenska samhället. En fråga som också tas upp är vem som har 
makten att bestämma vad som är integration. Om ”svenskhet” och 
integration egentligen betyder samma sak. För att främja integration 
krävs kunskap om sådana mer osynliga hinder i samhället, menar 
redaktörerna Karin Borevi och Per Strömblad (2004).  

Även om begreppet integration är svårtolkat kan man 
sammanfattningsvis säga att integration är en fråga om delaktighet i 
samhället, om att ha en plats i samhället där man är ansvarstagande 
och har möjlighet att påverka, där samhället är en enhet, och där 
boendemöjligheter är en central del av detta. 50

2 . 4  H U R  M Ä T E R  M A N  I N T E G R AT I O N  O C H  
S E G R E G AT I O N ?

Palander skriver att i studier av bostadssegregation undersöks 
skillnader mellan olika etniska grupper, etniska kluster och getton. 
Palander har delat upp boendesegregation i fyra olika teman; 
segregation som tillstånd och process (segregation mäts och 
analyseras genom att man exempelvis mäter etnisk koncentration av 
en viss befolkningsgrupp), dess relationella karaktär (i förhållande 
till andra delar i en helhet), segregation som negativ/positiv(är 
egentligen inte värdeladdat utan det är något som tillkommit med 
problematiken), och boendesegregationens tre delar; den etniska, 
demografiska och socioekonomiska.  51

I min uppsats undersöker segregation utifrån den fjärde punkten, och 
analyserar segregationen på Möllevången utifrån dessa aspekter. 

När Palander studerar segregation på de undersökta 
bostadsområdena tittar hon bland annat på migrationsflöden, 
låginkomsttagare och nuvarande situation. Ekonomiska faktorer 
som ålder, inkomstnivå och hushållssammansättning spelar stor roll 
för den etniska bostadssegregationen men inte helt. Man kan hitta 
vissa svar genom att titta på kulturella förklaringar eftersom det i 
vissa bostadsområden finns koncentration av etniska grupper som 
har möjlighet att flytta ut men väljer att stanna av andra orsaker, t.ex 
känsla av tillhörighet och gemenskap. 52

Det finns en problematik med metodfrågor som handlar om sociala 
och geografiska indelningar eftersom de kan leda till känsliga 
analyser inom ramarna för områdets indelningar och de olika 
kategoriernas storlek. Man kan mäta segregation genom att titta 
på det lilla grannskapet, i och mellan kvarter, stadsdelar eller mer 
omfattande kluster i staden. 
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Hur man sedan väljer att mäta beror på vilken skalnivå och 
indelning man betraktar som intressant och vilket samhällsproblem 
segregationen orsakats av.  Trots att man ”mäter” integration eller 
segregation är det inget definitivt. 53 
 
Irene Molina vill hitta nya sätt att studera etnisk segregation då hon 
tycker att det är för mycket fokus på de socioekonomiska och det 
etniska perspektivet. I många studier omnämns tillexempel inte de 
som är svenskfödda som en etnisk grupp. 54 

När jag ska mäta integration på Möllevången studerar jag statistik 
för se likheter och skillnader mellan området och Malmös stadsdelar 
i stort. I min uppsats kommer jag att jämföra flera kategorier 
som kan spela roll för integration. Jag kommer också göra en 
analys av den aktuella området utifrån några av de mest använda 
gestaltningsprinciperna. Den teoretisk analysen handlar om att 
urskönja mönster för integration och den praktiska analysen är en 
metod jag använder för att se om den fysiska utformningen spelar roll 
för att främja integration. 

2 . 5  S E G R E G AT I O N  I  M A L M Ö  S TA D

Sedan länge betraktas Malmö som en segregerad stad. 
Segregationen har bland annat uppkommit från 60-70-talet då man 
satsade på specialiserad markanvändning och storskalig bebyggelse. 
I kombination med att inkomstklyftorna ökat och att Malmö tagit stort 
ansvar för nyanlända invandrare, har stora grupper isolerats i staden. 
55 
Malmö kommun tar sedan slutet av 90-talet emot tio procent av de 
som sökt uppehållstillstånd i Sverige. Detta är tre gånger så många 
som Malmös andel till landets befolkning. Då har många nyanlända 
sökt sig till anhöriga som redan lever i Sverige. Detta har i sin tur 
medfört sociala konsekvenser för staden.56

De många villaförorter som omger staden är en stor del av 
boendesegregationen i Malmö. De områden som byggdes 
under miljonprogramssatsningen har blivit lättillgängliga för 
låginkomsttagare. Då segregation i många fall är frivillig är den i 
Malmö ofta påtvingad. De bostadsområden som rankas lågt på 
bostadsmarknaden har dragit till sig invånare med svagare resurser. 
Nu har segregationen fått en så stor dimension i staden att den 
begränsar de möjligheter att dra nytta av de fördelar som den 
multikulturella strukturen skulle kunna ge.57

En tredjedel av Malmös befolkning bor i bostadsområden som 
präglas av social, ekonomisk och etnisk segregation. Kommunen har 
satsat på vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitik för att få fler 
invånare delaktiga i samhället. Det som Malmö stadsbyggnadskontor 
anser är viktigt är en attitydsförändring hos arbetsgivare och att all 
typ av diskriminering upphöra. 
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Malmö stad menar att Översiktplanen kan skapa förutsättningar för 
ett fungerande socialt och kulturellt samspel i Malmö genom att man 
med god planering för utbyggnad, service och trafikstruktur kan bidra 
till attraktiva bostadsområden, både inne i kärnan och utanför. 58

Integrationsrådet skriver att den kanske mest avgörande frågan 
för Malmös framtid är hur man lyckas lösa den sociala och etniska 
integrationen. Den ökade segregationen som förstärktes av 90-talets 
lågkonjunktur är ett ”allvarligt hot mot tryggheten, välfärden och 
demokratin”.59

2 . 6  I N T E G R A T I O N S Å T G Ä R D E R  I  M A L M Ö   

Malmö stad arbetar mycket för att bryta segregation och främja 
integration. Malmö stadsbyggnadskontor menar att man genom ”den 
fysiska planeringen och dess strategiska planer ska verka för att 
skapa mötesplatser, främja interkulturell förståelse och ge stöd åt alla 
insatser som ökar människors integration.” Där ska goda exempel 
både inom kommunen men även utanför kommunen belysas. 
Malmö stad belönar även de bästa insatserna för ökad mångfald 
och integration för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en 
integrerad stad, och har gjort det de senaste 9 åren.60

Den nya storstadspolitik som riksdagen fastställde 1999 innebar 
att bl. a Malmö stad fick 483 miljoner kronor i åtgärdsprogram av 
regeringen 2000- 2006 för att förbättra Södra Innerstaden, Fosie, 
Hyllie och Rosengård. Det betydde också att statens myndigheter; 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och polis skulle utöka deras 
samarbete för att främja integration i dessa stadsdelar. 61

En utvärdering av åtgärdsprogrammet ”Välfärd till alla – dubbla 
åtaganden” visar på en positiv utveckling för sysselsättning, 
tillväxt och nya företag då staden växte under 2009 och blev årets 
tillväxtkommun. Handlingsprogrammet framhåller vikten av att skapa 
mötesplatser för att främja integration i staden. 62

2 . 7  S V E N S K  I N T E G R A T I O N S P O L I T I K  I  
K O R T A  D R A G

Urbanpolitiken har länge funnits i väst-Europa men det var inte förrän 
1998 som Sverige fick en riktig storstadspolitik. Den gick då ut på att 
lösa boendesegregationen, som starkt vuxit fram under 1990-talet. 
För att bryta segregationen skulle det införas lokala utvecklingsavtal, 
så kallade områdesbaserade åtgärdsprogram. Propositionen, som 
låg till grund för införandet av en ny nationell storstadspolitik, förklarar 
i sina åtta delmål hur de områdesbaserade åtgärdsprogrammen kan 
minska segregation. 63

Sammanfattningsvis av propositionen så anses det som är 
avgörande för förutsättningar för ett gott ekonomiskt, socialt och 
kulturellt liv är ett deltagande i arbetslivet, och där är det viktigt 
att unga redan i skolan lägger förutsättningar för det. Alltså är 
utbildningen en central del. Den fysiska miljön och det offentliga 
rummet har uppmärksammats för att ha stor betydelse för att trivas i 
sitt område. Om den fysiska miljön är omsorgsfullt utformad visar det 
att det finns en omsorg om stadens invånare. En viktig aspekt är att 
vardagslivets förutsättningar bygger på en god planeringen av hus, 
torg, gator, parker, grönområden och kommunikationsanläggningar. 
Att främja estetisk utveckling av bebyggelsen är en del i ledet av de 
politiska insatserna för att minska segregation. 64 

18



xx

F Y S I S K  
U T F O R M N I N G  
O C H  
I N T E G R A T I O N

19

3.



xx

Många städer är idag segregerade. Homogena bostadsområde 
och stadsdelar har under de senaste decennierna vuxit fram. De 
bakomliggande orsakerna är många och i nedanstående avsnitt 
undersöks om, och hur, den fysiska utformningen kan främja 
integration. 

Hur den fysiska miljön är utformad kommer ofta i skuggan av mer 
politiskt övergripande frågor för hur man arbetar för integration. 
Boverket hade år 2006 ett seminarium om huruvida man kan främja 
integration genom den fysiska planeringen och där togs frågor 
upp som har sammanställts i ett dokument ” Hur kan man främja 
integration genom fysisk planering?”(2006). 

I dokumentet tas kritik upp till hur lite utrymme den fysiska 
utformningen för att främja integration faktisk får i stadsplaneringen.  
Det handlar om en kombination mellan samhällsplanering och fysisk 
planering för att uppnå integration.  
Men det är inte bara fysiska strukturer som är viktiga utan det handlar 
också om de föreställningar varje person har och hur man efter sina 
föreställningar väljer var och hur man ska bo. Områdesfaktorer så 
som geografiskt läge, kommunikation, design, skala, tillgänglighet 
osv påverkar efterfrågan och kostnader. De är faktorer som man kan 
arbeta med i den fysiska planeringen. Men att inte förglömma är att 
det är upp till varje hushåll att själva välja hur och var de vill bo.65 
Boverket presenterar i sin text ett samband mellan grannskapets 
sammansättning som påverkar den sociala strukturen och som 
påverkar möjligheter till utbildning och jobb. Av detta drar Boverket 
slutsatsen att en ”blandning” bör ske på mikronivå, i grannskapet, 
istället för att angripa större enheter. Vidare tas detalj-, och 
översiktsplan upp som instrument som borde brukas mer som 
strategi för integration.66 

Malmö kommuns rapport ”Segregationens dynamik och planeringens 
möjligheter” (2007) visar hur man genom fysisk planering kan 
arbeta för minskad bostadssegregation, om än dock långsiktigt, 
men att de fysiska instrumenten är väldigt viktiga för att skapa 
integrerade bostadsområden. Det kan skapas ett visst symbolvärde 
om kommunen ingriper i fördelningen av nya bostadsområden och 
det kan bli både positiva och negativa konsekvenser. Nya modeller 
som markanvisningsavtal vid fördelning av kommunägd mark och en 
utvecklad dialog med byggherrar och bostadsföretag kan leda till en 
mer allsidig hushållssammansättning.  
Rapporten visar att det är ett långsiktigt mål att bryta 
bostadssegregation men att det är viktigt att bryta ned de traditionella 
planeringsmodeller som man tidigare arbetat efter. Man kan följa 
nya modeller som till exempel visar att man genom att minska vissa 
barriärer som tidigare hindrat människor/befolkningsgrupper att 
mötas. Tidigare planmodeller behöver brytas ned och bli omarbetade.

Strukturer så som trafikseparering som idag medför stora 
barriäreffekter bör till exempel brytas upp och förändra 
rörelsemönstret för många av stadens invånare. Sådana konkreta 
mål kan man arbeta med för att skapa integrerade bostadsområden, 
och dels också genom att skapa attraktioner i ett bostadsområde/
stadsdel som man gör att nya invånare lockas till stadsdelen genom 
nya målpunkter. Detta kan i sig skapa nya rörelsemönster och skapa 
fler naturliga mötesplatser.  
Ett viktigt mål för att motverka den socioekonomiska segregationen 
är att sträva efter en blandning av upplåtelseformer. Kommunen 
bör också ha en plan som gör att fastighetsbolag, och arbetsgivare, 
arbetar för att motverka diskriminering, och inte favoriserar några 
grupper.  
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Malmö är en av Sveriges städer som tar stort ansvar för nyanlända 
fyktingar. Med denna metod skulle nyanlända inte slussa ut till redan 
segregerade områden utan integreras redan till en start i en stad, 
och på sikt skapa en mer integrerad stad67 

Malmö stads ledord är mångfald, möten och möjligheter.68 I 
Översiktsplanen 2020 står det att Malmö ska arbeta för en hållbar 
utveckling genom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Den sociala hållbarheten och tryggheten i staden ska stärkas genom 
att planera för fler mötesplatser, som är en av de åtgärder man ska 
göra för att uppnå det övergripande målet. 69

Malmö stadsbyggnadskontor diskuterar i sin skrift ”Möten i staden - 
om vikten av att se den andre i vardagen” (2007) hur stadens struktur 
och fysiska utformning påverkar det sociala rummet och möten 
mellan människor. 70

Med andra förvaltningar har stadsbyggnadskontoret i Malmö gjort 
studier hur olika människor med olika förutsättningar använder 
staden och hur man med planering kan bidra till fler mötesplatser. 
De offentliga rummen ska vara utformade så att varje enskild 
invånare ska känna sig delaktig i staden. I de offentliga rummen 
skapas tillfällen för möten och förståelse för olika typer av 
människor. För att människor ska minska sin rädsla och fördomar 
för främmande personer handlar det om möten, att invånare från 
olika samhällsgrupper möts. Allas delaktighet ska manifesteras i 
utformningen och visa på en balans mellan form och funktion, mellan 
det sociala och fysiska rummet. Skriften undersöker hur man genom 
fysisk planering kan använda verktyg för att skapa fler mötesplatser. 
Man bör till exempel placera olika typer av funktioner som attraherar 
olika typer av människor och mötesplatser är placerade på 
strategiska platser.   71

Stadsbyggnadskontoret i Malmö jobbar sedan 2004 aktivt med att 
använda stadsbyggande som verktyg för att främja integration och 
låta invånarna se och möta varandra i vardagsmiljön.
Människor rör sig idag över större geografiska distanser och 
olika kulturella och sociala grupper korsar varandras vägar. Om 
man utformar staden så att olika människors vägar korsars, gör 
mötesplatser som är attraktiva och där man vill umgås, finns det stora 
integrationsvinster. Genom att placera platser, funktioner och rum för 
olika grupper av invånare nära varandra, kan man främja integration. 
72 
Vardagliga och gränsöverskridande möten är något som Malmö stad 
tror främjar integration. 

I nedanstående avsnitt presenterar jag några av mest använda 
gestaltnings-, och planeringsprinciper och undersöker hur de ser på 
integration i staden.  

Genom gemensamma målpunkter eller samma rörelsemönster möts 
människor och vägar korsars.73
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Platser som både är öppna och inbjudande är viktiga för möten 
men likaså är de mötesplatser som har olika gränszoner, med olika 
markunderlag, bänkar etc där var en inte behöver interagera med 
andra, men möts ändå genom att vara på samma plats. Värdet av att 
mötas på en plats är mellan de sociala mötena och utbytet, och inte 
nödvändigtvis den fysiska utformningen. 
Vardaglig användning av stråk och platser gör att man gör platserna 
”till sina” och därför är utformningen och placeringen av stor 
betydelse för hur vi lever våra liv. Att ha tillgång till stadens offentliga 
rum, att känna sig välkommen och delaktig i stadens rum och platser, 
är viktigt för både den enskilda invånaren som för grupper i stort. 74

Jane Jacobs teorier som jag undersöker i nästa kapitel menar att 
den fysiska strukturen är viktig för hur vi upplever staden. Stadens 
struktur är till för att skapa möten mellan människor. 75 

I nedanstående avsnitt presenterar jag några av våra mest använda 
gestaltnings-, och planeringsprinciper och undersöker hur de ser på 
integration i staden.  
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3 . 1  J A N E  J A C O B S  O C H  
I N T E G R AT I O N

”Det är meningslöst att planera en stads utseende, eller spekulera i 
hur man ska kunna få den att ge ett välordnat intryck om man inte vet 
vilken sorts inneboende, fungerande ordning den har.” 
76

Precis som Malmö stadsbyggnadskontorets skrift diskuterar 
Jane Jacobs betydelsen av möten i vardagslivet. Hon menar att 
man måste förstå vardagens händelser för att förstå staden som 
helhet. Jane Jacobs menar att trottoaren i sig är betydelselös men 
symboliserar något större. 77 

De offentliga kontakterna och den offentliga tryggheten 
på trottoarerna har en direkt inverkan på segregation och 
rasdiskriminering som är allvarliga sociala problem för ett land.
Jacobs tror inte att planering av gator och trottoarer skulle göra så att 
segregation upphör, då det krävs betydligt fler åtgärder för att lösa 
problematiken, men det kan bli svårare att bryta segregationen när 
man bygger gator och trottoarer så att de blir otrygga och inte leder 
till gemenskap. Välutformade gaturum ger inga snabblösningar på 
integration men kan vara ett steg på vägen för att bryta segregation. 
78

Jane Jacobs ogillade den modernistiska planeringsprincipen av 
staden. Framförallt ogillade hon motorvägarnas framfart, och 
rivningar av gamla byggnader som resulterade i att stadsmiljöer 
förstördes. Den stadsstruktur som hon fruktade var på väg att 
försvinna; kvarterstaden, tyckte hon var exemplarisk för stadslivet 
och mångfalden. 79 

Mångfald är ett av nyckelorden i Jacobs argumentation och hon har 
fyra olika teser för hur man åstadkommer detta. 
Alla punkter är beroende av varandra och måste existera för att 
skapa en mångfald. 

1) Blanda funktioner; bostäder, arbetsplatser, butiker, 
kulturinstitutioner för ett rikt stadsliv.

2) Korta kvarter skapar oväntade möten.
3) Behovet av äldre byggnader som med låga hyror ger en 

blandning av olika sorters verksamheter.
4) Hög koncentration av människor som rör sig i området; 

boende, förvärvsarbetande och förbipasserande. 

Stora delar av Jacobs synsätt på staden överensstämmer med 
dagens nyurbanistiska idéer. Jacobs tog dock upp kritik mot den 
nygamla planeringsprincipen då hon menar att den inte förstår staden 
anatomi. Hon menar att då torg placeras ut som en mötesplats har 
den egentligen ingen direkt anknytning till exempelvis cykelstråk 
som leder till naturliga mötesplatser. Det måste vara två eller fler 
gång- eller cykelvägar som möts i ”hjärtat”, som helst ska vara format 
som ett Y, då kan riktiga möten skapas. Bara för att man planerar för 
möten är det inte säkert att de används i det syftet. Jacobs menar 
att de mest betydelsefulla mötena är de spontana mötena som sker i 
gatuhörn. För  att skapa rikligt folkliv behövs det platser där folk 
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stannar upp; mötesplatser i olika slag. 80  De socio-spatiala 
förhållandena i en stad; förhållandet mellan människor och 
verksamheter, är viktiga då de sociala formerna får en rumslig form. 
Bebyggelsen spelar stor roll för att skapa bra städer; kvarterens 
storlek, husens verksamheter ligger direkt mot gatan, att bebyggelsen 
är tät. 
Andra aspekten är demokratisk kvalité i en stad; att villkoren för en 
fungerande vardag med inköp, arbete och boende är till för alla; 
kvinnor, män, barn och äldre. 81

Jacobs menar att om man endast planerar efter ett visst utseende 
leder det bara till problem för staden. Det värsta är när det är 
”låtsatssordning”; när den verkliga ordningen i stadsdel kämpar med 
att komma fram. För att förstå städer måste man se kombinationer av 
olika användningsområden som de grundläggande företeelserna. 82

Grundvalen för en välfungerande stadsdel med mångfald och 
integration är enligt Jacobs att man känner sig trygg och säker på 
gatan med alla främlingar, och att de inte ska betraktas som ett hot. 
En stadsdel som uppfyller trygghet på gatan, vinner mycket. För att 
gatan ska vara trygg måste den ha tre huvudegenskaper: 83

1. Tydliga gränser mellan offentliga rum och privata rum
2. Måste finnas ögon på gatan, gatornas ”naturliga” ägare. Detta sker 
genom att byggnaderna är vända mot gatan. 
3. Gatan måste användas kontinuerligt. 

Detta skapas genom ett utbud av butiker och andra inrättningar 
runt om trottoaren. Butiker, barer och restauranger fungerar som 
trygghetsskapare. Men folk måste ha anledning att använda gatorna 
för att de ska vara trygga, och verksamheter som dessa ger den 

den möjligheten. 84

Även om man skapar integrerade gaturum kan det offentliga livet 
saknas, och därmed inte fyller den funktion som var menad. 
”Hur obetydliga, meningslösa och slumpmässiga de än kan verka, är 
kontakterna på trottoaren ändå de små resurser som kan bli grunden 
för ett rikt offentligt liv i storstaden. ” 85

När det kommer till grönområden menar Jacobs att man måste göra 
sig av med föreställningen att parker ”stabiliserar” fastighetspriser 
eller är bostadsområdenas ”stöttepelare”. De är betydelselösa 
om de inte fyller en funktion och kan i många fall förvärra för ett 
område genom att vara farliga och otrygga. 86  Därmed sagt att ett 
grönområde som planerad mötesplats istället kan bli de en otrygg 
plats. 

Jacobs menar att en stad aldrig kan vara ett konstverk då de är så 
pass komplexa i sin form och att det således måste finnas en estetisk 
begränsning över vad man får göra.87

Man kan inte bara omvandla en stad till ett konstverk. Själva 
strukturen av en stad består i en blandning av användningsområden, 
och det som avslöjar struktur är de villkor som krävs för att uppnå 
mångfald. Gatorna utgör de viktigaste visuella scenerna i staden. 88

3 . 2  D I S K U S S I O N  J A N E  J A C O B S  O C H  
I N T E G R AT I O N

Jacobs tar upp många intressanta aspekter för att åstadkomma en 
integrerad stad. För Jacobs är mångfald det som gör en bra stad och 
detta sker genom vardagliga möten. De punkter som Jacobs tar upp 
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Däremot tar Jacobs upp integration som något som är nödvändigt 
för att skapa en bra stad och betonar att man genom god planering, 
bra utformning av gator och offentliga platser, kan man skapa 
mötesplatser som främjar integration. Man måste också vara 
medveten om att en mötesplats inte alltid skapar möten, utan 
behovet och utformning av den är av betydelse. 
Jacobs har fått kritik för att hon till yrket inte är en forskare utan 
journalist. 89 Å andra sidan kan man ifrågasätta detta då det inte bara 
är forskare som har en uppfattning om staden. Hennes observationer 
har synliggjort att vissa stadsstrukturer fungerar bra/mindre bra för att 
ha en mångfald i staden. 

V A D  T A R  J A G  M E D  M I G  T I L L  S T U D I E N  A V  
M Ö L L E V Å N G E N ?

Då jag studerar Möllevångens fysiska struktur och utformning 
kommer jag bland annat att utifrån Jacobs syn på staden titta på 
om bebyggelsen i området är av blandade funktioner; bostäder, 
verksamheter, arbetsplatser och om det finns kulturhistoriska delar av 
området som är viktiga för mångfalden. 
Jag kommer att studera i vilken skala kvarteren är, och titta på hur 
gatorna är utformade för att se om de fungerar som mötesplatser. 
I studien undersöker jag bostadsbeståndet, om det finns äldre 
bebyggelse och vad för slags verksamheter som bedrivs i dem. Jag 
belyser även hur människor rör sig i området och vilka gator och 
stråk som från min studie tycks vara de mest använda.  
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3 . 3  K E V I N  LY N C H  O C H

I N T E G R AT I O N

Kevin Lynch presenterar olika stadselement som bidrar till en stads 
läsbarhet. Detta är för att förstå och kunna läsa en stads uppbyggnad 
och struktur. För att förstå en stads uppbyggnad måste man först och 
främst skapa en mental karta över staden. 90

Jag presenterar här nedan hans metod för stadsanalys, och 
diskuterar om man kan använda hans analys metod för att se om 
Möllevångens struktur gynnar integration. 

Man kan klassificera en stads innehåll i fem element: 
1) stråk 2) gränser 3) områden 4) noder 5) landmärken. 91

S T R Å K   
Stråk är de kanaler där åskådaren av en stad rör sig genom. Det 
kan vara vägar, gator, gå- och cykelvägar, järnvägar, kanaler och 
tunnelbanor. Detta är de element som människor främst tänker på 
mentala kartorna över en stad menar Lynch. Invånare i en stad 
relaterar staden efter dessa element. Stråk kan antingen fungera som 
”sammanförare” men även som barriärer. Fasader på byggnader är 
viktigt för ett stråks identitet.  92

B A R R I Ä R E R
Barriärer är hinder i staden. De är gränserna mellan två fasta 
element, linjära brytpunkter som stränder, järnvägar, murar, hav etc. 
De är barriärer som stänger ute en region från en annan men de kan 
även binda ihop två olika platser. Gränser är viktiga för människor att 
koppla ihop olika funktioner i staden. 93

O M R Å D E N
Områden är delar av en stad som har olika karaktär och funktioner. 
De fysiska karaktärsdrag som skiljer ett område från ett annat är 
bland annat dess struktur, rumsliga form, detaljer, byggnadstyp, 
användningsområde, aktivitet, invånare, sysselsättning, topografi. Det 
kan även vara fasadmaterial, ornament, färg, siluett. Det är inte bara 
de visuella elementen som räknas utan sådant som ljud/oljud. Man 
kan dela upp områden i olika klasser, så som efter etniciteter eller 
hög/låginkomsttagare. Områden har olika tydliga gränser; vissa är 
precisa, andra är svagare eller har inga avgränsningar alls. 94

N O D E R

Noder är punkter som fungerar som samlingsplatser, mötesplatser 
eller korsningar. 
Korsningar eller punkter där trafiken bryts är då man måste 
stanna upp och göra ett val, och då skärps koncentrationen och 
uppmärksamheten på just dess platser. Betydelsen av dessa platser 
menar Lynch är stor, då de många gånger är nyckelplatser i staden/
området. Busshållplatser, tågstationer och flygplatser är viktiga noder 
i en stad.   95

L A N D M Ä R K E N

Landmärken i en stad kan vara byggnader, symboler, affärer eller 
berg. De kan vara i staden eller utanför, som torn eller höga kullar 
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De avslöjar en plats/stads identitet och dess struktur. Landmärken 
kan vara visuellt viktiga symboler men fungerar främst som 
orienteringsverktyg i staden, så som trafikljus och vägskyltar. 96

3 . 3   D I S K U S S I O N   L Y N C H  O C H  
I N T E G R A T I O N

Lynch har uppmärksammat hur betydelsefulla stråk och noder 
är. Gator och torg är det som människor tänker på när man hör 
ordet stad. Då Lynch lägger stor vikt vid stråk och noder, som är 
intressanta för att gynna möten, skulle Lynchs metod vara användbar 
för att undersöka om ett område främjar integreration. Stråk leder 
till knutpunkter där folk möts. Man kan genom hans analysmetod 
undersöka rörelsemönster och se var människor träffas och vilka 
stråk de använder. 
Lynch tar också upp det dubbla med vissa element; en motorväg 
kan vara ett stråk för en bilförare, men bli en barriär för en gående. 
97 Landmärken är också en intressant aspekt då de kan skapa en 
identitets- och samhörighetskänsla av en stad. 

VA D  TA R  J A G  M E D  M I G  T I L L  S T U D I E N  AV  
M Ö L L E V Å N G E N ?

N O D E R
När jag gör studien av Möllevången kommer jag, baserat på Lynchs 
teorier, lägga mycket fokus på att se betydelsefulla mötesplatser och 
andra miljöer där människor möts i området. Lynchs begrepp noder 
hjälper mig vid studien att se strukturen för mötesplatser. 
Stråk som möts är också intressanta noder ur en integrationsaspekt 
då de kan skapa oväntade möten. 
 
S T R Å K
Betydelsefulla gator, gång- och cykelmiljöer är också en viktiga 
aspekter för att förstå om området är integrerat. Om en gata fungerar 
som en barriär – då är den inte bra ur ett integrationsperspektiv.  En 
sådan kan stänga ute vissa grupper och skapa en vi-de-känsla.  
Hur gatorna är utformade spelar stor roll för hur de används. Är en 
gata en bra vistelsemiljö skapar detta i sin tur möjlighet för möten. 
På Möllevången kommer jag därför att titta på olika gatustrukturer 
som berör bredd på gator och gång -och cykelvägar, om det finns 
träd/grönska i anslutning till gatan, längden på gatan, om det är stor/
småskaligt, uppdelning av gång- och cykelvägar etc. 

L A N D M Ä R K E N  
Utifrån Lynchs teori om landmärken kommer jag att titta på 
Möllevångens landmärken i form av betydelsefulla byggnader eller 
symboler som skulle kunna vara en del av områdets identitet.  

O M R Å D E N  
Jag kommer att titta på ålder och struktur på Möllevångens olika 
kvarter för att se om stukturen skiljer sig från de olika kvarteren i 
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området. Har kvartersutformningen betydelse förintegration?

B A R R I Ä R E R   
På Möllevången kommer jag att titta på de platser som kan verka 
uteslutande eller stänga ute vissa. För att ett område ska gynna 
integration bör det inte ha tydliga barriärer som kan bidra till 
segregation.

3 . 5  J A N  G E H L  O C H  

I N T E G R AT I O N

För att mötas i det offentliga livet, eller som Jan Gehl kallar ”livet 
mellan husen”, är det viktigt att den fysiska strukturen är utformad så 
att den möjliggör för aktiviteter och möten. 98

Vad som pågår utanför hemmet, mellan husen, påverkas av ett antal 
olika faktorer. Den fysiska strukturen är en av faktorerna som kan 
vara avgörande för möten på olika sätt. Gehl delar upp begreppet 
aktiviteter i tre kategorier; nödvändiga 99 , frivilliga100 och sociala 
aktiviteter101. Även om den fysiska formen inte först och främst skapar 
möten kan arkitekter och planerare styra och påverka möjligheter för 
detta. Den fysiska formen är väldigt viktig för möten och planerare 
kan vara med och skapa platser som uppmuntrar till den typen av 
aktivitet. Att se och höra människor interagera är en av de mest 
viktiga kvalitéerna i offentliga rum. 102

Gehl menar att fysisk planering är viktig för livet mellan husen och 
att precis som man kan med färger och material skapa en palett i en 
stadsbild, likaså är det med fysisk planering som kan skapa mönster i 
en stad som främjar möten. 

Gehl tar upp fyra förhållanden som påverkar det offentliga livet;
Att samla eller sprida (To Assemble or Disperse)
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Att integrera eller segregera (To Integrate or Segregate)
Att bjuda in eller stöta bort (To Invite or Repel)
Att öppna upp eller stänga inne (To Open Up or Close In)

ATT SAMLA ELLER SPRIDA UT103 
I den första punkten, att samla eller att sprida aktiviteter, menar Gehl 
att det viktiga är inte att byggnader är samlade för utan människorna 
i byggnaderna sker inga aktiviteter. Alltså måste människorna 
vara samlade om man vill skapa aktiviteter. Då människor möts, 
stimuleras fler möten då människor drar sig dit andra är. Placering av 
byggnader och dess entréer i förhållanden till gång- och cykelvägar 
spelar en viktig roll till om man vill skapa lugna eller om man vill 
skapa livliga kvarter. 

Eftersom människan vanligtvis inte går längre än 400-500 meter 
så skapar korta avstånd fler möten och det är i den lilla skalan som 
möten sker i folklivet. 104

I den lilla skalan spelar detaljer en viktig roll för det offentliga rummet. 
Om aktiviteter ska ske samlat eller spritt på stadsgator ska endast 
ingångarna till stora byggnader, kontor och banker vara emot den 
offentliga platsen. Om aktiviteter sker på olika nivåer, är integration 
och deltagande av människor svårare att uppnå, då det både skapas 
en fysisk men också psykologisk barriär. Aktiviteter som sker i ett och 
samma plan bidrar till ett mer samlat folkliv och då spelar det ingen 
roll om det är ovanför eller under marknivå. Då man planerar för att 
samla människor måste man förstå att det kan ge konsekvenser för 
en annan plats, som då kan bli folktom. 105

ATT INTEGRERA ELLER SEGREGERA

Gehl menar att integration betyder att olika aktiviteter och kategorier 
av människor är tillåtna att fungera sida vid sida. Segregation, menar 
Gehl, är en separation av funktioner och grupper som skiljer sig från 
varandra. 
Integration av olika aktiviteter och funktioner i och runt offentliga rum 
tillåter olika människor att integreras. Det är i den lilla skalan som 
integrationen sker, och det spelar ingen roll hur byggnader står eller 
vilken funktion de har; bostads-, arbets- eller serviceändamål, utan 
det är människorna som lever och arbetar där som använder samma 
offentliga rum för att mötas i dagliga sammanhang som skapar 
integration. 106

Studerar man utvecklingen från medeltidsstaden med integrerade, 
smala gatunät med många aktiviteter till funktionalismens 
funktionsseparerade städer, ser man att man med fysisk planering 
kan påverka att skapa integration. I medeltidsstaden, som kan 
fungera som en integrationsförebild, levde fattig som rik, gammal 
som ung, sida vid sida, för de bodde och arbetade på samma platser. 
I den funktionalistiska staden delades funktioner som boende och 
arbete upp vilket resulterat i segregerade områden. 107

Att separera områden är bara nödvändigt när nackdelarna överstiger 
fördelarna, då man inte alltid vill integrera olika grupper. Ett sådant 
exempel skulle kunna vara någon form av industri som man av olika 
anledningar inte vill ha inne i staden. 108
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Gehl menar att man kan planera för integration genom att beskriva 
utvecklingsområden för ett område som tas i anspråk vid olika 
tidpunkter, istället för att tillskriva området olika funktioner. 
Man kan tillexempel planera så att stora funktioner ger möjlighet åt 
mindre funktioner som att till exempel anlägga ett universitet och ”på 
köpet” få med sig fler kontor, bostäder och då ett mer offentligt liv. 

Gehl menar att man kan se planering för integration som man ser 
på aktiviteterna i ett vardagsrum, fast i en högre skala. Här är alla 
familjemedlemmarna samlade men upptagna med olika aktiviteter 
samtidigt, men de sitter ändå sida vid sida. 109

I städer där man alltid transporterats till fots ser man hur betydande 
det integrerade transportnätet har för stadslivet. I många av Europas 
äldre stadskärnor, så som Venedig, har trafiken existerat sida vid 
sida och delat samma rumsliga yta under väldigt lång tid. Det har 
inte funnits anledning att separera de olika trafikslagen åt. Säkerhet, 
avgaser och buller har inte varit något problem i sådana trafikmiljöer 
eftersom trafiken har anpassats efter de gående. 

ATT BJUDA IN ELLER STÖTA BORT110

För att invånarna i en stad ska använda de offentliga rummen är 
det viktigt att de är inbjudande och tillgängliga ur både fysiska som 
psykologiska aspekter. 111Om ett offentligt rum är händelserikt lockar 

det andra folks nyfikenhet och attraherar mer folk. För att man 
sedan ska vilja använda det offentliga rummet kommer kravet på 
god utformning och att det ska vara inbjudande. Hur gränslandet 
mellan det publika rummet och det privata är utformat angör om det 
är inbjudande eller bortstötande. Hur servicebyggnaders fasad ser 
ut, i form av många fönster eller en vägg, är avgörande om det är 
inbjudande eller inte. Fönster gör det möjligt för både människor att 
se in och människor i byggnader kan se ut på det publika livet. 
Avstånd mellan olika funktioner, kvalité på underlaget och 
valmöjligheten till transportsätt är några av de avgörande faktorerna 
till att vilja eller inte vilja använda det publika rummet. 
Genom andra människor i det publika rummet får människan 
kunskap, kontakt och simulation vilket fyller stora behov.  Det är 
viktigt med platser som möjliggör till handling, saker att göra, olika 
aktiviteter att ta del av eller platser som bara är vackra att titta på. 
Caféer, pubar, torghandel, trädgårdsarbete, lekplatser etc. är viktiga 
mötesplatser för människor och integrerar stadens invånare. 112

ATT ÖPPNA UPP ELLER STÄNGA IN

Om man öppnar upp service, bostäder och arbetsplatser mot gatan 
kan man berika det publika livet. Här är avstånd viktigt, och även om 
en byggnad är helglasad och ”inbjudande” kan den upplevas som 
instängd om den är placerad några meter ifrån gåvägen. Många 
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publika platser har privatiserats så som gallerior, hotell och 
innergårdar. Konsekvenserna av detta blir att man stänger inne 
både människor och aktiviteter, och det publika livet försvinner 
ute på gatorna. Privatisering av de offentliga rummen kan 
leda till utestängning av vissa grupper, vilket är negativt ur ett 
integrationsperspektiv. Det kan leda till både farliga och tråkigare 
miljöer i staden då endast vissa har tillgänglighet till platsen. 113

3 . 6  D I S K U S S I O N  G E H L  O C H  I N T E G R A T I O N

Gehl visar på många intressanta aspekter som gynnar integration. 
Jag tror att Gehl är en användbar gestaltningsprincip om man vill 
planera för integration. 
Kritik mot Gehls analysverktyg är att det blir subjektiva analyser som 
görs utifrån hans synsätt på staden. Det kan vara svårt att urskilja de 
olika principerna åt, då de många gånger går in på samma aspekter. 
Det som Gehl menar som har betydelse för integration är att man 
som planerare inte kan förändra byggnaders funktion, men som 
planerare kan man belysa vilka funktioner som är bättre än andra för 
att gynna det publika livet och därmed främja möten.

V A D  T A R  J A G  M E D  M I G  T I L L  S T U D I E N  A V  
M Ö L L E V Å N G E N ?

Gehl tar upp intressanta aspekter ur ett integrationsperspektiv som 
jag använder i studien av Möllevångens fysiska struktur.  
 

1) ”Att Samla eller Sprida ut”: I studien av Möllevången tittar jag 
på hur olika platser fungerar som samlings-/mötesplatser i 
området. Här undersöker jag hur Möllevångstorget fungerar 
i det syftet, om det fungerar som en samlingspunkt. Utifrån 
denna aspekt tittar jag på om verksamheterna/viktiga 
byggnader är samlade eller utspridda runt i området, och om 
det har någon betydelse för huruvida området är integrerat 
eller ej. Jag tittar på om det finns spontana mötesplatser 
och om det finns planerade mötesplatser. Jag frågar mig om 
Möllevångens funktioner är spridda eller samlade och hur 
mötesplatserna ser ut. Bidrar de till integration i området? 

2) ”Att Integrera eller Segregera”: Jag tittar på om området 
har olika funktioner och ser hur bebyggelsen fungerar ur 
en integrationssynvinkel då beblandad bebyggelse med 
olika funktioner kan gynna integration.  Jag tittar också på 
anknytningen mellan Möllevången och omgivande stadsdelar 
och delområden. Finns det goda förbindelser? Utifrån Gehls 
aspekt tittar jag på om området har en bra trafikintegration, 
om gator, gång- och cykelvägar är integrerade.
Jag tittar på om det är verksamheter och bostäder i samma 
byggnader, vilka typer av verksamheter bedrivs i området, 
hur vägstrukturen ser ut och hur de kanpåverka integration i 
området. 

31



xx

3) ”Att Bjuda in eller Stöta bort”: På Möllevången tittar jag på 
om fasaderna verkar inbjudande eller är bortstötande. Jag 
studerar vissa platsers utformning och ser om det finns 
verksamheter som är mer betydelsefulla än andra ur ett 
integrationsperspektiv.  Jag tittar även på markbeläggning och 
nivåer då de är aspekter som kan påverka tillgängligheten 
till platser i området. Tillgängligheten är en nödvändighet för 
att olika människor möjligheter till att använda de offentliga 
rummen. Hur är utformningen av bebyggelsen; är den 
inbjudande eller bortstötande?

4) ”Att Öppna upp eller Stänga in”: I studien av Möllevången 
tittar jag på hur områdets olika funktioner I studien av 
Möllevången tittar jag på hur områdets olika funktioner 
förhåller sig till det publika livet och om det finns platser som 
endast är tillgängliga för vissa. Finns det delar av området 
som inte är öppna för allmänheten? 
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S E G R E G A T I O N  
E L L E R  
I N T E G R A T I O N  
P Å  
M Ö L L E V Å N G E N
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För att undersöka om Möllevången är integrerat jämför jag deolom-
rådets statistik; etnisk härkomst, ålder, könsfördelning, utbildning 
osv. med övriga Malmö. För att avgränsa arbetet väljer jag endast att 
studera några stadsdelar i Malmö och urvalet är grundat på att beby-
ggelsen är från olika tidsepoker. 
Jämförelseobjekten Västra Hamn är byggt på 2000-talet och 
Rosengård är byggt under miljonprogramstiden 60-talet. Större delen 
av Möllevången är anlagt runt sekelskiftestiden.  

Alla tabeller från Malmö Stadsbyggnadskontor avd. för samhällsplan-
ering Elisabeth Pålsson genom SCB(Statistiska Centralbyrån).

Jag börjar med att titta på sammansättningen av den etniska härkom-
sten i Malmö som helhet i jämförelse med övriga Sverige. Sedan tittar 
jag på demografiska aspekter i Malmö och jämför med motsvarande 
statistik med Möllevången. Slutligen jämför jag Möllevången med två 
andra stadsdelar; Västra Hamn och Rosengård. 

Följande aspekter 
kommer att 
undersökas: 

Etnisk härkomst
Ålder
Könsfördelning
Utbildningsnivå
Upplåtelseform
Bostadstyp
Inkomst

Hushållsstorlek
Förvärvsarbetare
Arbetsslöshet
Barnhushåll
Barnfattigdom
Pensionärshushåll

4 . 2  M A L M Ö ,  G Ö T E B O R G  O C H  
S T O C K H O L M

Malmö stads har totalt 293,909 invånare. Nästan en tredjedel av 
befolkningen har annan etnisk härkomst. Tabellerna nedan visar hur 
många totalt av invånarna i Malmö, Göteborg och Stockholm som är 
födda i utlandet. 

De slutsatser man kan dra av att studera informationen i tabellen 
är att i jämförelse med Göteborg och Stockholm är Malmö den stad 
som har mest invånare födda i utlandet. Malmö är dock inte den stad 
som har störst grupp födda i utlandet i jämförelse med svenskfödda 
invånare. Men per andel invånare så tar Malmö kommun mot flest 
invandrare.

Tabell från Malmö stadskontor. Avdelning för strategisk utveckling 
Elisabeth Pålsson. SCB
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Tabell från Malmö stadskontor. Avdelning för strat-
egisk utveckling Elisabeth Pålsson. SCB

4 . 3  E T N I S K  H Ä R K O M S T  F Ö R  
M A L M Ö S  T I O  S TA D S D E L A R

M A L M Ö B O R  F Ö D D A  I  U T L A N D E T

1 januari   Födda i  Andel    Födda i   Andel
    utlandet  av bef.    utlandet   av bef.
Stadsdel   2008   %   2009   %
             
Centrum   9 671   24   10 284   24
S. Innerstaden  10 780              33   11 036   33
V. Innerstaden  3 681   12   3 896   12
Limhamn-Bunkeflo  5 102   14   5 570   15
Hyllie   9 040   29   9 476   30
Fosie   17 520   43   18 482   45
Oxie   2 343   21   2 614   22
Rosengård   13 106   60   13 381   60
Husie   3 193   17   3 434   18
Kirseberg   3 870   27   4 037   28

MALMÖ TOTALT 79 389   28   83 209   29

Tabell från Malmö stadskontor. Avdelning för strategisk utveckling Elisabeth Pålsson. 
SCB

Ovanstående siffror visar att spridningen på befolkningen i katego-
rien födda utomlands varierar kraftigt. I Limhamn-Bunkeflo är 15% 
födda utomlands medan på Rosengård är 60% av befolkningen födda 
utomlands. 

Möllevången tillhör stadsdelen Södra Innerstaden och är den mest 
tätbefolkade stadsdelen i Malmö. Trettiotre procent av invånarna i 
Södra Innerstaden är födda utomlands. 
födda utomlands (32%). Före är Fosie (45%) och Rosengård (60%). 
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Södra Innerstaden är nummer tre i listan över befolkningen med mest 
födda utomlands (32%). Före är Fosie (45%) och Rosengård (60%). 

Västra Innerstaden har den lägsta andelen befolkning som är född 
utomlands, endast 12%. Limhamn-Bunkeflo är med Västra Innersta-
den de stadsdelar som har minst andel population födda utomlands.

24%
33%

12%

15%

30%
45%

22%

18%

28%
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4 . 4  S Ö D R A  I N N E R S TA D E N

Södra Innerstaden är den stadsdel som Möllevången tillhör och är 
en av Malmös äldsta stadsdelar där hälften av bostäderna är byg-
gda före andra världskriget. Av de 32 000 invånarna är en tredjedel 
mellan tjugo och trettio år där 33% är födda utomlands. Karaktären 
för Södra Innerstaden är att den har ett rikt utbud på affärer, butiker, 
restauranger, caféer och andra nöjesutbud. Men stadsdelen har 
flest antal hemlösa i jämförelse med andra stadsdelar, där barnhem-
lösheten har ökat de senaste åren. 
Det är hög brottslighet i stadsdelen och invånarnas upplevda trygghet 
är låg. Anmälda brott är hög i stadsdelen. I Välfärdsredovisningen 
2008 rapporteras det om att inkomsten i Södra Innerstaden är lägst i 
hela Malmö.

Å L D E R S F Ö R D E L N I N G
Södra Innerstaden har en hög andel ung befolkning jämfört med 
andra stadsdelar. 

A R B E T S L Ö S H E T
Kraftigare röd visar på hög arbetslöshet (6-8%) Södra Innerstaden 
har en relativt jämn arbetslöshet (3%) som dock är hög i jämförelse 
med andra stadsdelar.

E F T E R G Y M N A S I A L  U T B I L D N I N G
Jämfört med andra stadsdelar har Södra Innerstadens invånare mer 
eftergymnasial utbildning. 
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4 . 5  J Ä M F Ö R E L S E -
S T U D I E  

AV  
M Ö L L E V Å N G E N ,  

R O S E N G Å R D  O C H  
V Ä S T R A  H A M N
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E T N I S K  H Ä R K O M S T

Av Möllevångens befolkning har 31% annan etnisk härkomst än 
svensk. I Rosengård är siffran 60% och i Västra hamn har 21% an-
nan etnisk härkomst. De största gruppen av annan etnisk härkomst 
än svensk på Möllevången är födda i Irak, och är samma grupp på 
Rosengård. I Västra Hamn är dock den största gruppen annan etnisk 
härkomst födda i Danmark. En tredjedel av de som har annan etnisk 
härkomst på Möllevången är födda i Sverige. Nästan hälften av de 
som har annan etnisk härkomst på Rosengårdär födda i Sverige. 
14% av de som har annan etnisk härkomst än svensk är födda i 
Sverige. 

De utlandsfödda på Möllevången skiljer sig inte anmärkningsvärt från 
Malmösnittet (32% mot 28%). 

R O S E N G Å R D

M Ö L L E V Å N G E N

V Ä S T R A  H A M N

M A L M Ö
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Å L D E R S F Ö R D E L N I N G

Genomsnittsåldern i Malmö är 37 år. En femtedel är yngre än 20 
år, 63% mellan 20-64 år och 16% är pensionärer. I jämförelse med 
Malmö som helhet så har Möllevången en mer ojämn ålderspridning. 
Genomsnittsåldern på Möllevången är 29 år vilket är nästan tio år 
yngre än snittet för Malmö. 
Möllevången är lika med genomsnittet för antal barn under fem år i 
stadsdelen. Diagrammet visar även att befolkningens ålder avtar efter 
35 år på Möllevången, medan Malmö i övrigt har en jämn spridning 
åldersmässigt. Av de tre områdena har Möllevången störst andel 
unga: 76% är yngre än 44 år på Möllevången, 71% är yngre än 44 
år på Rosengård och 62% i Västra Hamn är yngre än 44 år. 14% av 
Möllevångens invånare är under 15 år, 29% av Rosengårds invånare 
är yngre än 15 år och 9 % av Västra Hamns invånare är under 15 år.  
Alla områden har lika stor andel 80 år eller över; 3%. 

R O S E N G Å R D

M Ö L L E V Å N G E N

V Ä S T R A  H A M N

M A L M Ö
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K Ö N S F Ö R D E L N I N G

Möllevången och Rosengård har samma andel kvinnor som män 
(50%), alltså en väldigt jämn spridning.  Västra hamnen skiljer sig 
bara 2% från de andra, och har en lägre andel kvinnor än män. 
Könsfördelningen i Malmö är jämn; nästan 51% är kvinnor och 49% 
är män.
Det är lika könsfördelat på Möllevången som Malmösnittet. 

R O S E N G Å R D

M Ö L L E V Å N G E N

V Ä S T R A  H A M N

M A L M Ö
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I N K O M S T

Möllevången skiljer sig från Rosengård, Västra Hamn och Malmö 
när det kommer till medelinkomst per familj. Mellan Rosengård och 
Möllevången är skillnaden relativt liten, då inkomsten per invånare 
är större på Möllevången än på Rosengård, medan Rosengård har 
större inkomst per familj. Skillnaden mellan Möllevången och Västra 
Hamn på medelinkomsten per familj och per invånare är stor, nästan 
200 000 kronor medelinkomst/familj. Medan det i förhållande till 
Malmösnittet inte skiljer sig lika (70 000 kronor medelinkomst/familj). 

Invånarna på Möllevången har en lägre inkomst/invånare och lägre 
medelinkomst/familj än Malmösnittet.

R O S E N G Å R D

M Ö L L E V Å N G E N

V Ä S T R A  H A M NM A L M Ö
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U T B I L D N I N G

Drygt hälften av invånarna på Möllevången mellan 20-64 år har en 
eftergymnasial utbildning. Motsvarande i Malmö har färre eftergym-
nasial utbildning; 40%. Till skillnad från Rosengård där 18% har efter-
gymnasial utbildning har Möllevången många välutbildade. I Västra 
Hamn har dock 62% av befolkningen eftergymnasial utbildning.

M Ö L L E V Å N G E N

R O S E N G Å R D

V Ä S T R A  H A M NM A L M Ö
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F Ö R V Ä R V S A R B E TA R E ,  
A R B E T S L Ö S H E T  O C H  
S O C I A L B I D R A G

På Möllevången så är 53% förvärvsarbetare, Rosengård 38% och 
Västra Hamn 63%. Malmösnittet för förvärvsarbetare är 64%. 
Möllevången har något färre förvärvsarbetare än Malmösnittet.

Arbetslöshet på Möllevången är 6%, på Rosengård 8% och i Västra 
Hamn 1%. Malmösnittet för arbetslöshet är 3%. 
15% tar socialbidrag på Möllevången, 21% på Rosengård och 1% 
i Västra Hamn. (2) 8% i Malmö tar socialbidrag. Det visar att det är 
dubbelt så många som tar socialbidrag på Möllevången än Malmö 
som helhet. 

M A L M Ö

M Ö L L E V Å N G E N

R O S E N G Å R D

V Ä S T R A  H A M N
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B A R N  P Å  M Ö L L E V Å N G E N

Av den totala mängden hushåll på Möllevången är 14% barnhushåll. 
På Rosengård är en tredjedel barnhushåll. De siffror som finns från 
Västra Hamn är registrerade innan utbyggnaden, och är därför inte 
relavanta för jämförelse med Möllevången. 

I jämförelse med Malmö som helhet så är barnhushållen på Möl-
levången något mindre (4% mindre barnhushåll än snittet).  
Södra Innerstaden ligger i topp fem för barnfattigdom i Sverige. Efter-
som Möllevången tillhör Södra Innerstaden, indikerar dessa siffror på 
att barnfattigdomen är av de högsta i Sverige. 

R O S E N G Å R D

V Ä S T R A  H A M N

M Ö L L E V Å N G E N

M A L M Ö
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Tabeller från Rädda Barnens “Barnfattigdomen i Sverige. Årsrapport 2007. Sam-
manfattning av barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Av Tapio Salonen.
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H U S H Å L L

Eftersom denna kartläggning är från Folkbokföringen 1990 och 
Västra Hamn inte var utbyggt så kan Västra Hamns information inte 
jämföras här. Den information man får ut av ovanstående är att på 
Möllevången består mer än hälften av hushållen av enpersonshush-
åll (62%). 1960 bodde 20% i ensamhushåll. Idag är siffran drygt tre 
gånger så stor. Det betyder stora skillnader i hur man lever sina liv 
och använder staden. I jämförelse med Malmö som helhet är det 
18% fler som bor i en eller tvåhushåll på Möllevången (44% -1 rum 
o kök o 2 rum och kök i Malmö, 62% -1 rum o kök och 2 rum o kök 
Möllan). 

Den vanligaste boendeformen i Malmö är enpersonshushåll (50%), 
likaså på Möllevången(62%). Det är något mer enpersonshushåll på 
Möllevången(12%).  

47
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B O S TA D S B E S T Å N D

Den största delen av Möllevångens bebyggelse är före 1940(68%). 
På Rosengård är 82% av bebyggelsen byggd under 1961-81. I 
Västra Hamn är samtliga byggda 2000. 
Majoriteten av bebyggelsen i Malmö är från 1961-1981, i och med 
uppustningen och sanering av staden. Av jämförelseobjekten är Möl-
levången det område som har äldst bebyggelse. 

R O S E N G Å R D

M Ö L L E V Å N G E N

V Ä S T R A  H A M NM A L M Ö
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B O S TA D S S T O R L E K

Den vanligaste bostadsstorleken på Möllevången är ett rum och kök. 
Malmösnittet är bostäder med 2-3 rum och kök. På Rosengård är den 
vanligaste bostadsstorleken 3 rum och kök. 

M A L M Ö

M Ö L L E V Å N G E N

V Ä S T R A  H A M N

R O S E N G Å R D
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U P P L Å T E L S E F O R M

De privata hyresrätterna dominerar på Möllevången (74% ) medan 
bostadsrätterna är vanligast i Malmö kommun (38%). På Möllevån-
gen är endast en femtedel bostadsrätter. 

På Rosengård är hyresrätter från MKB (Malmös kommunala bostads-
bolag) den vanligaste bostadsformen, i Västra Hamn är bostadsrätter 
den vanligaste upplåtelseformen. 

De privata hyresrätterna i Malmö är drygt 33% av alla typ av 
bostäder, och är den näst vanligaste upplåtelseformen. På Möllevån-
gen är det omvänt, de privata hyresrätterna är vanligast (74%) och 
bostadsrätterna innehar 21% av alla bostäder.  Alltså, Möllevången 
skiljer sig något från Malmösnittet när det kommer till upplåtelseform. 

M Ö L L E V Å N G E N  

R O S E N G Å R D

V Ä S T R A  H A M NM A L M Ö
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P E N S I O N Ä R S H U S H Å L L

Drygt en fjärdedel av befolkningen på Möllevången är pensionärer. 
Av Malmös hushåll är 31% pensionärshushåll. Rosengård och Möl-
levången har procentuellt lika många pensionärshushåll. Med det här 
siffrorna skiljer sig inte Möllevången från snittet.   

M A L M Ö

M Ö L L E V Å N G E N

V Ä S T R A  H A M N

R O S E N G Å R D
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U T F LY T T N I N G A R

Av den totala folkmängden på Möllevången flyttar i snitt en femtedel 
ut per år. Det är en hög siffra om man jämför med Malmösnittet som 
ligger på 6%. Däremot flyttar nästan lika många in på Möllevången 
varje år, så man kan säga att omflyttningarna i området är hög. 
På Rosengård ligger siffran kring 10-14%. Utflyttningar från Västra 
Hamn har varierat mer kraftigt, från 38% år 2004 till 24% av folk-
mängden år 2007. 

Möllevången skiljer sig kraftigt från Malmösnittet (23% mot 6%)när 
det kommer till utflyttningar. Det visar att det är en stor del omflyttnin-
gar på Möllevången gentemot Malmö i stort. 

M Ö L L E V Å N G E N  

R O S E N G Å R D

V Ä S T R A  H A M N

M A L M Ö
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4 . 6  Ä R  M Ö L L E V Å N G E N  
I N T E G R E R AT ?

Utifrån den statistiska analysen av delområdet drar jag slutsatsen att 
Möllevången inte skiljer sig märkvärt från Malmösnittet när det kom-
mer till etnisk sammansättning. Tjugoåtta procent av befolkningen på 
Möllevången är född utomlands jämfört med Malmösnittet på 32%. 
Däremot är boendesegregationen hög i många bostadsområden i 
Malmö och på så vis är Möllevången mer integrerat än många sven-
sktäta områden i Malmö.

Möllevången skiljer sig från Malmö när det kommer till åldersam-
mansättning. Det är en ung befolkning som bor på Möllevången som 
skiljer sig med nästan tio år i jämförelse med Malmösnittet. 

Av hushållen på Möllevången är 14% barnhushåll. Statistik från 
Rädda barnen visar att barnfattigdomen är hög i stadsdelen Södra In-
nerstaden, som Möllevången tillhör. Man kan fråga sig om ett område 
med hög barnfattigdom är integrerat. 

Utbildningsnivån är relativt hög på Möllevången jämfört med Malmös-
nittet. Medelinkomsten på Möllevången är dock betydligt mindre än 
Malmösnittet och detta visar att det är en resurssvag grupp som bor 
på Möllevången. De privata hyresrätterna som dominerar i området 
möjliggör för en resurssvag grupp att bosätta sig där. Detta kan bidra 
till att området uppfattas som integrerat, då en ung befolkning möter 
en mångfald av butiker från världens alla hörn. De många utländska 
butikerna visar inte att de som äger butikerna bor just på 
Möllevången. 

Den vanligaste bostadsstorleken på Möllevången är två rum och kök, 
likaså är Malmösnittet. Det är många enpersonshushåll på Möllevån-
gen vilket visar att majoriteten av bostäderna är små. Majoriteten 
av bebyggelsen på Möllevången kommer från tidigt 1900-tal och för 
Malmö som helhet är den största delen av bebyggelsen från 1961-81. 
Den äldre bebyggelse som dominerar på Möllevången kan ha ett 
samband med den resurssvagare befolkning som bor där. Trots att 
stora delar av bebyggelsen renoverades på 70-talet finns det fort-
farande fastigheter som har lägenheter av sämre skick och därför 
möjliggör för låga boendekostnader.  

S L U T S AT S
Det är svårt att svara på om Möllevången är integrerat. I vissa as-
pekter är det integrerat, i andra inte. Det som bidrar till upplevelsen 
av att Möllevången är integrerat  är förmodligen det rika folkliv i 
området som rör sig omkring de många utländska butiker och restau-
ranger men det betyder inte att man kan svara på om det verkligen är 
integrerat.
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I N T E G R A T I O N  
O C H  
F Y S I S K  
U T F O R M N I N G  
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M Ö L L E V Å N G E N
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M Ö L L E V Å N G E N S
F Y S I S K A
S T R U K T U R

För att undersöka om den fysiska strukturen bidrar till att främja inte-
gration på Möllevången börjar jag med att studera den övergripande 
strukturen. 

På kartan till höger kan man se att Möllevången är en sluten kvar-
tersstad där stor del av områdets kvarter är korta och skapar tydliga 
och definierade gaturum. Möllevången är uppbyggt som en rutnätss-
tad. De korta kvarteren bidrar till att möten kan uppstå spontant och 
främjar stadsliv på gatorna. 
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T I L L G Ä N G L I G H E T
Tillgängligheten till och från området är 
viktigt för att möjliggöra för möten. Rör-
lighet inom området bidrar till möten, 
möten främjar integration. 
Det finns flera viktiga gator i på 
Möllevången som binder samman 
andra stadsdelar med stadskärnan. 

B A R R I Ä R E R
De tydligaste fysiska barriärerna 
på Möllevången är de gränser som 
avskiljer området från omgivande 
delområdet. De breda gatorna är ty-
dliga markörer var delområdet slutar. 

O F F E N T L I G A  
P L AT S E R
De offentliga rum som används 
mest frekvent är platserna  
omkring Möllevångstorget  och 
Folkets park. Ystadsgatan fun-
gerar som en offentlig yta där 
människor längs gatans
småbutiker och restauranger. 
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G R Ö N O M R Å D E N   
Grönområden har två funktioner; de kan både fungera som 
mötesplatser och otrygga stadsrum. Ett område som är integre-
rat bör möjliggöra för  invånarna att känna sig trygga och säkra. 
Då kan olika grupper mötas i staden och det är ett steg på även 
mot ett integrerat samhälle. 

De grönytor som finns på Möllevången är dels ett antal hun-
drastplatser, en lekplats och Folkets Park. Folkets park kan 
också ses som en viktig knutpunkt i området och är den första 
parken i sitt slag i Sverige. 
Största delen av grönytor i området är inte för offentligheten 
då de är innergårdars grönska, och avsaknaden av grönom-
råden är dels som problematisk mendet kan vara anlednin-
gen till att många använder områdets gaturum istället. 
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S T R Å K
Amiralsgatan och Nobelvägen tillhör Malmös mest trafikerade gator 
med 20 000 bilar per dygn. Det är bara ett fåtal gator som sträcker sig 
genom hela Möllevången. Förutom de avgränsande, breda vägarna 
är gatorna korta.

På 1980-talet byggdes ett antal av Möllevångens bilvägar om för att 
få in mer grönska i gaturummen och skapa mer gå-, och cykelvänliga 
miljöer. Gatorna har varierande trädplaceringar och parkeringarna 
skiljer sig från gata till gata. Idag finns det ett antal viktiga cykelstråk 
på Möllevången som används dagligen och har stor betydelse för 
rörligheten i området.  
Ystadsgatan och Norra Parkgatan har separata gång- och cykelvä-
gar. Det är lugn trafik inne vid områdets många smågator och därför 
är gå-, och cykeltrafiken bra vistelsemiljöer.
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F U N K T I O N S B L A N D N I N G
Jan Gehl menar att funktionsblandning möjliggör möten 
och integration främjas. Möllevången har många småbutik-
er, restauranger som är beblandat med bostäder. Handeln 
på torget och livet i gaturummen är det som sammanför 
människorna till en bestämd plats. 

De flesta byggnader på Möllevången består av bostäder, 
med butik/kontor i bottenplan. Det finns många butiker på 
Möllevången som säljer mat från olika delar av världen. 
Utbudet av butiker och restauranger attraherar folk från 
andra delar av Malmö och runt omkring Möllevångstorget 
koncentreras verksamheterna till största delen.

L A N D M Ä R K E N
Pariserhjulet i Folkets Park och Vattentornet är två 
höga och synliga landmärken. Handeln, med dess 
mångfald av butiker är en stor del av Möllevångens 
identitet och de är ett landsmärke i sig. 

59



xx

K VA R T E R
Möllevången är en sluten kvarterstad med beblandad bebyggelse. 
Stora delar av stadsdelens fastigheter är byggda innan 1940 och det 
är främst de hus som ligger runt Möllevångstorget och huvudgatorna. 
De olika tidsepokerna av husen gör att kvarteren får olika karaktäris-
tiska drag. 

Längs huvudgatorna är det verksamheter i bottenplan. Längs med 
Ystadsgatan är många av butikerna öppna sent på kvällen och har 
grönsaksförsäljning utanför butiken. Detta bidrar till ett levande och 
tryggt stadsrum med mycket rörelse, även på kvällstid. 

På Möllevången finns kvarter där tiovåningshus möter sekelskift-
eshus och mycket av bebyggelsen som var byggd 1900-1950 har 
genomgått omfattande renoveringar. De renoveringar som genom-
fördes på 70-talet har förändrat stora delar av husens karaktär. 

På Möllevångens nord-västra sida knyts stadsdelen in med stadskär-
nan, på östra sidan börjar Rosengård. 
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N O D E R
Den viktigaste noden är Möllevångstorget som är centrum för 
området. Torghandeln är en av de viktigaste symbolvärderna för 
området. Som en mötesplats är torget viktig under dagtid. På 
kvällstid används istället de restauranger, pubar och barer som 
finns runt omkring torget. 
Möllevångstorget är inte bara intressant som handels- och 
mötesplats utan även på grund av dess kopplingar till 
arbetarhistorien då bostadshusen som omger torget var avsedda 
för Malmös nya arbetarklass. 
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5 . 2  Ä R  M Ö L L E V Å N G E N  
I N T E G R E R AT ?

Efter analysen av Möllevångens fysiska utformning har jag kommit 
fram till att områdets struktur kan främja integration på några punkter:

M Ö T E N  är en avgörande faktor för att skapa integration. 
På Möllevången finns det i den fysiska miljön möjligheter till möten, 
därför har den fysiska utformningen betydelse för att främja integra-
tion i området. Möllevångstorget är knutpunkten och grönsakshan-
deln har stor betydelse för området. Torget fungerar inte bara som 
en knutpunkt i området utan binder även samman delområdet med 
innerstaden. På torget kan möten mellan olika samhällsgrupper, 
som vill handla färska grönsaker, uppstå. Ett torg med rikt folkliv och 
rörelse blir en samlingspunkt där integration kan uppstå. Upplevelsen 
av att området är integrerat kan grunda sig på mötet som sker på 
torget.   

K VA R T E R E N S  O C H  G AT O R N A S  korta avstånd och män-
skliga skala kan vara bidragande orsaker till att spontana möten sker 
i området, vilket kan skapa integration. Många av Möllevångens gator 
har utformats omsorgsfullt med träd och upphöjda vägar vilket har 
skapat vistelsevänliga miljöer. Olika lösningar av parkering skapar 
variation i gaturummen. Möllevångens gaturum har betydelse för 
möten, då mycket av områdets försäljning sker i gaturummen, därför 
är utformningen av dessa betydelsefvull för främjande av integration. 

Ä L D R E  B E B Y G G E L S E  som inte har renoverats, som med 
lägre bostadsskick har lägre kostnader än nybyggnationer, har 
betydelse för vilka människor som kan bosätta sig i området. Upplå-
telseformen och bostadsstorleken har också betydelse för vilka som 
kan bo där. 
Gammal bebyggelse som ligger centralt lockar olika typer av verk-
samheter och med låga kostnader kan verksamheter etablera sig och 
detta skapar funktionsblandning i området. Människor rör sig till och 
från bostäder, butiker och restauranger. Rörelsen i området är viktigt 
för att främja integration. De olika verksamheterna i området drar till 
sig folk, som inte bara är ifrån området, och beblandar således olika 
typer av samhällsgrupper.  Att det är verksamheter i bottenplan i stora 
delar av området bidrar till rörelse och folkliv, vilket i sin tur kan skapa 
möten och integration. 

T I L L G Ä N G L I G H E T  O C H  R Ö R L I G H E T  är viktigt för att 
främja möten. Möllevången har några viktiga stråk som förbinder 
området med övriga delområden. Områdets geografiska läge gör 
att vissa stråk är viktiga transportsträckor; t. ex från Rosengård intill 
stadskärnan.  
Att Malmö kommun har satsat på att förbättra gaturum på Möllevån-
gen har förbättrat rörligheten. Fler människor kan då välja att trans
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portera sig i området, vilket kan skapa möjligheter för fler möten och 
integration. 

B A R R I Ä R E R  i form av breda och trafikerade vägar behöver inte 
bara ge negativa konsekvenser. De breda och traffikerade vägarna 
som omger området avgränsar och tydliggör vad som är 
Möllevången. Att ett område har en tydlig avgränsning kan bidra till 
att invånare känner samhörighet, stolhet och delaktighet där de bor. 
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6 .  D I S K U S S I O N  

Jag inledde mitt kandidatarbete med utgångspunkt att undersöka 
om Möllevången var integrerat område och kunde fungera som 
en modell för integration. De slutsatser som jag nu kan dra är 
att Möllevången till en viss del är integrerat; invånare från olika 
länder lever sida vid sida med en ung svensk-född befolkning. Den 
genomsnittliga inkomsten visar att det är mindre resursstarka som 
lever i området, och man ser att bostadsmarknaden på Möllevången 
möjliggör för resurssvaga att leva där. 

Men i den bemärkelse att det är ett fullständigt integrerat område har 
jag kommit fram till att Möllevången inte är särskilt integrerat. Det är 
hög brottslighet och dåligt skick på bostäderna. 

Det finns några faktorer som har påverkat det ”rika folklivet” och 
mångfalden på Möllevången: 

− låga hyror i ett centralt läge drar till sig resurssvag befolkning; 
en ung svenskfödd befolkning och invandrare

− butiker och handel i bottenplan i stora delar av området
− Möllevångstorget fungerar som en betydelsefull mötesplats.  
− få grönområden vilket gör att människor umgås på gatorna 

istället

Det som är betydelsefullt för integration på Möllevången är dels den 
gamla bebyggelsen från 1900-talet till 1940 som har möjliggjort för 
verksamheter att etablera sig. 116 De många näringsverksamheterna 
bidrar till möten och rörelse i området.

Men även viktigt att belysa är att den mångfald av människor 
som finns på Möllevången beskrivs både som positiv och negativ. 
Det positiva är det rika folklivet och de subkulturer som finns i 
området. Det som är negativt är att även om det finns en mångfald 
av människor betyder det inte att de nödvändigtvis har samma 
beröringspunkter i området. 117

M E N  B E H Ö V S  E G E N T L I G E N  P L A N E R I N G  F Ö R  
I N T E G R AT I O N  O C H  M Å N G F A L D ?
 
Stadsplanering har stor betydelse för hur vi lever våra liv, antingen 
kan vardagen för stadens invånare underlättas, eller så kan 
den fysiska utformningen försvåra för hur vi vill leva våra liv. 120  

I den tidiga stadsplaneringen, på 1800-1900-talet, användes 
stadsplanering som ett sätt att kontrollera homosexuella, kvinnor 
och etniska grupper som då kunde utestängas från mötesplatser. I 
dagens stadsplanering kan man skönja tendenser som utestänger 
vissa grupper från andra. I dagens nyurbanistiska anda återskapas 
småstaden och kan verka uteslutande för vissa grupper. 
Funktionalismen på 60- och 70-talet separerade inte bara boende, 
arbete och service utan även befolkningsgrupper i kluster. 121

Det visar att den fysiska planeringen har stor betydelse för integration 
och mångfald. 
Det är svårt att mäta om ett område är integrerat eller inte. Det är fler 
variabler som spelar roll. Därför är det svårt att säga om Möllevången 
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är integrerat. En tredjedel av invånarna är av utländsk härkomst. Det 
finns många butiker och restauranger som vittnar om delområdets 
mångfald. Den unga befolkningen visar att området har en lockelse 
och dragningskraft.

Om hyror höjs och omvandlas till bostadsrätter kommer kanske inte 
många ha råd att bo kvar och flyttar. I segregation som tillstånd och 
process tar Palander upp att förändringar av segregationsmönster 
sker i form av gentrifikation. Gentrifieringen kan vara ett 
integrationshinder. En köpstark grupp flyttar in i ett område som 
blivit ”hippt”. På Möllevången börjar nu hyresrätter förvandlas till 
bostadsrätter. 122 

En genomtänkt stadsplanering kan möjliggöra möten. 
Möllevångstorget är viktig för områdets möten, och verksamheterna 
runt om torget är viktiga samlingspunkter. Folkets Park är också 
en viktig mötesplats. Livet på gatorna bidrar kan snarare vara en 
uppfattning om mångfald och folkvimmel. 

Diskussion kring den etniska segregationen är idag framhävd medan 
det är de socioekonomiska klyftorna som istället borde belysas. 
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7 .  S L U T O R D

Efter studien av Möllevången har jag fått en annan uppfattning 
av delområdet. Jag har insett att det är betydligt mer aspekter 
som spelar in för att ett område ska vara integrerat. Ett integrerat 
område är där medborgarna har samma rättigheter, möjligheter 
och deltagande. Den integration som behöver finnas i Malmö är 
socioekonomisk och inte etnisk. Det är genom nya socioekonomiska 
levnadsmönster som stadens integration kan växa. 

Grundat på andra aspekter så som kriminalitet och brottslighet 
är Möllevången inte integrerat. Detta är aspekter som motverkar 
rättigheter, möjligheter och deltagande. Även om de fysiska 
strukturerna finns för att främja integration är det i slutändan 
samhälleliga faktorer som spelar en betydande roll. 

Den fysiska strukturen i ett område kan gynna integration och 
den kan motverka integration. Gator som möjliggör för möten, 
mötesplatser som är till för alla där alla kan känna sig inbjudna 
genom en omsorgsfull utformning som visar omtanke och respekt för 
invånarna i staden, är exempel på fysiska aspekter som kan bidra 
till en mer integrerad stad. En stad där alla känner sig delaktiga och 
betydelsefulla. 
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Slutligen, det är svårt att veta svart på vitt om fysisk utformning 
kan gynna integration. I detta arbete har jag dock försökt belysa 
exempel på hur man kan använda sig av fysiska medel att bidra till 
integration.  



xx

F O T N O T E R
1  Bland annat http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar.

html (2010-03-21), Rapport ” Mera Möllan”, ”Utvecklingsstrategier för 
Möllevången”. 

2  Högdahl, Elisabeth (2003). Göra gata. Om gränser och kryphål på 
Möllevången och i Kapstden. Hedemora: Gidluns förlag.

3  Palander, Camilla ”Områdesbaserad..”) Källhänvisar till Esaiasson, 
P., Gilljam, M., Oscarsson., H.&Wägnerud., L(2004) Metodpraktikan 
– konsten att studera samhälle, individ och marknad. Andra upplagan. 
Norstedts Juridik AM, Stockholm. 

4  Palander (2006) s. 28
5  Denscombe, Martyn ”Forskningens grundregler”(2004) Studentlitteratur, 

Lund
6  Denscombe, M. (2004) 
7  Översiktsplanen (2000) Malmö. 
8  Översiktsplanen (2000) i avsnittet ”Integration”. 
9  Översiktsplanen (2000) s. 274
10  Olsson, Jens, Rosengren, Anne. (2001) ”Möllevångsmodellen”. 

Beskrivningen av Möllevången kommer från de synpunkter om 
området som framkom under delprojektet som området deltog i under 
Storstadsprojektet. 

11  Denscombe (2004) s. 173 
12  Översiktsplanen (2000) Malmö. 
13  Översiktsplanen (2000) i avsnittet ”Integration”. 
14  Översiktsplanen (2000) s. 274
15    Olsson, Jens, Rosengren, Anne. (2001) ”Möllevångsmodellen”. 
Beskrivningen av Möllevången kommer från de synpunkter om området som 
framkom under delprojektet som området deltog i under Storstadsprojektet. 
16  Jonsson, Stefan. Andra platser : en essä om kulturell identitet.   

Stockholm : Norstedt, 1995
17  Palander (2006) 
18  http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar.html (2010-

03-26). 
19  Palander. (2006)  76-77
20  Boverket, Vad är integration och vad är segregation? Rapport, Boverket, 

2007.  
21  ibid
22  Palander (2006) s. 77
23  Palander (2006) s.78
24 Broms, Wessel O., Tunström, M., Bradley K., (red) Bor vi i samma stad? 

: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa, Pocky, cop. Kristianstad 
tryckeri,  2005, s.84.

 

25  Palander (2006) s.80
26  Molina.  I. I ”Bor vi i samma stad” (2005) s. 106
27  Molina,  I ”Bor vi i samma stad” (2005) s. 106
28  ibid
29   Palander (2006) s.77
30  Palander (2006) s.26
31  Palander (2006) s.83
32 Åtgärdsplan för att främja integration i. Malmö Stad. Förslag, utarbetat av 

Integrationsrådet i Malmö. 99-11-11. Antaget av komunfullmäktige. 99-
12-16.

33  Palander (2006) s.86
34  Palander (2006) s. 87
35   ”Möten i staden - om vikten av att se den andre i vardagen” Dialog pm 
2006:1. Malmö Stadsbyggnadskontor januari 2007. s. 6
36 Nationalencyklopedins hemsida: http://www.ne.se/integration/1131812
37 Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/

Integration/
38 Länsstyrelsen.(www)  Integration. http://www.lansstyrelsen.se/lst/sv/

amnen/Integration/ (2010-03-20)
39 Boverket, Vad är integration och vad är segregation? Rapport, Boverket, 

2007.  
40 ibid f
41  Regeringskansliet Integration. http://www.sweden.gov.se/sb/d/2279 

(2010-03-30)
42  Integrationsrådet (99-11-11)
43  Integrationsrådet (99-11-11)
44  Franzén (2001)
45  Nyström (2003)
46 Integrationsrådet (99-11-11)
47 Andersson, R., Brömö, Å, Hogdal, J.”Segegationens dynamik och 

planeringens möjligheter.” En studie av bostadsmarknad och flyttningar i 
Malmöregionen. (2007) 

48  Statens utredningar ”Kategoriseringar och integration – om 
föreställningar, identiteter i politik, forskning, media och vardag.”(2004)

49 Brnic, A., På tal om invandrare, integration och svenskhet I Westholm, 
A., Borevi, K., Strömblad, P., (red) Kategoriseringar och integration – om 
föreställningar, identiteter i politik, forskning, media och vardag, Rapport 
från Integrationspolitiska maktutredningen, Stockholm, Elanders Gotab 
AB, 2004.

50 Boverket, Vad är integration och vad är segregation? Rapport, Boverket, 
2007.  

67



xx

51  Palander (2006) 
52  Palander (2006) s.97
53  Andersson, R., Brömö, Å, Hogdal, J.(2007) 
54  Molina, Irene. I ”Bor vi i samma stad” (2005) 
55  Översiktsplanen 2000 s.20
56  Andersson, R., Brömö, Å, Hogdal, J.(2007) 
57  Översiktsplanen 2000 s.274. 
58  Översiktsplanen 2000 s. 20
59  Integrationsrådet (99-11-11)
60  www.malmo.se
61  Andersson, R., Brömö, Å, Hogdal, J. (2007)
62  www.malmo.se
63  Palander (2006)
64    ibid
65   Boverket. Hur kan man främja integration genom övergripande fysisk 

planering och stadsutveckling? Dokumentation av Boverkets seminarium 
i Flemingsberg 4 december 2006, PM från Boverkets arbetsgrupp 
Stadsutveckling för integration. 

66   Boverket, Vad är integration och vad är segregation? Rapport, Boverket, 
(2007).  

67  Andersson, R., Brömö, Å, Hogdal, J. (2007)
68  www.malmo.se
69  Översiktsplanen 2000. 
70  ”Möten i staden - om vikten av att se den andre i vardagen” Dialog pm 

2006:1. Malmö Stadsbyggnadskontor januari 2007. 
71  ibid f
72  ibid f
73   Illustration från ”Möten i staden - om vikten av att se den andre i 
vardagen” Dialog pm 2006:1. Malmö Stadsbyggnadskontor januari 2007. s.6

74  Illustration från ”Möten i staden - om vikten av att se den andre i 
vardagen” Dialog pm 2006:1. Malmö Stadsbyggnadskontor januari 2007. 

75  Jacobs, Jane ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” (1961) 
Random House, New York. 

76  Jacobs  (1961)  s.37
77   Klingberg, Elisabeth ”När nyurbanismen kom till stan” 2006. Pratimus 
Förlag, Göteborg. 

78  Jacobs (1961) s.95
79  Klingberg (2006) s 95

80  Klingberg (2006) s 95
81  Jacobs (1961) s. 11
82  Jacobs (1961)
83  Jacobs (1961) s.58-59
84  Jacobs (1961) s.59
85  Jacobs (1961) s.96
86  Jacobs (1961) 
87  Jacobs (1961) s. 404
88  Jacobs (1961) s.409
89  Mats Franzén. I “Urbanitetens omvandlingar.“ (2003) 
90  Lynch, Kevin. ”The Image of the City” (1960)
91  Lynch (1960)
92  Lynch (1960) s.46-61 Paths
93  Lynch (1960) s.66-72 Edges
94  Lynch (1960) s. 68-69 Districts
95  Lynch (1960) s. 72-77
96  Lynch (1960) s. 78-82
97  Lynch (1960) s. 48
98  Gehl (2006) s. 7
99  Gehl (2006)   s.9 De aktiviteter man gör för att t. ex ta sig till punkt B från 

punkt A.
100  Gehl (2006) s. 9-10 De aktiviteter som man gör beroende på väder eller 

lust.   
101  Gehl (2006) s. 12. De aktiviteter som beror på av andra människor i den 

offentliga miljön. De uppkommer spontant då de nödvändiga eller frivilliga 
aktiviteterna uppmuntras i det offentliga rummet att socialisera. 

102  Gehl (2006) s. 13
103  Gehl (2006): ”To Assemble or Disperse” s. 81
104  Gehl (2006)s. 83
105  Gehl (2006) s. 97
106  Gehl (2006) s. 101
107  Gehl (2006) s. 101
108  Gehl (2006) s. 102
109  Gehl (2006) s. 107
110  Gehl (2006) : “To Invite or Repel” s.113 
111  Gehl (2006) s. 13
112  Gehl (2006) s. 117
113  Gehl (2006) s.121
114  Andersson, R., Brömö, Å, Hogdal, J. (2007)
115 Andersson, R., Brömö, Å, Hogdal, J. (2007)
116 Olsson, J., Rosengren, A., Möllevångsmodellen. Malmö Stad, 2001. 

68



xx

117  Olsson, J., Rosengren, A.(2001)
118  Broms, Wessel O., Tunström, M., Bradley K. (2005)
119     ibid
120     Jacobs (1961)
121     Broms, Wessel O., Tunström, M., Bradley K. (2005)
122     Lindström, J., Förändringar på Möllevången. En studie över     

ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter på Möllevången/
Karlskronaplan i Malmö. Uppsats. Institutionen för kulturgeografi och 
ekonomisk geografi, Lunds universitet, 2007. 

123  B Merriam, S. Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund. 
1994.  

124  B Merriam, S. (1994) s. 44
125  B Merriam, S. (1994) s. 47
126  B Merriam, S. (1994) s. 48
127  B Merriam, S. (1994) s. 175

69



xx

K Ä L L F Ö R T E C K N I N G

BÖCKER

Brnic, A., På tal om invandrare, integration och svenskhet I West-
holm, A., Borevi, K., Strömblad, P., (red) Kategoriseringar och inte-
gration – om föreställningar, identiteter i politik, forskning, media och 
vardag, Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen, Stock-
holm, Elanders Gotab AB, 2004.

Broms, Wessel O., Tunström, M., Bradley K., (red) Bor vi i samma 
stad? : om stadsutveckling, mångfald och rättvisa, Pocky, cop. Kris-
tianstad tryckeri,  2005

Denscombe, M., Forskningens grundregler Studentlitteratur, Lund, 
2004. 

Gehl, J., Life Between Buildings, New York, Van Nostrand Reinhold, 
cop. 2004.. 

Franzén, M.,  Problemet segregation: en orättvis jämförelse. I Mag-
nusson, Lena (red) Den delade staden. Segregation och etnicitet i 
stadsbygden. Boréa Bokförlag, Umeå, 2001. 

Högdahl, E., Göra gata : om gränser och kryphål på Möllevången och 
i Kapstaden, Hedemora, Gidlund, 2003. 

Jacobs, J., Den amerikanska storstadens liv och förfall, Göteborg, 
Daidalos. 1961/1989.

Jonsson, S., Andra platser : en essä om kulturell identitet. 
Stockholm, Norstedt, 1995

Klingberg, E.,  När nyurbanismen kom till stan, Pratimus Förlag, 
Göteborg, 2006. 

Lynch, K., The image of the City, Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 
1960.

Merriam, B, Sharan. Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitter-
atur, Lund. 1994. 

Molina, I. Den rasifierade staden. I Magnusson, Lena (red): Den 
delade staden. Segregation och etnicitet i stadsbygden. Boréa Bok-
förlag, Umeå. 2001

Malmö stad. Översiktsplanen för Malmö 2000 - ÖP 2020, Antagen av 
kommunfullmäktige 2001. 

Nyström, J.,  Planeringens grunder en översikt. Studentlitteratur, 
Lund, 2003. 

Olsson, J., Rosengren, A., Möllevångsmodellen. Malmö Stad, 2001. 

Palander, C., Områdesbaserad politik för minskad segregation : en 
studie av den svenska storstadspolitiken, Uppsala universitet Kultur-
geografiska institutionen,  2006. 

Thurén, T., Källkritik, Liber AB, Stockholm, 1997.

70



xx

RAPPORTER

Andersson, R., Brömö, Å, Hogdal, J., Segregationens dynamik och 
planeringens möjligheter – en studie av bostadsmarknad och 
flyttningar i Malmö. Rapport för Malmö Stad. Hämtat från www.
malmo.se 2010-04-02

Boverket. Hur kan man främja integration genom övergripande fysisk 
planering och stadsutveckling? Dokumentation av Boverkets semi-
narium i Flemingsberg 4 december 2006, PM från Boverkets arbets-
grupp Stadsutveckling för integration. 

Boverket, Vad är integration och vad är segregation? Rapport, Bover-
ket, 2007.  

Lindström, J., Förändringar på Möllevången. En studie över ombildn-
ingar av hyresrätter till bostadsrätter på Möllevången/Karlskronaplan 
i Malmö. Uppsats. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk 
geografi, Lunds universitet, 2007. 

Malmö Stad, Välfärd för alla – det dubbla åtagandet. Slutrapport 
2009.

Malmö stad. Utvecklingsplan för Möllevångens stadsmiljö. Malmö, 
2006.

Malmö stad. Möten i staden - om vikten av att se den andre i varda-
gen, Dialog pm 2006:1. Malmö Stadsbyggnadskontor, 2007.

Salonen, T., Barnfattigdomen i Sverige. Årsrapport 2007. Samman-
fattning av barns ekonomiska utsatthet i Sverige, Rapport för Rädda 
barnen, Stockholm, Elanders, 2008.

Välfärdsredovisning 2008 SDF Södra Innerstaden. 2009-01-21. 
Malmö stad.

71

Åtgärdsplan för att främja integration i. Malmö Stad. Förslag, utar-
betat av. Integrationsrådet i Malmö. 99-11-11. Antaget av komunfull-
mäktige. 99-12-16

NÄTBASERAT

Avdelningen för strategisk utveckling. Malmö Stadskontor 2008. 
Områdesfakta 2008 rev. areal- och biluppgifter.  Hämtat från www.
malmo.se 2010-04-10. 

Integrationsrådet Åtgärdsplan för främjandet av integration i Malmö 
stad. Antaget av kommunfullmäktige 1999. Hämtat från www.malmo.
se 2010-04-04.
http://www.malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Integra-
tion/Atgardsplan-for-integration/pagefiles/integrplansvenska.pdf 

Regeringskansliet Integration. http://www.sweden.gov.se/sb/d/2279 
(Hämtat 2010-03-30)

Länsstyrelsen.(www)  Integration. http://www.lansstyrelsen.se/lst/sv/
amnen/Integration/ (Hämtat 2010-03-20)

Nationalencyklopedin (www) : http://www.ne.se/integration/1131812 
(Hämtat 2010-02-22) 

TABELLER, DIAGRAM OCH ILLUSTRATIONER

Tabeller och diagram fr. om sidor är från Malmö stadskontor. 
Avdelning för strategisk utveckling Elisabeth Pålsson. SCB

KARTOR 

Kartor på s. 36 och 37 kommer från GIS-avdelningen på Malmö kom-
mun med tillstånd. 



xx72


