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1. Förord 

 
 
Denna C-uppsats är resultatet av ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng inom Fysisk 
Planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Den utgör examensarbetet för tre års studier 
på grundläggande nivå. Det har varit givande att arbeta med en dimension som rör sig i 
gränslandet mellan det sociala och det fysiska. 

Handledare för arbetet har varit Thomas Hellquist, forskningsledare och professor i 
Arkitektur vid BTH. Ett stort tack riktas till honom för vägledning och givande samtal. 
Tack riktas också till Mir Azimzadeh som hjälpt till med att reda ut vissa begrepp och 
Einar Hansson som både gett intervju och viktiga synpunkter angående upplägg och 
struktur. Stort tack även till alla intervjupersoner för att de ställt upp och för de 
intressanta inblickarna i Göteborgs verklighet de delade med sig av; Åsa Askergren, Vanja 
Larberg, Lars Lilled, Hans Linderstad, Sören Olsson och Ove Sernhede. 
 

Daniel Sandström och Elin Celik 
fp08, Fysisk Planering, BTH 
Göteborg 12 augusti 2011 
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2. Inledning 

 
 
Segregation uppmärksammades i Sverige av samhällsforskare och media först under 
miljonprogrammets framväxt, 1965-75. På 90-talet växte medvetenheten om 
segregationen och om dess konsekvenser. Det handlade då mest om etniska och 
invandringsrelaterade aspekter. På senare år har det oftare kommit att handla om direkta 
och indirekta urbanpolitiska åtgärder och på vilka sätt samhällsplanering kan påverka 
segregationsprocesser (Andersson m.fl. 2009, s. 7). I Göteborg visar politiken en stark 
medvetenhet om problematiken. Att stadsplanering ska användas för att påverka 
utvecklingen understryker både översiktplanen (ÖP) från 2009 och budgeten för 2011. 
 
Göteborg är en av Europas mest segregerade städer (Andersson m.fl. 2009, s. 7); 
inkomstsvaga, ofta utlandsfödda bor i hyresrätter i förortsstadsdelar medan de ekonomiskt 
starka har sina egnahemsområden eller bor i innerstaden. I jämförelse med andra liknande 
städer i Europa är Göteborg starkt segregerat. Mer än hälften av regionens 
bostadsområden består till 90 procent av bara en upplåtelseform, de flesta av dem är 
egnahemsområden, vilket placerar Göteborg i en särställning. Klyftorna mellan fattiga och 
rika invånare i regionen snarare ökar än minskar. 
 
I Göteborg har frågan aktualiserats genom en het diskussion i media som svar på Mark 
Isitts debattartikelserie i Göteborgs-Posten (Isitt 2011). Isitt har med sitt utifrånperspektiv 
klandrat förorternas fysiska utformning och menat att den leder till ökad kriminalitet och 
att de storskaliga husen bör rivas. Ove Sernhede, Vanja Larberg, Chatarina Thörn bland 
många fler har givit motargument: problem med kriminalitet är långt mer djupgående än 
så. Debattforum (“Mellanrum”, anordnade av bland andra Chalmers, Göteborgs stad och 
S2020) om stadens planering och framtid där ansvariga och experter från olika fält har 
diskuterat och presenterat idéer om bland annat segregation, har lockat många människor. 
    
Vi, Elin och Daniel, som göteborgare och framtida planerare, har följt debatten och vill 
förstå varför åtgärder mot segregation tycks ge så lite resultat trots alla goda föresatser. 
 Med denna uppsats vill vi undersöka vilket stöd det finns för föreställningen att stadens 
utformning, den fysiska strukturen, kan påverka den sociala strukturen (och främst 
segregation). Vi vänder oss till ett antal forskare för att få de teoretiska utgångspunkterna 
och till planerare i Göteborg för att få deras syn på möjligheter och tillämpningar. 
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3. Syfte 

 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och diskutera vad de som arbetar med fysisk 
planering i Göteborg anser om möjligheterna att, genom fysisk planering, påverka sociala 
problem i staden, som till exempel segregation. 
 
 
3.1 Problemformulering 
 
Det finns idag hos många debattörer förhoppningar om att det genom stadsbyggande och 
design går att lösa sociala problem, som till exempel segregation. En lika vanlig 
uppfattning är att segregationen är ett “samhällsproblem”, som beror på helt andra 
faktorer, inför vilka planerarna är maktlösa. 
 
I Göteborgs översiktsplan presenteras mål och visioner med syfte att den ökande 
segregationen ska bromsas och vändas till integration. Ofta saknas mer precisa förslag hur 
detta ska uppnås, men det finns strategier som utgår ifrån att fysisk planering kan påverka 
de sociala problemen. 
 
Vad anser planerare själva? Vad anser teoretikerna? 
 

 
3.2 Frågeställningar 
 
1. Hur tänker forskare och planerare i Göteborg om möjligheterna att påverka 
segregationen i staden genom fysisk planering? 
 
2. Anses några särskilda fysiska strukturer kunna främja integration och mångfald enligt 
forskare och planerare i Göteborg? I sådana fall vilka och på vilket sätt? 
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4. Metod 

 
 
För att undersöka hur forskare och planerare i Göteborg resonerar kring vad fysisk 
planering kan åstadkomma för att påverka sociala relationer genomfördes ett antal 
intervjuer. Vi intervjuade praktiker och forskare som arbetar med fysisk planering och 
sociala relationer i Göteborg. Två av dem var forskare, två var planerare och några 
tillhörde en utredningsgrupp. Vi intervjuar planerare vid kommunala förvaltningar och 
inte från privata kontor. 

De som intervjuades var: 
ÅÅsa Askergren - Planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 
 
Einar Hansson – Arkitekt. Forskare i stadsstudier, författare och guide i Göteborg. 
 
Vanja Larberg – Arkitekt. Arbetar på S2020 (se nedan). 
 
Hans Linderstad – Väg- och vattenbyggnadsingenjör på stadskansliet i Göteborg. Hans har 
varit distrikts- och översiktsplanechef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 
 
Lars Lilled – Beteendevetare. Verksamhetschef på S2020. 
 
Sören Olsson – Professor emeritus i socialt arbete. Arbetar på S2020. 
 
Ove Sernhede – Professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Föreståndare för 
Centrum för Urbana Studier Hammarkullen, ett samarbete mellan Chalmers och 
Göteborgs Universitet. 
 
Lisa Wistrand - Kulturgeograf. Samhällsplanerare på översiktplanegruppen på 
stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 
 
Forskarna är utvalda för att de är särskilt engagerade i urbana studier och stadsplanering. 
Detsamma gäller för en av planerarna. De andra planerarna har valts för att få en bild 
kring hur de resonerar kring uppsatsens frågor i det vardagliga planeringsarbetet. 
 
Intervjun med personerna i S2020 genomfördes vid ett tillfälle (gruppintervju). S2020 står 
för socialt hållbar utveckling och 2020 är året då målen ska vara uppfyllda. Det är en 
förvaltning som finns som stöd åt andra förvaltningar i Göteborg. 
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För intervjuerna har ett frågeformulär använts. Frågorna skapades parallellt med att 
litteraturstudien genomfördes använts. Formuläret har fungerat som mall för 
intervjusamtalens innehåll men frågorna har stundom anpassats till intervjusituationen. 
Intervjupersonerna har fått stor frihet att styra samtalen till de perspektiv de själv ansett 
mest väsentliga. 

Uppsatsens frågeställningar vidareutvecklades under arbetets gång och ju mer vi blev 
medvetna om de problem vi arbetade med. Det är var först efter intervjuerna som vi visste 
hur frågorna borde ha formulerats. 
 
Att arbeta med intervjumetod är passande då uppsatsen syftar till att ta reda på 
resonemang och uppfattningar. Att intervjupersonerna har fått föra in samtalen på olika 
spår har ibland gett svårigheter med jämförande och tolkande av resonemang. Fördelen är 
att arbetssättet har gett utrymme för flera av segregationsproblematikens syn- och 
angreppssätt (något som ibland stått i konflikt med arbetets avgränsning).    
 
 
4.1 Avgränsning 
 
Uppsatsen berör ämnen som är omfattande och kan analyseras utifrån flera olika 
utgångspunkter. Segregation, integration och mångfald kan ses på många olika sätt men 
har för denna uppsats behandlats tämligen generellt. Anledningen till detta är att analysen 
mellan dessa begrepp och fysiska strukturer ska bli givande. En avgränsning, där 
exempelvis integration endast gäller etnicitet, antas inte göra uppsatsen mer träffsäker 
eftersom forskning på området än så länge inte är så djupgående. På samma sätt antas 
arbetet bli alltför “svävande” om avgränsningen stannade vid sociala relationer. 
 
Forskningen som behandlas har ett starkt planeringsperspektiv, även om forskarnas 
bakgrund är i olika akademiska fält. Forskning och forskare som endast behandlar 
segregation ur ett t.ex. psykologiskt eller socialantropologiskt perspektiv har uteslutits. 
 
Inom ämnet finns en uppsjö rapporter och forskning varför urvalet blir mycket begränsat 
och inte heltäckande. Material med starkt fokus på relationen mellan sociala och fysiska 
strukturer har varit svårare att hitta än material som behandlar segregation ur andra 
perspektiv. Vi refererar både till forskare som tar upp segregation och integration ur 
sociala perspektiv och sådana, Gehl och Jacobs, som diskuterar ämnet utifrån stadens 
fysiska gränser och relationer. 
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Studien begränsas till Göteborg och därför har inte jämförelser med situationen i andra 
städer gjorts. Även om den pågående debatten i dagspressen inspirerat oss och gjort oss 
nyfikna på att skriva uppsatsen, återger eller redogör vi inte för den närmare. Vi har utgått 
från uppfattningar om hur det ser ut i Göteborg idag, alltså inte jämfört eller undersökt 
med hur det såg ut i ett historiskt perspektiv. Något som är relevant för att förstå 
bakgrunden till dagens problem men inte lika nödvändigt för att undersöka relationen 
mellan sociala strukturer och den byggda miljön.  
 
 
4.2 Disposition 
 
Arbetet består av följande delar: 
 
Bakgrund där begrepp, styrdokument och forskningsläget belyses. Forskningsläget består 
av genomgångar och analyser av olika litteratur och artiklar som vi funnit relevanta för 
uppsatsen. 
 
Empiri. I den andra delen finns sammanfattningar och analyser av intervjuer från vilka vi 
analyserat och byggt vår avslutande diskussion på. 
 
Arbetet avslutas med att vi diskuterar och försöker förklara/presentera det vi fått ut och 
kommit fram till genom intervjuer, vägda mot litteraturen. Här besvarar vi också de 
frågeställningar som vi bygger arbetet kring. 
 
Som bilagor bifogas intervjuarmallen och intervjuerna i sin helhet. 
 
Källhänvisning sker enligt Harvard-systemet. Vid användning av källmaterial som 
producerats för denna uppsats, de gjorda intervjuerna, förekommer källhänvisning endast 
i form av intervjupersonens namn då primärkällan finns som bilaga. 
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5. Bakgrund 

 
 
5.1 Centrala begrepp 
 
De centrala begreppen i denna uppsats används utanför uppsatsen i flera olika 
sammanhang och kan ha olika innebörd. Då intervjupersonernas uppfattningar om 
problematiken kan skilja sig åt, har en insnävning av begreppen inte gjorts och de 
presenteras här i en vid tolkning. I översiktsplanen för Göteborg presenteras mål om att 
“att vända segregation till integration och mångfald”. Begreppen segregation och 
integration används där utan att definieras precist. Begreppen, som används även av de 
intervjuade, tolkar vi därför med hjälp av uppslagsverk på följande sätt: 
 
Segregation 
“Det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval av 
socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet e.d. Den kan vara ofrivillig 
eller frivillig.” (Nationalencyklopedin 1995, s. 347). 
 
Integration 
“Process som leder till att skilda enheter förenas; även resultat av en sådan process.” 
(Nationalencyklopedin 1992, s. 499). 
 
Mångfald 
“Stort och varierat antal” (Svensk Ordbok 1986, s. 785). 
 
Integration är inte motsatts till segregation 
Segregation har en tydligare koppling till det fysiska rummet än integration som berör 
människors förhållande till samhället. Därmed är de två begreppen inte ett motsatspar 
trots att de står i stark relation till varandra. Boverket menar att brist på integration inte 
nödvändigtvis betyder segregation, men att segregation kan vara en konsekvens av 
misslyckad integration (Boverket 2005, s. 7). 
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5.2 Styrdokument 
 
De två styrdokumenten, Budget 2011 och Översiktsplan 2009, förmedlar den politiska 
viljan angående stadsutveckling. 

 
Budget 2011 
Budgeten, framtagen av Socialdemokraterna i Göteborg för 2011, vänder sig i första hand 
till stadens nämnder och styrelser, vilket innebär att de inriktningar och prioriterade mål 
som beskrivs ska konkretiseras och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna 
(Budget 2011, s. 5). 
 
Citat ur Budget 2011(s. 8-9): 
”Göteborg ska vara en stad med stor mångfald där alla har samma möjligheter att 
utvecklas.” 
 
”Alla människor ska kunna leva ett gott liv och känna trygghet i att leva, bo och röra sig 
fritt i vår stad.” 
 
”Mångfald ska vara ledordet i stadens planering utifrån det sociala, ekonomiska och 
ekologiska hållbarhetsperspektivet.” 

 
Översiktsplan 
Göteborgs översiktsplan har övergripande mål om stadens hållbara utvecklande och 
formuleringen “segregation ska vändas till integration och alla ska kunna vara med och 
påverka sin egen och stadens framtid”(Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009, s. 34). Ett av 
ÖP:s strategiska mål är att  “utformningen av gator och torg ska bidra till att stärka 
identitet och ge möjlighet till möten” (Göteborg SBK, 2009, s. 59). 
 
I ÖP:n finns tre områden inom vilken mångfalden ska utvecklas; blandning, 
kommunikation och platser för möte. Blandningen går ut på att blanda byggnadsvolymer, 
upplåtelseformer och funktioner. Bra kommunikationer ska överbrygga barriärer, binda 
samman områden och göra platser tillgängliga. Platser för möte avser offentliga platser. 
Närheten mellan människor och möjligheter till möten är stadens styrka och en av dess 
grundidéer. Platser och gator som är offentligt tillgängliga, väl integrerade i bebyggelsen 
och utförda med omsorg främjar möten i olika former. När vi ser varandra och blir sedda i 
de offentliga stadsrummen kan toleransen för andra människor öka (Göteborg SBK 2009, 
s.56). För de offentliga platserna är strategin att arbeta med publika bottenvåningar så att 
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kontakt med gatan blir möjlig. ÖP:n talar om samspelsintegration där integration sker 
genom samspel mellan människor. Praktiska verktyg som att arbeta med bänkar och 
siktlinjer nämns hastigt samtidigt som det fastslås att platsspecifik avvägning krävs för 
sådan utformning (Göteborg SBK 2009, s. 84-87). 
 
Angående bebyggelsestruktur ska Göteborgs centrum vara en tät regionkärna där alla kan 
mötas och utöver i denna kärna ska utbyggnad ske längs identifierade stråk och 
regiondelscentrum. Utbyggnad av Göteborg ska ske med komplettering i befintliga 
områden och utbyggnad av strategiska knutpunkter. Komplettering ska vitalisera områden 
och tillföra element som där saknas. De strategiska knutpunkterna syftar till en utbyggnad 
med god tillgänglighet för gående, cyklande och kollektivtrafik (Göteborg SBK 2009, s. 
110). 
 
Blandstad eftersträvas och med blandstad menar Göteborgs Stad mer än bara 
funktionsblandning; levande, trygg, spännande, attraktiv, hållbar och flexibel stad där alla 
får plats och där människans upplevelse är central. Variationen kan bestå av finmaskiga 
kvarter, funktionsblandning inom kvarter, blandade äldre och nyare bebyggelse och 
blandade upplåtelseformer. De offentliga platsernas karaktär ska variera (Göteborg SBK, s. 
109). 
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6. Forskningsläget 

 
 
Texterna i detta kapitel representerar ett urval av olika förhållningssätt inom 
forskningsfältet. De behandlar segregationsproblematiken och relationen mellan sociala 
strukturer och fysiska utformningar. Ämnet som sådant är mycket komplext och spänner 
över flera forskningsfält, vilket resulterar i en viss spretighet i texternas inriktning. De har 
emellertid flera gemensamma beröringspunkter. 
 
 
6.1 Mats Franzén – Matters of urban segregation 
 
Mats Franzén är professor i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning på 
Uppsala universitet. 
 
Segregation i staden definieras av Mats Franzén i sociala och rumsliga termer. 
Segregation handlar om uppdelning/åtskillnad mellan såväl människor som verksamheter, 
menar Mats Franzén i sin artikel Matters of Urban Segregation (som presenterades under 
”the 7th International Space Syntax-Symposium”). Eftersom åtskillnad innebär att 
människor hålls isär, är segregation ett ”socio-spatialt” fenomen. Han skriver att 
segregationsforskning i alltför stor utsträckning fokuserar på boendesegregationen. 
Segregation innefattar åtskillnad, inte bara mellan etnicitet, utan också mellan ålder, kön 
eller klass (med mera), vilket innefattar mer än boendesegregation. Stadsliv, i praktiken, 
äger rum på olika platser och olika tider. 

Segregationen i staden kan analyseras utifrån två aspekter; antingen genom att spåra 
sociala skillnader i rum/platser, eller genom att utgå från rumsliga enheter och fråga efter 
deras sociala sammansättning (Franzén 2009, s. 1).  

Människor idag rör sig över större ytor än tidigare. De jobbar, handlar eller studerar ofta 
på en annan plats än i sitt ”eget” område, där han eller hon bor. En stads funktioner är 
idag ofta segregerade, uppdelade. Shoppingdistrikt ligger i en annan del av staden än 
museer. Kollektivtrafik kan ha en segregerande effekt, då den binder ihop olika delar av 
en stad som till exempel används av enhetliga sociala grupper och då utesluter andra. 
Precis på samma sätt kan den ha en motsatt effekt; binda ihop olika delar och olika sociala 
grupper. Kollektivtrafik har ibland fördelen att skapa möten och att synliggöra sociala 
skillnader. 



11 
 

Franzén konstaterar att det rumsliga i den sociala segregationen handlar om sociala 
skillnader både i och genom rum (rum kan skapa segregation). Det förutsätter att de 
sociala skillnaderna är ”vertikala” och relaterar till frågor om makt (Franzén 2009, s. 2).  
Relationen mellan det sociala och det fysiska är varierande och de gränser som uppstår 
kan vara ”suddiga” eller oklara (blurred); mer på vissa ställen än andra. I dessa 
oklara/suddiga rum kan konflikter uppstå. Men möten mellan ”skilda världar” kan också 
ge upphov till kreativitet och produktivitet. Segregation bör ses som en dynamisk process 
- ständigt pågående, föränderlig - där barriärer byggs, reses och försvinner. Den sociala 
innebörden av en viss stadsform (urban configuration) är därför svår att tyda. Bredare, 
systematisk forskning efterfrågas för att förstå mötet mellan det fysiska och det sociala som 
tillsammans ”bildar” en stad. Det sociala kan inte reduceras till att bara handla om det 
rumsliga, eller vice versa då relationen dem emellan varierar kraftigt. 
 
 
6.2 Irene Molina – Stadens rasifiering, Etnisk boendesegregation i 
folkhemmet 
 
Molina är universitetslektor i kulturgeografi på Uppsala universitet och 
doktorsavhandlingen som behandlas nedan är från 1997.   
 
Molina undersöker den etniska boendesegregationen, men i sina analyser, diskussioner 
och slutsatser behandlar hon fler dimensioner av segregation. Molina använder begreppet 
rasifiering som förenklat står för ”de processer som leder medlemmar i ett visst samhälle 
att tänka, handla och diskriminera utifrån idén om ´ras´”. Segregation uppstår inte 
automatiskt utan anses ske på grund av ett antal diskriminerande processer (Molina 1997, 
s. 62). 
 
Molina är kritisk till den simplifierande föreställningen; att den etniska segregationen 
många gånger är självvald då det finns en önskan om att bo nära andra med utländsk 
bakgrund. Hon menar att invandrargrupper i sig är heterogena och inte har en särskild 
gemensam identitet som invandrare (Molina 1997, s. 19), möjligen som en mekanisk 
reaktion mot den föreställda svenska identiteten (Molina 1997, s. 181). 
Segregationsproblematiken beror snarare på individers maktpositioner i samhället än på 
deras etnicitet (Molina 1997, s. 21). 
 
Inspirerad av den engelska geografen Susan Smith (The Politics of Race and Residence, 
1989) säger Molina att föreställningen om rumslig segregation handlar om mer än 
geografisk åtskillnad av olika befolkningsgrupper. Politik och ideologier, ekonomiska 
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strukturer, rättsnormer och sociala mönster kan bidra till att stärka diskriminering på 
grund av etnicitet. Segregationsproblematiken beskrivs som en komplex, dynamisk 
process (Molina 1997, s. 61). 
 
Ett återkommande resonemang är att de svenska upplåtelseformerna; hyresrätt, 
bostadsrätt och äganderätt förstärker segregationen. Invandrare samlas ofta i områden som 
innan de var etniskt segregerade även var socioekonomiskt segregerade. Dessa områden 
består till stor del av hyresrätter (Molina 1997, s. 143).  Statens subventionering av 
småhusbyggande har gynnat grupper som varit tillräckligt ekonomiskt starka för att göra 
en kapitalinsats. Dessa grupper har då fått incitament att flytta till den självägda villan, 
vilket också varit ett ideal, medan grupper utan ekonomiska tillgångar stannat i 
hyresbeståndet. Den rumsliga åtskillnaden av de olika upplåtelseformerna bidrar till 
stadens rasifiering (Molina 1997, s. 224). Detta har gradvis genererat dagens syn på 
invandrare som De Andra (se nedan) (Molina 1997, s. 221). Avreglering av 
bostadsmarknaden och obefintlig invandrarbostadspolitik förväntas förvärra segregationen 
och nedskärning av kommunala medel kommer att försvåra arbetet med åtgärder menar 
Molina (Molina 1997, s. 231-232). 
 
De Andra och osynliga gränser 
De Andra utgörs av de människor som vi har lite kunskap men många föreställningar om. 
I moderna städer är det fysiska avståndet till De Andra mycket kort, medan det sociala 
avståndet består. Molina hänvisar till Baumans resonemang om att möten med De Andra 
oftast är alldeles för korta vilket beskrivs som att träffas utan att mötas (Molina 1997, s. 
211). Gränser mellan befolkningsgrupper som skiljer Oss från Dem kan vara osynliga och 
symboliska, och bidra till stadens rasifiering (Molina 1997, s. 209). Misstänksamhet eller 
rädsla kan resultera i rörelser som Grannsamverkan mot brott (Molina 1997, s. 210, 212, 
214). 
 
Rumsliga aspekter 
Både den fysiska miljön och de sociala sammansättningarna är av vikt för social 
interaktion. Ett exempel från fallstudien i Gottsunda: grannskapsinteraktionen var lägre i 
höghusen än på radhusgårdarna. Social interaktion beskrivs som en viktig faktor för trivsel 
och för att kunna skapa ett gemensamt engagemang mot de dåliga förhållandena på 
bostadsmarknaden (Molina 1997, s. 25-26).   
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6.3 Elisabeth Lilja - Segregationens motsägelsefullhet; integrerad i 
en stadsdel – segregerad i staden 
 
Elisabeth Lilja är docent och universitetslektor på Samhällsplanerarlinjen vid 
kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet. Hon har de senaste åren forskat 
om den moderna förorten som livsmiljö, om människosyn och samhällsplanering samt om 
segregation och planering.  

Lilja diskuterar två olika problemområden som genererar segregation. Det ena handlar om 
rumslig åtskillnad och gränsproblematik som skapar främlingskap och social åtskillnad i 
staden, särskilt mellan förorter och innerstad. Det andra handlar om utanförskap inom 
stadsdelar, där människor kan ha svårt att finna identitet och förankring. Brist på 
identifikation med ett område kan leda till känsla av utanförskap och rotlöshet (Lilja 2002, 
s. 3). 
 
Segregationens motsägelsefullhet och motkrafter 
Segregationens motsägelsefullhet visar sig då det i segregerade områden, mest förorter, 
sida vid sida bor både de som upplever identitet, förankring och hemkänsla och andra som 
lever i socialt utanförskap (Lilja 2002, s. 43). Motkrafter till segregationen finns i de 
möjligheter till möten och kontakter som den byggda miljön förmedlar (Lilja 2002, s. 43). 
Den byggda miljön kan å andra sidan också försvåra möjligheterna att identifiera sig med 
ett visst område, den boende kan ”värja sig mot det som arkitekturen förmedlar”. 
Omgivningen kan då upplevas som en belastning som tenderar att ”tömma vardagen på 
mening” (Lilja 2002, s. 43). 
 
Identitet 
”Att planera för identitet och urbanitet är det enda sättet att motverka nya former av 
segregation” skriver Lilja (Lilja 2002, s. 56). Studien bygger på forskning hon bedrivit i 
Sollentuna utanför Stockholm. Hon konstaterar att det främst är bostadsbyggandet som 
bidragit till identitetslösheten i ett område, särskilt under perioden när bostaden var 
massproducerad (Lilja 2002, s. 9). 

Lilja beskriver två sidor av segregationen: ett utifrånperspektiv, men också ett 
inifrånperspektiv – människors möjlighet att identifiera sig med sin stadsdel. Att tillägna 
sig platser och att utveckla meningsfulla relationer motverkar segregation. Även en 
segregerad stadsdel kan utvecklas till en hembygd för en del av dem som bor i stadsdelen. 
Lilja menar att den fysiska omgivningen i allmänhet och mötesplatserna i de offentliga 
platserna i synnerhet kan bidra till en ökad känsla av identitet och förankring i ett 
område. Problemområden som Lilja presenterar, rumslig åtskillnad och gränsproblematik 
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samt svårigheter att identifiera sig med ett område, innebär utmaningar för 
stadsplaneringen som måste arbeta för identitet och för urbanitet (Lilja 2002, s. 3). 

Sedan början av 80-talet har stat och kommun satsat stora resurser på projekt som syftar 
till att motverka segregation, öka integrationen och att skapa en större gemenskap mellan 
människor, inte minst i ”utsatta förorter” (Lilja 2002, s. 14). Det är först under slutet av 90-
talet som olika projekt i vissa fall lyckats bromsa den negativa utvecklingen. Gemensamt 
för dessa har varit att boende själva fått vara med och ta ansvar och forma sin omgivning. 
Lilja presenterar sin fallstudie från Sollentuna, där hon genom intervjuer visar, till 
exempel, att det är mötesplatserna i de gemensamma inomhusgångarna, som likt ett 
vardagsrum fungerar som områdets hjärta. Småbutiker, kaféer och lokaler för 
hobbyverksamheter och motion skapar tillfällen för samtal. I den byggda miljön finns 
alltså mekanismer som ”fungerar men inte syns” (Lilja 2002, s. 43). De som visar ett 
utanförskap eller utsatthet är de som uppskattar möjligheten till möten och kontakter allra 
mest (Lilja 2002, s. 2). 
 
Etik och estetik 
Lilja visar att det fortfarande finns ett glapp mellan planerarnas och förortsbornas egen 
syn på omgivningen och dess betydelse. Anledningen, menar hon, är bristande kunskap 
men också bristande planeringsförutsättningar (Lilja 2002, s. 45). Det handlar om att 
kunna förena planeringens intentioner och handlingsformer med kunskaper om 
människors vardag. Det ”socialt hållbara” är däremot svårare att definiera (Lilja 2002, s. 
48). 
 
En socialt hållbar utveckling för människor och den byggda miljön förutsätter att den 
byggda miljön ger individen möjlighet att utvecklas både på det personliga planet och som 
en del av samhället. Det gäller att jobba med ett ”inifrånperspektiv”, låta människor själva 
få vara med att forma och utveckla sitt område. Försök visar att problembeskrivningar och 
andra ”grepp” utifrån bara förstärker stigmatisering och gör människor kraftlösa. 
Människans upplevelse av staden och den fysiska omgivningen är till stor del färgad av 
hur han eller hon upplever sin egen livssituation. Lika viktig är den dimensionen som 
förmedlas genom omgivningens estetiska gestaltning (Lilja 2002, s. 53). Att tillägna sig och 
identifiera sig med den miljö som omger en kan ge upphov till känsla av värdighet och 
respekt (Lilja 2002, s. 52). Avgörande för ens uppfattning av sig själv, ens utsatthet, beror 
dels på människans uppfattning av sin omgivning, och dels på den syn omgivningen 
förmedlar (Lilja 2002, s. 53). 
 
 
 



15 
 

6.4 Catharina Thörn - Kampen om staden och offentlighetens 
omvandling 
 
Catharina Thörn är forskare vid Göteborgs Universitet och fil. dr i sociologi. 
I sin text Kampen om staden och offentlighetens omvandling skriver Thörn om rätten till 
staden och dess offentliga rum (Thörn 2006, s. 304). Några av Göteborgs förorter har de 
senaste månaderna drabbats av upplopp, lika - om än i mindre skala - dem som utspelade 
sig i Paris under hösten 2005. Kampen om Göteborgs offentliga rum är aktuell och därför 
har Thörns text en plats i denna uppsats. 
 
Chatarina Thörn beskriver rätten till staden som en kamp om rummet; vem har rätten och 
makten att definiera vad och vem som skall finnas, synas och mötas i rummet? I 
forskningen kring stadens offentliga rum går det att urskilja två motstridiga tendenser som 
pågår parallellt: stadsrummets renässans och dess död (Thörn 2006, s. 305, s. 308): 
1. Det offentliga rummet utsmyckas och formges likt en scen och genomgår en renässans 
med fler kaféer, museer och shoppingcentra där mötet mellan människor står i fokus. 
2. Det offentliga rummet dör genom det som forskare benämner en disneyfiering – 
privatisering av stadens offentliga platser där bara betalande konsumenter får plats (Thörn 
2006, s. 305). 
 
Idag försöker städer att skapa sig ett säljande varumärke som lockar fler människor. Hon 
nämner bland annat turistattraktioner och utbyggnader av arenor för konsumtion – där 
inte alla får plats. Det är en trend som ofta och tydligt går att utläsa i städer med tidigare 
industri och/eller hamnområden – som Norra Älvstranden i Göteborg. Omvandlingen är 
ett sätt att skapa en säljande berättelse om staden, och en ny bild, och identitet knuten till 
staden (Thörn 2006, s. 306). Den utvecklingen sker efter medelklassens behov med fokus 
på exklusiva bostadsrätter, kontor och shoppingkvarter (Thörn 2006, s. 307). De som 
redan är ”vinnare” vinner mer och stadens resurser, ämnade åt alla, omfördelas. 
Thörn beskriver i sin text den dubbelroll ”mångfalden” spelar (Thörn 2006, s. 307). 
Kulturella och etniska minoriteter spelar olika roller beroende på sammanhang och 
tillfälle. I en del av staden kan de bidra med en ”kosmopolitisk och exotisk anda” medan 
de i en annan refereras till ”invandrarproblem” och oro i staden. Detta är extra påtagligt i 
städer som Göteborg, som marknadsförs som kunskapsstad där vissa grupper, till exempel 
lågutbildade eller invandrare, inte ”platsar” i föreställningar om framgång och utveckling. 
Där ingår inte bara kulturella och etniska minoriteter, utan också andra som inte passar in 
i föreställningen om ekonomisk tillväxt, som till exempel ”papperslösa”, tiggare eller 
hemlösa (Thörn 2006, s. 309). 
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Den estetisering som offentliga rum genomgår bygger oftast på en outtalad antagen norm 
– vit medelklass (Thörn 2006, s. 310). Andra, som inte ingår i normen, anses skapa 
otrygghet i staden. Thörn beskriver en ”kriminalisering” av beteenden och handlingar 
som nästan uteslutande pekar ut hemlösa som kanske sover på parkbänkar (Thörn 2006, s. 
311). Med ökade hyror flyttas fattigdomen längre bort från stadskärnan. Ett annat sätt att 
”säkra” trygghet och ordning i staden är att omvandla de offentliga rum till exkluderande 
affärsgallerior där mångfalden främjas i en sorts ”kontrollerad form”. Förorter pekas ut 
som ”problemområden” medan innerstadens sociala status förhöjs, gentrifieras, och 
utformas för att attrahera de ”rätta” kunderna (Thörn 2006, s. 315). Personer vars boplats 
är det offentliga rummet förvägras tillträde och är de första att känna av privatiseringen av 
de offentliga rummen. 
 
Tillgången till offentliga rum är en fråga om demokrati (Thörn 2006, s. 314). Thörn menar 
att offentligheten tillhör det allmänna och därmed borde bära något gott i sig. Den 
kollektiva rätten till staden skiljer det offentliga rummet från de exkluderande privata 
rummen. Det offentliga rummets roll har länge inneburit ett tillfälle för möten mellan 
främlingar, en plats för skillnader och en plats för politiska möten och demonstrationer 
där samhällets konflikter och ojämnlikheter blottas (Thörn 2006, s. 314). Estetiseringen 
och privatiseringen av samma rum innebär att den rollen går förlorad. Däremot skriver 
Thörn också att det offentliga rummet aldrig har varit helt öppet utan har alltid präglats av 
en kamp där olika grupper varit uteslutna och därmed gjort anspråk på platser genom 
motstånd. Stadens offentliga rum, genom sin utformning och sina inramande byggnader, 
kan ses som en berättelse om staden. Den postindustriella staden ”faller sönder i delar som 
skiktas med avseende på klass och härkomst” (Thörn 2006, s. 315) precis som tidigare men 
i ny skepnad. Avståndet mellan delarna ökar och däremellan skapas motsättningar mellan 
resursstarka och resurssvaga, mellan vilka som anser sig ha rätten till staden. 
 
 
6.5 Bill Hillier och Julienne Hanson – The architecture of 
community: some new proposals on the social consequences of 
architectural and planning decisions 
 
Bill Hillier är professor i arkitektur och urban morfologi (stadsbyggnad), och Julienne 
Hanson är professor i arkitektur och kultur på Bartlett School of Architecture, Londons 
Universitet. Bill Hillier är grundare till Space Syntax-teorierna som utgår från analyser av 
rumsliga utformningar. Tillsammans driver de firman Space Syntax. 
 
Hillier och Hanson syftar med sin artikel till att skissera en ”teori av icke-
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överensstämmande” mellan rumslig organisation och sociala grupper. Enligt 
planeringsstrategier som dominerar idag spelar rumslig form en avgörande roll endast då 
det finns ett samband/överensstämmelse (correspondence) mellan sociala grupperingar 
och rum. Planerare missar ofta att städer är heterogena, med blandade befolkningsgrupper 
och utan klara fysiska gränser dem emellan; det vill säga utan överenstämmelse (non-
correspondence) mellan sociala grupperingar och rum. ”Överensstämmelsemodellen” 
utgår ifrån att varje individ är fäst vid en del av jordens yta eller att det finns ett utrymme 
för varje individ (territorialitet). Hillier och Hanson strävar efter att inkludera 
heterogenitet och icke-hierarkiska strukturer i sin teori (Hillier & Hanson 1987, s. 253). 
Enligt empirisk forskning om moderna urbana samhällen finns det endast en begränsad 
överensstämmelse mellan avgränsade miljöer/rum och avgränsade sociala grupper. 
Moderna städer karaktäriseras av heterogena stadsmiljöer. 
 
Som exempel refererar Hillier och Hanson till studier av två områden i London och 
Boston, för att kunna beskriva sociospatiala relationer (Hillier & Hanson 1987, s. 257-261). 
Gemensamt för de både platserna är dess genomtränglighet, avsaknaden av tydliga gränser 
mot andra områden och att det inte finns en fysisk hierarki mellan litet och stort eller 
genomfartsleder och bostadsgator. Rummen har inte ordnats med intentioner att de 
boende ska identifiera sig särskilt med vissa platser. Slutsatsen som dras är att rummet och 
den fysiska utformningen har betydelse för sociala relationer samtidigt som den 
sociospatiala relationen är icke-överrensstämmande. Båda områdena består av en 
heterogen befolkning med ett rikt socialt liv. Exakt var man bor verkar inte ha någon 
betydelse då kontaktnäten är utspridda i områdena. 
 
Ett annat exempel är Hopi-indianerna i Arizona, USA, vars klaner bor blandat men där de 
sociala strukturerna formas efter ens klantillhörighet. Därmed har inte de sociala 
grupperna några särskilda rumsliga strukturer som de identifierar sig med (Hillier & 
Hanson 1987, s. 267-269). 
 
Generellt menar artikelförfattarna att en teori som grundar sig på fysiska avgränsningar 
inte är tillräcklig för att förstå ett samhälle. Överensstämmande sociospatiala relationer 
gynnar möten mellan människor som ingår i liknande sociala grupperingar som har 
geografiska anknytningar. Dock gynnas inte möten med grupper från vidare geografiska 
områden och med större social variation. Hillier och Hanson menar att ett icke-
överensstämmande system bidrar till lokal heterogenitet och mer global sammanhållning. 
Ett sådant system är ”robust” och skulle tolerera mer lokal ”oreda”. Bebyggelse och 
rumslig organisation kan i vissa fall bidra till social ”uppdelning” och allienation (Hillier & 
Hanson 1987, s. 270). 
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Hillier och Hanson beskriver ett sätt att analysera det offentliga rummet; hur det är 
sammansatt och hur rörelser och funktioner genereras. De tittar inte på det enskilda, 
offentliga rummet utan hur olika rum är kopplade till varandra. När en enhet (ett rum) 
förändras påverkas helheten (hela staden). Man kan dränera rörelser i staden och fördela 
dessa på andra ställen - en ständigt föränderlig process. De poängterar att rutnätssystemet 
underlättar rörelser. Trädstrukturen däremot är hierarkisk. Den kontrollerar och försvårar 
rörelserna. 
 
I slutkapitlet ställs frågan om det är möjligt att planera för rumslig organisation utan 
hierarki (hierarkiska strukturer) och utan att den lokala identiteten går förlorad. En sådan 
planering bör innefatta ”icke-överensstämmelse”-modellen mellan rum och sociala 
grupper. 
 
Hillier och Hansons kan tänkas ha splittrade intressen i och med företaget Space Syntax.   
 
 
6.6 Jane Jacobs - Den amerikanska storstadens liv och förfall 
 
Jane Jacobs, en amerikansk-kanadensisk författare och stadsplaneringskritiker, blev mest 
berömd för sin bok “The Death and Life of Great American Cities” som gavs ut första 
gången 1961. 
 
Förutsättningarna för stadsliv skapas genom utformningen av den byggda miljön. Jacobs 
förklarar hur de olika delarna, gator och parker kan påverka stadens liv och tillsammans 
hänger ihop i en organisk helhet (Jacobs 2005, s. 13, s. 463). Vem som använder en park 
eller inte, beror på vem som har tillgång till den, samt när och hur staden används utanför 
själva parken (Jacobs 2005, s. 464). Mångfald skapas när många människor med olika 
livsstilar och behov lever och vistas tätt inpå varandra. Stadsmiljön blir levande tack vare 
en samling olika element som alla bidrar med sitt: små och större företag, handel, 
varierande kulturutbud och miljöer. Alla dessa element förstärker varandra och drar till 
sig människor med olika vanor, smaker och behov (Jacobs 2005, s. 173, 174).   
 
En förutsättning för mångfald är människor med olika bakgrund, vilket utgör en naturlig 
egenskap hos storstäder (Jacobs 2005, s. 169). Däremot genererar storstäder inte 
automatiskt en social och ”blomstrande mångfald”. Den är ofta ojämnt fördelad. En 
stadsdel full av liv lockar till sig besökare och boende som vill ta del av livskraften – och 
förstärker den. Motsatsen är självklar, stadsdelar som stagnerat och saknar livskraft lockar 
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till sig endast få. Det är inte invånarnas fel att en stadsdel stagnerar, felet finns i stadsdelen 
där inga ekonomiska nätverk skapats (Jacobs 2005, s. 175). 
 
Jacobs ställer upp fyra nödvändiga villkor som måste uppfyllas för att en blomstrande 
mångfald (diversity) skall kunna uppstå i en storstad (Jacobs 2005, s. 176-250). 
 
”1. Stadsdelen, och så många som möjligt av dess beståndsdelar, måste fylla mer än en 
primär funktion; helst mer än två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av 
människor som rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som kan använda 
många faciliteter gemensamt.” 
 
Med primära funktioner menar Jacobs funktioner som får människor att vistas i ett visst 
område, till exempel bostäder, skolor och arbetsplatser. En balanserad stadsdel, med olika 
funktioner, lockar folk, boende som arbetande, både natt och dag och ökar 
kundunderlaget för sekundära funktioner (till exempel lågstadieskola, daghem och 
livsmedelsbutiker som finns i området för att betjäna de primära funktionerna). Detta 
medför en tillströmning av människor från andra områden och stadsdelen berikas - både 
ekonomiskt och socialt. 
 
”2. De flesta kvarteren måste vara korta, vilket innebär att tvärgator och gathörn måste 
komma tätt.” 
 
Små, korta kvarter hjälper till att dra till sig användare av olika slag och underlättar en 
växande mångfald (Jacobs 2005, s. 213). Isolerade bostadskvarter brukar ha svårt att 
fungera socialt, den ekonomiska effekten blir lika begränsad (Jacobs 2005, s. 205). 
Blandning av primära funktioner hindras (Jacobs 2005, s. 208). ”Långa kvarter hämmar de 
potentiella fördelar storstaden kan erbjuda”, skriver Jacobs, eftersom det försvårar för 
mindre, kanske ovanliga företag som behöver ett större kundunderlag än det i det egna 
kvarteret (Jacobs 2005, s. 209). Tätt placerade gator och korta kvarter skapar 
förutsättningar för ett växlande nätverk av användare. 
 
”3. Stadsdelen måste bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick; en 
försvarlig del av dem skall vara gamla, så att den nödvändiga avkastningen också varierar. 
Denna blandning måste vara ganska finkornig”. 
 
Äldre bebyggelse i en stad är en nödvändighet för livliga gator och stadsdelar (Jacobs 2005, 
s. 215). Enbart ny bebyggelse innebär att det bara är företag som har råd med de höga 
kostnader som kan etablera sig. En blandning av företag med olika lönsamhetskrav, 
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vinstdrivande och icke vinstdrivande, är ett måste för en ”blomstrande mångfald” (Jacobs 
2005, s. 216). Gamla hus är lämpade för att inrymma kulturell, befolkningsmässig och 
ekonomisk mångfald och låter sig användas på olika sätt beroende på vem som tar dem i 
anspråk; också till nya användningsområden (Jacobs 2005, s. 222). 
 
”4. En tillräckligt hög koncentration av folk måste finnas i området, oavsett varför de 
befinner sig där. Detta gäller även de som vistas där därför att de bor där.” 
 
De första tre villkoren fyller ingen funktion om det i ett område inte finns människor. För 
en levande stadsmiljö krävs en stark koncentration av människor (Jacobs 2005, s. 233). 
Mark avsedd för bostäder bör vara så högt exploaterad som möjligt, och med många gator, 
då det tillåter en viss ”ineffektivitet” i bebyggelsen (i motsats till glest uppförd bebyggelse, 
där varje hus måste utnyttjas maximalt) (Jacobs 2005, s. 234). Som Jacobs tidigare påpekat 
bör ett område vara blandat med olika primära funktioner: bostäder, verksamheter, parker 
med flera, samt korta kvarter med många gator. 
 
Alla stadsdelar kommer att skapa varierande former av mångfald då de besitter olika 
potential. Om de fyra villkoren uppfylls, bör varje stadsdel kunna uppnå sin högsta 
potential (Jacobs 2005, s. 177). 
 
Jacobs beskriver också mångfaldens möjliga självdestruktion. Om en varierad blandning av 
funktioner i sin helhet blir exceptionellt populär riskerar platsen att bli mer enformig, 
både visuellt och funktionellt. De som har ”råd” att vara kvar representerar ofta ett smalt 
segment av de många funktioner och av befolkningen i staden.  Alla de som från början 
drogs till platsen försvinner till andra områden (Jacobs 2005, s. 273). Stora, enformiga 
zoner uppstår och mångfalden i staden går förlorad. 
 
Jacobs kan kritiseras på grund av hennes akademiska bakgrund inom journalistik. Hennes 
teorier kan också ses som förlegade då den urbana situation hon studerar och beskriver på 
60-talet i New York är annorlunda från de flesta av dagens urbana situationer. Bland 
annat en artikel i NY Times (Ouroussoff  2006) kritiserar Jacobs för att utelämna 1900-
talets framväxt av bilismen, snabbt växande befolkningstal och oplanerade 
stadsutbredningar (urban sprawl) i sina resonemang. Hennes fyra förutsättningar för 
mångfald har visat sig otillräckliga då äldre byggnader som skulle säkra ekonomisk 
mångfald på vissa ställen stigit oerhört i värde och nu ger andra ekonomiska effekter på 
sin omgivning. Gentrifieringsprocesser har uppstått vilka upprätthållit en artificiell 
mångfald i områden som inte gradvis utvecklats av lokala krafter.   
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6.7 Jan Gehl - Life between Buildings: using public space 
 
Jan Gehl är arkitekt och professor emeritus i stadsplanering i Danmark. Boken Life 
between buildings kom ut första gången, då på danska med titeln Livet mellem husene, på 
70-talet. Gehl driver numera ett privat arkitektkontor, Gehl Architects. 
 
Gehls resonemang handlar om aktiviteter i städer och om mellanmänskliga möten. Han 
beskriver hur utformning påverkar dessa aktiviteter och möten, och presenterar 
detaljerade riktlinjer för dessa utformningar. 
 
Möten och aktiviteter 
Gehl menar att fysisk planering spelar en väsentlig roll för mellanmänsklig kontakt, men 
då främst lågintensiva kontaktformer som att se och höra andra människor. Denna 
närvaro av andra människor med aktiviteter och händelser som inspiration och stimulans 
anses vara de viktigaste kvaliteterna hos offentliga platser (Gehl 2006, s.13-15). För att 
förklara sambandet mellan fysisk utformning och sociala relationer närmare kategoriserar 
Gehl alla aktiviteter till tre grupper; nödvändiga, frivilliga och sociala. De nödvändiga, 
som att handla eller gå till arbetet, är oberoende den fysiska utformningen och existerar 
ändå. Däremot är de frivilliga aktiviteterna, som t ex att promenera eller att sitta och läsa, 
starkt beroende en fysisk struktur som främjar eller lockar till aktiviteter i det offentliga 
rummet. De sociala aktiviteterna är aktiviteter som kan ge mer intensiv mellanmänsklig 
kontakt. De är inte direkt beroende av den fysiska utformningen, men ökar i takt med att 
förekomsten av frivilliga aktiviteter ökar. Således spelar den fysiska planeringen en stor 
men indirekt roll för sociala aktiviteter och därmed relationer (Gehl 2006, s. 9-13). 
 
Utformningar     
Gehl utgår från den mänskliga skalan. På detaljnivå ligger tyngden på att skapa offentliga 
rum med mjuka gränser där man kan se och höra varandra, gå, stå och sitta. Mjuka 
gränser, lätthet att ta sig mellan inne och ute och intressanta zoner runt byggnaderna som 
gör platser lockande att uppehålla sig på (Gehl 2006, s. 183-197). För att kunna se och höra 
varandra i en utemiljö krävs att rum inte är överdimensionerade, att de är överblickbara, 
att där finns ett bra avvägt ljus och inte för starkt bakgrundsljud (Gehl 2006, s. 163-170). 
För att uppmuntra människor att gå, stanna och sitta i offentliga miljöer finns flera saker 
att arbeta med (Gehl 2006, s. 133-162): t ex gåendemiljöers utformning med korta sträckor 
och varierade karaktärer, och uppehållsplatsers placering i gränszoner med bra 
mikroklimat och möblering med täta sittplatser osv. 
 
Strukturellt ligger tyngden på att samla ihop – koncentrera aktiviteter och funktioner, 
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integrera – blanda funktioner, bjuda in – bjuda in till aktivitet i det offentliga rummet, 
öppna upp – samspel mellan offentligt och privat. 
 
Att samla ihop syftar på att samla människor och händelser. Genom att offentliga platser 
lokaliseras i tydliga mönster med korta gångavstånd och längs viktiga gator eller runt torg. 
Att orientera byggnaderna mot varandra på nära avstånd. På fasadnivå är entréer och 
detaljrikedom viktiga. Affärer eller andra funktioner kan samlas ihop nära varandra. Stora 
dimensioner och en utspridning på höjden motverkar ihopsamlande (Gehl 2006, s. 81-99). 
    
Att integrera handlar mycket om att blanda. Städer har många gånger planerats segregerat 
för effektivitet och säkerhet, vilket tar sig uttryck i monofunktionalitet där grupper av 
människor eller händelser isoleras. De viktiga mötena mellan olika typer av aktiviteter 
och människor går förlorade och kan inte längre inspireras av varandra. Gehl använder sig 
av ”vardagsrumsprincipen” för att förklara att alla kan göra sina egna aktiviteter men på 
samma ställe och därmed samspela med varandra. Blandning främjas av att nya områden 
byggs etappvis (Gehl 2006, s. 101-112).     
 
Att bjuda in syftar till att göra det offentliga rummet både fysiskt och psykiskt tillgängligt. 
Givande är att arbeta med zonerna mellan privat och offentligt, att ge dem ”semikaraktär” 
och göra dem flexibla. Att se vad som händer är den största anledningen till att man 
känner sig inbjuden, vilket sådana zoner, fönster mot gatan och förgårdar främjar.  Vägen 
till aktiviteter och det offentliga rummet måste också vara kort och av god kvalitet. En 
möjlighet till många små aktiviteter utgör en start till andra behov som att ha kontakt med 
andra människor, lära sig saker och stimuleras (Gehl 2006, s. 113-120). 
 
Att öppna upp syftar på att skapa ett ömsesidigt utbyte mellan det offentliga rummet och 
alla andra funktioner. Avvägningen handlar ofta om att inte bli störd utifrån, men de 
positiva effekterna förbises. Viktiga verktyg är fönster och korta avstånd. Bilanvändande 
har egenskapen att stänga in. Shoppingområden i privata, ofta inomhus, anläggningar 
verkar nästan uteslutande segregerande och utestängande och har negativa effekter på 
övriga offentliga rum (Gehl 2006, s. 121-127). 
 
Gehl kan tänkas ha privata intressen då han samtidigt driver Gehl Architects.  En relevant 
fråga är om Gehls teorier går att lyfta från den detaljerade nivå de befinner sig på och 
användas för att analysera sociala och samhälleliga strukturer. Då Gehls resonemang 
landar i vikten av mellanmänskliga möten vilket stärks av merparter av den övriga 
litteraturen tycks det ändå vara relevant även om resonemang och metoder bör granskas 
kritiskt i vanlig ordning. 
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6.8 Sammanfattning 
 
Det framgår av forskningsreferaten att både den sociala och den fysiska strukturen anses 
ha en inverkan på segregation, integration och mångfald. Ingen av texterna påstår att det 
bara är den ena eller den andra som är av betydelse. De största skillnaderna ligger i vad 
som fokuseras på och därmed anses viktigast i förhållandet mellan det sociala och de 
fysiska rum och strukturer, som påverkas av fysisk planering. 
 
Låt oss titta på några av de begrepp och slutsatser som vi anser vara viktiga och som vi tar 
med oss som utgångspunkter i nästa del av arbetet: 
 
 
Det finns inbyggd segregation 
I den moderna, funktionsindelade staden ska invånarna bo, jobba och handla inom skilda 
områden av staden, en struktur som i sig fungerar segregerande och förklaras av Franzén. 
Kollektivtrafiken, som ska förbinda, kan både skapa möten och förstärka åtskillnaden. 
Den rumsliga åtskillnaden av olika upplåtelseformer kan på samma bidra sätt till en 
stadens ”rasifiering”, enligt Molina. 
 
 
Det finns olika slags segregation 
Man kan vara integrerad i sin stadsdel och ändå segregerad i staden. Vissa stadsdelar 
hamnar ”utanför” medan andra är ”innanför”. Lilja talar dels om främlingskap och 
åtskillnad mellan förorter och innerstad, dels om utanförskap inom enskilda stadsdelar. Ett 
segregerat område kan trots sitt läge i staden bebos av människor som utvecklat det till en 
sorts hembygd. Att ett område är segregerat behöver inte innebära att alla invånarna 
känner sig segregerade (segregationens motsägelsefullhet). 
 
 
Identitet och förankring kan påverkas 
Den byggda miljön kan försvåra för invånarna att identifiera sig och känna sig delaktiga i 
stadsdelen eller staden. Dess utformning kan försvaga känslan av tillhörighet och 
identitet. Att de boende själva får vara med och forma sin omgivning stärker känslan av 
identitet med området, enligt Liljas resonemang. Människans självbild och känsla av 
delaktighet i staden påverkas av hur hon ”bemöts” av den egna stadsdelen. Etik och estetik 
är nära sammankopplade. En invånares bild av hela staden färgas också av den egna 
livssituationen. Likt en cirkel. 
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Fysisk planering kan ha en roll 
Den refererade forskningen ger många exempel på att fysisk planering har betydelse. Den 
kanske inte är avgörande för att skapa segregation, men planeringens verktyg kan 
användas som motkraft och för att skapa förutsättningar för integration. 
 
- för staden som helhet 
Idag utgår planerare ofta från olika grupper i samhället eller olika funktioner. Svårigheten 
är att anpassa planeringen för dagens heterogena, komplexa samhällen (landsbygd, städer, 
stadsdelar etc.). 
 
Viktiga mål för dagens planerare att bita i är enligt Hillier och Hanson: 

� att skapa rumslig ordning utan hierarkiska system 
� att vid planering ta hänsyn till samband mellan arkitektur och beteende som 

innefattar ”icke-överensstämmande system”, det vill säga där samband mellan 
rum och samhällsgrupper inte är självklara. 

En stad som formas efter rutnät/nätverkssystem innebär en jämnare fördelning av 
verksamheter och människor i stället för ett ”trädlikt system” där vissa gator utvecklas till 
”stammar” och andra till ”grenar” (återvändsgator). Resonemanget stöds av både Hillier 
och Hanson, och Jacobs. 
 
Stadsdelar måste kommunicera med andra stadsdelar och gränser mellan en stads olika 
karaktärer ska vara lättöverkomliga för att skapa genomtränglighet menar Gehl, Hillier 
och Hanson. En genomtränglighet som även främjas av korta kvarter och täta gathörn 
enligt Jacobs. 
 
Med god kollektivtrafik går det att binda ihop stadsdelar och att överbygga barriärer. 
Kollektivtrafik kan användas för att främja integration genom att sammanlänka olika delar 
av staden och grupper av människor. Kollektivtrafik har ibland fördelen att skapa möten 
och att synliggöra sociala skillnader. 
 
Stadsdelar bör uppfylla mer än en funktion. Detta resulterar i blandning av både 
människor och aktiviteter som understryks av flera av teoretikerna. Bebyggelse av blandad 
ålder resulterar i olika priser och hyror i staden vilket öppnar dem för invånare med olika 
socioekonomiska bakgrunder menar Jacobs. Den ekonomiska mångfalden kan även 
uppnås av blandade upplåtelseformer som Molina påpekar. 
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- för det offentliga rummet 
Att inte privatisera det offentliga rummet är att verka mot segregation. Thörn för 
resonemang om att det offentliga rummets roll ska innebära ett tillfälle för möten mellan 
främlingar, en plats för skillnader och en plats för politiska möten och demonstrationer 
där samhällets konflikter och ojämnlikheter blottas. Det är en plats där demokratin kan 
uppfylla sin huvudsakliga roll – att låta höra och att höras. 
 
Möten mellan ”skilda världar” ger upphov till kreativitet och produktivitet, menar 
Franzén och får stöd av Gehl. Offentliga platser kan bidra till ökad känsla av identitet och 
delaktighet i staden, menar Lilja. Thörn understryker att det är de mest utsatta i en stad 
som uppskattar offentliga platser mest. 
 
Rätten till staden är i mycket kampen om det offentliga rummet. Vem som har rätt till det 
ges också en maktposition från vilken han eller hon kan styra vad som skall finnas och 
synas – ges plats åt – i det offentliga rummet. 
 
 
- för platsens utformning 
Fysisk planering och utformning kan spela en stor roll vad gäller offentliga rums 
kvaliteter, vilket i sin tur kan främja aktiviteter och möten, något som Gehl fokuserar på. 
Till exempel kan det underlättas i ett område genom att det erbjuds sittplatser av hög 
kvalitet eller en viss placering av entréer. Att se och höra andra främjar både ytliga och 
djupa möten. De frivilliga aktiviteterna kan generera sociala aktiviteter, vilket ger fysiska 
strukturer en indirekt påverkan. 
 
Bostadsområden kan utformas så att de skapar en känsla av vardagsrum för de boende, 
genom små aktivitetsplatser som blir knutpunkter för samtal, resonerar Lilja. 
Estetiska värden framhålls som viktiga av Lilja. En plats måste vara estetiskt tilltalande om 
den ska kunna skapa ”tillhörighet”. 
 
Platser där människor har nära till varandras hem, till fönster och ingångar som 
kommunicerar med varandra, ger bättre förutsättningar för grannskapsinteraktion, något 
som Molinas studier visar och Gehl resonerar kring. 
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7. Intervjuer med planerare och forskare i Göteborg 

 
 
Nedan följer sammandrag och citat av de åtta intervjuade. Intervjuerna återfinns i sin 
helhet i bilaga. Därefter följer diskussion angående det insamlade materialet. 
 
 
7.1 Åsa Askergren 
 
Planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Göteborg. Arbetar just nu med program för 
utveckling av Heden och Avenyn, samt Grönsakstorget och Kungstorget. Tyngdpunkten i 
Åsas arbete är de offentliga platserna varför hon också utgår från dessa i sina resonemang. 
Hon anser att kanaliseringen ut av det som står i ÖP är svår, och föredrar istället att prata 
om de specifika exempel hon arbetat med för att kunna vara mer konkret.   
 
Åsa menar att det viktiga är att göra offentliga platser för ALLA. Hon förklarar också att 
fokus bör ligga på platsernas kvaliteter vid planering; ”att man kan skapa vackra, robusta 
platser som funkar. Och då uppfyller de sin tanke, att då hittar de folk som vill vara där 
platserna(…)”. Att i förväg bestämma vem eller till vad en plats ska användas, som att 
skapa ett torg för skateboardåkare, är inte gynnsamt, utan platser får naturligt sina 
användare. Ett grepp att arbeta med är att möjliggöra för uteserveringar runt ett torg och 
samtidigt säkra att det finns bänkar och sittplatser tillgängliga där inte konsumtion 
efterfrågas som motprestation. Ett konkret exempel är en vattentrappa ner till kanalen vid 
Grönsakstorget i Göteborg. Där föreslås också att gräva ner parkeringsplatserna då de inte 
ger en god stadsbild men är viktiga för att göra innerstaden tillgänglig för alla. 
 
”För att skapa ett bättre samhälle så är våra öppna platser viktiga. För en bra demokrati. 
De offentliga platserna är en del av staden, viktig grammatik liksom.” Torg som Gustav 
Adolfs Torg och Götaplatsen beskrivs som mycket viktiga ur demokratisynpunkt även om 
de råkar ut för kritik om att vara tomma och trista. Just tomheten beskrivs ge plats åt 
offentligt liv. ”Men ta till exempel Gustav Adolfs Torg, det kanske inte ska ha uteplatser 
trots sitt läge, mycket sol med mera. Det är ju där som demonstrationer och i viss mån 
fester och sådant startar upp. Det är viktigt med sådana ytor också (...) Skulle inte den 
platsen vara tom så skulle det inte gå att fylla platsen med innehåll.” 
 
Bostadsintegration tillskrivs också relevans trots att Åsa inte själv arbetar med de frågorna. 
Åsa förtydligar att det hon pratar om angående detta är hennes personliga åsikter och inte 
nödvändigtvis stadsbyggnadskontorets. Hon ser det som en politisk åsikt. Hon föreslår att 
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bygga mer kvartersstad vilket skulle öka utbudet av bostäder och ge möjlighet att sänka 
priserna. Kvartersstad som struktur tillåter lägenheter av olika kvalitet där hyrorna i 
skuggiga bottenplanslägen kan hållas nere och bidra till en spridning i prisbilden. Sådana 
satsningar skulle minska gentrifiering , skapa en omflyttning och därmed kunna ändra på 
dagens segregationsmönster. Även i ytterområden går det att komplettera med 
kvartersstad men då runt torg och i redan bebyggda områden. Det är däremot inte 
gynnsamt att bygga kvartersstad i områden som har andra kvalitéer. 
 
I vissa ytterområden kan det också vara givande att rusta upp en påver utemiljö vilket 
skulle bidra till kvarboende. Kvarboende i sig beskrivs som positivt för att motverka 
segregation genom att det skapar stabilitet i områden, men också omflyttning krävs för att 
bryta de mönster av segregerat boende vi har idag. Satsningar som på Angered centrum 
(område som anses socioekonomiskt svagt) tyder på att det finns stora mål. Gårdsten 
framhålls som ett gott exempel på en förort med dominerande stora hyreshus där man 
kompletterat med radhusbebyggelse och fastighetsägare tillsammans med andra aktörer 
gått ihop för att rusta upp. Angående förortsområdena anser Åsa att man borde sluta älta 
och klaga på dem då de redan är byggda, samtidigt som hon personligen anser att de är 
förskräckliga och borde rivas. Men hon tillägger att många bor och trivs där och att man 
bör arbeta med att rusta upp utemiljöerna. 
 
Förklaringar till Göteborgs segregation tillskriver Åsa främst den rådande bostadsbristen, 
en liten andel lägenheter och förhållandevis bristfällig kollektivtrafik. Hon jämför 
bebyggelsestrukturen i Stockholm och pratar om områden med halvlåga lamellhus som 
vare sig är förort eller innerstad; ”Sådana finns ENORMT många i Stockholm. Först har 
man innerstaden, sen kommer den här smalhuslängan, sen finns de lite mer 
miljonprogramsområden, Rinkeby till exempel. Ihop med de här smalhusen ligger ganska 
stora mattor med egnahemsbyggen. Lite mindre, ganska fina villor. Små ihopvuxna 
områden. I Göteborg är det liksom, det är staden, sen är det de här satteliterna, 
miljonprogrammen, och sen så är det enorma villaboenden.” Smalhuslängan med 
lamellhus beskrivs binda ihop staden, både geografiskt men även med den blandande 
sammansättningen av boende. 
 
I Göteborg satsas det mycket på att bygga nya bostäder och det är ett hårt tryck med snäva 
tidsplaner på stadsbyggnadskontoret. Åsa resonerar lite kring de nya bostadsområdena i 
Göteborg där sol och havsutsikt styr utformning i förhållande till kvartersstad som helst 
bör utvecklas över tid.”På Norra Älvstranden så där kan jag tycka, så är det mycket 
bostadsområde. Och man har byggt ett köpcenter i närheten. Men om man bygger över 
tid då kanske det förändras lite grann. Om 30 år kommer man uppleva det på ett annat 
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sätt, möjligtvis.” 
 
Åsa har också stark tilltro till sin yrkeskårs kunskap om hur staden bör utformas men 
förklarar att det är många frågor som måste lösas samtidigt vid planering vilket kan skapa 
problem. Den politiska styrningen är mycket påtaglig, liksom mål och strategier uppställda 
i översiktsplanen. Starka exploateringsintressen påverkar mycket; ”Det är ju inte vi som 
bestämmer om det ska byggas där eller där, utan vi är ju ett redskap för entreprenörer och 
de som vill satsa.”  Åsa resonerar vidare kring vem det är som styr vad som finns i staden 
och hur olika funktioner påverkar varandra. Hon beskriver Avenyns karaktär av enklaver 
av nattklubbar, några affärer, och kultur, och dess brist på aktiviteter och dess låga status 
som paradgata. Fysisk planering kan här styra att det ska finnas lokaler men vad de ska 
användas till ligger i fastighetsägarnas händer, dock kan det finnas en diskussion kring det 
med stadsbyggnadskontoret. Det finns planer på att ”fräscha upp” Avenyn och förstärka 
shoppingen där, vilket kanske skulle tränga ut nattklubbarna, lyfta hela gatan och ”spilla 
över på andra”. Åsa påpekar att det i Nordstaden finns mycket liv och att alla kommer dit 
för att det finns både dyra och billiga affärer. Åsa talar också om andra aktiviteter som 
events, Gothia Cup, en aktivitetspark och cirkus och då främst på Heden. I anknytning till 
Avenyns shopping, kultur och nattliv beskrivs det som ”en schysst mix i stan”. 
 
Angående teorier som används i det dagliga arbetet nämns Gehl. Angående 
arbetsprocesser anses analysmatrisen (utvecklad av S2020) och konsekvensanalyser vara 
bra stöd liksom budgeten för Göteborg med formuleringar att hänvisa förslag till. 
 
 

77.2 S2020 
 
S2020 är en stödförvaltning (för andra förvaltningar) inom Göteborgs Stad med uppgift att 
se till att sociala frågor får lika stor betydelse i kommunal planering som ekonomiska och 
ekologiska. S2020 är noga med att påpeka att det inte handlar om något projekt eller 
uppdrag eftersom ”social hållbarhet inte är något tillfälligt behov”. S:et i S2020 står för 
“socialt hållbar utveckling” och året 2020 är då de sociala frågorna skall ha nått sitt mål. 
Vi gavs tillfälle att intervjua tre personer, samtidigt, på S2020: 
 
Lars Lilled: I grunden beteendevetare har bland annat varit chef för Mångfaldsenheten. 
Idag är han verksamhetschef för S2020. 
Vanja Larberg: Arkitekt, arbetar på S2020 med att ta fram metoder för att lyfta fram de 
sociala frågorna i planprocessen. 
Sören Olsson: Professor emeritus i socialt arbete, har i ca 30 år forskat kring 
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boendemiljöer och arbetar idag på S2020 med att ta fram metoder för att lyfta fram de 
sociala frågorna i planprocessen. 
 
Just nu arbetar gruppen tillsammans med Göteborgs Stadsbyggnadskontor med att ta fram 
en matristabell. Den är som en webbaserad ”kunskapskälla”, till vilken planerare och 
politiker ska kunna vända sig vid frågor inom planeringsarbete. 
 
Lars säger att ”det är självklart att fysisk planering har en påverkan” på integration och 
mångfald. ”Men främjar den?” frågar han retoriskt och fortsätter ”man kan leda hästen till 
vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka”. ”Det går inte att skapa integration med 
fysisk planering, men man kan skapa fullständigt omöjliga lösningar för att man ens ska 
kunna jobba med frågan” och ger exempel som gated communities. Lars förklarar vidare 
att det, inte minst genom viktiga markeringar i den fysiska planeringen, är viktigt att 
motverka segregation. ”Men segregationen för mig handlar mycket mer om rätten till 
staden”. Som exempel förklarar han att vissa ord och uttryck som används i arbetet med 
att motverka segregation kan påverka vem som känner ”rätten till staden” och vem som 
inte gör det; ”som trygghet. Trygghet för vem då? Eller skönhet, får inte fula människor 
vara där då? Grundprincipen är att staden är allmän”. 
 
Segregationen har i botten en klassmässig grund. Lars menar att det egentligen inte är 
svårt att ”översätta” politiska mål om integration och mångfald till den byggda miljön. 
Problemet finns snarare någon annanstans, som till exempel i mångfaldsbegreppet, som 
inte bygger på tillräckligt stark socioekonomisk grund. ”När vi pratar om segregation i 
staden så räknas det inte som ett mångfaldsbegrepp, utan det följer 
diskrimineringslagstiftningen alldeles för hårt”. Mångfald innefattar så pass många olika 
aspekter; det är exempelvis svårt att avgöra vad sexuell läggning har för ställning i ett 
område med ett högt prisläge gentemot ett med lågt. ”Det var alldeles för länge sedan man 
såg klassbegreppet i en uppdragsbeskrivning”. 
 
Sören går lite längre än Lars och säger att en översättning av politiska mål till den byggda 
miljön ”inte finns idag alls”. Även om kommunen äger marken och har planmonopol och 
därmed skulle kunna styra mycket, är det enklare och billigare att överlåta ansvaret till 
storföretag ”som matchar detta och är villiga att gå in och bygga stora enheter”. 80 % av 
stadsbyggnadskontorets kostnader betalas av exploatörer, berättar Sören; ”det finns därför 
också en väldig press, ibland krav på, att det skall byggas fort”. För exploatörerna är det 
ofta billigare att bygga storskaligt, vilket innebär att det blir svårare att planera och 
bevara. ”Just den typen av storskalighet gör bevarandefrågorna nästan omöjliga eftersom 
byggherrar tjänar på att det nästan är kalhygge när de börjar bygga” fyller Lars i. Med 
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marknaden följer ett kortsiktigt tänkande som sätter ramarna och däri ryms inte mångfald. 
Lars fortsätter: ”ÖP är ju bara rekommendationer. Om mål som integration och mångfald 
vägs mot argument som tid och lönsamhet så har ÖP inte en chans”. 
 
Vanja nämner att hinder även uppstår inom kommunförvaltningen som består av många 
olika enheter och bolag som ”innebär motsättningar mellan de två intressena – mångfald 
och ekonomisk lönsamhet”. 
 
Forskare säger att det går att bygga billigare, så länge det inte sker på prissättarnas villkor, 
”så det finns en resa kvar att göra”, säger Lars. ”Städer är i grund och botten en 
konstruktion för sociala aktiviteter” citerar Lars en arkitekt på Chalmers. Grundfrågan, 
fortsätter han, är också varför vi ska planera. I PBL står det att planering sker för att skapa 
goda och jämlika levnadsförhållanden för denna och nästa generation. Svaret, menar Lars, 
är kanske snarare för att fördela samhället. Det pratas om bostadsbrist samtidigt som 
byggnader rivs och ”frågan för politikerna blir att avgöra vad ett värde är, är det 
fastighetspriset eller människovärdet?”. ”Man kan glömma att marknaden ska skapa 
mångfald. Marknaden går på säkra kort hela tiden, vilket innebär stora enklavsystem. 
Mångfald kommer snarare från informella eller goda politiska initiativ. Marknaden 
behöver inte skapa mångfald så länge det finns en segregerad marknad med tillräckligt 
många köpare”, avslutar Lars. 
 
Vanja Larberg nämner Norra Sorgenfri i Malmö som ett exempel där byggandet sköttes av 
många mindre fastighetsägare, 35 stycken. Det innebar ett utvecklingsarbete i 
långsammare tempo. Allt revs inte och byggdes nytt, vilket medförde att verksamheter 
som uppfördes hade råd och möjlighet att finnas kvar en längre tid, även när det byggs 
nytt igen. ”Man var tvungen att förhandla” fyller Sören i. 
 
Barriärer mellan stadsdelar hindrar kontakter mellan människor 
Den intervjuade gruppen lyfter fram problemen med barriärer i staden och vikten av 
”utbyten” mellan stadsdelar. Ett exempel är hamnbanan som idag skär rakt igenom 
Hisingen och har Biskopsgården på ena sidan och det nya, dyrare Älvstranden på andra. 
Att det är marknaden, som inte bedrivs med integration som främsta mål syns här tydligt; 
”annars kan man ju inte förstå hur hela Älvstranden blir någon slags svindyr nyfunkis?” 
säger Lars. 
 
Stadens centrum befolkas av väldigt många olika grupper. ”Där sker kontakter”, säger 
Sören. Men ute i en förort som Hammarkullen är situationen helt annorlunda menar han. 
”De som bor i Askim åker aldrig dit, och egentligen skulle man behöva göra något i 
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Hammarkullen”. Sören nämner hur han arbetat med områdena på Hisingen nära älven 
och med det fattigare Biskopsgården. ”Det finns barriärer mellan områdena, och bosatta i 
Biskopsgården har väldigt svårt att ta sig ner till vattnet”. 
 
 
7.3 Einar Hansson 
 
Einar Hansson är arkitekt och forskare i stadsstudier, författare och guide i Göteborg sedan 
många år. 
 
Einar börjar med att återge en historisk kontext till utvecklingen och situationen i 
Göteborg. Han beskriver segregationen i Göteborg som väldigt stark. 
 
Socialdemokraterna lade grunden för den sociala bostadspolitiken. På 80-talet växte de 
nyliberala idéerna i landet och en äldre bostadsmodell kom tillbaka, statliga bostadslån 
drogs in med mera. Einar ger Stockholm som exempel där nästan allt sålts ut. ”Ett system 
där alla förlorar”, säger Einar. 
 
”Även att stadsdelarna ligger så utspridda är ett problem”, säger han. ”De är som 
bilförsörjda öar. Ett problem är att man inte kan röra sig bra IGENOM en stad, som Jane 
Jacobs sade. Här är den fysiska uppdelningen ett problem”. Han menar att Jane Jacobs har 
rätt i mycket av vad hon säger, men att i Sverige komma tillbaka till ”gamla Brooklyn” 
som hon beskriver i sin bok, skulle vara mer eller mindre omöjligt då politiken är alldeles 
för fast reglerad och han tillägger att ”finns det bara ett sådant område i en stad blir det 
snabbt gentrifierat och kan kanske inte överleva”. 
 
Einar påpekar att bostadsbristen är för hög, inte minst för unga, liksom trångboddheten, 
där invandrare är extra påverkade – ”man måste tänka på de fysiska åtgärderna samtidigt 
som de sociala”. 
 
Vidare säger Einar att Göteborgs översiktsplan är otydlig. Det står att segregationen skall 
minska, men det är mindre förklarat hur, en svårighet han är högst medveten om. Han 
beskriver att egentligen tror ingen att en ”tjusig stadsplan skall lösa segregationen”, men 
att det ibland låter så och ger som exempel byggande av blandade bostadsformer. 
 
Einar ser de ekonomiska prioriteringarna som en del av hindren. Både stad och stat har 
idag mindre pengar, och då också mindre makt att röra sig med. Exploatörer står för 
plankostnaderna, och ”…nu finns det ju så kallade ”paket”, exploatörerna betalar en 
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jättestor del för planarbetet, jag vet inte hur mycket, men då är det ju klart att om de ska 
betala så har de ju en påtryckningsmöjlighet” säger Einar. Stora bolag bildas för vissa 
områden medan det i andra områden, som till exempel Biskopsgården, är ett väldigt 
pusslande med ”det lilla”. 
 
Einar beskriver hur det lätt blir att så man bara jobbar med områden som har ”uppenbara” 
problem, som till exempel Rosengård i Malmö eller Angered i Göteborg, ”då tycker jag 
Biskopsgården är jätteintressant med sitt steg för steg… Med stadsdelar ”på den negativa” 
sidan av skalan går det att åtgärda problem. Det säger sig självt. Det går att förbättra för 
dem som bor där, ryktet med mera. Men frågan är hur mycket det hjälper i längden? Vad 
kan man till exempel göra i Askim? Det är ett av de mest segregerade områdena fast på 
andra sidan av skalan. Där är det extremt ensidigt vad gäller bostadstyper. Bara stora villor 
(…) Hur förbättrar man Askim? Vem vill det? Vill någon det?” frågar Einar retoriskt. 
”Stadsbyggnadskontorets mantra är ju ”bygg lägenheter eller billiga bostäder i Askim”. Det 
tror jag inte löser hela frågan men det kan ju hjälpa”. 
 
Att blanda skulle inte lösa allt, säger Einar, men kan hjälpa. Byggandet av hyreslägenheter 
i Askim och villor i Gårdsten går trögt, men som ett gott exempel ger han uppförda så 
kallade ”bokaler” i Rosengård, Malmö. Självklart kan personer bo och jobba i samma 
område, säger Einar. Ett annat bra sätt är till exempel att placera tvättstugor utomhus, 
vilket skulle medföra möjligheten att tvätta även nattetid och möjligheten att bygga 
studentlägenheter i bottenplan. 
 
En åtgärd som saknas i Göteborg är ordentliga knutpunkter, säger han. Att satsa, prova 
mer med kollektivtrafiken borde göras – kanske binda ihop med nya tåg. Einar förklarar 
att ”gräddfiler byggs åt Askim- och Torslandabor, sen byggs det mer spårvägar. Men vad vi 
brukar säga då, de vill inte integration med K2020 (Projekt för hållbar kollektivtrafik). De 
områden som har ”låg status” hamnar fortfarande som blindtarmar i 
kollektivtrafiksystemet. Ingen åker igenom. Inget lockar folk dit, säger han och ger ett 
exempel: ”Torslandabussarna passerar 100 m från Vårväderstorget utan att ens stanna. 
Man blandar dem som flyglinjer, Askim C, Torslanda C. Inget tal om integrerande alls. 
Väldigt outvecklat, vilket är tråkigt när man gör en så pass stor satsning”. 
 
Segregationen i Göteborg är låst. Ibland talas det om frivillig segregation, men den kanske 
mest gäller för välmående områden såsom Askim eller Älvstranden? ”Segregationen i 
Sverige är så fast, den är så låst. Områden där det bor mycket invandrare och fattiga 
svenskar räknas som en sort, ”dem”, människorna. Det som kallas segregerad stadsdel är 
oftast på det sättet. Vilken är frivillighetsfaktorn? Vill de alkoholiserade ungdomarna 
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verkligen bo i Biskopsgården? Varför? För att träffa andra alkoholiserade ungdomar? Vill 
grekerna verkligen bo i Brooklyn, för att träffa andra greker? Det ger inte exakt samma 
svar. Man måste kunna se båda delarna. Det finns grupper som verkligen behöver 
förstärka sin roll. Bo tillsammans och skapa en identitet” förklarar han och fortsätter 
”Angered till exempel, det är för trasigt och utspritt för att det ska fungera som en stad. 
Man ska inte planera stadsdelar så som Angered. Det finns en busslinje men den dras ofta 
in och det är för långt för att cykla. Dumt har man byggt i alla år. Ska man ha högsta 
tänkbara ambition, då ska man kanske inte bygga tre likadana Älvstranden…”. 
 
Einar menar att tiden har spelar en viktig roll och att från början planera för ett 
”lyckosamt” område kan vara svårt så som det ser ut idag. ”Det är inte det att idéerna inte 
finns, men byggbranschen är ”supermarknadfierad”. Man har ambitioner men så blir det 
ändå Peab, Skanska eller något liknande som bygger och då har man inte så mycket att 
säga till om ändå. Byggmonopolet gör det omöjligt att göra vissa saker. Det är mycket 
bättre om folk kan visa på konsekvenser”. 
 
 
7.4 Lisa Wistrand 
 
Lisa Wistrand är samhällsplanerare med magister i kulturgeografi och arbetar i 
översiktplanegruppen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Det sociala perspektivet med 
fokus på människor har alltid varit kärnan i Lisas arbete, och hon strävar efter att hitta 
verktyg, fördjupa och förtydliga visionerna och strategierna för att det ska gå att översätta 
och för att handläggarna ska förstå vilken betydelse varje plan har för hela staden eller 
hela regionen. 
 
ÖP talar om att och hur integration ska uppnås på arbets- och bostadsmarknaden och 
genom att skapa mötesplatser, men det är mycket komplicerat att översätta dessa mål. 
Därför arbetar man mycket med blandning som är lättare att mäta och som handlar om 
mer än bara variation i upplåtelseformer utan snarare om en upplevelse. 
 
Angående bostadssegregation så hänvisar Lisa till forskning av Roger Andersson som visar 
på en benägenhet för ökad arbetslöshet hos individen om den är hög i grannskapet. ”Att 
det finns sådana effekter av segregation som kanske skulle kunna åtgärda med en större 
variation av bostäder. Då blir det också svårt att översätta politiska visioner eller mål, och 
att mäta dem. Det är lättare att mäta blandning om det är det vi vill uppnå, men det är 
egentligen integration vi vill uppnå”. 
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Lisa visar en övertygelse om att det inte är problemfritt att göra alltför tydliga 
rekommendationer om hur integration och mångfald uppnås. Sådana ”färdiga lösningar” 
är sällan hela lösningar och hon tror snarare på att ge bra verktyg till handläggarna. Hon 
håller med om att det finns en problematik även med att vara för abstrakt men vill snarare 
se det hela som en lärprocess än som lösningar. Tre verktyg nämns särskilt. Det första är 
konsekvensanalys som kan användas för en detaljerad utvärdering av förslag utefter olika 
aspekter. Det andra berör medborgardialoger och är ett arbetssätt som utarbetats av Gehl 
Arkitekter. Det ger konkreta arbetssätt som workshops för att involvera medborgare tidigt 
i processen. Det tredje är analysverktyget är utformat som en matris av S2020. Den 
kompletterar arbetet för sociala frågor vilket kan jämföras med de tydliga arbetssätt som 
finns vid inventering av skog, biotoper eller liknande. Analysverktyget ska ge en 
kunskapsbas, verktyg, goda exempel och syfta till en översikt angående hur 
planeringsbeslut på ett ställe påverkar andra ställen och hela staden. 
 
På frågan huruvida Lisa anser att det är ett problem att översiktsplanen inte är ett styrande 
dokument som detaljplanen, då segregation och integration är något som påverkar och 
påverkas av hela staden, svarar hon att hon inte tror det. ”Ibland kan man säga att något är 
utanför planområdet och där gör man ingenting, eller man anpassar planområdet utefter 
vad man vill åstadkomma. Oavsett så ger planer effekter någon annanstans”, säger hon. 
”Vi föreslår åtgärder. Men allt kan vi inte styra eller påverka i en plan. Vi har skapat 
förutsättningar. Vi har fixat så det kan vara handel i bottenvåningen. Sen är det upp till 
nästa steg. Samhället utvecklas över tid och det har stor betydelse för hur det verkligen 
blir eller omhändertas”. 
 
Lisa ger ändå några exempel i förbifarten på generella åtgärder att jobba med; bryta av 
kvarter för att skapa en mänsklig skala, kompletterande bebyggelse, och behovet av 
balans, alla dimensioner och mjuka övergångar mellan privat, halvprivat, halvoffentligt 
och offentligt. Men Lisa är noga med att påpeka att ”man kan inte bara jobba med det 
estetiska”, om ”man inte har de grundläggande förutsättningarna som handlar om, till 
exempel, känslan av att känna sig säker i trafiken, eller trygg, att kunna gå. Eller 
klimatskydd och så vidare”. Lisa förklarar att hon aldrig säger till planerare precis hur 
något skall göras. ”Ja, jag aktar mig för att ge recept. Det är många som frågar ”ska det vara 
40-60 för att ge blandstad?” Nej, jag aktar mig för det, för det finns inga hela svar för det. 
Det rymmer inte hela sanningen. Till exempel två områden som kanske är lika blandade, 
men har helt olika kvaliteter” säger hon och tillägger att det är viktigt att varje planerare 
tänker själv beroende på situation. ”Det finns en risk att antaganden eller sådana ”recept” 
blir för generella och inte passar in på just ett specifikt område. Det är till exempel därför 
trygghetsrubriken i en planhandling kanske blir lite ihålig. Det känns som att man 
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beskriver den slentrianmässigt”. 
 
När det gäller hinder i planeringen börjar Lisa prata om kortsiktiga intressen, men hon 
anser inte att de alltid är till problem, ”…sen det här med kortsiktiga intressen. Det har jag 
tänkt på väldigt mycket. Man pratar ofta om det kortsiktiga som något negativt. Det är ju 
positivt om det försörjer det långsiktiga. Det kan kännas kortsiktigt, bara det går åt rätt 
håll, så att säga. Marknaden tjänar på det kortsiktiga, men hela staden tjänar på det 
långsiktiga. Många pratar om att skapa flexibilitet och att människor ska kunna välja vad 
de vill. Därför är det väldigt svårt att ge ett recept. Man har liksom utrymme för att ta in 
sådant man inte visste. Men det är lite läskigt, för man vet aldrig. Då är det lättare att styra 
upp allt i detalj, men det är kanske inte nås långsiktigt. Ger planen allt, då ger man ju inget 
utrymme för nästa skede. Det är svårt”. 
 
 
7.5 Ove Sernhede 
 
Ove Sernhede är föreståndare för Centrum för Urbana Studier Hammarkullen, ett 
samarbete mellan Chalmers och Göteborgs Universitet. Han är professor i sociologi vid 
Göteborgs universitet. 
 
Ove anser att fysisk planering knappast har någon inverkan på integrationsprocessen och 
mångfalden; ”Det spelar ingen roll hur jävla fräcka hus du bygger eller hur stora offentliga 
arenor du skapar, du bryter inte de mönstren ändå. För det är helt andra typer av mönster 
som har att göra med skiktningsprocesser i stadens utveckling.” 
 
Dessa mönster beskrivs som sociala skiktningsprocesser i samhället och vikt läggs vid 
arbetslöshet, dåliga betyg i skolan och socialbidragstagande som har en högre 
koncentration i vissa förortsområden. Ove uttrycker en viss misstro mot aktörer inom 
fysisk planering och beskriver dem som naiva och blåögda inför social och kulturell 
dynamik. ”De har ingen förståelse för vad det är som får folk att röra sig i stadsrummet på 
olika sätt och varför inte vissa människor rör sig i stadsrummet överhuvudtaget.”   
 
Kärnan i Oves argumentation består i att stadens alla delar ska vara fungerande och att alla 
ska känna rätten till staden. ”Man måste jobba med att få de här stadsdelarna i 
ytterområdena att bli levande fungerande stadsdelar där framförallt barnen i skolan 
upplever att de är delaktiga i samhället. Upplever de inte det, utan om de upplever att vara 
en slags andra klassens medborgare och känner sig inlåsta i de här förorterna, så är det 
oerhört svårt att bryta de mönstren.” 
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”Jag menar att när folk är delaktiga i Chinatown så kan de känna sig delaktiga New York. 
Det är ju inget problem. Det har att göra med att de som bor i Chinatown de har 
funktioner, de har jobb där, det är en levande stadsdel som fungerar. Det är ju inte de här 
stadsdelarna som finns här ute utanför Göteborg, Malmö och Stockholm.”   
 
Ove pekar på att även segregerade stadsdelar som Chinatown, kan vara fungerade delar av 
en stad som människor känner sig delaktiga i. Anledningarna till att situationen är 
annorlunda i Göteborg är flera; samhället genomgår förändringar där 
tillverkningsindustrierna försvinner till förmån för “kunskapsindustrin”. Därmed görs 
satsningar på medelklassen som redan har en relation till utbildning och kunskap, vilket 
innebär att segregationen ökar. Bostadsmarknadens avreglering är en del av denna 
samhällsutveckling och ett resultat av en viss stadsutvecklingspolitik, som har lett till 
bristen på hyresrätter i centrum. Lönsamheten, och då den kortsiktigt ekonomiska, 
prioriteras framför allt. Ytterområdenas geografiska placering är också en bidragande 
faktor till segregationen då de ligger på stora avstånd från varandra och innerstaden. Detta 
skapar isolering. Även innerstadens gentrifieringsprocesser bidrar till segregation.   
 
Ove belyser en viktig dimension genom att påpeka att det finns mycket mångfald i 
Göteborgs förorter i fråga om möten mellan många olika etniska grupper. När han säger 
detta syftar han på den förort han själv är verksam i, Hammarkullen, och menar att det 
finns andra förorter som är extremt homogena som exempelvis Askim. Problematiken 
ligger inte inom områdena utan i samspelet mellan ytterområden och resten av staden. 
 
Som förslag på åtgärder framhävs att skapa mötesplatser vilket kan göras med ett 
ungdomens hus i centrum. Där kunde innerstads- och förortsungdomar träffas och “hålla 
på med hiphop”. Ett annat exempel som Ove tar upp är grönsakshandlare som finns i vissa 
förorter som drar innerstadsbor för att handla. 
 
Vi för ett resonemang med Ove om huruvida blandning av funktioner som används av 
olika sociala grupper kunde skapa tillfällen för möten och en större mångfald på stadens 
offentliga platser. Ove håller delvis med om detta, men hans resonemang vittnar om att 
sådana lösningar blir tandlösa då de berör en så liten del av problematiken. ”Arbetsplatser 
är ju jättebra absolut, men problemet är ju att här i Angered är folk arbetslösa i väldigt hög 
utsträckning.”   
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7.6 Hans Linderstad 
 
Väg- och vattenbyggnadsingenjör. Arbetar med infrastrukturfrågor på stadskansliet. Har 
tidigare arbetat som trafikplanerare, med översikts- och detaljplanering och energi- och 
bostadsfrågor på stadsbyggnadskontoret. 
 
Resonemangen grundar sig i en tro på att planerare kan skapa fysiska förutsättningar för 
integration men inte helt säkert för mångfald. ”Planering är bara en utav pusselbitarna. 
Och att det är viktigt att betona det och resonera kring vilka de andra bitarna är. Hur tar 
man ett helhetsgrepp?” Hans menar att problematiken i hög grad också har en social och 
ekonomisk grund. Han är noga med att påpeka att det inte finns någon lösning för hur 
man ska arbeta med segregationsfrågor i planering, att det ännu inte finns någon som 
knäckt den nöten. ”Någonstans är det väl också att vi inte hittat, och inte någon annan 
heller, nycklarna för att åstadkomma ett bättre, segregationsdämpande och integrerande 
stadsbyggande.” Ändå presenterar han några sätt att jobba på. 
 
Angående boendesegregationen anses blandade upplåtelseformer och hustyper vara av 
vikt. I hyreshusområden har Hans varit delaktig i att komplettera med radhus- eller annan 
typ av bebyggelse just för att öka integrationen. ”… men det är nog mindre framgångsrikt 
att se till att det finns hyresrätter i Askim där det är stort ägandeområde.” säger Hans och 
förklarar att det är svårt att skapa tillräckligt stora tomter för hyreshus i villaområden, 
särskilt då kommunen inte äger så mycket mark. Det grundar sig också i dagens 
bostadspolitik med bruksvärdessystemet som gör det olönsamt att bygga hyresrätter då de 
inte finansierar sig själva. Likväl är det svårt att sälja hustyper som villor i områden som 
Angered med merparten stora hyreshus. Få är beredda att betala miljonbelopp för ett 
sådant läge.   
 
”Numer måste sådana uppdrag vara upphandlade, så det går inte att säga till bostadsbolaget 
att bygga nya bostäder av sociala skäl om de inte är lönsamma.” Hans syftar på uppdrag 
som är socialt samhällsnyttiga och menar att ny EU-lagstiftning har inneburit en 
omtolkning av den svenska allmännyttan. Detta medför en minskning av kommunens 
inflytande till förmån för ekonomisk lönsamhet. Politiken har stor makt att bestämma 
exempelvis blandning men ekonomiska kortsidiga aspekter prioriteras. Sådan lagstiftning 
fanns exempelvis inte när man vidareutvecklade Gårdsten som är ett lyckat projekt. För 
kommande projekt på Centrala Älvstaden är Hans tämligen säker på att hyrorna kommer 
bli mycket dyra och därför inte tillgängliga för alla. Dyrare hyror som bättre avspeglar det 
centrala läget och korta restider skulle motverka omvandlingen till bostadsrätter. 
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”I Gårdsten, där fanns Poseidon som är en bit av allmännyttan, Bostadsbolaget som är en 
annan del, på varsin sida av en dal. Det var först när man slog ihop dem som man fick ett 
helhetsgrepp. Det var alltså en ganska drastisk förändring, man sålde hus till varandra på 
något sätt och så bildade man ett eget bolag som är väldigt drastiskt egentligen. Och man 
rev hus osv. det är ganska drastiska och fysiska grepp man måste ta för att för att lyfta upp 
sig ordentligt.” Gårdsten (hyreshusområde från 60-talet som ansetts socio-ekonomiskt 
svagt) lyfts fram som ett mycket bra exempel där man arbetade med ett helhetsgrepp. Just 
helhetsgreppet som förutom stora summor satsat kapital innebar omstrukturering av 
ägande bland fastighetsbolagen, fysisk upprustning och satsningar på flera andra nivåer 
och funktioner i samhället visar att problematiken rör sig i många fält och därmed bör 
behandlas så. Aktörer som arbetsförmedlingen, bolag för kollektivtrafiken och lokala 
skolor kan bidra. Att satsa pengar samtidigt som organisatorisk och fysiska förändringar 
genomförs. ”Jag tror att det grundläggande bekymret är att se till att områdena har sådana 
kvaliteter så att invånarna bor kvar när de får bättre ekonomi, och att se till att de får 
bättre ekonomi genom arbetsfrämjande insatser. Det är grunden just nu.” Hans säger att 
ett områdes image är viktig för om människor väljer att bo kvar eller inte när de har den 
ekonomiska möjligheten att välja. Man ska vilja ha sina barn i skolorna i det området där 
man bor. 
 
I förhållande till svårigheterna med stadens bostadssegregation lyfter Hans fram torg och 
handelsplatser som extra viktiga att vara för alla. ”Däremot så kan du försöka fundera på 
att torg eller handelsplatser görs så att de blir hela Göteborgs mötesplats. Se till att det 
finns ett kulturutbud, över alla generationer så att ungdomar hittar sina konserter och de 
äldre sina intill varandra. Eller om det är butiker eller något annat, en mixning”. 
 
För att skapa mötesplatser krävs det mycket arbete på detaljplanenivå. Hans talar om 
mötesplatser både i stadens offentliga rum och i bostadsområden. Ett återkommande 
förslag är att arbeta med grillplatser. ”Lokalt i bostadsområdena är det också mångfald att 
se till at det finns saker som grillplatser, det behövs flera. Många kulturer har det som en 
vanlig företeelse att sommartid gå ut och grilla. Och det gör man då ute på gården, inte 
som svenskarna ute i skogen.” Men även för en sådan förhållandevis simpel sak krävs 
djupgående kulturell kunskap som är på uppgång. Nordstaden med alla sina affärer i 
centrala Göteborg utgör en bra mötesplats på grund av sin goda mix och drar till sig många 
olika människor. Historiska exempel på mötesplatser är Angereds teater och Angereds 
gymnasium med sitt tilltalande utbud som attrahera människor från alla delar av 
Göteborg. 
 
Staden behöver också en tillgänglighet vilket kan skapas genom kompletterande 
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utbyggnader. Ett sådant exempel är Alelyckan som blivit ett industriområde som binder 
Angered till Centrum. Stadsmässighet och förtätning anses eftersträvansvärt och i 
ytterområdena är det tänkbart att öppna för genomsipprande trafik, något som ännu inte 
prövats i Sverige. Sådana tankesätt ligger i konflikt med SCAFT som även Hans är kritisk 
mot. 
 
Kollektivtrafiken beskrivs som viktig för att skapa tillgänglighet. I dagsläget är kvaliteten 
på kollektivtrafiken tyvärr ojämn mellan stadsdelar. K2020 är ett samverkansprojekt som 
syftar till att skapa ett långsiktigt hållbar regional struktur för kollektivt resande. Med 
K2020 menar Hans att man försöker jämna ut skillnaderna och skapa god kollektivtrafik 
inte bara för stadskärnan utan för hela staden.    
 
Tre strukturella instrument som anses viktiga för mångfalds- och integrationsarbete är 
allmännyttan, planmonopolet och markanvisningar vid kommunal mark. 
Medborgarmedverkan är ytterligare en dimension där man måste arbeta med nya 
kommunikationsvägar för att nå fram; information på flera språk och kanske särskilda 
möten för kvinnor, menar Hans. 
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8. Sammanfattande diskussion 

 
Intervjupersonernas tankar och resonemang speglar segregationsämnets många 
problemområden. För våra slutsatser väljer vi därför att först reflektera kring ett antal 
delfrågor som hjälper oss att belysa den stora frågan om vad de intervjuade tänker om 
möjligheterna att påverka segregationen i staden genom fysisk planering. Vad anser de 
intervjuade om: 
·         Segregationens orsaker? 
·         Vilka fysiska strukturer skulle kunna tillämpas? 
·         Den fysiska planeringens roll? 
I slutet av diskussionskapitlet gör vi en jämförelse mellan forskningsläget och det material 
vi fått genom intervjuerna om läget i Göteborg. 
 
 
8.1 Segregationens orsaker? 
 
Det framgår av intervjuerna att vad begreppen segregation, integration och mångfald 
innebär beror på vem som tillfrågas. Einar Hansson och Ove Sernhede illustrerar 
problemet genom att peka på hur stadsdelar värderas olika. Många av de intervjuade, 
främst bland planerarna, talar om Hammarkullen och Gårdssten, områden som ofta 
beskrivs som problemområden. Andra områden, som till exempel Askim, nämns sällan i 
debatten, men är kanske lika segregerade i staden och saknar den mångfald som 
”problemområden” besitter. 
 
Socioekonomiska skillnader 
Några av de intervjuade understryker att segregationen bygger på andra problem än 
utformningen av staden. Den är klassrelaterad, med stora socioekonomiska skillnader 
mellan stadens invånare. Ove Sernhede talar om ett utanförskap, med arbetslöshet, dåliga 
betyg i skolan och socialbidragstagande som bakomliggande faktorer. 
Det är inte heller den fysiska planeringen som har skapat segregationen. 
 
Barriärer 
Flera av intervjupersonerna (Ove Sernhede, Åsa Askergren, Hans Linderstad och Einar 
Hansson) tar upp Göteborgs utspridda struktur, med isolerade stadsdelar. Den är ett 
problem som befäster segregationen. Vissa av de intervjuade talar om att staden är för 
splittrad och saknar ordentliga knutpunkter, medan andra pekar på att det finns barriärer, 
både geografiska och socioekonomiska. 
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Bostadsbrist 
Främst planerarna nämner bostadsbristen och bristen på vissa bostadstyper som del av 
orsakerna. Ett alltför ensidigt bostadsbyggande har lett till en ”ojämn” fördelning av olika 
sociala grupper i staden. Där det byggs, byggs det nästan bara bostadsrätter eftersom det 
inte lönar sig att bygga hyresrätter. Norra Älvstranden är ett sådant exempel - ekonomisk 
lönsamhet prioriteras högre än mångfald. 
 
Kollektivtrafik 
Även en bristfällig kollektivtrafik ligger bakom den rådande situationen. Områden med 
”högre” status prioriteras vid planeringen av kollektivtrafiken och de med lägre utvecklas 
till ”blindtarmsliknande” återvändsgränder i kollektivtrafikssystemet. Vissa linjer leder 
bara till ett område, inte igenom. Det ger stora konsekvenser för de stadsdelar och förorter 
som ligger på längre avstånd utanför stadskärnan och det belyser stadens utspriddhet. 
 
Exploatörer 
Planerarna pratar om små påverkansmöjligheter även om de, som Åsa Askergren säger, 
anser sig ha rätt kunskap vad gäller utformningen av staden. De, och forskarna, säger att 
det är exploatörer som bestämmer vad och hur staden skall formas, även om det kan stå i 
konflikt med flera av översiktsplanens mål. Exploatörer betalar en stor del av planarbetet 
och ges därför också stora påtryckningsmöjligheter, och det är de med mest pengar som 
styr vad som ska byggas (och inte byggas). Vad som byggs, och inte byggs, är av stor 
betydelse för mångfald och integration, och det är ekonomiska vinstintressen som är 
avgörande. Planering med vinstintressen resulterar ofta i stora sjok av enformighet. 
 
Kortsiktig lönsamhet 
Tiden spelar in; stämningen hos de intervjuade ger en bild av att det ofta byggs snabbt och 
nytt, hellre än att bevara och låta ”växa” över tid, trots att det skulle ge en större 
blandning av lokaler, bostäder och priser i staden. Ekonomisk lönsamhet prioriteras före 
mål om integration och mångfald. 
 
Utformning av områden 
Några av de intervjuade beskriver nergångna utemiljöer och innergårdar som ett problem. 
Det är viktigt med trivseln i ett område. Ett område som ingen bryr sig om, eller verkar 
bry sig om, påverkar de boende. Områdets rykte sjunker, både hos de boende och hos 
andra, vilket leder till att bara de som måste bo där gör det, och de som kan välja lämnar, 
vilket är en orsak till segregation. 
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8.2 Vilka fysiska strukturer skulle kunna tillämpas? 
 
För att konkretisera hur fysiska strukturer eventuellt påverkar sociala relationer och 
segregation frågade vi planerarna vilka utformningsprinciper de själva tillämpade. Vid 
intervjuerna med forskarna frågade vi om vilka utformningsprinciper de ansåg borde 
tillämpas i Göteborg. Hela gruppen av intervjupersoner är förhållandevis enig i sina 
förslag. Det är inte några idéer som direkt talar emot några andra, och de rör sig i stort 
inom samma områden. Skillnaden mellan forskares och planerares förslag är inte heller 
stor. Det är snarare resonemangen kring förslagen och kring segregationen i sin helhet 
som är mer koncentrerade till sociala processer hos forskarna än hos planerarna, men även 
planerarna är problematiserande angående de sociala processerna. 
 
I stora drag är de föreslagna åtgärderna dessa: 
·         Binda ihop staden – motverka geografiskt isolerade områden 
·         Överbrygga barriärer 
·         Bygga ut kvartersstaden – stadsmässighet 
·         Skapa jämnt fördelad kollektivtrafik 
·         Bryta upp stora kvarter 
·         Bryta upp enklavplanering 
·         Skapa blandstad               
·         Blanda hustyper och upplåtelseformer – komplettera i befintliga områden 
·         Göra offentliga platser för alla 
·         Skapa mötesplatser 
·         Upprätta platser för kulturutbyten 
·         Rusta upp dåliga utemiljöer 
 
Att binda ihop staden är viktigt. Att med bebyggelse sammanlänka områden, att med 
kollektivtrafik öka tillgängligheten och genom att ta bort eller bygga över barriärer öppna 
upp staden. Att bryta upp stora kvarter kan öka tillgängligheten (även om effekterna inte 
diskuterades ingående). Att underlätta rörelse i staden och att sudda ut de allra tydligaste 
gränserna mellan olika områden är återkommande förslag. 
 
Att blanda stadens element är återkommande. Det förs resonemang om att blanda 
upprättelseformer och hustyper, bostäder och verksamheter och olika typer av 
verksamheter. Kvartersstaden ses som en struktur som medför en varierad prisbild och 
därmed blandade boenden. All denna typ av blandning handlar underförstått om att 
främja en blandning mellan människor. Mer direkt eftersträvas en interaktion mellan 
olika människor då de offentliga rummen ska fungera som mötesplatser. Det är ALLA som 
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ska mötas på de offentliga platserna. Åsa Askergrens resonemang om att göra “robusta” 
och vackra platser som hittar sina användare tyder på inställningen att miljöerna inte ska 
verka utestängande. Däremot är det svårare att med utformning styra vilka som ska mötas. 
 
Vissa argument går in på vilka funktioner som skulle kunna locka en blandning av 
människor. På bostadsgården handlar det mycket om grillplatser som är något som går 
hem i många kulturer, menar Hans Linderstad. Ove Sernhede och Hans Linderstads 
argument tar fasta på förhållanden som råder idag där man ser kulturutbyten ske vid 
efterfrågan på grönsaker och hiphopkultur. Planering av dess lokalisering skulle kunna 
främja mer utbyte. Liknande resonemang återfinns vid handel; att affärernas innehåll och 
prisläge lockar olika kunder. Här påtalas dock planeringens begränsade inflytande 
angående att man inte kan styra verksamheternas innehåll, men att man kan föra 
diskussioner kring det. Dessa diskussioner kan visa på ett påverkansutrymme som 
kommunal planering har möjlighet att förstora. Det visar också att gränser för var 
planerings påverkan går inte är helt klar.                 
 
Att rusta upp dåliga utemiljöer som Hans Linderstad och Åsa Askergren tar upp, beskrivs 
främja kvarboende och ge bättre möjlighet att vilja identifiera sig med ett område. Kvar-
boende beskrivs som nödvändigt för att skapa kontinuitet och fungerande situationer i 
skolor. Omflyttning som kan ske vid ett utbyggande av kvartersstaden då lägenheter med 
låga hyror kan skapas i innerstaden anses också vara eftersträvansvärd. Det verkar här som 
att resonemangen om omflyttning och kvarboende ligger på olika skalor. En tillfällig 
omflyttning som ändrar boendestrukturerna till blandade skulle kunna skapa möjlighet för 
kvarboende i ett senare skede. 
 
 
8.3 Den fysiska planeringens roll 
 
På samma sätt som att segregationens orsaker förklaras med flera olika faktorer- både de 
som berör stadens struktur och utformning, och helt andra – återfinns rimligen 
segregationens åtgärder i samhällets alla delar och funktioner. Argumenten som de 
intervjuade för om fysisk planerings roll angående att påverka segregation går därför i 
cirkel med hur de förklarar problemens uppkomst. 
 
Ove Sernhede menar att fysisk planering i stort sett inte inverkar alls på segregationen. 
Eftersom det handlar om andra ”nivåer” i samhället så är det andra saker som bör göras. 
Med exemplet Chinatown i New York visar han att en segregerad stadsdel kan vara 
”oberörd” av segregationsproblematiken och fungera väl ändå. Hans Linderstad, bland 
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andra, menar att planerare är duktiga på att formulera den fysiska visionen, men att 
problemet ligger minst lika mycket på den sociala, ”mjuka” sidan. Andra intervjuade, som 
Åsa Askergren, som ser även bostadsbristen och den stora skillnaden mellan innerstadens 
och ytterområdenas bebyggelsestruktur som en del av orsakerna till segregationen, för 
argument som visar en större optimism om att fysisk planering kan spela en roll, om än 
inte vara totalt avgörande. 
 
I avsnittet ovan (Vilka fysiska strukturer skulle kunna tillämpas?) förklarades vad den 
fysiska planeringen kan bistå med ur ett praktiskt perspektiv. Nedan följer en diskussion 
angående i vilket sammanhang planeringen verkar – dess möjligheter och hinder. 
 
 
Möjligheter 
Flera av de intervjuade talar om ett helhetsgrepp. Hans Linderstad och Åsa Askergren ger 
exempel, som Gårdsten, där man arbetat med fysiska förändringar vid sidan av 
samhälleliga. Lisa Wistrand och S2020 understryker vikten av att arbeta med flera nivåer 
parallellt – fysiska som sociala. Tillsammans vill de skapa en kunskapsbank, vilket visar på 
ett förändrat sätt att arbeta med planeringsfrågor. En motvikt till Ove Sernhedes bristande 
tilltro till planerare och Hans Linderstads uppgivenhet över att planering saknar goda 
uppfinningar för det man vill uppnå. Hans Linderstad lyfte fram medborgarmedverkan 
som en viktig del, som relaterar till , allas rätt till staden och vikten av att vara med och 
kunna påverka och känna identitet. 
Intervjuerna visar att det finns konkreta förslag, arbetsmetoder och kunskap för att arbeta 
med integration och mångfald. Räcker dess förutsättningar för att motverka segregation? 
De intervjuade resonerar om hinder för den fysiska planeringens spelrum för att motverka 
segregation som främst ekonomiska (se nedan). Om det är dessa hinder eller fysisk 
planerings själva oförmåga att påverka sociala strukturer råder det fortfarande tvivel och 
ovisshet om.  
 
 

Hinder 
Idag har stat och stad mindre pengar att röra sig med, vilket även syns i 
samhällsbyggandet, förklarar Einar Hansson. Marknaden kan inte skapa mångfald. Genom 
marknaden satsas det på säkra kort, och framför allt så behöver inte marknaden skapa 
mångfald så länge det finns en segregerad marknad med tillräckligt många köpare, 
resonerar Lars Lilled. Trots att kommunen har planmonopol är utformningen av den 
offentliga miljön exploatörsdriven, och de krav kommunen sätter för hur en plats eller 
miljö bör utformas är för få. 
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Eftersom exploatörer betalar en stor del av planarbetet ges de också stora 
påtryckningsmöjligheter. Marknaden styr, vilket innebär att det är markägarna, och de 
köpare med mest pengar, som styr hur och vad som ska byggas. Som tidigare påpekats 
resulterar det oftast i fler bostadsrätter och färre hyresrätter (trots stadens behov av det 
senare). Om hyreslägenheter skulle byggas skulle de behöva vara i olika storlekar, men de 
skulle då inte bli billiga, och framför allt inte för alla. 
Det har rivits hyreshus i förorten för att ge plats åt småhus men att dessa ofta är svåra att 
finansiera. Att i rikare förorter omvandla tomter för att bereda plats åt flerbostadshus är 
svårt, då tomterna oftast är för små. Både planerare och forskare är överens om att 
bostadssegregationen är ett hinder för integration i staden. 
 
 
8.4 Forskning och göteborgspraktik – en jämförelse 
 
Flera av de resonemang som presenterats under ”Forskningsläget” har återfunnits i 
intervjuerna. 
 
Catharina Thörn skriver om en stad i omvandling, från industri- till nöjesstad, där bland 
annat offentliga rum förvandlas till privata gallerior. Ove Sernhede pratar om en liknande 
utveckling i Göteborg; en före detta hamnstad som numer marknadsförs som en kunskaps- 
och turiststad vilket har gett en segregerande effekt och är en bidragande orsak till att 
bilden av ”de andra”, som Irene Molina skriver om, förstärks. 
 
Att kollektivtrafiken kan ha både en segregerande och integrerande påverkan i staden 
understryks av de intervjuade och får stöd i forskningen hos Mats Franzén. 
 
De fysiska utformningar som nämns, främst hos planerarna, liknar i mycket de 
utformningar som Jan Gehl förespråkar. Sittplatser (för alla), den byggda miljöns täthet 
och hög koncentration av människor. 
 
Att korta kvarter, som bland andra Åsa Askergren och Lisa Wistrand nämner som åtgärder 
stöds av Jane Jacobs (två av hennes villkor för en ”blomstrande mångfald”). 
 
Lisa Wistrand menar att estetiska faktorer går att påverka. Elisabeth Lilja skriver att ett 
områdes estetiska utformning (indirekt) kan påverka etiken, och i sin tur människors inre 
bild, vilket i sin tur påverkar bilden av ett område och trivseln. 
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Hillier och Hanson som skriver om stadens genomtränglighet gränsers negativa inverkan 
får stöd av S2020:s resonemang om barriärer. De, liksom Åsa Askergren och Hans 
Linderstad påpekar också vikten av att bygga ihop staden för att göra den genomtränglig 
och kommunicerande mellan sina enheter. 
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9. Reflektioner 

 
Denna uppsats har visat att det råder en oenighet och ovisshet för hur fysisk planering 
påverkar segregation. Intervjuerna, liksom forskningsöversikten, visar samband mellan 
fysiska strukturer och sociala relationer. Att det påverkar. Däremot råder det en ovisshet 
om huruvida fysisk planering kan användas för att motverka segregation eller inte, att 
vända den till integration och mångfald. Uppfattningen i Göteborg är splittrad, och 
exemplen där man kan visa på fysisk planering som åtgärd och integration som verkan är 
få. De åtgärder som uppfattas som mest lyckade är när man arbetat med flera dimensioner 
parallellt – samhälleliga och fysiska.  
 
De intervjuade visar genom sina yrkesroller och förda resonemang, god insikt i 
segregationsproblematiken och ambitioner om att arbeta med frågan. Ambitioner som 
finns visas i styrdokumenten. Begränsningar anses främst bestå av upphandlings- och 
bostadsmarknadssystemen inom vilka ekonomiska tillväxtmål prioriteras framför social 
hållbarhet.  
 
Att planera för blandning av element (funktioner) i staden och möten mellan människor 
beskrivs som grunden för att motverka segregation. Möten som ska innefatta alla men som 
kompliceras av främlingskap och beskrivs som rädslor för ”de andra” av forskningen. 
 
Av intervjuerna framkommer att det är viktigt att känna ”rätt till staden” och att fler 
människor från olika sociala grupper har möjlighet att styra vad staden ska bestå av och 
hur den ska vara utformad för att känna delaktighet och kunna identifiera sig och därmed 
bli en del av den. Platser bör inte utformas för förutbestämda ändamål utan kan istället 
upptäckas av sina användare och därigenom bli meningsfulla.  
 
Merparten av förslagen för hur fysisk utformning kan förändra segregationsmönster berör 
stadens struktur och är inte särskilt detaljerade. Det handlar om att staden ska vara 
genomtränglig, tillgänglig, och att dess innehåll ska vara blandat så att det finns något för 
alla på ett litet geografiskt avstånd, både bostäder och andra funktioner. En blandning som 
främjar finkorning mångfald även bland människor. Främst handlar det om att stadens 
delar och dess invånare ska samspela med varandra och att de fysiska strukturerna inte ska 
hindra det. 
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