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Förord
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momentet på Kandidatprogrammet i Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska 
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Jag vill passa på att rikta ett tack till min handledare Ingrid Persson för  
vägledning genom arbetsprocessen, samt tacka mina studiekamrater i   
projektrummet på våning 5 för ständig uppmuntran och inspiration.  

Frida Svensson 
Karlskrona den 26 maj 2014



Abstrakt Kandidatarbetets överordnade teman är entreprenörskap, stadsförnyelse och 
rättvisa. Syftet är att, med utgångspunkt i vad forskare hävdar vara ett skifte från  
traditionell välfärdspolitik till entreprenörsmässig stadspolitik, belysa rättvise- 
aspekterna i den nutida fysiska planeringen utifrån ett antal principer för hur en 
rättvis stad kan uppnås. Vidare är syftet att tillämpa dessa principer i en analys av 
rättviseaspekterna i ett aktuellt stadsförnyelseprojekt. Problematiken som undersöks 
bygger på antaganden om att den nya stadspolitiken banat väg för en ökad social 
polarisering i samhället, då de ekonomiska intressena tenderar prioriteras framför 
sociala behov och demokratiska rättigheter.

Undersökningens forskningsdesign är en fallstudie och fallet som har undersökts 
är stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg. I fallstudien appliceras begrepp 
hämtade från Susan Fainsteins teori om The Just City (2010), den rättvisa staden, 
i en kvalitativ innehållsanalys av det empiriska materialet Fördjupad Översiktsplan 
för H+, Imagine Helsingborg (genomförandeplan) samt planområdets Miljöprofil. 
Metoden syftar till att undersöka dolda intentioner i de kommunala plandokumenten. 
och resultatet av innehållsanalysen ligger till grund för att avgöra till vilken mån  
stadsförnyelseprojektet förhåller sig till Fainsteins rättviseprinciper.

Analysen visar att Helsingborgs stad har höga ambitioner att verka för en ökad 
integrering. Särskilt tre strategier framhävs för att motverka segregation; förtätning, 
blandning och sammankoppling. En viktig slutsats som kan dras utifrån empirin är 
emellertid att staden målat upp en bild av att projektets intentioner är att vara till 
fördel för alla människor i staden, samtidigt som stadens arbete kan uppfattas som 
diskriminerande. Förtätning som integrationsstrategi kan likväl bli startskottet för 
gentrifieringsprocesser, och den önskade sociala kompositionen som blandstaden 
menas framkalla ter sig vara problematisk då det framtida H+ området endast spås 
vara ekonomiskt tillgängligt för den övre medelklassen. Projektet brister, enligt 
Fainstein rättviseprinciper, i den mening att det saknas strategier för att motverka 
denna form av negativa sociala konsekvenser.

Ämnesord: entreprenörstaden, platsmarknadsföring, stadsförnyelse, rättvisa, 
demokrati, mångfald.
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1      Introduktion

Del 1 - Introduktion 

Landet lagom verkar ha drabbats av en framgångsmani. I globaliseringens spår talas 
det om ett skifte från välfärdspolitik till framgångspolitik, där kommunens traditionella 
angelägenheter kommit att utmanas av arenabyggen, storskaliga stadsomvandlingar 
och häpnadsväckande flaggskeppsarkitektur. Städers strävan efter att profilera sig på 
den globala konkurrensmarknaden blir allt mer uppenbar när slagord som ”mångfald”, 
”innovation” och ”kreativitet” lanseras för att marknadsföra platser i syfte att attrahera 
specifika målgrupper, ofta resursstarka sådana. Men när platser övergår till produkter och 
städernas drivkraft utgörs av ekonomisk utveckling riskerar medborgarnas verkliga behov 
och rättigheter hamna i skymundan. Entreprenörspolitiken sägs bana väg för en ökad 
social polarisering, där klyftorna mellan gynnade och missgynnade växer sig allt större. 
Planerare och politiker ser sig fångande i detta etiska dilemma.

Parallellt talas det om hållbar utveckling som en väsentlig aspekt för städernas 
överlevnad. Hållbarhet, vilket utgörs av de tre dimensionerna social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet, behandlas dock inte vidare i detta kandidatarbete. Fokus kommer 
att ligga på de sociala aspekterna utifrån ett rättviseperspektiv, snarare än att göra 
anspråk på det bredare begreppet social hållbarhet.

Ur en kontext där det offentliga ingår nära samarbeten med det privata näringslivet blir det 
intressant att studera hur rättviseaspekter kan tillvaratas och problematiseras i aktuella 
stadsförnyelseprojekt. Vanligtvis framställs effektivitet som fördelaktigt då projekten ger 
direkta resultat i den fysiska miljön, vilket framställer kommunpolitikerna som driftiga. 
Men det lyfter även frågor som; hur påverkas de människor som osynliggörs i sådana 
strategier? Varför skapas inte visioner om inkluderande, rättvisa städer? Vilka ambitioner 
har städerna egentligen för att motverka en fortsatt uppdelning mellan vinnare och 
förlorare? 

 
Syfte 
 
Det riskerar uppstå en orättvis resursfördelning vid satsningar på att marknadsföra en 
selektiv bild av staden, samtidigt som samhället möter socioekonomiska utmaningar i 
form av segregation och utanförskap. Vidare har varumärkespolitiken banat väg för en 
ökad polarisering i samband med en starkare gentrifiering och marknadsstyrning när 
de ekonomiska intressena tenderar prioriteras framför de sociala och demokratiska 
intressena. Syftet är att, med utgångspunkt i vad forskare hävdar vara ett skifte från 
traditionell välfärdspolitik till entreprenörsmässig stadspolitik, belysa rättviseaspekterna i 
den nutida fysiska planeringen utifrån ett antal principer för hur en rättvis stad kan uppnås. 
Vidare är syftet att tillämpa dessa principer i en analys av rättviseaspekterna i ett aktuellt 
stadsförnyelseprojekt.
 
 
Problemformulering

Hur förhåller sig stadsförnyelseprojektet H+ till principerna för en rumsligt rättvis stad?
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Avgränsning 
 
Kandidatarbetet avgränsas tematiskt genom ett fokus på marknadsföringsaspekterna av 
entreprenörsstaden ur ett rättviseperspektiv, satt i en kontext av stadsförnyelseprojektet 
H+ i Helsingborg. Uppsatsen tar ej ställning till huruvida platsmarknadsföring är ett 
fenomen som har övervägande positiva eller negativa effekter för olika samhällsgrupper, 
utan syftar till att undersöka till vilken mån ett stadsförnyelseprojekt förhåller sig till de 
givna principerna för en rättvis stad. Tidsmässigt avgränsas uppsatsen till den givna 
tidsramen för ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng. 
 
 
Disposition
 
I kandidatarbetets kommande kapitel diskuteras ett urval av forskningsfältet som är 
förknippat med entreprenörsstaden, stadsförnyelse och sociala aspekter i postindustriella, 
västerländska städer. Därefter diskuteras Susan Fainsteins kärnvärden för en rättvis stad 
i kapitel 3, vilka kommer att användas vid analys av det empiriska materialet. I kapitel 
4 redogör forskaren kritiskt för tillvägagångssätt, för att sedan övergå till det faktiska 
fallet, stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg, som analyseras utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna. Slutligen summeras diskussion och slutsatser, vilket följs  
av avslutande kritiska reflektioner kring arbetets begränsningar och utfall.
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Del 2 - Forskningsöversikt 

 
Entreprenörsstaden med dess karaktäristiska framgångspolitik hävdas av forskare som 
David Harvey (1989) och Phil Hubbard (1996) ha ersatt den traditionella välfärdspolitiken. 
Frågor som traditionellt varit centrala för kommunalpolitikerna så som skola, omsorg 
och vård, har kommit att utmanas av prestigeprojekt i form av ”flaggskeppsarkitektur”, 
arenabyggen, spektakulära event samt en uppgradering av stadskärnor till 
konsumtionscentrum. Likt en produkt marknadsförs platser för att locka till sig investerare, 
turister och ny befolkning – allt i en strävan att förbättra stadens positionering gentemot 
dess konkurrenter. Även Ana Mafalda Madureira (2014) har uppmärksammat fenomenet 
och talar om kommunen som en verksamhet styrd på företagsmässiga grunder.

”The municipality is looked upon as a firm offering the city as a product for sale, which 
would turn the policymakers into a type of entrepreneur or business manager, always on 
the lookout for new business opportunities, way of promoting their own product, and new 
business partners that would be willing to invest in and develop the product (the city). 
(Madureira, 2014:36).

Planeringen, vars uppgift är att styra samhällsutvecklingen i en önskvärd riktning, möts 
av en problematik kring hur strävan efter ekonomisk tillväxt påverkar socioekonomiska 
faktorer så som resursfördelning och integration. Enligt Madureira (2014) förväntas 
de lokala politikerna stärka kommunens varumärke i syfte att attrahera välbärgade 
skattebetalare, konsumerande besökare och företag – särskilt kunskapsintensiva sådana. 
Även Bergman & Bylund (2012) menar att städer sedan deindustrialiseringen sökt efter 
nya finansieringskällor för att säkra stadens fortlevnad, många gånger genom storskaliga 
stadsförnyelseprojekt där den offentliga sektorn ingår nära samarbete med det privata 
näringslivet. Marknadsföringsfenomenet gör sig uttryck i den fysiska planeringen och 
riskerar enligt kritiker som Harvey (1989), Hubbard (1996) och Colomb (2012) bidra med 
ökad polarisering, exkludering och diskriminering.

Följande kapitel redogör för ett urval av den forskning som behandlar stadsförnyelse i 
den entreprenörsmässiga stadspolitiken i västerländska, postindustriella städer. De olika 
spår som diskuteras anses relevanta för att skapa en uppfattning om vilka processer och 
svårigheter som relateras till stadsförnyelse inom en sådan kontext samt för att belägga 
det vetenskapliga problemområdet. Ambitionen har varit att använda utländsk såväl som 
svensk litteratur för att få ett så brett perspektiv som möjligt. 

 
Entreprenörstaden: praktik och utmaningar
 
I globaliseringens spår har en ny stadspolitik introducerats. I västvärlden talas det 
om en förskjutning från ”government” till ”governance”, vilket i den svenska kontexten 
kan benämnas ”från folkstyre till nätverkspolitik”. Enligt Johansson och Khakee (2009) 
innebär skiftet att andra aktörer än folkvalda fått inträde i stadspolitiken. Dannestam 
(2009) talar om att kommunerna som traditionellt associerats med välfärdsfrågor inom 
den nya stadspolitiken har kommit att inta en mer aktiv roll i jakten på den ekonomiska 
utvecklingen än tidigare. I sökandet efter effektivitet och finansieringsalternativ har det 
blivit allt vanligare att kommuner samarbetar med näringslivet i governance-relationer. 

2      Forskningsöversikt
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Dannestam (2009) problematiserar kring hur Malmös traditionella välfärdspolitik kommit 
att utmanas av mer entreprenörsmässiga visioner, där alternativa diskurser sällan 
uttrycks.

 
”While local governments in the Nordic countries are still involved in delivering welfare, 
many of them are concerned with entrepreneurial city politics as well. Judging from the 
experience of the city of Malmö, being the local arm of the welfare state is a role that has 
by no means been abandoned... Still, politics is about setting priorities and the future 
prosperity of cities is often framed in terms of entrepreneurial visions. Buzz words such as 
‘strengthening the brand of the city’ and ‘enhancing its competitiveness’, in order to be an 
‘attractive city’, are frequently translated into policies by Swedish local governments. Such 
activities might challenge the traditional policies of local politics, and thus our traditional 
idea of the meaning and function of local politics. From the perspective of city leaders, 
alternative discourses, such as the ‘Just City’ or the ‘Welfare City’, are seldom expressed.” 
(Dannestam, 2009:288). 

David Harvey (1989) menar att det skett ett skifte i stadspolitiken där det offentliga kommit 
att förknippas med risktagande, innovationsbenägenhet och en strävan efter ekonomisk 
tillväxt; kännetecken som traditionellt varit representativt för det privata näringslivet. 
Harvey benämner detta ett skifte ”from managerialism to entreprenurialism”, vilket innebär 
en förändring inom den lokala politiken som kan återspeglas i ett ökat intresse för vad 
som beskrivs som ”the entreprenurial city” (Harvey, 1989). Harvey avser att det finns 
en bred enighet kring entreprenörstänkandets genomslag i den politiska styrningen av 
städer:

“What is remarkable is that this consensus seem to hold across national boundaries 
and even across political parties and ideologies” (Harvey, 1989:4). 

Entreprenörstaden kännetecknas enligt Harvey av ett nära samarbete mellan det 
offentliga och det privata, exempelvis genom privat-offentliga partnerskap, som i sin 
tur fokuserar på att attrahera kapital. Entreprenörstaden hävdas vara en modell för 
västerländska, postindustriella städer att utvecklas mot för att klara konkurrenssituationen 
som uppstått ur globaliseringen då modellen innebär nya finansieringskällor till projekt 
samt nya vägar för tillväxt genom kunskapsintensiva näringar.

Enligt Madureira (2014) har planerarens synsätt på staden traditionellt varit att staden 
är en plats att för människor att leva och arbeta i. Vid inträdet av entreprenörspolitiken 
har staden dock fått anta en roll där staden ges samma karaktär som ett företag; det är 
en produkt att konsumera, sälja och investera i. Madureira (2014) menar att det går att 
urskilja en konsumentorientering sedan entreprenörspolitikens intåg; ett sätt att se på 
produkter och i det här fallet städer och platser från konsumentens synvinkel.

 
”Physical planning is now being asked to anticipate specific requirements from potential 
new users, and specific uses, for the new development areas. It is not a matter of what is 
needed, but what is demanded and wanted”. (Madureira, 2014:47).   

Ashworth och Kavaratzis (2005) talar om att det idag finns en generell acceptans att 
marknadsföring är en aktivitet för städernas offentliga förvaltningar. Genom strategier som 
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bland annat benämns place marketing, city branding och image-building introduceras 
platser som varumärken i syfte att attrahera åtråvärda grupper. Den mentala bilden över 
staden, i litteraturen uttryckt som ”image”, kan sammanfattas som de symboliska och 
fysiska attribut eller föreställningar som kännetecknar en plats. Stadens image skapas 
genom människors interaktion med platsen genom direkta upplevelser, men även 
indirekt genom representativa bilder från media (Crang, 1998; Holloway & Hubbard, 
2001 se Ashworth & Kavaratzis, 2007). Platsmarknadsföring kommer att handla om just 
skapande och ett försök att styra dessa mentala bilder, en aktivitet som enligt Madureira 
(2014) är förbehållen de ledande politikerna. Men då det inte är möjligt att konstruera en 
fullständig och heltäckande bild av staden kommer city branding att handla om att visa 
upp en selektiv bild som syftar till att attrahera definierade målgrupper. Madureira (2014) 
hävdar att marknadsföringen av städerna brister i den mening att politiker inte inser att 
platser är ett resultat av både medvetna och spontana händelser, samt att platser är 
komplexa, fragmenterade och instabila i sin betydelse. Ytterligare en risk är att tyngden 
läggs på att skapa en ny bild av staden, utan att göra något åt de verkliga problemen. En 
välregisserad stadskärna kan dölja problem koncentrerade till andra platser i staden och 
incitamenten att gå till botten med de faktiska problemen minskar. 

En stads image ska inte förväxlas med en stads identitet. Som tidigare konstaterats 
innebär stadens image hur utomstående uppfattar en plats. I kontrast innebär platsens 
identitet hur en plats verkligen är beskaffad (Hospers, 2004). Enligt Hospers (2004) 
innebär den ideala platsmarknadsföringen att glappet mellan identitet, image och den 
bild av staden som önskas visas upp minskar. Om glappet mellan identitet och image är 
stort talas det om att det uppstår ett utanförskap. Den marknadsförda bilden av staden blir 
exkluderande då den inte innefattar alla grupper eller sidor av staden. Stadens invånare 
delas upp i en inkluderad respektive en exkluderad grupp – en tudelad stad (Hospers 
2004). För att konstruera en bild av staden som ligger så nära stadens identitet som 
möjligt, menar Hospers (2004) att det är nödvändigt att marknadsföringsstrategierna tar 
hänsyn till platsens unika och utmärkande egenskaper. Detta inte minst med tanke på 
att de flesta destinationer idag hävdar ha ett unikt kulturarv, storslagna sevärdheter och 
femstjärniga hotell. Dessa attribut särskiljer inte längre en plats från en annan.  

Madureira (2014) påstår att det är vanligt förekommande att städer använder sig av 
positivt associerade slagord för att marknadsföra staden, bland dessa ”kreativitet” och 
”mångfald”. Dessa slagord kan enligt Madureira (2014) härledas till en framväxt av 
”best practices” i de fall där områden önskas uppnå de kvaliteter som förknippas med 
ord som exempelvis ”mångfald”. Slagorden reproduceras globalt i syfte att attrahera 
de samhällsgrupper eller företag som antas värdesätta de mervärden som ett visst 
slagord förknippas med. Madureira (2014) hävdar dock att användandet av dessa 
globalt reproducerade slagord utgör ett dilemma för den fysiska planeringen; när städer 
runt om i världen marknadsförs i liknande termer riskerar konsekvensen riskerar bli en 
homogenisering av den byggda miljön. 

Nära kopplat till marknadsföring finns strategier för att förvandla stadens fysiska 
miljöer. Populära sådana strategier eller projekt är enligt Harvey (1989) upprustning 
av stadskärnor, flaggskeppsprojekt, spotlight events, arenabyggen samt skapandet av 
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attraktiva boendemiljöer i kustnära läge, så kallad ”waterfront-bebyggelse”. Dannestam 
(2009) menar att flaggskeppsprojekt har gemensamt att de anses spektakulära och 
iögonfallande samt syftar till att fungera som katalysatorer för ekonomisk tillväxt. Även så 
kallade ”megaprojekt”, urbana utvecklingsprojekt, utgör ofta flaggskepp i marknadsföringen 
av staden. Metoderna syftar till att skapa ”brofästen” i det fysiska stadsrummet, och utifrån 
dessa brohuvuden byggs sedan stadens image.  

Stadsförnyelse som tillväxtstrategi 
 
Bergman och Bylund (2012) beskriver hur deindustrialiseringen av de västerländska 
städerna på 1970-talet kom att möjliggöra en revitalisering av nedgångna städer. 
Övergivna industri-och hamnområden kom att bli städernas nyckel för att försäkra tillväxt 
och ”återta sin plats på kartan” genom skapandet av exklusiva boende-och arbetsmiljöer 
i områden tidigare präglade av sociala problem och fysisk deprivering. Den revitaliserade 
staden framställs som en framgångsrik ”comeback”-stad som efter flera år av 
lågkonjunktur och hög arbetslöshet lyckats återskapa en ekonomisk tillväxt och därmed 
säkrat kommunens fortlevnad (Bergman & Bylund, 2012). 

 
”Hamnens förändrade förhållande till staden har ofta problematiserats som en del av en 
postindustriell urbaniseringsprocess. En gång var det hamnens verksamhet som präglade 
stadens liv och nu återspeglas istället hamnområdena stadens ekonomiska och kulturella 
trender” (Bergman & Bylund, 2012:218). 

Enligt Bergman & Bylund (2012) beskrivs ofta funktionsomvandlingar av tidigare industri-
och hamnområden i termer av ökad tillgänglighet och stadsmässighet vilket antas 
garantera en långsiktigt hållbar stad. Forskare som Niel Smith (2002) menar dock att 
upprustningsprojekt riskerar starta en gentrifieringsprocess där kommunen har som mål 
att attrahera medelklassen till dessa områden, snarare än att förbättra för de boende i 
området. Smith (2002) talar om gentrifiering som en generaliserad strategi i den nutida 
stadspolitiken. Med gentrifiering avses en bortträngning av människor i arbetarklassen 
från stadscentrum vilket får konsekvensen att hela den sociala karaktären av en stadsdel 
förändras. Smith (2002) menar att gentrifiering är ett globalt fenomen som växt från att 
endast omfatta bostäder till att täcka hela stadsområden som ska utvecklas till komplex 
med arbetstillfällen, shopping, restauranger, rekreationsområden och produktion. Enligt 
Smith (2002) har dessa symboliska megaprojekt möjliggjorts genom en intensifiering av 
privat-offentliga samarbeten. Stadsomvandling har kommit att bli stadens mest produktiva 
ekonomi, vilket legitimeras genom ökade arbetstillfällen och skatteintäkter. Smith (2002) 
menar att begreppet gentrifiering undviks av politiker, utvecklare och finansierare på 
grund av dess negativa klang. Emellertid hävdar Smith (2002) hävdar att det endast är 
kommunikationen som har förändrats och att gentrifiering är en underliggande, om än 
dold, intention inom de nutida stadsomvandlingsstrategierna. 

Colomb (2012) menar att en fysisk gentrifiering ofta börjar med en symbolisk gentrifiering. 
Den symboliska gentrifieringen härleds till spontana aktiviteter och temporär användning 
av platser där särskilt kreativa människor och aktiviteter kopplas till en plats. Enligt 
Colomb (2012) finns det många anledningar för de lokala myndigheterna att uppmuntra 
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sådana initiativ. När områdena, ofta nedlagda industriområden, marknadsförs som 
”det nya hippa” och möts av en tillströmning av människor ges platsen ofta positiva 
associationer som staden kan använda sig av i marknadsföringssyfte. Vid en senare 
kommande exploatering innebär detta ett högre markvärde och de lokala myndigheterna 
kan dra fördel av den nya positivt laddade bild som skapats över området. När 
exploateringen sedan genomförs sker den fysiska gentrifieringen och de människor som 
givit platsen karaktär trängs bort bort till förmån för den nya befolkningen som förväntas 
flytta in i den nya bostäderna.

Som tidigare konstaterats av Dannestam (2009), Bergman och Bylund (2012) samt 
Madureira (2014) söker många städer i västvärlden numera efter samarbetsformer 
mellan det offentliga och privata, så kallade privat-offentliga partnerskap (POP). Enligt 
Bergman & Bylund (2012) visar studier att vid projektering av större områden som pekas 
ut som särskilt intressanta har organisationsformerna en tendens att förändras, särskilt 
vid projekt som kräver stora investeringar (Bergman & Bylund, 2012). Ett exempel är så 
kallade ”megaprojekt” som arenabyggen och stadsförnyelseprojekt, varvid den förändrade 
organisationsformen innebär att den formella processen kan undgås (Sandercock & 
Dovey, 2002 se Bergman & Bylund, 2012). En av fördelarna med denna samarbetsform 
brukar beskrivas som ökad effektivitet, vilket Bergman & Bylund (2012) menar är positivt 
ur de lokala politikernas synpunkt då de framställs som effektiva genom skapandet av 
snabba och synliga resultat. Ofta beskrivs organisationsformen som en win-win situation 
där alla parter drar fördelar av ett samarbete. Bergman och Bylund (2012) menar dock 
att det kan vara mer problematiskt än så. Studier visar att projekt som drivits fram genom 
privat-offentliga samarbetsformer påverkat den demokratiska processen när beslut har 
fattats utanför den demokratiska beslutsapparaten och utan offentlig insyn. Med andra 
ord skapas snabba resultat på demokratins bekostnad (Bergman & Bylund, 2012). Även 
Harvey (1989) menar att det finns underliggande sociala och ekonomiska problem bakom 
många framgångsrika projekt:

”... behind the mask of many successful projects there lie some serious social and 
economic problems and that in many cities these are taking geographical shape in 
the form of a dual city of inner city regeneration and a surrounding sea of increasing 
impoverishment” (Harvey, 1989:16).

 
Enligt Dannestam (2009) innebär den nya stadspolitiska logiken att välfärd automatiskt 
genereras till invånarna genom den så kallade nedsippringsprincipen, i anglosaxisk 
litteratur benämnd som ”trickle-down”. Genom att det offentliga understödjer näringslivet, 
verkar för ett gott företagsklimat i staden och ingår i samarbeten med den privata sektorn 
menas fördelar ”sippra ned” och omfördelas till andra områden. Enligt Dannestam 
(2009) anser dock många forskare att ett entreprenörsmässigt styre av staden, med 
dess explicita tillväxtpolicy, automatiskt sker på välfärdens bekostnad. Även Madureira 
(2014) menar att tillväxtstrategierna mer ofta än sällan bidrar med diskriminerande 
effekter. Vanligt förekommande är exempelvis höjda hyror i samband med uppgradering 
av bostadsområden, vilket innebär att socioekonomiskt svaga grupper trängs bort till 
förmån för ekonomisk tillväxt enligt de urbana gentrifieringsstrategier som Smith (2002) 
talar om. Madureira (2014) och Fainstein (2014) anser båda att det inte finns någon 
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egentlig garanti att tillväxt resulterar i fördelar för alla grupper i staden. Snarare tenderar 
den nya stadspolitiken gynna de redan välbeställda och missgynna de socioekonomiskt 
svaga grupperna i samhället. Vidare talar Jensen (2005) om att fördelarna som ökat 
utbud av kultur och nöje riktas till de ekonomiskt starka grupperna, de som har råd att 
betala. Inte heller finns det någon garanti att de svaga grupperna kan få tillgång till nya 
kunskapsintensiva arbeten som skapas i entreprenörstaden på grund av otillräcklig 
utbildning.

Det privata näringslivet förväntas idag bidra till en hållbar utveckling, socialt som 
miljömässigt, genom ansvarstagande inom den bedrivna verksamheten såväl som i 
relation till den omgivande miljön. Företags samhällsansvar, så kallad CSR (Corporate 
Social Responsibility), innebär att företag tar ett frivilligt samhällsansvar utöver de 
ställda kraven i nationella lagstiftning som behandlar sociala rättigheter, miljöfrågor och 
mänskliga rättigheter. Men enligt Madureira (2014) avstannar dock ansvaret ofta här. 
Kommunerna och planeringen förväntas väga olika samhällsintressen mot varandra 
och mot enskilda intressen för att därefter göra en sammantagen bedömning och ta 
ställning till vilket handlingsalternativ som bäst främjar allmänintresset. Det privata och 
offentliga har olika drivkraft och intressen: planeringens lagstadgade syfte är att verka 
för allmänhetens bästa, medan privata företag drivs av ett vinst-och särintresse, med en 
begränsad press på att ta socialt ansvar. Brukitt och Whyman (1994) diskuterar reformen 
av det offentliga sektorn i Sverige och menar att det vore motsägelsefullt att tvinga privata 
företag arbeta med offentliga, samhälleliga mål. Om ett privat företag inte resulterar i vinst 
går det i konkurs eller säljs, vilket i sig legitimerar företagens strävan efter maximerad 
vinst; de måste attrahera kapital för att kunna fortsätta driva sin verksamhet.

 
Kreativitet och mångfald i den toleranta staden 
 
Varför växer vissa städer medan andra stagnerar? Richard Florida (2006) hävdar att 
städers ekonomiska tillväxt och attraktivitet skapas av kreativa människor. Det som 
särskiljer den kreativa klassen från andra samhällsklasser är att de arbetar med kreativa 
yrken såsom arkitektur och design, konst, musik och underhållning – arbeten som 
innehar en förmåga att skapa ”meningsfulla nya former” (Florida, 2006:103). Denna 
”klass” av människor tenderar tänka, agera och känna på liknande vis, vilket associeras 
med deras liknande ekonomi; vad de arbetar med. Till skillnad från andra samhällsklasser 
hävdar Florida att det är mer troligt att den kreativa klassen är rörlig och angelägen att 
flytta till platser som erbjuder en attraktiv arbetsmarknad och miljöer där kreativa tankar 
kan frodas.

Om en stad vill lyckas i vad Florida (2006) kallar ”den nya ekonomin”, måste den politiska 
agendan ägna sig åt att skapa miljöer och kulturell infrastruktur för den kreativa klassen. 
Ekonomisk tillväxt skapas inte längre av stora företagsetableringar, utan av etableringar 
av kreativa människor: städer som lyckas attrahera denna målgrupp kommer att blomstra, 
medan de som går miste om den kreativa klassen kommer att stagnera. De traditionella 
modellerna som hävdar ekonomisk tillväxt, innefattande faktorer som företag, arbete och 
teknologi, är med andra ord otillräckliga. Istället lanserar Florida (2006) en egen modell 
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för tillväxt, vilken han kallar ”de tre T:na”. Teknologi, likt i den traditionella tillväxtmodellen, 
är den första grundläggande faktorn. Fortsättningsvis krävs Talang, representerat av de 
människor som har kreativa arbeten (den kreativa klassen) samt Tolerans, då toleranta, 
fördomsfria platser har stora fördelar när det kommer till att attrahera kreativa människor 
som i sin tur genererar nya idéer.

Enligt Colomb (2012) har Floridas tes trots en bred kritik från akademiskt håll varit 
extremt inflytelserik runt om i världen. Även Smith (2002) menar att antagandet om att 
ekonomins utveckling grundas på mänsklig kreativitet har blivit mycket inflytelserik inom 
stadsplaneringen. Inte minst i stagnerande städer har antagandet om samspelet mellan 
den kreativa klassen och ekonomiskt tillväxt spridit förhoppningar om att strategier för en 
kreativ stad ska omvända årtionden av ekonomisk tillbakagång. Men det verkliga utfallet 
av Floridas strategier har utsatts för hård granskning och kritiken pekar inte minst på att 
de i många fall bidragit till ökade sociala klyftor i staden. Ett generellt problem pekas ut 
av Madureira (2014) som menar att när planeringen sker till fördel för den redan ”rörliga” 
välbeställda målgruppen, som redan har en större möjlighet att välja vart de vill bo, 
främjas processer som gentrifiering, bortträngning och socioekonomisk polarisering inom 
staden. Men hänvisning till Harveys (1989) antaganden om hur investeringar som syftar 
till att göra städer mer attraktiva med lätthet kopieras och appliceras på andra platser, 
ställer sig Steinert (2010) frågande till om kreativa strategier verkligen resulterar i en stärkt 
position på konkurrensmarknaden; för hur många hippa, livliga områden kan det faktiskt 
finnas? 

Fainstein (2010) talar om strävan efter blandning som det vanligaste försöket från 
planerarens sida att gynna mångfald i planeringen, vilket vanligtvis sker genom ett 
försök att blanda upplåtelseformer och funktioner i en tät stadsstruktur. Med innerstaden 
och dess rörliga folkliv som modell vill kommunerna skapa förutsättningar för områden 
som aktiveras av olika människor dag som natt vilket i sin tur menas generera en 
trygghetskänsla för invånaren. Blandande bebyggelsestrukturer med en mångfald av 
användningar menas även understödja en hållbar utveckling då invånaren kan nå olika 
grundläggande funktioner inom ett rimligt gång-och cykelavstånd. Inom den svenska 
kontexten omfattas planering för blandning och mångfald dock av begränsningar. Det 
kommunala planmonopolet innebär att ansvaret för den fysiska planeringen faller 
under kommunernas ansvar. Kommunens verkliga makt är emellertid begränsad i 
praktiken, bland annat med tanke på att bostadsmarknaden mer och mer har övergått 
till en marknadsstyrning med endast ett fåtal aktiva byggföretag (Madureira, 2014). 
Vidare styrs verksamheter av kommersiell karaktär på företagsmässiga grunder och 
köpcentrum lokaliseras ofta i transportnätets noder, varför staden och dess traditionellt 
viktiga funktioner riskerar gå förlorade och stadskärnan utarmas (Allen, 2007). 
Bergman och Bylund (2012) lyfter en annan problematik kring funktionsblandning som 
planeringskoncept. De menar att grunderna för att bygga funktionsblandat är mycket 
svaga. Konceptet är inte heller fullständigt applicerbart då områden omfattas av olika 
behov och efterfrågan. En svag efterfrågan kan innebära att exploatörer inte är villiga att 
bygga för att uppnå den idealistiska blandstaden. 

Även Richard Sennett (1990) är kritisk till huruvida det är möjligt att medvetet planera 
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för mångfald, rörelse och interaktion; ingredienser i såväl den svenska blandstaden som 
Jane Jacobs nostalgistad. Strävandet efter blandstad kan möjligtvis resultera i en blandad 
användning, men den sociala blandningen är mer komplicerad att uppnå. Tyvärr, menar 
Richard Sennett (1990), lyckas planeraren sällan se till den reella verkligheten i sådana 
projekt; ”one has the sense...of an illusion of life, rather than life ifself” (1990:193). Sennett 
(1990) menar att planeraren förlitar sig på visioner snarare än att se till platsens verkliga 
karaktär och behov, vilket kan härledas till den spekulationskaraktär och riskbenägenhet 
som Harvey (1989) och Madureira (2014) talar om som utmärkande för den nya 
stadspolitiken. De menar att det finns en tilltro till att de uttalade visionerna om exempelvis 
”blandstad” och ”diversitet” är önskade, och att platserna kommer att bebos och användas 
av de samhällsgrupper som marknadsföringen av området riktar sig till. 
 

Rättvisa i samhällsplaneringen
 
Det förekommer en rad termer och begrepp i den politiska retoriken, såväl som 
i allmänna debatter i massmedia, för att beskriva den tudelade staden. Exempel 
är marginalisering, segregering och social exkludering. Johansson och Khakee 
(2001) beskriver social exkludering som ett problem som sträcker sig förbi bristande 
ekonomiska resurser. Begreppet, menar dem, har i dagens samhälle kommit att innefatta 
utestängning från kollektiva resurser såsom sjukvård, utbildning och föreningsliv. Med 
andra ord innebär social exkludering en bristande möjlighet för en exkluderad grupp i 
samhället att utöva sina grundläggande mänskliga rättigheter (Johansson & Khakee, 
2001). Den förskjutning som skett inom stadspolitiken där planeringen blir en form av 
förhandlingsprocess, hävdas av Johansson & Khakee (2009) sakna sociala ambitioner 
vilket anses medföra etiska problem. Stadsplaneringen blir exkluderande i den mening att 
oönskade grupper av människor osynliggörs i marknadsföringsstrategier, samtidigt som 
förhandlingsplaneringen strider mot lagstiftningens anda då den konsekvent utesluter 
medborgare utanför den offentliga-privata aktörskretsen (Johansson & Khakee, 2009). 

Johansson och Khakee (2009) menar att planeringen i många avseenden är en 
politisk sysselsättning som handlar om makt och maktfördelning, vilket lyfter frågor om 
rättvisa mellan samhällsgrupper, medborgardeltagande och möjlighet till inflytande i 
beslutsprocesser. I FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter (1948) uttrycks 
att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Enligt Johansson & 
Khakee (2009) kan kravet på människors lika värde ur ett planeringsperspektiv tolkas 
som skapande av goda boendemiljöer för alla samhällsgrupper oavsett etnisk bakgrund, 
social tillhörighet eller inkomst. Denna princip menas ha varit väsentlig inom den svenska 
välfärdspolitiken, men i den nuvarande marknadsdominansen menar Johansson och 
Khakee (2009) att principen blivit omöjlig att upprätthålla. Enligt Beuregard (1989, se 
Johansson & Khakee, 2009) övergår begrepp som ”mänskliga rättigheter” i ett konsument-
och kundintresse inom ramen för marknadsstyrningen. Ur en sådan kontext ställer sig 
Madureira (2014) frågande om det är möjligt att marknadsföra stadsförnyelseprojekt och 
samtidigt undvika orättvisa konsekvenser såsom gentrifiering och bortträngning. Hon 
menar att planeringen tenderar exkludera genom passivitet och avsaknad av sociala 
ambitioner.
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”Physical planning excludes by inaction when there are only intentions (not actions) to 
promote the integration of these projects.... It also excludes by inaction when it anticipates 
gentrification but has no measures in place to try to counteract it” (Madureira, 2014:104). 

Urbanteoretikern Susan Fainsteins tankar om rättvisa i stadsplaneringen har fått ett 
stort genomslag i stadsförnyelsedebatten. Boken The Just City, Den Rättvisa Staden 
(2010), har uppmärksammats för dess konkreta, om något idealistiska, sätt att relatera 
rättvisa till planering och stadsförnyelseprojekt i en, vad hon kallar, konkurrensdominant 
planeringsdiskurs. Fainstein (2010) menar att dialogen mellan planerare, medborgare och 
politiker måste inkludera en retorik kring den rättvisa staden - först då kan ett skifte mot en 
rättvis stad möjliggöras. Ett sådant skifte skulle innebära en omdirigering av planerarens 
fokus från ekonomisk tillväxt mot en rättviseorienterad planering. 

The Just City (2010) syftar till att ge generella rekommendationer för hur social rättvisa 
kan åstadkommas inom ramarna för samhällsplanering i det västerländska samhället. 
Fainsteins grundläggande tanke är att människor inte ska behöva offra sin livskvalitet 
till förmån för en ekonomisk vinning och att projekt som beräknas gynna de redan 
välbeställda ska generera fördelar även till dem som står längre ner på samhällsstegen. 
Med andra ord ska alla planeringsprojekt resultera i fördelar för socioekonomiskt svaga 
grupper. Till grund finns en bred kritik mot den utveckling inom planeringspolitiken som 
skett sedan mitten av 1970-talet varpå Fainstein hävdar att strävan efter att öka städers 
konkurrenskraft i många fall, särskilt under storskaliga stadsförnyelseprojekt, kommit 
att bidra med en ökad socioekonomisk polarisering. Konceptet Den Rättvisa Staden, 
bygger på tre kärnvärden; diversity, equity och democracy, som närmast kan översättas 
till rättvis fördelning, demokrati och mångfald. Argumentationen för begreppet equity, i 
jämförelse med det mer omfattande begreppet equality, grundas i Fainsteins antagande 
om att equality som målsättning i planeringen är alltför komplext och krävande att uppnå i 
västvärldens kapitalstyrda städer. Equality skulle innebära att fördelar måste tas från alla 
ovan medianinkomst i syfte i att skapa total jämlikhet i samhället. Equity, däremot, handlar 
om hur stadspolitikens materiella och icke-materiella utfall gynnar, eller åtminstone inte 
missgynnar, de socioekonomiskt svaga grupperna i samhället.

Fainstein (2010) menar att det enda perspektivet på rättvisa som är förenligt med 
marknadsstyrningen är den frihetsbaserade rättvisan, vilken innebär att den enskilda 
växer med sina initiativ och ansträngningar. Detta dilemma diskuteras vidare av 
urbanteoretikern Heather Campbell i artikeln Just Planning (2006). Campbell hävar att en 
av planerarens grundläggande svårigheter handlar om etiska avväganden i planeringen. 
Till grund finns stridigheten mellan de dominerande liberala föreställningarna om en 
individuell frihet och rättvisebegreppet som Fainstein (2010) talar om. I diskussionerna 
kring frihet i relation till rättvisa finns ett antagande om att alla har samma möjlighet att 
utöva frihet, men i verkligheten kommer rättvisa alltid vara ett problematiskt begrepp 
kännetecknat av underliggande orättvisor (Campbell, 2006). Campbell (2006) resonerar 
vidare att när det existerar socioekonomiska orättvisor är även möjligheten av utöva frihet 
orättvis. Men paradoxalt nog är det inte heller möjligt att uppnå rättvisa om medborgaren 
saknar självbestämmande och individuell frihet. Planeringen ser sig fångad mellan dessa 
motstridigheter.



16 17

Del 3 - Teoretiskt perspektiv

Kandidatarbetets teoretiska ram utgörs av urbanteoretikern Susan Fainsteins teori om 
den rättvisa staden. Teorin möjliggör en analys av ett aktuellt stadsförnyelseprojekts 
förhållningssätt till rättvisa då Fainstein föreslår åtgärder inom ramarna för den rådande 
samhällsstrukturen, men som i ett långsiktigt perspektiv hävdas kunna leda till en mer 
radikal förändring. Fainsteins strategi benämns ”nonreformist reform” och hävdas vara ett 
mellanting mellan strategier vars syfte är att åtgärda orättvisor utan att rubba de sociala 
strukturer som ursprungligen åstadkommit orättvisan samt de strategier som innebär att 
det är roten av problemet, de sociala strukturerna, som ska reformeras (Fainstein, 2010).

Fainstein (2010) menar att rättvisa inom samhällsplaneringen kan beskrivas utifrån tre 
kärnvärden; mångfald, rättvis fördelning och demokrati. Följande kapitel redogör för dessa 
tre kärnvärden samt dess relaterade rättviseprinciper, för att i kapitlets avslutande del 
presentera de nyckelord som kommer att användas för analys av det empiriska materialet.

Mångfald

Enligt Fainstein (2010) innebär begreppet mångfald en sammanslagning av en 
fysisk plats och sociala relationer. Mångfald handlar i denna mening om den sociala 
sammansättningen av en plats, där människor med olika socioekonomisk, etnisk 
och kulturell bakgrund integreras. Fainstein (2010) talar om planering för mångfald 
som en generellt accepterad utvecklingsstrategi där planeraren genom en variation 
av upplåtelseformer har förhoppningar om att skapa en blandad fysisk och social 
komposition – vad i planerarmun kallas blandstad. Fainstein (2010) påpekar dock att det 
är svårt att dra slutsatser om huruvida blandstadsbyggande faktiskt genererar en social 
blanding. Enligt Fainstein (2010) är mångfald ett önskvärt mål i planeringen men vägen 
mot mångfald kan vara riskfylld. Om mångfald skapas i områden som en konsekvens av 
gentrifiering går inte rättvisa att uppnå, då rättviseprinciperna för demokrati och rättvis 
fördelning inte går att uppfylla. 

För att uppnå mångfald anser Fainstein (2010) att bostadsområden ska byggas med 
porösa gränser snarare än som isolerade öar. Porösa gränser innebär att områden ska 
vara enkla att förflytta sig mellan, och i gränslandet mellan olika områden ska möten 
möjliggöras. Bostadsområden bör även innehålla bostäder i varierande prisklasser 
och upplåtelseformer för att locka en bredd av människor, snarare än en och samma 
ekonomiska grupp.  

Rättvis fördelning
 
Rättvis fördelning är det viktigaste kärnvärdet enligt Fainstein (2010). En rättvis fördelning 
handlar om att möjligheter och tillgångar i planeringen ska fördelas i syfte att även 
grupper som står längre ner på samhällsstegen gynnas. När fysiska insatser görs 
med konkurrenskraft som främsta mål menar Fainstein (2010) att de svaga grupperna 
diskrimineras, särskilt när projekt beräknas gynna de redan välbeställda och insatserna 
förvaras genom påståenden om en nedsippringseffekt. Enligt Fainstein (2010) finns det 

2      Teoretiskt perspektiv



18

Del 3 - Teoretiskt perspektiv

ingen garanti att tillväxt automatiskt sipprar ned till de svaga grupperna i samhället och att 
hävda en sådan effekt kan istället ses som ett försök från politikernas sida att legitimera 
sina insatser. Fainstein (2010) menar att planeraren möter dilemmat med rättvis fördelning 
i planeringen av stadsförnyelseprojekt; för vem ska gynnas och missgynnas i en sådan 
utveckling? En grundläggande aspekt att beakta för att uppnå en mer rättvis fördelning 
i stadsförnyelseprojekt är att skapa goda förflyttningsmöjligheter ur principen att alla 
ska besitta en lika möjlighet att förflytta sig mellan målpunkter i staden, såväl som inom 
bostadsområden. För att uppnå en rättvis fördelning föreslår Fainstein (2010) även att 
lokalt förankrade affärsrörelser inte ska behöva omlokaliseras på grund av bostadsprojekt. 
Att frigöra mark till fördel för bostadsbebyggelse och ekonomisk tillväxt menar Fainstein 
(2010) kan vara lockande för kommunerna, men bör undvikas så långt det är möjligt.

Demokrati 
 
Fainstein (2010) talar om demokrati i samhällsplaneringen som en väsentlig beståndsdel i 
strävan efter en rättvis planering. Demokratiska processer i form av medborgardeltagande 
hävdas stärka demokratin när medborgaren ges möjlighet till deltagande och inflytande 
samtidigt som medborgaren kan bidra med fördelar som lokalkunskap till beslutsfattare. 
Fainstein (2010) påpekar dock att den sociala representationen i medborgardialogen 
riskerar bli illa avvägd när resursstarka grupper tendar att få starkast gehör. Vidare 
menar Fainstein (2010) att resultatet av en medborgardialog är oförutsägbart och varierar 
beroende på vem som deltar och de deltagandes värderingar. En medborgardialog 
där endast resursstarka blir hörda riskerar därmed leda till att resurssvaga gruppers 
intressen körs över till förmån för särintressen. För att stärka de grupper som är vagt 
representerade i medborgardialoger anser Fainstein (2010) att planeraren inte får lägga 
sin tillit på en demokrati baserad på rationalitet. Istället behöver planeraren engagera sig 
i att finna alternativa metoder för att lyfta socioekonomiskt svaga gruppers intressen som 
annars inte kommer till tals. Vid utveckling av bostadsområden anser Fainstein (2010) 
att planeringen ska ske i konsultation med de redan bosatta i området, men att det även 
krävs en dialog som riktar sig till alla stadens invånare.

Fainstein (2010) menar att demokrati ofta framställs som svaret på alla frågor, och 
lösningen på alla problem. Men till skillnad från förespråkare av den kommunikativa 
planeringsskolan, vilken strävar efter att uppnå konsensus och en öppen 
planeringsprocess, hävdar Fainstein (2010) att det är resultatet som bör bedömas som 
rättvist eller ej, snarare än själva planeringsprocessen. Inkludering i dialoger anses 
av Fainstein (2010) vara viktigt, men inte lika betydelsefullt som att dialogen mynnar 
ut i rättvisa påföljder för stadens medborgare. Demokrati, i förhållande till kärnvärdet 
rättvis fördelning, anses ur en sådan kontext vara mindre prioriterat då en inkluderande 
planeringenprocess inte per automatik resulterar i rättvisa utfall.
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Sammanfattning: principer för ett rättvist samhällsbyggande

Inom ramarna för den nuvarande samhällsstrukturen menar Fainstein (2010) att det är 
möjligt att rikta in planeringen mot en mer rättvisorienterad planering. Denna reorientering 
kan göras genom att planeringen på en lokal nivå förhåller sig till de 16 rättviseprinciper 
som Fainstein (2010) presenterar i sin bok The Just City. För att möjliggöra en analys av 
stadsförnyelseprojektet H+ har ett urval principer som anses vara möjliga att applicera och 
undersöka valts ut, vilka presenteras nedan. Vid översättning av Fainsteins rättviseprinciper 
har jag valt att utgå från Håkan Forsells översättning och tolkning från artikeln Den 
ekonomiskt blandade staden (2012). Vissa mindre justeringar av principerna har gjorts för 
att möjliggöra en analys av ett stadsförnyelseprojekt i en svensk, medelstor stad.

 
Principer för att befordra mångfald i planering:
- Hushåll ska inte behöva flytta från sitt område för att öka mångfalden  
- Inga nya bostadsområden får redan på planeringsstadiet vara segregerade inkomstmässigt  
- Gränser mellan stadsdelar ska bli mer porösa 

Principer för rättvis fördelning av möjligheter och tillgångar i planering:
- Ingen ska behöva flytta eller omlokalisera sin rörelse mot sin vilja på grund av nya 
bostadsprojekt, såtillvida det inte föreligger ”exceptionella omständigheter” 
- Alla människor ska, oberoende av ekonomisk tillstånd, besitta en lika möjlighet att förflytta sig 
mellan olika målpunkter i staden 

Principer för att stärka demokratin i planering: 
- Stadsomvandling ska alltid inbegripa konsultation med de boende i stadsdelen, men 
 de boendes åsikter ska inte vara de enda som bestämmer områdets framtid 

- Planerare ska ta en aktiv del för att öka medborgarinflytandet, särskilt i mindre     
välbeställda stadsdelar 

 
Utifrån rättviseprincierna har följande sökord, även kallade nyckeord, identifierats och 
kommer att användas som analysverktyg i analysen av det empiriska materialet:

 
Mångfald   Kreativitet, blandning och gentrifiering

    Segregation och integration
    Kopplingar och barriärer

 
Rättvis fördelning  Näringsliv och omlokalisering

    Mobilitet och tillgänglighet
 
Demokrati   Dialog och delaktighet
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Val av tillvägagångssätt, metod och empiri har styrts utifrån problemformuleringen och 
kandidatarbetets givna tidsram. Uppsatsen ämnar utföra en empirisk studie i form av en 
kvalitativ innehållsanalys. Studien omfattar en fallstudie vars empiriska material utgörs av 
en fördjupad översiktsplan, en genomförandeplan samt planområdets miljöprofil. Fallet är 
det pågående stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg. Följande kapitel diskuterar val av 
tillvägagångssätt, metod och empiri ur ett kritiskt perspektiv.  
 
 
Forskningsdesign: Fallstudie 
 
En fallstudie är ett tillvägagångssätt som innebär att undersökningen koncentreras till en 
undersökningsenhet, snarare än många (Denscombe, 2009). Enligt Denscombe (2009) 
kan det generella belysas genom att titta på det enskilda fallet.
 
Denscombe (2009) hävdar att fördelarna med en fallstudie som metod är att den 
är holistisk, det vill säga tillåter den forskaren att undersöka vanskligheter och 
subtiliteter i komplexa sociala situationer. Till skillnad från surveyundersökningar och 
masstudier möjliggör fallstudien en djupgående studie då den fokuserar på en enskild 
undersökningsenhet. Problematiken kring fallstudier är trovärdigheten. Resultat kan 
vara intressanta, men forskaren bör ställa sig frågan om det är möjligt att generalisera 
utifrån fallstudiens resultat och vara öppen med sin misstänksamhet kring fallets verkliga 
representativitet (Denscombe, 2009). Med hänvisning till kandidatarbetets begränsade 
omfång på 15 högskolepoäng kan forskningsdesignen argumenteras vara ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att möjliggöra en undersökning – hur ett stadsförnyelseprojekt 
förhåller sig till rumslig rättvisa – inom den givna tidsramen. 

 
Metod: Kvalitativ innehållsanalys 
 
Innehållsanalys beskrivs vanligtvis som en kvantitativ metod för att mäta förekomsten 
av exempelvis specifika ord, argument eller uttryck i texter (Denscombe, 2009). 
Analysmetoden kan dock även användas kvalitativt genom att forskaren systematiskt 
granskar textinnehåll. Enligt Denscombe (2009) är fördelen med kvalitativ innehållsanalys 
som metod att den har möjlighet att blotta dolda intentioner av det som kommuniceras 
(Denscombe, 2009). Innehållsanalysen kan avslöja vad texten anser vara relevant, 
som exempelvis speciella ord och idéer, men även prioriteringar, värderingar och hur 
idéer hänger samman. Luckor och tystnader i texterna kan vara av avsevärd betydelse. 
Bergström och Boréus (2012) framhåller även innehållsanalysens relevans och styrka när 
det handlar om att skapa en överblick över ett större material. Denscombe (2009) menar 
att den främsta nackdelen med en innehållsanalys är att den tenderar lyfta enheter ur 
sin ursprungliga kontext eller författarens grundläggande intentioner. En annan nackdel 
är dess svårighet att hantera underförstådda meningar i texter; betydelsen kan bygga på 
något som inte uttalas, något som redan har sagts eller som kommer att diskuteras vidare 
i den kommande texten. En kvalitativ innehållsanalys motiveras vara en ändamålsenlig 
metod för denna undersökning då de centrala analysenheterna är ord snarare än siffror, 

4      Forskningsdesign & metod
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samt utefter Denscombes (2009) argument om att kvalitativa analyser, i jämförelse med 
kvantitativa analyser, ofta används vid småskaliga studier och tillåter en djupgående 
studie av ett begränsat område. Val av metod är även motiverat då det finns förhoppningar 
om att kunna finna mönster och talande luckor i materialet i det empiriska materialet, 
vilket enligt Denscombe (2009) är en av metodens styrkor.

För att utföra en kvalitativ innehållsanalys anses Denscombe (2009) att forskaren 
måste ha en klar bild av vilka kategorier som är intressanta för studien samt hur dessa 
framträder i texterna, exempelvis genom nyckelord. I denna undersökning har ett 
antal relevanta nyckelord identifierats utifrån Susan Fainsteins rättviseprinciper, vilka 
presenterades i kapitel 3. Nyckelorden används som verktyg för att analysera empirin i 
kapitel 5.

 
Empiriskt material
 
Empiri är det material uppsatsens metoder och teorier tillämpas på. Fördelarna med 
användandet av empiri i en uppsats är enligt Reinecker och Stray Jörgensen (2008) att 
det skapas en integration mellan empiri (det konkreta) och teori. Genom exemplifiering 
med empiri kan ett fenomens, i detta fall platsmarknadsföring, analysera, diskuteras och 
utvärderas, vilket innebär att teorier inte bli hängande i luften utan möjliggör en ingående 
analys (Reinecker & Stray Jörgensen, 2008). 

Helsingborg är lokaliserad i ett starkt konkurrensutsatt läge; i Öresundsregionen där 
städer som Köpenhamn, Malmö, Lund och Landskrona bildat en gemensam arbet-
och bostadsmarknad. Omgiven av dessa metropoler möts Helsingborg av utmaningen 
att borsta bort ”underdog”-stämpeln och häva sig mot sina konkurrenter för att stärka 
stadens profilering. Samtidigt möts staden av segregationsproblem mellan områdena Norr 
och Söder, där aktuella stadsförnyelseprojektet H+ kommer att spela en stor roll för en 
framtida integration eller ökad polarisering av staden. Empiri och projekt är valda utifrån 
aktualitet (max 5 år sedan antagande) samt projektets omfattning, då uppsatsen syftar till 
att analysera ett stadsförnyelseprojekt vars påverkan sträcker sig utanför det geografiskt 
avgränsade området och kan vara av betydelse för hela stadens (om inte regionens) 
framtida positionering. Val av projektets omfattning grundas även i Fainsteins öppna kritik 
mot storskaliga stadsförnyelseprojekt (2010). 

Då fokus i studien ligger på analys av ett planeringsprojekt inom Helsingborgs stad 
kommer granskningen ske av kommunala dokument. Det undersökningsmaterial, empiri, 
som kommer att analyseras är Fördjupad översiktsplan för H+ (samrådshandling från maj 
2010), genomförandeplanen Imagine Helsingborg samt projektets Miljöprofil. Projektet 
i sin helhet initierades under 2009 och omfattas idag av sammanlagt 27 dokument, 
från tidiga idéstudier till attityd-och kännedomsundersökningar. Vald empiri anses vara 
speciellt intressant utifrån aktualitet samt med anledning av att dokumenten speglar de 
grundläggande intentionerna och strategierna för stadsutvecklingen i planområdet.
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Fördjupad översiktsplan för H+ (FÖP H+) är kommunens planeringsverktyg som 
syftar till att vägleda den långsiktiga utvecklingen inom dess geografiskt avgränsade 
området i staden. I planen föreslås grunddragen för hur mark-och vattenanvändningen 
ska utvecklas samt hur bebyggelse ska utvecklas och/eller bevaras. Planen är i likhet 
med den kommunövergripande översiktsplanen inte juridiskt bindande, men ska verka 
vägledande för exempelvis detaljplaner och beslut enligt miljöbalken (3 kap. PBL). FÖP 
H+ har tagits fram parallellt med ett flertal fördjupande studier likt genomförandeplanen 
och Miljöprofilen. Imagine Helsingborg, även kallad H+ manualen, är avsedd som en 
färdplan för den kommande process som ska utgöra grunden för hur offentliga rum, 
infrastruktur och bebyggelse bör gestaltas. Miljöprofilen har tagits fram för att fungera 
som ett ramverk åt inblandade aktörer i utvecklingsprocessen för att försäkra att H+ 
resulterar i en stark och nyskapande miljöprofilering. Profilen tar stöd i Helsingborg stads 
styrdokument på miljöområdet, vilka är nationella, regionala och lokala miljömål.
 
De tre planhandlingarna understödjer varandra och ligger till grund för den samlade 
strategin, vilka gör alla intressanta för en analys. Tanken är att i dokumenten se huruvida 
rättvisa problematiseras och behandlas i dokumenten samt hur de förhåller sig till de 
konkreta rättviseprinciperna. I följande kapitel kommer dokumenten refereras till enligt 
Harvards referenssystem. Ett förtydligande av referenserna görs i syfte att underlätta 
läsarens förståelse. Fördjupad översiktsplan för H+ refereras till genom (Helsingborg stad, 
2010a), Miljöprofil genom (Helsingborg stad, 2010b) och genomförandeplanen för H+ 
Imagine Helsingborg genom (Helsingborg stad (2011). 
 

Forskarens jag
 
Vid kvalitativa analyser utgör forskaren det centrala mätinstrumentet och dennes 
erfarenheter i form av värderingar, övertygelser, identitet och bakgrund påverkar hur 
information tolkas och analyseras (Denscombe, 2009). Som uppväxt i Helsingborg 
innehar forskaren en lokalkunskap om fallstudiens delområden, en kännedom om de 
allmänna debatter som projektet omfattats av och en uppfattning om hur politiken drivit 
fram och behandlat liknande omvandlingsprojekt i staden, dock i ringare omfattning. Att 
vara fullständigt objektiv blir i en sådan mening tämligen svårt, då forskaren har en annan 
ingång än en utomstående forskare. Enligt Denscombe (2009) kan tidigare erfarenheter 
utgöra hinder för en god analys. För att undvika att föra in obefogade fördomar eller 
värderingar i arbetet är det därför viktigt att mottagare, såväl som forskare är medvetna 
om denna bakgrund och innehar ett kritiskt förhållningssätt till uppsatsens analys, 
diskussion och slutsatser.
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Följande kapitel avser att behandla frågeställningen ”Hur förhåller sig 
stadsförnyelseprojektet H+ till principerna för en rumsligt rättvis stad?”. Empirin 
analyseras i en kvalitativ innehållsanalys utifrån de nyckelord som i teorikapitlet 
konstruerats utifrån Susan Fainsteins principer för en rättvis stad.

Kapitlet inleds med en överblick av planområdets kontext genom en beskrivning av 
givna planeringsförutsättningar, stadens ambitioner med projektet samt processen och 
de samverkansformer som styr projektet. Beskrivningen av platsens kontext utgår från 
projektets genomförandeplan samt den fördjupade översiktsplanen för H+, vilket innebär 
att den problembild som målas upp och de motiv som beskrivs är Helsingborg stads egna 
formuleringar och förhållningssätt till projektet, vilket inte nödvändigtvis betyder att det är 
den allmänna, generellt accepterade bilden av staden och planområdet som speglas i 
denna presentation.

 
Platsens kontext

Helsingborg är beläget i norra Öresundregionen mitt emot Helsingör, i den del där 
sundet är som smalast. Närheten till vattnet och kontinenten menas utgöra stadens 
starkaste identitet. Öresundregionen med sina 3,6 miljoner invånare uttrycks vara en 
närmast gränslös region med goda förbindelser till den omgivande världen såväl som 
mellan de fyra största städerna i regionen; Malmö, Köpenhamn, Lund och Helsingborg. 
Helsingborg sägs därför vara lokaliserat i ett strategiskt läge och stadens kopplingar till 
omvärlden förväntas även stärkas i framtiden då det finns planer på ett dubbelspår på 
Västkustbanan, vilket skulle innebära ett minskat tidsavstånd mellan Helsingborg och 
Köpenhamn. Även den höghastighetsförbindelse som diskuteras gå mellan Stockholm 
och Hamburg, kallad Europabanan, kan betona staden strategiska läge då det planeras 
ett stopp i Helsingborg. Helsingborg knyts idag samman med Helsingør av en omfattande 
färjetrafik i väntan på en fast förbindelse.

Figur 1 visar två av H+ områdets
barriärer: järnvägen och Malmö- 
leden.

Figur 2 illustrerar H+ områdets
fem delområden samt de
angränsande stadsdelarna.
Källa: Helsingborg Stad (2011)
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Ungefärlig lokalisering  
av barriärer

Malmöleden/
järnvägen

Trädgårdsgatan
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H+ området är lokaliserat i de södra, centrala delarna av Helsingborg och gränsar i söder 
till Ramlösa station, godsbanegården och stadsdelen Planteringen. I norr ses buss-och 
järnvägstationen Knutpunkten som en definierad gräns mot centrala Helsingborg. H+ 
området omfattar upp emot en miljon kvadratmeter mark och är ytmässigt nästan dubbelt 
så stort som nuvarande centrala Helsingborg. H+ projektet är indelat i fem delområden 
från norr till söder; Södra hamnen – Oceanpiren, Södra hamnen – Knutpunkten, Söder – 
Universitetsområdet, Husarområdet samt Gåsebäck. Dessa fem delområdena har olika 
karaktär och seperaras idag av såväl fysiska som mentala gränser. Universitetsområdet 
ligger mitt i H+ området och separeras från stadsdelen Söder av Malmöleden och 
järnvägsspåren. Den befintliga stadsdelen Söder är det område inom H+ som har 
flest invånare och även en stark stadsprägel i jämförelse med de andra delområdena. 
På Söder finns publika funktioner som stadsbibliotek, simhallsbad och Gustav Adolfs 
torg med kyrka, torghandel och kommersiell service. Söder är idag avskiljt från Södra 
hamnen genom främst tre barriärer; järnvägsspåren, Malmöleden och Trädgårdsgatan. 
Behovet att förflytta sig mellan stadsdelen Söder och Södra hamnen har med 
etableringen av Campus Helsingborg i området kommit att öka, men tillgängligheten 
begränsas av de fysiska barriärerna. Södra hamnen, Husarområdet och Gåsebäck är 
idag verksamhetsområden präglade av industriell karaktär i olika skalor. Helsingborgs 
industrihamn, beläget i Södra hamnen-området, är en av Sveriges största och är av 
riksintresse.

H+ projektet. I Helsingborg går det att urskilja en tydlig fysisk och mental uppdelning 
mellan norr och söder. Trädgårdsgatan, som går genom stadens centrala delar menas 
utgöra en effektiv barriär och har bidragit till att skapa denna uppdelning. Söder talas om 
i begrepp som svårtillgängligt, ödslig och förfallet, men även mer positivt associerade 
termer som mångfald, stadspuls och brokighet. Norr har, i kontrast mot Söder, en 
naturlig koppling med vattnet och beskrivs med kvaliteter som livfulla strandpromenader, 
småbåtshamnar och populära sandstränder – kvaliteter exklusiva för de norra delarna av 
staden. Söder beskrivs däremot som inkapslad mellan barriärer som skapat isolerande 
miljöer. Som konsekvens av denna isolering talas det om en djupt rotad segregation som 
tar sig uttryck på flera olika sätt; genom skillnader i hälsa, upplevelser av otrygghet och 
isolering. 

Möjligheterna med H+ menas vara att väva samman staden på nytt, nedmontera 
fysiska och mentala barriärer samt att lyfta Söder som en mångfacetterad stadsdel, 
nära sammankopplad med den resterande staden och Öresund. Förhoppningen är att 
H+ området ska blir en internationell och attraktiv stadsdel där människor möts och 
interagerar. Namnet H+ (plus) syftar till att staden förnyas, växer och tillförs nya kvaliteter 
samt knyter an till Helsingborgs bomässor, H55 och H99. För att möjliggöra den utveckling 
som föreslås i H+ projektet måste de järnvägsspår som idag separerar stadsdelen Söder 
från Öresund grävas ned. Nedgrävningen möjliggör en omvandling av Malmöleden till en 
stadsgata med korsande gator och allé. I H+ området föreslås det byggas cirka 5000-6000 
bostäder samt en blandning av företagslokaler, service och handel. H+ området antas stå 
klart under 2035 och 11 00 nya invånare förväntas bli effekten av expolateringen. Det finns 
även en förhoppning om att Campus Helsingborg som är kopplat till Lunds Universitet 
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kommer att expandera.  

Processen. H+ projektet initierades under våren 2008 då Helsingborg Stad tog beslut om 
att genomföra en projekttävling för H+ området med dessa angränsande omgivningar, 
kallad Imagine Helsingborg. I projektets uppstart formulerades en grundläggande vision 
och nyckelfrågeställningar för H+ området av medarbetare på stadens förvaltningar, 
tillsammans med externa rådgivare och experter. Syftet med att anordna en projekttävling 
var att förädla projektets visioner som stadens medarbetare arbetat fram, att hitta 
långsiktiga strategiska partners samt att utöka dialogmetoderna.

Till grund för den internationella projekttävlingen framhävdes främst ett kriterium som 
viktigt – projekten skulle fokusera på ”kreativ rumslig stadsplanering” (Helsingborg stad, 
2011:198).  Av 63 anmälda team valdes de fem som svarade bäst mot stadens angivna 
urvalskriterier ut. Projekttävlingen tog sedan sin start under november 2008 och i maj 
2009 tillkännagavs Schönherr Landscapes med sitt bidrag The Tolerant City som vinnare. 
Projekttävlingen mynnade ut i ett strukturarbete där Helsingborg stad valde att arbeta 
vidare även med Foster + Partners förslag Our Vision och White arkitekters Mindzone. 
I strukturarbetet var det övergripande målet att finna en övertygande struktur som 
vidareutvecklade stadens vision för H+. Visionen för H+ är kallad Den toleranta staden 
och är formulerad på följande vis: 

”Visionen om H+ handlar om den toleranta staden. En dynamisk plats där morgonsdagens 
Öresundsbor vill arbeta, bo, studera och tillbringa sin lediga tid. År 2035 är Helsingborg 
en internationell och mångsidig plats där människor möts, idéer testas och upplevelser 
skapas. Här finns miljöer som frigör lusten och kreativiteten hos oss, en plats där vi vågar 
lite mer. En plats att längta tillbaka till” (Helsingborg stad, 2010a:12).

År 2011 godkändes den fördjupade översiktsplanen för H+ (FÖP H+), vilken syftar till att 
vägleda planeringen av stadsutvecklingen i södra Helsingborg. Aktuella projekt under 
den kommande tiden är utvecklingen av en ny entré till buss-och järnvägsstationen 
Knutpunkten, samt detaljplanearbete med en första etapp av Oceanhamnen. 
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Kvalitativ innehållsanalys

Syftet med innehållsanalysen är att undersöka till vilken utsträckning 
stadsförnyelseprojektet H+ förhåller sig till rättviseprinciperna. Ambitionen är att se till 
hur rättviseaspekter tillvaratas och problematiseras inom den nutida fysiska planeringen 
genom att studera H+ med Fainsteins rättviseglasögon som analysverktyg. Uppsatsen gör 
inte anspråk på att svara på frågan om H+ är ett rättvist projekt eller inte, då verkligheten 
och rättvisan är mer komplex än så. Genom analysen finns dock förhoppningar om att ge 
en idé om vilken riktning projektet är påväg; mot ökad rumslig rättvisa, eller ökad social 
polarisering?

Innehållsanalysen är disponerad i tre delar utifrån Susan Fainsteins tre kärnvärden: 
mångfald, rättvis fördelning och demokrati. Varje del inleds med de rättviseprinciper 
som relaterar till respektive kärnvärde och underrubrikerna består av de nyckelord som 
identifierats i kapitel 4. 
 
 

Mångfald

Rättviseprinciper för att befordra mångfald i planeringen:

- Hushåll ska ej behöva flytta från sitt område för att öka mångfalden 

- Inga bostadsområden ska redan på planeringsstadiet vara segregerade inkomstmässigt 

- Gränser mellan olika stadsdelar och bostadsområden ska bli mer porösa 

Kreativitet, blandning och gentrifiering
Begreppet mångfald har brutits ner till nyckelorden kreativitet, blandning och gentrifiering, 
vilka identifierades i det teoretiska perspektivet. Genom begreppen fanns förhoppningar 
att skapa en uppfattning om hur stadsförnyelseprojektet förhåller sig till förflyttning av 
hushåll till förmån för en ökad mångfald. Områden präglade av mångfald uttrycks, med 
utgångspunkt i Vision 2.0 Den toleranta staden, som platser med ett mångfacetterat 
innehåll så som en kreativ mix av boende-, kunskaps- och produktionsmiljöer. Områden 
präglade av mångfald ska erbjuda ”möjlighet till föränderliga upplevelser och aktiviteter 
oavsett kulturell tillhörighet, ålder och inkomst” (Helsingborg stad, 2011:56). Mångfald 
anses alltså i grunden skapa en variation och blandning vilket kan kopplas till vad de 
studerade dokumenten uttrycker som en strävan efter en blandad stad. De sociala 
konsekvenserna tycks vara av prioritet i strävan efter den blandade staden. 

”Den sociala dimensionen av projektet är utgångspunkten för allt vi gör för att bidra 
till ökad integration mellan människor och skapa ett attraktivt och skiftande stadsliv” 
(Helsingborg stad, 2011:183)

Det finns en uppfattning om att kreativitet är en eftersträvansvärd del av mångfalden. 
Funktionsomvandling till förmån för kreativa verksamheter har jag endast funnit ett 
exempel på, i frågan om den nuvarande brandstationen där nya funktioner föreslås överta 
de befintliga lokalerna när brandstationen flyttar från området. Brandstationen ska enligt 
FÖP H+: 
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”... en ny mötesplats för kreativa verksamheter kan inrymmas i de existerande lokalerna 
och i de omgivande byggnaderna. Här kan det skapas plats för utställningar, studios och 
ateljéer, möteslokaler och verkstäder. (Helsingborg stad, 2010a:56)

Skapandet av alternativa, kreativa miljöer kan härledas till vad den fördjupade 
översiktsplanen talar om som ett strävande efter föränderliga upplevelser och kreativa 
produktionsmiljöer. Att just brandstationens lokaler ska bevaras och ge plats åt sådana 
funktioner tycks vara ett försök att ta tillvara på identitetsskapande inslag i Söders 
befintliga miljöer samtidigt som brandstationen antas ingå som en komponent i den 
blandade staden.

I stort sett lyfts den förväntade bebyggelseutvecklingen ur en positiv synvinkel då 
utbyggnaden förväntas generera fördelar för såväl de bosatta i stadens södra stadsdelar 
som för hela stadens befolkning. Att bebyggelseutvecklingen, utöver nyexploatering, även 
sker genom förtätning i befintliga områden anses möjliggöra för människor att bo kvar i 
sina områden trots att deras ”ekonomiska förutsättningar förändras” (Helsingborg stad, 
2010a:23), vilket tolkas som ett ekonomiskt uppsving. Förtätning uttrycks ur denna aspekt 
möjliggöra en form av boendekarriär då de idag bosatta kan uppgradera sitt boende utan 
att flytta från stadsdelen vid en ekonomisk utveckling.

”Att förslaget ger möjlighet till förtätning i befintliga bostadsområden är mycket positivt. 
Detta skapar möjligheter att få in nya bostadstyper i området som möjliggör för 
människor att bo kvar då deras ekonomiska förutsättningar förändras samtidigt som nya 
befolkningsgrupper kan lockas till områdena” (Helsingborg stad, 2010a:23)

Samtidigt som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram de positiva konsekvenserna av 
förtätning, lyfts riskerna för gentrifiering och utträngningseffekter i de befintliga områdena 
då mark-och byggnadsvärden beräknas stiga. 

”Det finns risker för att utvecklingen blir startskottet för en gentrifieringsprocess. Detta då  
fastighetsvärdar ser möjligheter att rusta upp hus och höja hyror”  
(Helsingborg stad, 2010a:31)

Generellt sett uttrycks en medvetenhet kring stadsförnyelseprojektets risker i form av 
bortträngning av befintliga grupper och gentrifiering. Dessa effekter lyfts särskilt i områden 
vars befintliga befolkning beskrivs som socioekonomiskt präglad av höga ohälsotal, 
låg andel med förvärvsarbetande och en låg andel med eftergymnasial utbildning. 
Befolkningen uttrycks vara i ”ekonomisk och social stress” (Helsingborg stad, 2010a:27). 
Det finns inga konkreta strategier för hur bortträngning och gentrifiering skulle kunna 
motverkas. Däremot lanseras ”sociala innovationer” i genomförandeplanen som 
ett medel för att möta utmaningar i form av segregation och utanförskap. Sociala 
innovationer definieras som ”nya former för offentlig service eller sätt att mötas och 
umgås på” (Helsingborg stad, 2011:183) och grundas i tanken att det krävs metoder 
utöver de traditionella centraliserade processerna för att möta sociala problem. 
Genomförandeplanen utgör ett ramverk för projektet och innefattar uttalade intentioner 
och strukturer som aktörer i den fortsatta planeringen av området ska förhålla sig till. Mer 
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konkret innebär det att i planeringen av delprojekt förutsätts det att aktörerna tar ett ökat 
socialt ansvar genom strategier för sociala innovationer.

”Möjligheterna att på sikt kunna möta dessa problem med centraliserade processer och 
pengar minskar i takt med allt högre statsbelåning. Det betyder att allt fler aktörer inom stat 
och kommun, näringsliv och tredje sektor kommer att behöva ta på sig ansvaret att förstå, 
utveckla och leverera nya lösningar på dessa problem.” (Helsingborg stad, 2011:183)

En stort tyngd tycks läggas vid att den privata sektorn tar ett ökat ansvar för de sociala 
aspekterna i utvecklingen av staden. I vid mening handlar det om möjligheten att leverera 
välfärd till samhällets alla grupper samtidigt som staden förhåller sig till en parallell 
strävan efter privata initiativ och entreprenörskap. Social innovation lyfts här som ett 
sätt att skapa en utveckling med socialt syfte och även stödja socialt entreprenörskap. 
Att parallellt med anläggningsprojekt driva små temporära projekt antas möjliggöra en 
successiv utvärdering samt ett skapande av ”det som fungerar” på platsen  (Helsingborg 
stad, 2011:183). Det anses alltså betydelsefullt att invånarna såväl som utomstående 
redan i planeringsstadiet kopplas till utvecklingsområdena.

H+ tycks trots det uttalade riskerna för en gentrifiering vara intiterat ur en vilja att gå till 
grunden med de identifierade problem som områdena utgörs av, så som social och fysisk 
isolering samt höga ohälsotal. Ett ökat antal arbetsplatser motiveras vara fördelaktigt 
särskilt för stadens södra delar där arbetslösheten beskrivs vara hög. Ökad tillgänglighet 
till stadens centrala delar, trygghet och en nedmontering av fysiska och mentala 
barriärer uttrycks även som gynnsamma konsekvenser ur ett socialt perspektiv då ökad 
tillgänglighet förväntas öka människornas rörelse. 
 

Segregation och integration
Genom nyckelorden segregation och integration fanns förhoppningar om att få en bild 
av huruvida de planerade bostadsområdena i stadsförnyelseprojektet H+ i framtiden 
kommer att uppfattas som exkluderande, eller kommer att bidra till en ökad integrering av 
stadsdelarna norr och söder. Helsingborg konstateras i den fördjupande översiktsplanen 
för H+ vara en segregerad stad och nyckelordet segregation förekommer med hög 
frekvens. Segregation lyfts fram som ett centralt problem som tar sig uttryck på flera olika 
sätt; genom stora skillnader i hälsa, ekonomisk inkomst samt bland unga och andelen 
behöriga till vidare studier. Segregationen lyfts som ett problem kopplat till fysiska 
strukturer och barriärer.

”Stadsdelarna i södra Helsingborg är idag kringskurna av svårforcerade barriärer som ger 
en segregerad stad” (Helsingborg stad, 2011:50)

Många invånare beskrivs leva i miljöer som begränsar möjligheterna att skaffa arbete, leva 
ett hälsosamt liv eller innebär sämre uppväxtvillkor för barn. Det finns en uppfattning om 
att barriäreffekter bidrar till en form av isolering där människor enligt olika förutsättningar 
lever åtskilda liv. Isoleringen menas följaktligen leda till att människor med olika 
förutsättningar lever kvar i stereotypiska föreställningar om den andre.

”Segregationen tar sig även fysiska uttryck då människor med olika förutsättningar till stor 
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del lever åtskilda i olika stadsdelar. Denna fysiska segregation får till följd att människor 
inte möts vilket är en grogrund för negativa föreställningar och fördomar”. 
(Helsingborg stad, 2010a:8)

Det finns en uttalad medvetenhet om den situation staden är i idag och en tydlig önskan 
att ”läka samman” staden på nytt. För att minska segregationsproblemen och bryta ned 
fysiska och mentala barriärer återkommer främst tre strategier i dokumenten: förtätning, 
blandning och integrering. Förtätning uttrycks vara ett verktyg för att minska segregation i 
befintliga områden och framhålls ge mycket positiva effekter ur ett integrationsperspektiv. 
När nya bostadstyper etableras i de befintliga, södra områdena antas nya 
befolkningsgrupper attraheras vilket beskrivs bidra till en sådan önskad integration.
Gällande exploatering av nya bostadsområden på obebyggd mark ter sig ”blandstaden” 
vara det huvudsakliga argumentet för att motverka en framtida segregation, även den i 
syfte att skapa en variation av funktioner såväl som användare.

”Utvecklingen av H+ området ger staden möjligheter att skapa mötesplatser och aktiviteter 
som inte utestänger utan ger alla samma förutsättningar att delta oavsett socioekonomisk 
ställning. En annan del i arbetet med att minska segregationen i staden är att kunna 
erbjuda en variation av bostäder och verksamhetslokaler, i olika storlekar och prisklasser 
och med blandade upplåtelseformer.” (Helsingborg stad, 2010a:8)

Det verkar finnas en medvetenhet kring riskerna för en exkludering av vissa 
socioekonomiska grupper och de studerade dokumenten uttrycker en stark vilja att 
motverka ett sådant utestängande. Projektet uttrycks planeras med intentionen att vara till 
fördel för alla i Helsingborg. Bostäder i olika prisklasser och storlek antas vara möjligt att 
åstadkomma inom området, vilket konstruerar en bild av att H+ områdets framtida boende 
kommer att bestå av en social blandning. Ytterligare faktorer som kollektivtrafikstråk, 
aktiviteter och mötesplatser menas motverka det utanförskap som idag uttrycks vara 
synligt i staden genom att inge en öppen och välkomnande känsla. 

Barriärer och kopplingar
Nyckelorden barriärer och kopplingar relaterar till principen om porösa gränser 
mellan stadsdelar. I de tre dokumenten talas det genomgående om barriärer som en 
begränsande faktor i staden. Med barriärer omfattas såväl fysiska som mentala, vilka 
anses vara sammankopplade; mentala barriärer konstrueras genom förekomsten av 
visuella, fysiska barriärer.

”Genom att gräva ner järnvägsspåren och utveckla nya stadsdelar i områden som idag 
ligger som barriärer mellan befintliga stadsdelar nedmonteras förmodligen inte bara 
fysiska barriärer utan även mentala.” (Helsingborg stad, 2010a:23)

Det finns en uppfattning om att barriärerna, främst järnvägen och trädgårdsgatan, bidrar 
till en isolering av de södra stadsdelarna då önskade kopplingar till centrum inte är 
möjliga att uppnå inom den bestående infrastrukturen. Barriärerna menas även vara 
ett hinder för en framtida utveckling både i närmiljön såväl som på en regional skala. 
Ytterligare negativa antaganden görs om att fotgängare och cyklister känner sig otrygga 
i områden omgivna av barriärer, då de ofta präglas av isolering och bildominans. Den 
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fördjupade översiktsplanen uttrycker följande omgående delområdet Gåsebäck:

”Gåsebäck ligger inkapslat mellan storskaliga trafikanläggningar. Endast ett fåtal 
kopplingar finns till och från området. Gatumiljöerna är utformade efter bilens 
förutsättningar. För fotgängare och cyklister känns det ofta otryggt och osäkert att vistas i 
området. ” (Helsingborg stad, 2010a:45)

Begreppet kopplingar ger sammanlagt upp emot 150 träffar vid digital sökning i de tre 
dokumenten och just sammankoppling framhävs som den grundläggande strategin för 
att nedmontera barriärerna. Främst anses det vara viktigt att koppla samman de södra 
stadsdelarna med centrum och pirarna för att erbjuda havskontakt och kajpromenader, 
med andra ord kvalitéer som tidigare varit unika för de nordliga stadsdelarna i staden. 
Sammankoppling ska möjliggöras genom att järnvägsspåren grävs ner och nya 
stadsdelar ska växa fram i de områden som idag anses utgöra barriärer mellan befintliga 
stadsdelar. Denna strävan, även uttryckt som en vilja att  ”läka samman den segregerade 
staden” (Helsingborg stad, 2010a:69) antas medföra en mängd positiva konsekvenser 
så som stadsliv och rörelse, ökad underlag för verksamheter och service, god påverkan 
på boendes upplevelse av sin närmiljö samt en ökad fysisk aktivitet bland de bosatta i 
stadens södra delar. 

”Förslaget innebär att området knyts till sin omgivning på ett betydligt bättre sätt. 
Fler kopplingar, nedtonad biltrafik, utmärkta förhållanden för fotgängare och cyklister 
tillsammans med en högklassig spårvagn i ett centralt läge skapar unika förutsättningar 
för stadsutveckling. En attraktiv cykelväg skapas längs det blågröna stråket.” (Helsingborg 
stad, 2010a:41)

När uttryck som ”utmärkt”, ”högklassig” och ”attraktiv” genomgående förekommer i 
sammanhang då det talas om kopplingar blir det tydligt att denna strategi antas vara 
central för stadens fortsatta stadsutveckling. Det skapas en dikotomi mellan begreppen 
barriärer och kopplingar, där barriärer ges negativa associationer och kopplingar 
framställs som positiv ur alla aspekter. I och med förbättrade kopplingar mellan 
befintliga och nya stadsdelar bedöms de tidigare barriärerna, eller gränserna, suddas 
ut. Genom att se planområdet i sitt sammanhang, och inte som en isolerad ö, förväntas 
ett sammanhängande trafiknät för biltrafik, kollektivtrafik samt gång-och cykeltrafik 
åstadkommas. Genomförandeplanen gör även antaganden om att H+ områdets 
utveckling kommer att skapa mervärden i angränsande stadsdelar, detta genom att 
utveckla gränserna mellan H+ och den resterande staden.

Rättvis fördelning

Principer för rättvis fördelning av möjligheter och tillgångar i planering:

- Ingen ska behöva flytta eller omlokalisera sin rörelse mot sin vilja på grund av nya 
bostadsprojekt, såtillvida det inte föreligger ”exceptionella omständigheter” 
 
- Alla ska lika möjlighet att förflytta sig till och från stadsdelar oavsett ekonomisk inkomst
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Näringsliv och omlokalisering
Näringsliv och detaljhandel lyfts fram som en fortsatt prioriterad fråga och utgör en 
viktig del av stadens utvecklingsstrategier. Genom digital sökning efter nyckelorden 
näringsliv och omlokalisering fanns möjligheten att undersöka huruvida staden talar om 
utveckling av de befintliga verksamheterna i H+ området i förhållande till den framtida 
bostadsutvecklingen.

Staden vill generellt sett verka för en fortsatt diversitet av branscher i de områden som 
menas sakna stadskvalitéer, samtidigt som det anses viktigt att få in stadskvalitéer i 
stråket som länkar samman ”Norrcity” och ”Södercity”. Planområdet beskrivs inneha 
en mångfald av verksamhetsområden vilket anses möjliggöra en fortsatt etablering 
av verksamheter med varierande storlek, arbetsintensitet och områdespåverkan. 
Industrinäringen framhålls som betydelsefull och det finns en vilja att utveckla även 
befintliga verksamheter. Samtidigt tycks staden vilja locka en ”ny typ av näringsliv” 
(Helsingborg stad, 2010a:89) till planområdet. För att öka områdets potential att lyckas 
med detta framstår det som väsentligt att skapa ett ”gynnsamt företagsklimat”, samt att 
”stimulera entreprenörskap” (Helsingborg stad, 2010a:89).  Det finns förhoppningar om 
Campus Helsingborg ska utgöra ett av verktygen för att åstadkomma dessa kvaliteter:

”Vågar vi se och tro på Campus roll som motor för att etablera ett mer kunskapsorienterat 
näringsliv?” (Helsingborg stad, 2010a:9)

Ambitionen att utvecklas mot ett mer kunskapsorienterat näringsliv framstår som ett 
önskat skifte från industristad till kunskapsstad. Hela industribranschen menas stå inför ett 
utbildningsbehov där Campus Helsingborg anses ha rollen som en essentiell pusselbit för 
att stärka hela Helsingborgsregionens utveckling och tillväxt genom en nära samverkan 
med näringslivet. Utbildning, forskning, entreprenörskap och företagsetableringar beskrivs 
som positiva och väsentliga effekter av en sådan utveckling. 

”Befintlig industri liksom den befolkningstäta regionen präglas av en låg utbildningsnivå. 
Hela branschen står inför betydande utbildnings- och utvecklingsinsatser, inte minst 
inom logistik, handel och livsmedel. För att svara mot det stora utbildningsbehovet och 
näringslivets rekryteringsbehov planerar Campus Helsingborg att expandera till ca. 10 000 
studenter vilket är en angelägen fråga.” (Helsingborg stad, 2010a:90)

Staden uttrycker regionens låga utbildningsnivå som ett dilemma då staden anser att 
det är av stor vikt att attrahera kunskapsbaserade företag och skapa en mer utvecklad, 
kunskapspräglad, miljö. Genom uttalade krav på att H+ ska bidra med unika kvaliteter, 
utöver lokaler i bra lägen, tycks det finnas en förhoppning om att attrahera entreprenörer 
och orientera näringslivet mot ett kunskapsbaserat näringsliv.   

”Det är också en prioriterad utmaning att locka kunskapsbaserade företag som sannolikt 
föredrar den sortens attraktiva omgivningar som eftersträvas i H+ området. Genom att 
skapa en mer utvecklad miljö för forskning och utveckling i Campusområdet kan nya 
företag och entreprenörer attraheras.” (Helsingborg stad, 2010a:89) 
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Fördelar som uttrycks vara attraktiva för sådana grupper antas vara bevarandevärda 
kulturmiljöer och spännande arkitektur, attraktiva boendemiljöer, kultur och handel. Den 
identitet som platsen idag menas präglas av i form av brokighet och mångfald, betraktas 
som önskvärd att behålla och kombinera med nya etableringar i syftet att attrahera en ny 
målgrupp.
 
I dokumenten talas det även om en övergång till servicesamhälle med höga krav på 
städers konsumtionsorientering. Morgondagens konsument förväntas vara påläst, kunnig 
och servicekrävande samt präglas av en klimatmedvetenhet. I kombination med att tiden 
värderas högre anses det innebära ett krav på närhet mellan bostad och handel. Ur 
dokumenten kan utläsas vad som betraktas vara framtidens handelsstrukturer; urbana 
kvarterscentrum och koncentrering av service, handel och personalintensiva företag enligt 
stationsnärhetsprincipen. Ett nytt handels(huvud)stråk mellan ”Norrcity” och ”Södercity” 
anses vara väsentligt för att möta den omfattande konsumtionsutvecklingen. Här föreslås 
en reglering av byggrätten i detaljplaner i syfte att tekniskt förbereda kvarter för handelns 
behov, samt bereda plats för service och detaljhandel i de två nedersta våningarna. 
Sammantaget beräknas övergången till konsumtionsorientering få en stor betydelse 
för detaljhandeln och de befintliga verksamheterna kan komma att möta en utmaning i  
denna utveckling. 
 
Generellt sätt återkommer begreppet omlokalisering i sammanhang där det talas om 
förflyttning av störande industriverksamheter som förhindrar genomförandet av den 
föreslagna markanvändningen. Omflyttning, avveckling och punktinsatser lyfts fram som 
alternativ till nollalternativet. En fortsatt drift av industriverksamheterna bedöms ej vara 
tunga argument gentemot fördelarna med den föreslagna markanvändningen på platsen. 
Åtgärder i form av omlokalisering av industriverksamhet kan alltså vara ett ofrånkomligt 
krav för att uppnå den toleranta staden.  
 

Mobilitet och tillgänglighet 
Samtliga dokument ser kritiskt på den bestående infrastrukturen och konstaterar att de 
nuvarande fysiska strukturerna utgör ett hinder för hållbara transporter som kollektivtrafik 
samt gång-och cykeltrafik. En trend staden vill vända på. Nyckelorden mobilitet och 
tillgänglighet syftar till att undersöka huruvida det framtida H+ området antas vara öppet 
för alla människor, utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Genomgående i dokumenten 
uttrycks att det krävs en ny syn på trafiken där olika former av hållbart resande prioriteras 
och biltrafiken balanseras, snarare än expanderar.

”I utvecklingen av det framtida bilnätet är strävan att uppnå en balans mellan trafiken och 
stadens anspråk. Steget behöver tas från ett traditionellt framkomlighetsperspektiv till ett 
tillgänglighetsperspektiv” (Helsingborg stad, 2010a:85)

En förbättrad kollektivtrafik antas medge positiva effekter ur ett miljömässigt 
hållbarhetsperspektiv. Övriga incitament för att öka andelen hållbara resor uttrycks som en 
vilja att minska antalet skadade i trafiken. Det uttrycks även att den framtida H+ brukaren 
ska erbjudas attraktiva transportlösningar som inte kräver bilinnehav, ett uttalande som 
framhäver att möjligheten till användning av området inte ska baseras på ekonomisk 
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situation. Tillgänglighet på lika villkor ter sig vara en grundläggande vision. 
 
Hållbar urban mobilitet framhålls i miljöprofilen som en av fem viktiga profilområden. Syftet 
med miljöprofilen är enligt dokumentet att inspirera och informera de människor som bor 
och verkar inom området att sträva efter en hållbar livsstil. Det finns i sin tur förhoppningar 
om att planområdets hållbarhetsprägel tydligt ska upplevas av de som vistas i området. 
Med andra ord finns en uppfattning om att de framtida invånarna och arbetstagarna 
åtminstone har ett svagt intresse för att leva enligt en hållbar livsstil och det finns en 
förhoppning om att H+ området ska komma att utgöra en förebild för andra stadsdelar. 
Staden har förhoppningar om att påverka H+ brukarnas transportval genom att redan 
under utbyggnadstiden erbjuda goda kollektivtrafikförbindelser i kombination med vad 
genomförandeplanen uttrycker som ”beteendepåverkande insatser” (Helsingborg stad, 
2011:58), i syfte att fler av områdets brukare ska omvändas till en hållbar livsstil. 

”Kravet är att förhållandena för fotgängare, cyklister och kollektivresenärer ska vara goda 
under hela utbyggnadstiden. Det betyder att även tillfälliga lösningar måste vara attraktiva 
och av hög kvalitet. Resvanor och attityder till olika färdmedel kommer att utvecklas 
under den tid utbyggnaden pågår. Hanteringen av mobilitetsfrågorna måste ta hänsyn 
till det. Exempelvis kan parkeringsnormen sänkas vart efter utbyggnaden genomförs.” 
(Helsingborg stad, 2010a:58)

Antagandet om att parkeringsnormen ska sänkas stegvis tyder på en önskan om att H+ 
områdets brukare successivt ska vänja sig av med bilen. I frågan om parkering görs även 
en tydlig skillnad i kommunikationen kring bil-respektive cykelparkering.  I sammanhang 
där det talas om cykelparkering framhålls smidighet, framkomlighet och bekvämlighet 
som viktiga faktorer för ett ökat (hållbart) cykelanvändande. De tre dokumenten menar 
att parkeringsmöjligheterna för bil idag är mycket goda för arbetande inom planområdet. 
En utvecklingsprincip för parkering föreslås vara att parkering prioriteras för boende och 
besökare, snarare än för arbetande, vilket tyder på en tilltro till att de arbetande kommer 
att övergå till kollektivtrafik. Även åtgärder i form av parkeringsavgifter anses påverka 
H+ brukarens transportval. Genomgående i dokumenten syns alltså en tydlig önskan 
att bilen ska ersättas av cykel och kollektivtrafik, med den huvudsakliga intentionen att 
uppnå miljömässig hållbarhet. De sociala aspekterna, så som ökad tillgänglighet för 
grupper utan innehav av bil, antas ingå i en sådan hållbarhet trots att diskussionen kring 
socioekonomiskt svaga gruppers förhållande till resande får ett begränsat utrymme.

”Området är i första hand utformat för gående, cyklister och kollektivtrafik vilket minska 
utsläppen och skapar hållbara livsmönster och sociala miljöer i staden” (Helsingborg stad, 
2010a:12)

Genomgående i dokumenten finns dock en uppfattning om att området i framtiden 
kommer att vara välkomnande och öppet för alla, besökare såväl som boende och 
oberoende av socioekonomisk ställning. Minskade utsläpp och effektiv resursanvändning 
antas bidra till sådana hållbara sociala miljöer där människor från hela staden möts. 
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Demokrati

Principer för att stärka demokratin i planering:

- Planerare ska ta en aktiv del för att öka medborgarinflytandet, särskilt i mindre 
välbeställda stadsdelar 

- Stadsomvandling ska alltid inbegripa konsultation med de boende i stadsdelen, men  

de boendes åsikter ska inte vara de enda som bestämmer områdets framtid
 
Dialog och delaktighet 
De dokument som studerats har överlag resulterat i många träffar när det gäller 
nyckelorden dialog och delaktighet. Det talas dels om medborgardialog under projektets 
initiering, dels om vilka former av medborgardialog som anses vara önskvärda i den 
kommande planeringsprocessen. Analysen av dessa nyckelord syftar till att undersöka 
vilka dialogmetoder som framhävs och om det syns någon tendens till att dessa metoder 
riktar sig till specifika samhällsgrupper.

I projektets uppstart formulerades en grundläggande vision för H+ området av 
medarbetare på stadens förvaltningar. Till grund för den sedan kommande internationella 
projekttävlingen framhävdes främst ett kriterium som viktigt – projekten skulle fokusera 
på ”kreativ rumslig stadsplanering” (Helsingborg stad, 2011:198). Syftet med att anordna 
en projekttävling framhävs vara att förädla projektets visioner som stadens medarbetare 
arbetat fram, att hitta långsiktiga strategiska partners samt att utöka dialogmetoderna. De 
fem team som bäst ansågs svara mot de angivna urvalskriterierna gick vidare. Parallellt 
med projekttävlingen startades en, vad genomförandeplanen uttrycker som, ”bred dialog” 
(Helsingborg stad, 2011:199). Syftet med medborgardialogen uttrycks vara att berika det 
fortsatta arbetet. 

 ”Den externa kommunikationen syftar till att sprida kunskap och kännedom om H+ samt 
förbereda för och inleda en större medborgardialog”. (Helsingborg stad, 2011:205)

Den dialog- och kommunikationsmetod som främst framhävs är utställningen Tänk 
H+, men även sociala medier anses varit effektiva kommunikationskanaler. Det verkar 
finnas en uppfattning från stadens sida att kommunikationen av projekttävlingens 
framskridande etablerade ett intresse för projektet hos medborgare, vilket i sin tur 
förväntas ge konsekvenser i form av medborgares deltagande och engagemang vid 
en kommande, utökad medborgardialog. Projektets uppstart, den tid då projektets 
visioner och övergripande strukturarbete satt ramarna för arbetet, ter sig inte ha vänts 
till medborgarna i en stor utsträckning då det snarare handlat om envägskommunikation 
där projektet presenterats och medborgarna har endast haft en vag möjlighet att påverka 
visionsarbetet. Möjlighet till reellt inflytande lyfts dock när det talas om den kommande 
processen och detaljutformning av områden.

”Detaljerna i H+ projektet måste tillåtas att i öppen dialog växa fram i samspel mellan 
medborgare, byggare och beslutsfattare. Värdeord är öppenhet, delaktighet och långsiktig 
hållbarhet”. (Helsingborg stad, 2011:9)
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Dokumenten talar om dialogen under projekttävlingen som öppen och inbjudande för 
medborgarna, vilket kan härledas till den öppna, externa kommunikation som skett. Syftet 
ter sig dock endast ha varit att informera. I genomförandeplanen och den fördjupade 
översiktsplanen anses öppna processer med medborgare, intressenter, verksamma i 
området och omvärlden vara nyckelfaktorer för ett framgångsrikt projekt. Dialogmetoderna 
som använts tidigare menas vara möjliga att utveckla ytterligare för att tydligt involvera 
medborgare. Det antas krävas nytänkande i dialog och kommunikation, där allmänheten 
menas ge möjlighet att i samband med aktörer forma det framtida H+ området. 

”För att utveckla och levandegöra H+ området behövs en ny dialogform där allmänheten 
och de intressen som idag är verksamma i området får en aktiv roll i processen att 
forma området. Avsikten är att skapa och väva samman det nya med de befintliga 
verksamheterna i H+ området.” (Helsingborg stad, 2011:31)

Dokumenten lyfter att framtida dialogmetoder ska utvecklas utefter nyckelprojekt, vilket 
tyder på att medborgardialogen kan komma att variera beroende på delprojektets 
egenskaper. Möjligheten att bilda ett medborgarråd lyfts och kopplas till positiva 
effekter som nya intressanta perspektiv och delaktighet. Även Open Source-metoder 
anses möjliggöra innovativa lösningar genom att låta en mångfald av röster komma till 
tals. I fråga om vilka samhällsgrupper som kommer att delta vid dialoger saknas det 
en diskussion kring möjligheter att involvera medborgare som generellt sett är vagt 
representerade vid medborgardialoger. Det talas om en allmänhet, snarare än specifika 
grupper. Ett undantag från dokumentens talan om en delaktig ”allmänhet”, är en uttalad 
önskan att involvera konstnärer och konstintresserade i stadsförnyelseprocessen. 

Samtidigt som staden vill bygga vidare på söders mångfald finns en diskussion kring hur 
H+ områdets kan utveckla sin framtida identitet. En effektfull strategi för att stärka stadens 
profil anses vara genom att konst-och kulturaktiviteter integreras med stadsutvecklingen. 
Det finns förhoppningar om att en sådan utveckling resulterar i att staden blir känd för 
sina unika, kreativa miljöer. Genom att underlätta konstnärliga och kulturella initiativ från 
bland annat medborgare hävdas staden ges en möjlighet att hävda sig på både den 
nationella, såväl som den internationella marknaden och förväntas därmed attrahera en 
ny befolkning och investerare. 

”Konsten ska bidra till att göra skillnad och skilja Helsingborg från andra städer. Verk, 
handlingar och aktioner i det offentliga rummet och specifikt i H+ området ska fungera som 
symboler, visuella markörer och skapa en profil och ett igenkännande för Helsingborg, 
både nationellt och internationellt. Genom H+ projektet presenteras en möjlighet att 
förverkliga Helsingborgs vision om att vara den mest attraktiva staden för  människor och 
företag.” (Helsingborg stad, 2011:187) 

Likväl som konst och kultur framställs som en marknadsföringsstrategi, menar staden att 
det skapar en form av medborgardialog kring H+ projektet. Konst och kultur anses stödja 
och bidra till kulturell, social och fysisk utveckling av området då det finns en uppfattning 
om att samtidskonsten kommer att skapa en dialog kring projektet genom att kritisera och 
visa nya vägar. Konsekvensen antas bli att medborgare kommer att visa en stor vilja att 
vara med och utveckla planområdet framåt. För att lyckas med en sådan dialog menas 
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det vara av stor vikt att det finns en närvaro av konstnärer i området.

”Genom att skapa ateljé- och residencyplatser för konstnärer inbjuds och hålls 
kunskap kvar inom H+ projektet och i staden – här ska man vilja vara och verka. De 
konstnärliga uttrycken ska bidra till dialog, diskussion och debatt och därmed till kreativ 
samhällsutveckling och framtidstro.” (Helsingborg stad, 2011:187) 

Konstnärer och konstintresserade är de enda specifika grupper som uttalas vara specifikt 
önskvärda att involvera i den kommande processen. Det verkar finnas ett stort förtroende 
för att förekomsten av denna konstnärliga kategori av människor ska komma att attrahera 
en ny befolkning som värdesätter H+ områdets framtida, kreativa egenskaper. 

Diskussion och slutsatser

Efter analysen går det att finna två olika berättelser om söder. Å ena sidan hävdas söder 
inneha en identitet som är viktig att bevara; en arbetarkaraktär berikad med kulturell 
mångfald. Å andra sidan talas söder om i termer av ”otryggt”, ”isolerat” och ”förfallet”, vilka 
även anges vara motiv för en upprustning och exploatering av området. Det är tydligt att 
ordet ”mångfald” ges positiva accosiationer och anses vara områdets främsta potential för 
att särskilja staden från andra städer i marknadsföringsstrategier. En nyckel till framgång. 
Den kulturella mångfalden möjliggör för området, om inte hela staden, att profilera 
sig med en mångkulturell och tolerant prägel genom att knyta an till en utvald del av 
områdets befintliga kvaliteter.

Med mångfald, kreativitet och tolerans som slagord i stadsförnyelsestrategin är det 
svårt att inte dra paralleller till Richard Floridas (2007) teori om den kreativa staden. 
Florida talar om en kreativ klass som generar ekonomisk tillväxt och attraktivitet. Denna 
samhällsklass anses vara mer mobil än andra samhällsklasser, och det är av stor vikt 
att städer lyckas attrahera dessa människor till staden genom att skapa en tilltalande 
kulturell infrastruktur. De tre nyckelfaktorerna anses vara talang, tolerans och teknologi, 
vilket i mångt och mycket går att härleda till Helsingborgs strategier för H+ där staden valt 
en strategi kallad Den toleranta staden som har en genomgående strävan efter kreativa 
initiativ och en tydlig förhoppning om högskolan Campus Helsingborgs expansion som 
ska verka som en drivande motor för stadens utveckling. Att staden valt att bygga vidare 
på en sådan aspekt ter sig var ett strävande efter en sådan kreativ, innovativ klass och
det ges ett sken att det främst är för denna kreativa klass som H+ byggs. Utöver den 
kreativa förmågan gör staden antaganden om att den framtida H+ invånaren har ett visst 
intresse för en hållbar livsstil såväl som ett konsumtionsintresse. Med andra ord finns 
det en tanke om att H+ invånaren har en ekonomisk möjlighet att välja hur hen vill leva, 
konsumera och bo. Fainstein (2010) menar att den sociala blandningen är svår att uppnå, 
vilket också ger sig uttryck i fallet med H+ då höga bygg-och saneringskostnader och det 
privata näringslivets vinstintresse som Harvey (1989) och Madureira (2014) talar om med 
stor sannolikhet kommer att innebära att bostäderna riktas till en och samma ekonomiska 
grupp. 
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Madureira (2014) hävdar finns det en tendens att missgynnade grupper osynliggörs i 
marknadsföringsstrategier då tyngden läggs på att skapa en attraktiv bild av staden, 
vilket i sin tur minskar incitamenten att gå till botten med de problem som från början 
skapat en ”dålig” image. I H+ projektet sker ett sådant osynliggörande av utvecklingens 
förlorare trots att riskerna för att upprustningen blir startskottet för en gentrifieringsprocess 
nämns. Madureira (2014) menar att planeringen verkar exkluderande när det endast 
finns intentioner men inga handlingar för att motverka negativa sociala konsekvenser. I 
fallet med H+ finns inga utpekade strategier för att motverka en eventuell gentrifiering, 
och avsaknaden av en sådan strategi kan ses som en talande lucka. Planeringen i fallet 
med H+ kan anses vara exkluderande i den mening att gentrifiering nämns som en möjlig 
konsekvens, samtidigt som det inte talas om åtgärder för att motverka de negativa effekter 
som förknippas med gentrifieringsprocessen. Det ter sig något motsägelsefullt när staden 
å ena sidan hävdar att projektet ska bidra med fördelar till de som idag är bosatta på 
söder, samtidigt som en gentrifiering förutses som möjlig konsekvens vilket skulle innebär 
att socioekonomiskt svaga grupper trängs längre och längre ut i perifierin.

Fainstein (2010) menar att inga hushåll ska behöva flytta till förmån för mångfald. I fallet 
med H+ väljer staden att bygga vidare på den mångfald som redan finns i området och 
det finns förväntan att den ska leva vidare och karaktärisera det framtida H+ området, 
vilket kan tyckas vara förnuftigt i den mening att staden väljer att stärka områdets identitet, 
en taktik som Allen (2007) förespråkar och menar är en viktig del i skapandet av ett 
trovärdigt varumärke. Men de två förhoppningarna på Söder – dels att attrahera en kreativ, 
påläst, konsumerande klass, men även att behålla den arbetarkaraktär (mångfald) som 
området idag präglas av kan tyckas vara ologisk i den bemärkelsen att en upprustning av 
området riskerar utsättas för en gentrifiering, och de människor som ligger bakom denna 
önskvärda mångfald riskerar trängas bort.

Colomb (2012) talar om en annan form av bortträning till förmån för mångfald – den 
symboliska gentrifieringen. I H+ projektet anses det betydelsefullt att koppla medborgare 
såväl som besökare till planområdet och temporära aktiviteter och kreativa ”playgrounds” 
föreslås uppmuntras i ett tidigt skede. Enligt Colomb (2012) finns det många anledningar 
för de lokala myndigheterna att stödja sådana initiativ; de skapar mötesplatser utan 
skattepengar, de ser till att ett urbant förfall undviks och kan höja markvärdet då platsen 
ges positiva associationer. Att H+ har förhoppningar om sådana initiativ kan dock ses 
som riskabelt ur Fainsteins (2010) synvinkel, då människor kopplas tillfälligt till en plats 
som ska utsättas för exploatering. Likt Colomb (2012) antyder är det troligt att de officiella 
planerna för en plats kommer att mötas av stora protester då människor skapat en 
känslomässig koppling till platsen som sedan kommer att utsättas för bostadsexploatering 
till förmån för andra människor (resursstarka?). I fallet med H+ är det troligt att se en 
sådan utveckling när staden gör ett försök att attrahera människor och initiativ till en plats 
som i ett tidigt skede får en offentlig karaktär. När exploateringen sedan sker till förmån 
för exempelvis privata bostäder sker en sådan borttränging som Fainstein (2010) vill 
motverka, i det här fallet av platsens aktiva brukare snarare än hushåll. 

Gällande vad Fainstein (2010) talar om som porösa gränser i staden, talas det frekvent 
om barriärer och sammankoppling som begränsande respektive möjliggörande 
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faktorer i de tre dokumenten. För att gränser mellan olika stadsdelar ska uppfattas 
som porösa, krävs det att barriärer nedmonteras. Fainstein (2010) talar främst om 
fysiska barriärer, men i stadens dokument framhävs även en annan form av barriärer 
- de mentala - som en isolerande faktor. I plandokumenten finns en hög tilltro till vad 
planeringen kan åstadkomma när staden gör antaganden om att de fysiska såväl som 
de mentala barriärerna kommer att nedmonteras genom ingrepp i den fysiska miljön. 
Sammankoppling som grundläggande strategi hävdas ”läka samman den segregerade 
staden” och sudda ut de tidigare gränserna som, enligt de tre dokumenten, begränsat 
möjligheterna att mötas vilket menas skapar fördomar och negativa föreställningar om 
de andre. Det är tydligt att de fysiska strukturerna klandras för att begränsa söderbornas 
möjlighet till ett dugligt liv när det exempelvis talas om en minskad möjlighet till arbete, 
vilket i sin tur kan härledas till de låga utbildningsivåer som sägs prägla söder. Johansson 
och Khakee (2001) definierar på ett likande vis social exkludering som en bristande 
möjlighet för en exkluderad grupp att utöva sina grundläggande mänskliga rättigheter, en 
effekt som även uttrycks som en konsekvens den segragation som uttrycks i Helsingborg.

Staden har konkreta strategier för att nedmontera de fysiska barriärerna i form av 
sammankoppling och talar även om att H+ områdets gränser ska utvecklas i syfte att 
skapa mervärden i angränsande stadsdelar. Att H+ i framtiden kommer att uppfylla 
Fainsteins (2010) princip för porösa gränser kan därför antas vara sannolikt. Men 
att rubba synen på söder och de mentala barriärer som idag menas existera kräver 
troligtvis ett annorlunda angreppsätt än fysiska ingrepp i miljön. Dels kan dikotomin 
söder – norr vara djupt rotad i helsingborgarnas mentaliteter, dels blir det problematiskt 
när staden gör antagande om att fysiska förändringar per automatik leder till sociala 
förändringar av positivt slag. Att exempelvis anta att fördelar som ökat antal arbetsplatser 
ska ”sippra ned”, likt vad Dannestam (2009) talar om som nedsippringsprincipen, kan 
tyckas vara tvivelaktigt och är enligt Fainstein (2010) och Madureira (2014) inte heller 
en garanti. Ekvationen går inte ihop när staden å ena sidan förklarar att söderborna, 
generellt sett definierade som lågutbildade, hävdas få tillgång till de nya jobb som 
stadsutvecklingen alstrar, och å andra sidan uttrycker att staden vill utvecklas mot ett 
kunskapsorienterat näringsliv. Detta är en problematik som Jensen (2005) talar om och 
menar att det framställs som att projekten ska generera fördelar till de redan boende, 
men fördelarna riktas snarare till de redan välbeställda vilket resulterar i ett ökat glapp 
mellan gynnade och missgynnade, vinnare och förlorare. Problematiken kring barriärer 
kanske inte ligger i den fysiska miljön, som staden antyder, utan även i helsingborgarnas 
mentala landskap. Här kan fysiska förändringar kan vara ett steg i rätt riktning, snarare 
än en universallösning. Samtliga dokument framhäver även en önskan att integrera de 
isolerade grupper som idag lider av ett utanförskap och menar att alla grupper, oavsett 
socioekonomisk ställning, ska ha möjlighet att använda sig av området. Risken är dock 
att det mentala barriärerna består när socioekonomiskt svaga grupper förpassas till 
mötesplatser som torg och framtida strandpromenader – och en fortsatt segregation är då 
ett faktum.

Under analysen framkom att Helsingborg har höga ambitioner att utveckla staden 
mot ett mer kunskapsorienterat näringsliv, samtidigt som det finns ett krav på att 
den nuvarande hamnverksamheten ges möjlighet att utvecklas i samexistens med 
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bostadsbebyggelsen. H+ vision om samexistens skiljer sig i en sådan mening från den 
klassiska funktionsomvandlingen där hamn-och industriområden får en totalt ny prägel, 
vilket Bergman och Bylund (2012) talar om. Den omlokalisering som föreslås handlar om 
enskilda och störande industriverksamheter där motiven för en omlokalisering är att en 
fortsatt drift av industrin inte överväger de fördelar som den föreslagna markanvändningen 
medger i form av bostäder, service och verksamheter. En av Fainsteins (2010) 
rättviseprinciper för en rättvis fördelning är, som beskrivits i tidigare kapitel, att ingen 
ska behöva flytta eller omlokalisera sin verksamhet av nya bostadsprojekt, såtillvida det 
inte föreligger ”exceptionella omständigheter”. I fallet med H+, ett stadsförnyelseprojekt 
som omfattar upp emot en miljon hektar mark, kan det med hänvisning till projektets 
omfattning hävdas föreligga sådana ”exceptionella omständigheter”. Gällande de befintliga 
verksamheterna i H+ områdets övriga delområden kan de kommas att utmanas av 
den förväntade expansionen av handel och kunskapsintensiva företag. Ur empirin går 
det dock inte att utläsa att det skulle finnas en konflikt mellan de önskade, framtida 
företagsetableringarna och den befintliga verksamheten på Söder, men möjligtvis är detta 
en fråga som kommer att behandlas på detaljplanenivå och i kommande utredningar. 

Enligt Fainstein (2010) finns det en allmän idé att alla människor kommer till tals bara 
planeringen omfattas av en öppen planeringsprocess. Men i det verkliga fallet menar 
Fainstein (2010) att det inte är så enkelt att garantera svaga gruppers reella inflytande, 
eller ens deltagande. Av den anledningen bör planeraren anta en aktiv roll i att lyfta de 
svaga samhällsgrupperna i dialogen och ständigt trycka på de lösningar som resulterar 
i de mest jämlika utfallen. I frågan om vem som kommer att delta i dialogerna om H+ 
områdets framtida utveckling är det endast en målgrupp som lyfts som särskilt viktig 
att inkludera i dialogprocesserna; de konstnärligt lagda. Argumenten för att just den 
konstnärliga kategorin av människor lyfts är att de garanterar ett inflöde av annorlunda 
perspektiv, samt att de genererar tillväxt genom att attrahera högutbildad befolkning 
och kunskapsintensiva företag. Strategin att synliggöra stadens kreativa människor i 
dialogmetoder kan ses som ett försök att marknadsföra och profilera staden med en 
kreativ prägel. Resterande medborgare talas om i termer av ”allmänhet” och det syns 
i det empiriska materialet inga strategier för att särskilt lyfta de socioekonomiskt svaga 
grupperna i H+ området.

 
Hur förhåller sig stadsförnyelseprojektet H+ till principerna för en rättvis stad?
 
Helsingborg har länge varit en tudelad stad där norr och söder i många avseenden utgör 
varandras motpoler. Utifrån analys av det empiriska materialet framgår det att stadens har 
höga ambitioner att verka för en ökad integrering, såväl fysiskt som mentalt. De slutsatser 
som kan dras utifrån empirin gällande mångfaldsprincipen är emellertid att staden målat 
upp en bild av att projektets intentioner är att vara till fördel för alla i staden, samtidigt som 
stadens arbete kan uppfattas som diskriminerande då intentioner i många fall inte följs av  
handling. Förtätning och temporära aktiviteter som integrationsstrategi skulle likväl kunna 
bli startskottet för gentrifieringsprocesser, och den önskade sociala kompositionen som 
blandstaden menas framkalla framstår som problematisk då det framtida H+ området 
endast spås vara ekonomiskt tillgängligt för den övre medelklassen. Vad gäller porösa 



40

Del 5 - Fallstudie: Stadsförnyelseprojektet H+

gränser framgår det att staden i stor utsträckning förhåller sig till väl till denna princip ur 
ett fysiskt perspektiv. Vad som framstår som oklart är huruvida de mentala barriärerna 
verkligen nedmonteras i samband med fysiska ingrepp i miljön. 

H+ förhåller sig delvis till principerna för en rättvis fördelning. Alla människors lika 
möjlighet att förflytta sig uppnås genom stora ansträngningar att skapa alternativa 
transportmöjligheter till bilen, ansträngningar som främst lyfts ur ett miljömässigt 
hållbarhetsperspektiv, men även borde ses som ett verktyg för att skapa rättvisa ur ett 
socialt perspektiv. På tal om ofrivillig omlokalisering av verksamheter kommer en sådan 
omlokalisering som Fainstein (2010) invänder mot att ske. Flytten legitimeras dock av 
projektets omfattning. 

Gällande principerna för en stärkt demokrati lyfter empirin delaktighet och dialog som 
nyckelfaktorer i den pågående utvecklingen av H+. Metoder för medborgardeltagande 
diskuteras genomgående och det görs en ansträngning att involvera medborgaren 
i planeringen utöver det lagstadgade samrådet. Det är dock oklart vilken roll de 
socioekonomiskt svaga grupperna kommer att få i de framtida processerna, då empirin 
endast talar om en generell allmänhet. I empirin går det inte att utläsa vilka grupper som 
varit delaktiga i tidigare processer, vilket kan ses som en begränsning med vald empiri 
då genomförandeplanen och den fördjupade översiktsplanen endast anger riktlinjer för 
de kommande processerna och stadsutvecklingen. Att studera stadsförnyelseprojekt på 
en detaljplanenivå hade kunnat ge en vidare bild av huruvida planeringen i verkligheten 
verkar för att involvera socioekonomiskt svaga grupper i planprocesserna. Angående 
teori-och metodval har de rättviseprinciper och nyckelord som används för att analysera 
stadsförnyelseprojektet H+ ur ett rättviseperspektiv visat sig vara användbara då metoden 
möjliggjort att olika aspekter av rättvisa har kunnat lyftas och diskuterats.

Sammantaget kan stadsförnyelseprojektet H+ sägas spegla många av de processer 
och strategier för marknadsföring av staden som beskrivs i planeringslitteraturen. 
Staden har anammat strategier för att utvecklas mot en kreativ kunskapsstad där nära 
samarbeten mellan det offentliga och det privata framstår som den mest fördelaktiga 
organisationsformen. Stadsförnyelse blir en tillväxtstrategi och används som ett strategiskt 
verktyg för att generera en ekonomisk tillväxt. Vad som tycks vara annorlunda i H+ 
gentemot vad som uttrycks i planeringslitteraturen är en önskan att tydligt involvera den 
privata sektorn i arbetet för att lyfta de socioekonomisk svaga grupperna, trots att detta 
går emot gängse uppfattning om vilka uppgifter och karaktärsdrag som är relaterade 
till det offentliga respektive det privata. Det kan vara intressant att vidare studera hur 
medborgarinflytandet påverkas av nära samarbeten mellan det privata och det offentliga i 
en sådan process. 
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