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BILAGA 2 – UTSKRIVNA INTERVJUER 
Utförda av Daniel Sandström och Elin Celik mellan 11-20 april 2011  
 
 
 
Åsa Askergren 
 
VVi utgår främst ifrån Göteborgs översiktsplan. Där finns mål om att främja mångfald och 
att vända segregation till integration. Översättningen, ”glappet”, finns det någon idé för 
hur man bör arbeta med det? Man kollar på platsen, vad är det man genomför, vad är det 
man planerar? 
 
Åsa: Jag har gjort två stora program kan man säga, där man kan diskutera huruvida man 
ska använda sig av de frågeställningarna. Dels så är det ett program som vi tog fram för 
några år sedan som heter ”Avenyn” som handlar om det offentliga rummet. Sen så har jag 
tagit fram ett program precis nu för Grönsakstorget och Kungstorget. De två har inte varit 
uppe i nämnden ännu men jag kan visa er. Men det man kan säga där är att vi ännu 
tydligare utgått från det som faktiskt står i budgeten (Budget 2011). Alltså för de tre stora 
nämnderna som har med fysisk planering att göra, vilka är SBK, trafikkontoret och 
fastighetskontoret. Och vad som står i ÖP. Men hur det sedan kanaliseras ut för att 
verkligen betyda någonting, det är ganska svårt faktiskt. Det är ganska svårt att sätta finget 
på, vad det är som man vill öka. Jag kan säga om programmet för Grönsakstorget och 
Kungstorget, som handlar om två offentliga platser som är allas, det är mycket lättare att 
utgå från. Om man exempel bara skulle göra uteserveringar på ett torg, då skulle ju enbart 
de som har råd sätta sig där och ta en kaffe latte. Men vad kan man göra för att alla ska 
kunna vistas på den här ytan, som är jättesolig som Grönsakstorget är? Ja det är ju att man 
erbjuder BÅDE möjligheter för uteserveringar men också bänkar, sittplatser alltså bara 
trappsteg. Sådana saker får man arbeta med, för att öka allas möjlighet att komma dit. Men 
sen om ni egentligen är inne på hur man gör för att minska segregation, och hur man 
arbetar med speciella bostadsområden, hur man arbetar. Hur gör vi i planeringen, när vi 
ska applicera det målet, då måste jag komma på någon mer ni ska prata med för jag… 
 
Ja du får gärna tänka på det. Vi försöker hålla oss någonstans så det inte blir för mycket 
beslut om t.ex. bara boende utan mer fysisk planering. 
 
Åsa: Ja, jag har funderat på att en sak att se på är hur man arbetar här på kontoret, och jag 
tänker på hur jag ser på det rent personligen. För jag kan tänka mig att det inte är helt 
precis samma sak. För mig, är det mycket viktigare att man skapar så ”robusta”… Ja men ta 
de här två torgen som exempel, som Kungstorget. Man skulle kunna säga så här att ”ja, nu 
ska vi bestämma att här är skateboardåkarnas torg”, man kan styra saker. Det skulle man 
kunna göra med fysisk planering, men jag kan känna så här, 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, förstår ni min tanke? Jag menar, det finns ju en anledning till att det är 
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billigare i vissa förorter och dyrare i andra. Om man bara planlägger småhus så är det klart 
att alla som vill bo i småhus, och som vill söka sig till andra som vill bo i småhus, väljer att 
bosätta sig där helt enkelt. Medan när man har de stora lamellhusen från 60-talet, där är 
det billigare att bo och där har det blivit så att en viss kategori människor har bosatt sig. 
Och hur man kommer åt det, det är det som man ska jobba med. Och det vet inte jag, jag 
har inte jobbat med sådana projekt, men jag kan tänka mig om att det handlar om att göra 
miljön mer tilltalande eftersom den är så påver... Där det är billigast att bo, då är det där 
man bor när man har minst medel att röra sig med. Det fanns ett projekt som vi hade, 
någon sorts av bostadsmässa här för några år sedan. Då var Gårdsten med, det har fått 
radhusbebyggelse och sådant i själva lamellhusbebyggelsen, sedan har man också 
förbättrat husen jättemycket; man har målat om, arbetat extremt med de här tråkiga, 
alldeles för stora områdena. Ja, ni vet ju själva hur de ser ut. Jag tror att de är ett av de 
områdena som verkligen har blivit bra. Det har fått jättemycket beröm för det. De som har 
bott där har kunnat bo kvar. De har upplevt en enorm förbättring. Det är ju ett sätt att 
jobba på. Ett annat sätt, tror jag, är att bygga stad när man bygger. Som nu när vi har de 
här stora utbyggnadsområdena, Frihamnen och Gullbergsvass osv., att man inte bygger 
bostadsområden. I Norra Älvstranden har man i viss mån byggt bostadsområde, men om 
man bygger tät stad, då får man dels bostäder som inte alla… alla bostäder har inte de 
vackraste lägena, alla bostäder har inte älvutsikt osv. Om man bygger kvartersstad så får 
man de här kanske mörka… Man kan få så stor spridning i prisbild, det är så många som 
vill bo i innerstaden. Så om man bygger MER innerstad, då kommer man få en 
omflyttning generellt som i slutändan får människor att flytta runt, kanske till andra 
ställen. Nu pratar jag som en politiker hehe, men ni förstår.  
 
KKan man som planerare styra det? 
 
Åsa: Nej, men jag kan ju styra det på det sättet att jag kan hålla på och mala om att man 
ska bygga kvartersstad, för det tycker jag att man ska göra. Inte att man kanske ska göra 
det ute i en förort, för där är det ju andra värden som… Ja, eller kanske om man kan skapa 
det, kvartersstad, kring torg eller bebyggda center av platser, men, på något sätt så bygger 
ju kvartersstaden på kvarter, och adderandet av gator och rutnät, men det är inte lätt som 
planerar att styra. I Gårdssten så var det ju ett samarbete, där var det ju framförallt 
fastighetsägarna som kände att ”vi måste göra någonting”, inte bara de boende. De boende 
var nog med, men vi måste hitta på någonting för att förbättra. ”Här är det smutsigt, 
kriminalitet, här bor det bara utlandssvenskar”, hur kan vi förbättra, förändra liksom det 
här. Så jag tror att fastighetssägaren var väldigt inblandad, att han eller hon själv stod för 
mycket av initiativet att förbättra. Vi har ju politiska mål, om att jobba med Angered 
centrum och närsjukhus. Nu har vi även gjort en stor upprustning i Frölunda centrum. Vi 
har ju stora mål. Man satsar väldigt mycket på sådana ställen som har haft dåligt rykte. I 
Frölunda finns både mycket stora höghus och stora villamattor med höginkomsttagare. 
Där är det verkligen en mix. Där är det viktigt hur det här centrumet liksom… hur man 
tar hand om den mixen naturligtvis. Annars är staden, hur man tar hand om den, det 
viktigaste. Man kan ju älta hur länge som helst ”varför byggde vi sextiotalsområdena”, 
men man kan inte, jag har ju inte jobbat med de frågeställningarna. 
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DDu sade att du var ensam om din uppfattning… 
 
Åsa. Nej, inte ensam. Det kan jag inte påstå att jag är, men jag kan generellt tycka att det 
är nog bra att man har med sig alla de här frågeställningarna. Men om man tittar på 
offentliga platser så finns det ju en massa olika… Vi ska förhålla oss till barnperspektivet, 
och till sociala aspekter o.s.v. Jag tycker att det är jättebra och viktigt att vi har sådana 
redskap och det är jättevikigt att vi arbetar med sådana men samtidigt så tror jag, alltså 
min uppfattning är att ju robustare, robust, hm, hur, en vacker… Om man tar hand om en 
plats utifrån dess förutsättningar så erbjuder det många möjligheter t.ex. att vistas där. 
Men jag tänker på, nu är jag så inne på det här med Grönsakstorget och Kungstorget att… 
så är det ju perfekt söderläge. En jättefin plats egentligen. Lagom stor, söderläge, omgärdad 
av fasader, grönska på andra sidan, Pedagogen med många studenter. Det är verkligen en 
optimal plats att vistas på. Att det är bilar där, det är liksom helt sanslöst. Men det är ju 
därför vi ska göra någonting åt det då. Då kan jag känna att det är viktigt att erbjuda 
många olika former att vara där. Det kan vara vattenspel, och det fanns ju en trappa 
tidigare ner till vallgraven. En sådan är ju jätteviktig. Där kostar det inte pengar att sitta, 
där kan vem som helst sitta. Om man har något på torget som gör att man som 
barnförälder kan stanna där är det jättebra, men sen ska det också finnas uteserveringar, 
för de som vill ta en kaffe. Då har man gjort en plats, tagit vara på dess förutsättningar, 
liksom gjort den vacker och tilltalande, då tänker jag att det finns möjlighet för alla att 
välja, utifrån de förutsättningar de själva har. Trappor och stenbänkar kan säkert tilltala 
skateboardåkarna också. Det finns inte så mycket boende omkring som kan störas… Då 
har man ju på något sätt fångat in alla. Jag tror att det är viktigt att inte, men det är klart 
att ska man sen också argumentera varför man gör någonting och mala ner det i de här 
politiska målen då ska man säga att man gjort det eller det eller det. Men när de gäller de 
här offentliga rummen i staden så tror jag att det är jätteviktigt att man ser dem som 
ganska allmängiltiga. Utifrån dess fysiska förutsättningar för att vara vackra och fysiskt 
robusta rum at vara på. Det finns ju sådana platser som man gjort i ordning. Ibland kanske 
man bara flanerar över en plats t.ex. nere på Esperantoplatsen, där har man planerat för 
skateboardåkare. Då gjorde man ganska stiliga murar och de var ju perfekta. Men det har 
skapat en konflikt med de boende alldeles ovanför. Tydligen så förstärks ljudet av 
murarna, och de är ju där och kör klockan två på natten, med sina skateboards, det smäller 
och pangar. Sen är det dessutom en stor lampa som lyser upp. Men samtidigt så kan jag 
känna så här att ja, ”de kan få klaga de boende, men detta är staden”. Det är just det som är 
poängen kan jag känna, man har gjort en vacker tilltalande plats. Sen så får de som tar den 
i besittning, det är stadens förutsättningar. Det är på de villkoren man bor i staden. Det är 
bullrigt och störigt, men sen så har man fantastiskt nära och man ingår i ett sammanhang. 
 
Vi undrar, jobbar ni, eller tycker du vad kontoret tycker om de här stråken? De är ju inte 
bara för de som redan nu befinner sig i innerstaden utan… kan man göra något för att få 
invånare från andra delar av staden att faktiskt uppehålla sig på dem? 
 
Åsa: Nej, jag vet inte. Jag tycker det här är svårt. Att med fysisk planering styra... Nu är det 
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ju… Heden till exempel, det är bara grusplaner och parkeringsplatser och det blev många 
uppmärksammade artiklar i mitten av 2000-talet. Då fick vi i uppdrag av 
kommunstyrelsen och då hakade Avenyn på också. Ni ser de här gångfartsgatorna… Det 
kommer hit folk och undrar ”Hur har ni gjort? Hur har ni lyckats med detta?” Hur har ni 
frigjort gator från parkering och gjort stråk? Och det plockar ju upp butiker efter den 
andra… Man trodde att den gamla Drottninggatan är världens tristaste, den har ju kaféer 
och småbutiker och, ja, det är ju liksom förutsättningar då. Det är bakgrunden. Så tog vi 
fram ett program, för Avenyn framförallt, och Heden och kopplingar med det 
runtomkring. Det man kan säga är… Vad är det som händer på Avenyn idag? Jo den har 
chanserat, den har fått ett paket med nattklubbar längst ner, sedan lite halvdan shopping, 
sedan lite bostäder, sedan kultur längst upp, det är lite skräpigt. Ja, det är ju inte den 
paradgata som visionen är. En paradgata värd namnet. Googlar man på Göteborg och 
Avenyn så ”Wow”, där ser man en spårvagn, utsikten och Avenyn. Det är ju fortfarande 
en gata internationellt, men kommer man hit så undrar man liksom ”va, var tog gatan 
vägen?” Det är ju Lindex, och Siba osv. Programmet handlade egentligen om beskrivande 
om idag, och lite om hur man ska kunna öka tillgängligheten. Skapa trygghet, förändring 
av innehållet. En anledning till Att avenyn blev nedkastat i det här var ju att det var 
sådana där skottlossningar och, ah… jag tror att det är så här att oavsett vilka det är som 
väljer att gå här så är det så att om man i samma ögonblick… Nu har man ju detaljplaner 
som handlar om att förstärka shoppingen jättemycket. Och det är kapitalstarka 
fastighetsägare som vill satsa jättemycket. Och de satsas för att fräscha till den mycket. Då 
förändrar man förutsättningarna ganska dramatiskt. Så det kommer säker att lyfta gatan. 
Det kommer att spilla över på de andra. Det kanske innebär att man inte längre vill hyra 
ut till den här nattklubben? Kanske att man vill hyra ut till en butikslokal. Men det är på 
något sätt, det kan inte vi styra. Det är fastighetsägarna. Men tillsammans med dem så kan 
man diskutera innehållet. Hur ska den här gatan vara? Hur ska det kännas när man går på 
den här gatan? Vem ska den tilltala? Men det är inte så enkelt att säga att den här gatan… 
Vi på kommunen styr inte innehållet i butikerna. Vi kan inte styra att här ska det vara 
sådan shopping att alla kommer hit, oavsett från var. Man kan säga att man kan fundera 
över det faktum att om man t.ex. går i Nordstan så är det ju så ortroligt mycket folk. Där är 
det både dyra och billiga butiker. Inom vallgravarna så är det mycket exklusivare, men det 
innehållet kan vi aldrig styra. Däremot kan vi skapa, vi kan se till att det blir vackert, 
vackra robusta miljöer som är möjliga för alla att vistas i. Då tror jag att när staden är bra 
och det är trevligt att vara, där är många. Sen vilka grupper som ingår i det här ”många”, 
det kan vi inte styra. Sedan kan man ju säga att en sådan här yta kan man styra. Alltså gör 
man bara bostäder här så är det bara bostäder här, är det en fotbollsplan så är det 
ungdomar som spelar fotboll som har möjlighet att vistas där. Då kan man ha cirkus där 
osv. Då erbjuder man de som utnyttjar de sakerna, som kan gå på det, att vara där. Så kan 
man kanske styra. Man kanske ska satsa på en aktivitetspark som riktar sig både till unga 
och gamla, som gör så att kanske en cirkus kan vara här en gång om året. (Heden). Det kan 
vara Gothia Cup. Så man kan ha tillfälliga evenemang. Det är väl en schysst tanke? Att 
precis vägg i vägg med nattklubbarna så är det en massa ungdomar som spelar fotboll. 
Det är som en schysst mix i stan. 
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VVisionen om blandning står ju med i ÖP:n. Finns det några direkta hinder som man kan 
peka på? Hinder för att uppnå blandningen? T.ex. vid Grönsakstorget och de ni funderar 
på att genomföra där och få dit både unga och gamla. 
 
Åsa: Ja, det finns ju exploateringsintressen med i bilden hela tiden. Att göra om 
Grönsakstorget kostar ju pengar, men det får du ju inte ut någonting av. Bygger du inte på 
Grönsakstorget får du inga pengar, det skulle ju bara kosta. Men nu är det ett så pass 
prioriterat mål i budgeten. Vi skall arbeta med öppna platser för att skapa en så 
samhällelig… 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. Jag gjorde 
en jämförelse där mellan olika platser. 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. Då får man ibland höra att ”ah de är så tråkiga de där tomma ytorna osv.”, men 
på något sätt är den här vardagliga tomheten en förutsättning för att kunna ha julspel och 
festligheter. Götaplatsen t.ex. är en ganska tom plats. Men samtidigt så är det på 
Götaplatsen som man har Göteborgsvarvet, julfilmen… Det samlas folk, hockeyspelare 
som vunnit något osv. Det är första maj tal och så. Skulle inte den platsen vara tom så 
skulle det inte gå att fylla platserna med innehåll. Om den är full dygnet runt så skulle vi 
inte ha någon plats att vistas på… Men det är med i budgeten. 
 
Får jag fråga om budgeten. Har den fått större utrymme på senare tid? 
 
Åsa: Ja, det tycker jag. Den är tydligare, i alla fall i år. Det kanske varit så tidigare också, 
men i alla fall jag använder den i Grönsakstorgprogrammet. Att ha det som utgångspunkt. 
Sen har jag studerat ÖP just för att verkligen få stöd. Det har ju kommit önskemål som 
”kan man inte bygga ett hus där då är det ju bara de som hyr där som har användning av 
platsen. Samtidigt som jag känner att rent stadsmässigt så skulle man förstöra en väldigt 
vacker plats. Det är ju sådana, det är så man får jobba helt enkelt. Man kan inte sitta med 
alla målen så liksom, ”nu ska vi jobba med integration”. Man får dra i alla trådarna hela 
tiden. När det gäller just integration i bostadsområden, skapa lika möjligheter i 
bostadsområden. Man skapar en flyttkedja när man gör förbättringar. Om ett område är 
väldigt nedgånget, och påvert, då liksom, där är sista området. Det billigaste. Men så fort 
man skapar vackra områden, så skapar det platser där invånare mår bättre. Det skapas 
platser… Det här området var mycket bättre. Nu är det ingen kriminalitet här och så. Det 
är det enda jag kan känna. Ja tycker det redan är svårt med de här förorterna. Jag tycker de 
är förskräckliga, jag skulle helst vilja att man kunde riva allting men samtidigt är det folk 
som bor i sådana här förorter och tycker att det är väldigt… och trivs väldigt bra. Men där 
kanske ändå är så pass påvert att man kanske skulle satsa på utemiljöerna. Gårdsten är ju 
ett sådant kanonexempel på att man faktiskt lyckats med enkla medel lycktas göra 
någonting med det som faktiskt är. Att arbeta med. 
 
Tycker ni att man har tillräckligt med kunskap och makt för att kunna förändra. Är det 
mest vilja fast det inte går att styra egentligen? Jag tänker då mest på målen i ÖP… 
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ÅÅsa: Jo, men det har vi väl. Makt är nog fel ordval, för vi är ju trots allt tjänstemän i en 
politiskt styrd organisation. Men vi har ju kunskap och, vi arbetar ju utifrån ÖP. Det är 
vår utgångspunkt. Så det tycker jag att vi har. Men det är ju inte bara att sätta sig ner 
liksom… Den fysiska miljön är så mycket mer än att bara, det är så många frågor som ska 
lösas. Ja, det är helt enkelt många olika frågor som ska lösas. 
 
Betyder det att samordningen mellan dem är svår att lösa? 
 
Åsa: Nej, det tycker jag inte. Det är ju många olika aktörer och de här tre olika nämnderna 
har det här dokumentet och jobbar alla mot samma mål. De stora målen är nu som ni ser 
kollektivtrafik, att förbättra integrationen och barnperspektivet, som är en viktigt fråga. 
Alla jobbar åt det hållet. Sen blir det lite olika för olika frågor går ju att påverka olika 
mycket. Ta t.ex. Göta Älvbron. Där kanske inte barnperspektivet är det som kommer alla 
högst upp på dagordningen. Men samtidigt är det jätteviktigt att förbättra 
kollektivtrafiken. Där är integrationen jätteviktig, den är ju allt. Olika folkslag, olika 
penningpungar och så spelar stor roll vid arbetet med kollektivtrafiken. Där ligger 
Göteborg efter jämfört med andra städer. 
 
Använder ni några uttalade planeringsteorier? 
 
Åsa: Nja… Jag vet att de använta Jan Gehl vid Gråberget i Majorna. De har haft workshops 
utifrån hans teorier. Det har varit jättelyckat för att samla in kunskap om platsen, från de 
boende. Det har ju gjort att man lyckats presentera olika… Med kunskapen från de 
boende fick man fram material och man har… Man har haft livrumhus-workshops utifrån 
Gehl. Så det har man absolut gjort. Men JAG har aldrig arbetat med något sådant. Där har 
de jobbat med Gehl-workshops. Där handlar det om bostadsförtätning. Det är ju Majorna, 
så det är ju inget sådant… Men i alla fall, det är hus i park, grönytor och sådant runt 
omkring. Så vill man in och förtäta och hur gör man det utan att förstöra för de boende. 
Utgångspunkterna har varit mycket så. Men så har vi inte jobbat på Grönsakstorget och 
Kungstorget. Men vi hade en dialog. Vi hade en dag på Grönsakstorget, vi fick halva torget 
av Trafikkontoret och stängde av och så hade vi några tält, historiska bilder och så. Så 
frågade vi ”hur ska vi göra med bilarna?”, Ska vi gräva ner dem? Och så… Så fick man 
liksom klottra, så har vi sammanställt det och haft med i programmet. En kunskapsdialog 
kan man kalla det. 
 
Vad ville dem? 
 
Åsa: Generellt så handlar det om bilarna. Det är inte så laddat längre, det var ju en 
jättedebatt på 70-talet. En detaljplan för parkeringsplats på Kungstorget. Då var det så att 
man ville bygga en stor p-anläggning. Idag så skulle man ju bygga ner de p-platserna, att 
skaffa så kallade korttidsplatser, kundparkering. Det är en fråga om pengar, det är en 
kostnad. Det ska bli spännande att se vad nämnden säger om det. Ska man göra en 
stadsdelsatsning så krävs det att man gräver ner platserna. De går inte att tillskapa någon 
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annanstans och de är ganska viktiga för saluhallen och alla butiker runt omkring. Däremot 
står folk gladeligen på platser runt omkring hela dagen och betalar 160 kronor om dagen 
och arbetsplatsparkerar. Det försiggår i stor grad. Men det går nog att ersätta alla de här 
platserna med bara några hundra. 
Ska man ge tillgänglighet åt alla så behövs parkering i innerstaden. Gamla kanske inte kan 
ta sig in till staden med kollektivtrafik och köpa sin lammstek. De kanske måste komma 
med bil, och de har de ju rätt till. Alla som inte kan åka kollektivt. 
Det finns personer på ÖP-avdelningen som jobbar med sociala konsekvensanalyser och 
barnkonsekvensanalyser och försöker ta fram verktyg för oss för att arbeta med det här. 
De försöker beskriva hur jag kan använda barnperspektivet när man planerar 
Grönsakstorget då.  
 
HHur ska man ställa de rätta frågorna för att komma med de rätta åtgärderna? Har de tagit 
fram sådana verktyg? 
 
Åsa: Ja, de har jobbat med det. Sådana matriser, så kan man fylla i ”hurdan är platsen 
idag?” osv. Platsen i stort men även mer i detalj. Sen utifrån det kan man då konkretisera 
vilka åtgärder som krävs för att ordna till platsen. Man jobbar med de här frågorna men 
inte så konkretiserat. Utgångspunkten är att förbättra miljön för alla människor. Men de 
här ”alla”, det är ju olika på olika platser. På t.ex. Avenyn kanske så är alla som kommer 
att gå där, men det är ändå… Man förändrar ju nu trots allt stråken om man tar bort 
någonting och lägger till något annat. 
Det gäller att ställa rätt frågor. Men personligen så känner jag att jag har svårt att utgå 
från… jag måste liksom utgå från den fysiska miljön. Om det är ett bra stadsrum. Jag kan 
inte riktigt liksom, nu vill vi, att de här människorna ska komma hit… Om man ser till 
över många hundra år så går det i olika cykler. Det gäller alla städer, inte bara i städer. 
Alla innerstäder har blivit… Ja det heter något sådant där ord, det har blivit tjusigare och 
tjusigare… Gentri… Gentrifierat liksom. Till för folk med mer och mer pengar. Men hur 
kommer man åt det? Det är inte så himla… Det är så… Det måste finnas mer stad. Det 
finns ju alltid plats i staden för alla. Priserna har skruvats upp. Vad kostar en lägenhet på 
Vasagatan t.ex.? Bygger man mer stad, den är ju attraktiv för att det är stad, de… Bygger 
men mer kvartersstad så blir det ju mer stad, så finns det ju mer plats och priserna kanske 
sjunker lite. Men det där är politiskt. Det är svårt, det kan man ha olika övertygelse om. 
Jag tror på mer stad. Andra tror på att man ska bygga mer hyresrätter. Det är liksom… det 
finns olika… men det är min personliga. 
 
Är det en stor konflikt där mellan olika viljor? 
 
Åsa: Nej, det är ingen stor konflikt. Det är så många olika frågor, och när man bygger finns 
det många olika föreställningar hos byggherrar. Vad folk vill ha. Det kanske är viktigt med 
utsikt. Det kanske är så, att det är viktigt med söderläge och fin utsikt. Då går det inte att 
bygga kvarter med vissa lägenheter åt norr och skugga. Fast jag tror att det går att sälja. Jag 
tror att man måste låta områden få utvecklas över tid. 
När man byggde Södermalm, jag växte upp där, så var butikerna igenbommade med 
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brädor och så, medan idag är det flotta butiker i varje hörn… Jagtror att det går att 
förändras. Liksom det ligger en lyxbutik i en hörna. Men det tar tid, nu pratar vi kanske 
om en hundra-års… Jag tror att i 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. Det kanske förändras lite grann. Om 30 år kommer man uppleva det på ett annat sätt, 
möjligtvis. Man får nog ha lite olika infallsvinklar om man ska jobba med. Om man går 
tillbaka till mångfald som ni pratade om… Är man ute i en förort så får man jobba med 
helt andra grejer. T.ex. Gårdssten så lyfter Gårdsten liksom. Eller jobbar man med 
utfyllnadsområden som Frihamnen och Gullbergsvass så måste man ha en annan ingång. 
Och vid offentliga platser så kanske det handlar om ytterligare en annan ingång. Jag tror 
vi jobbar med frågan, men med olika ingångar. Sen finns det ju hela tiden olika politiska 
mål och vår byggnadsnämnd är ganska noga med det. Säger de att vi ska bygga 
hyresbostäder, ja men då är det ju klart att, då tittar man extra mycket på de 
detaljplanerna. Ett tydligt tecken är ju att man prioriterar bostadsplaner generellt. Mer 
bostäder. Vi ska bygga jättemycket bostäder i Göteborg. Det är ett sätt som planeringen 
styr på. Där har vi ett ganska hårt tryck. Vi ska hålla tidsplaner. Vi ska liksom jobba fram 
det. Sen kommer ju alltid mångfald och barnperspektivet in då. Vi ska liksom… det är 
generellt, i stort liksom. Men sen är det olika hur man prioriterar det. 
 
GGöteborg är en av de mest segregerande städerna. Men när man pratar med dig så finns 
det kunskap och alla jobbar med sina ingångspunkter för att nå uppsatta mål. Men så ser 
man ändå att Göteborg blir mer segregerat. Hur hänger det ihop? 
 
Åsa: Ja, det kan inte jag säga faktiskt. Att det blir mer segregerat är nog ett tecken på att 
det är bostadsbrist. I Göteborg, till skillnad från Stockholm där jag kommer ifrån, finns det 
en, dels finns det mindre antal lägenheter än i Stockholm som är en större stad, till yta. 
Plus att det finns, Sandarna i Göteborg t.ex. som inte är en direkt förort men nästan förort 
med de här lamellhusen, halvlåga lamellhusen. Sådana finns ENORMT många i 
Stockholm. Först har man innerstaden, sen kommer den här smalhuslängan, sen finns de 
lite mer miljonprogramsområden, Rinkeby till exempel, sen är det lite mer. 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. Generellt bor 
man nog mer i villa och radhus i Göteborg än i Stockholm, procentuellt. Det skulle kunna 
vara en orsak till att, om man väljer att bo i villa och inte lägenhet, då kanske det inte är… 
Ett sätt är att motverka, att släppa kommunala tomter i nordöstra Göteborg. Man har ju 
släppt på Hisingen, men då är det borta i Tolered och så och där är det ju redan segregerat, 
kan man säga. Men det är en väldig stor önskan om småhusboende. Och småhusen finns 
redan på ställen som är segregerade. Sen har det också varit en sådan tid då fler och fler 
har råd att köpa småhus, och då förstärks det. Det behövs nog fler insatser som i 
Gårdssten. Stockholm är väl också segregerat tror jag. Malmö också kanske. Det beror ju 
på hur de politiska vindarna blåser. Men också det att Göteborg har en sämre 
kollektivtrafik, tror jag också. Men nu är det återigen mina privata tankar, jag vet inte hur 
kontoret tänker. Om hur vi arbetar har någon ökad effekt på segregation det tror jag inte. 
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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. Så lite grann så får vi jobba med de frågor som vi 
får till oss. Sen gör vi ju också sådana där satsningar i och kring Angered centrum. Men 
det är ju inte färdigt, så jag vet inte hur det har blivit där. 
 
ÄÄr det för att få andra att flytta dit? 
 
Åsa: Ja för att lyfta hela den förorten, för att få det att bli bättre. 
 
Har man grepp för att bygga ihop staden? Mellan förorter och innerstad... 
 
Åsa: Ja, jag hade gärna sett det. Men jag vet inte om det finns. Det har inte jag koll på, jag 
jobbar ju inte med de frågorna. Det är ju liksom hur man, man kan ju tänka sig 
Gullbergsvass och Gamlestan och hur man jobbar med dem. Det är ju så himla mycket 
vägspaghetti där liksom. Hur man jobbar med dem, det är inte enkelt. Sen finns det ju då 
en väldig… Ja, jag tror att det gör det lättare i Stockholm, just att man har den 
smalhuslängan, där det inte är så segregerat där bor alla möjliga. Små lägenheter och ah, 
för här är det på något sätt. Det är liksom småhus, så bor man tydligt i innerstaden. Eller så 
bor man i förort, en då är det förort. Kålltorp är ju lite smalhus och så men sen kommer ju 
villaområdena där. 
Kvartershus ska man ha i anslutning till staden, där det är möjligt att fortsätta staden. Man 
ska inte lägga kvartersstruktur ute i tjottahejti. 
 
 
 
Einar Hansson 
 
Anser du/ni att praktiska åtgärder inom fysisk planering har någon avsevärd effekt för att 
främja mångfald och vända segregation till integration? I sådana fall, vilken? 
Visioner om mångfald i Göteborg som stad… Definition av mångfald. 
 
Einar: Ja, vad ska man säga… Under vilka omständigheter? I vissa delar av USA, som är 
uppbyggt av europeiska invandrare som slängde ut Indianerna så kan man se den 
Europeiska delen av USA som ett delvis lyckat integrerat. Vissa, rent fysiska, faktorer kan 
ju leda till väldigt mycket mångfald. Har ni läst Jane Jacobs? Hon pratar ju om blandad 
ålder på hus. Rent praktiskt kan man säga att det gynnar mångfald. Finns det bara ett 
sådant område i en stad blir det snabbt gentrifierat och kanske inte kan överleva. 
Brooklyn i USA är jättestort, många kvarter och där kanske blandningen är bättre. Det 
kan man fundera på. 
Sverige har ju försökt med det här. Ekonomisk jämlikhet. Segregationen var väldigt stark. 
Haga t.ex. Städer som byggde på stadsstruktur. Socialdemokraterna segrade på sin ”fiffiga” 
variant. Grunden för social bostadspolitik (som min farbror skrev om Torsten Hansson). 
På femtiotalet hade arkitekter en högre status än idag. Det syns ju inte minst nu i GP. På 
femtiotalet fick alla väldigt moderna bostäder, samtidigt som alla fick jobb. Det fortsatte 
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senare under 60-talet. Egnahem blev ju en möjlighet även för vemsomhelst. Man hade 
uppnått vissa mål. Större jämlikhet m.m… 
På 80-talet kom det här med nyliberalism. Den gamla ”hederliga” bostadsmodellen kom 
tillbaka, man drog in bostadslån m.m… Alla förlorar. Stockholm är ett extremt exempel 
där man säljer ut bostäder. 
Man kan knappast komma tillbaka till tidiga 1900-talets Brooklyn i Sverige. Politiken ör 
ganska fast reglerad, flyttar sig samtidigt. Väldig bostadsbrist för ungdomar mm. 
Trångboddhet för många, inte minst invandrare. Man måste tänka på de fysiska åtgärderna 
samtidigt som de sociala. 
Man måste vara medveten om att de segregerade krafterna är väldigt starka. På 80-talet 
gick det väldigt fort. 
För de här visionerna som finns i ÖP, de är ändå något som accepteras av många yrkes… 
Tycker ni att ÖP bra? Staden vill ”bygga staden”. Vissa tycker ÖP är tydlig, det tycker inte 
jag (Einar).  Tydligare. Minska biltrafiken, bygg tätare.   
Politiker: ”Segregationen SKALL minska”. Men att säga HUR är svårare. 
Lägga ner en skola på Vrångö som rubbar hela samhällsbasen.  Det ska finnas en bra 
mekanism som visar att man uppfyller… 
SBK hävdar ju att ”bygg staden inåt”, ÖP är tydlig… 
”Nu ska ni göra en tjusig stadsplan som löser segregationen” – det är det ju ingen som tror 
på. Det har urartad, kokat ner till den grejen, att man bygger blandade bostadsformer… 
 
MMen… Tror du det handlar om ekonomiska prioriteringar eller att det vittnar sig i något 
annat? 
 
Einar: Ja, både och tror jag. Vad som hänt sedan 80-talet är att det finns ju som sagt 
mycket mindre pengar att satsa med från stat. Och stad. Man kan alltid klaga på att i t.ex. 
Biskopsgården så kom skola först tre år senare. Men det löste ju sig och allt var ju nästan 
finansierat av kommunen. Men nu finns det ju sådana ”paket”… Jag vet inte hur mycket, 
men exploatörerna betalar en jättestor del för planarbetet och då är det ju klart att om de 
ska betala så har de ju en påtryckningsmöjlighet. I de stora dragen så, vi har något som 
heter Gröna Kvillebäcken ganska katastrofal historia, dyrt, kalhyggesteknik och 
exploatörernas marknad. Dystert hur hög ambitionen kan vara men hur det blir. Det har 
ju att göra med at de bildar bolag. Vi har ju i GBG det här Älvstadsbolaget som spelar 
någon sorts dubbla roller. I bästa fall kan de ju vara så starka, men även där ”jaha här är ett 
rikt bolag som äger” medan i biskopsgården är det ett väldigt pusslande med det ”lilla” 
bara. Där finns inget sådant bolag. Det är ekonomiskt men det ser olika ut på olika ställen. 
Det är sällsynt att kommunen kan betala för hela stadsinvesteringen då. Det är alt annat 
än självklart. Jag vet inte vem som skulle jobba med detta om inte dem. De har ju 
överblick över hela processen och vet vad som är ekonomi och sociala förutsättningar mm. 
Men programmen måste diskuteras mycket mer öppet. Integrationsstadsplan. 
Ofta är det väldigt små landområden. Finns det en översiktsplan som kan integrera dessa 
små områden? Då tror de att det bara är ett statement. 
 
Om vi pratar mer om just utförandet och det… Tror du att man praktiskt kan göra 
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pplane… metoder mer av fler att använda sig om för att få igenom ÖP? 
 
Einar: Det är lätt att an bara jobbar med de områdena med ”uppenbara problem” 
Rosengård mm… Då tycker jag Biskopsgården är jätteintressant med sitt steg för steg… 
Med de stadsdelar ”på den negativa” sidan av skalan kan man åtgärda problem, det säger 
sig självt. Förbättra för de som bor, ryktet mm. Men frågan är hur långt hjälper det i den 
stora frågan ni ställer? Vad kan man t.ex. göra i Askim? Det är ett av de mest segregerade 
områdena, fast på andra sidan. Extremt ensidigt vad gäller bostadstyp. Bara stora villor. 
T.o.m. ont om mindre egnahem. Hur förbättrar man Askim? Vem vill det? Vill någon det? 
Ni känner till det här konstiga argumentet ”min villa sjunker i värde”… Hehe, det vet dem 
ju inte. 
De har en jättebra bussförbindelse nu. Det körs inte bara jättestora bilar. SBK:s mantra är 
ju ”bygg lägenheter/billiga bostads- i Askim”. Det tror jag inte löser hela frågan men det 
kan ju hjälpa. Exempel mex-husen bakom Överås. 
Att verkligen förstärka situationen finns många exempel på. Genom att ta bort t.ex. 
Bohusboden, och istället placera lägenheter, minskar kanske bostadssegregationen men 
ökar bilberoendet då man får åka ut till Sisjön osv.… Det borde utvärderas ordentligt. 
Sören Olsson menar att i Askim har man lyckats lite med bra äldreboende. 
Att stadsdelarna ligger så utspritt är ett problem. 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. 
 
Vad skulle man kunna göra åt det? 
 
Einar: Vi har bråkat mycket om det här, K2020, kollektivtrafikutredningen. Det är 
intressant, verkligen en satsning på den ekologiska utvecklingen. Gräddfiler byggs åt 
Askim- och Torslandabor, sen bygger de mer spårvägar. Men vad vi brukar säga då, de 
”vill” inte integration med K2020. De områden som har ”låg status” hamnar fortfarande 
som blindtarmar i kollektivtrafiksystemet. Ingen åker igenom. Inget lockar folk dit. 
Torslandabussarna passerar 100 m från Vårväderstorget utan att ens stanna. Man blandar 
de som flyglinjer, Askim C, Torslanda C. Inget tal om integrerande alls. Väldigt outvecklat 
vilket är tråkigt när man gör en så pass stor satsning. 
 
Stadsstruktur… 
Det är så dåligt att man inte vågar sig på sådana frågor. I Sthlm är staden så tät så man är 
tvungen att jobba med den biten. Som i London. Man klarar sig inte bara med bil. Fler 
åker med tunnelbanan mm… Man läger nya knutpunkter, binder ihop med nya tåg. 
Mycket lättare att ta sig runt. 
Lättigängliga punkter kan man också mycket lättare motivera. 
Man försöker bygga hyreslägenheter i Askim och mindre villor i Gårdsten men det går 
väldigt trögt då man inte kan röra sig lätt, statusen och ryktet fortsätter vara lågt. 
 
Är det hur man bor, att man bor blandat som är viktigt eller är det också att man lätt kan 
ta sig till olika ställen? Att man har ”något där att göra”. 
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EEinar: Segregationen i Sverige är så fast, den är så låst. Områden där det bor mycket 
invandrare och fattiga svenskar räknas som en sort, ”dem”. Det som kallas segregerad 
stadsdel är oftast på det sättet. Vilket är frivillighetsfaktorn? Vill verkligen de 
alkoholiserade ungdomarna verkligen bo i Biskop? 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 bägge delarna. Det finns 
grupper som verkligen behöver förstärka sin roll. Bo tillsammans och skapa en identitet. 
Jag tror man mer ska jobba med skalor. Man kan inte tvinga någon men det ska finans 
olika sorters möjligheter på olika nivåer. 
Angered 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… 
 
Är det lyckosamt att från början planera ”lyckosamt” eller spelar tiden roll? 
 
Einar: Ja, det är klart den gör. Har ni läst Per Wirténs bok? 
Äntligen byggt bokaler i Rosengård. Det blir jättebra. Självklart kan man bo och arbeta på 
samma ställe. Shophouses i Thailand t.ex. Det finns helt andra stadsstrukturer som man 
kunde lära sig av. Det är inte det att idéerna inte finns, men byggbranschen är 
supermarknadfierad. Man har ambitioner men så blir det ändå Peab, Skanska mm som 
bygger och då har man inte så mycket att säga ändå. Byggmonopolet gör det omöjligt att 
göra vissa saker. Det är mycket bättre om folk kan visa på konsekvenser. 
Du är medveten om diskussionen kring det hela… 
Frölunda… Det byggs ju alldeles för breda vägar osv. Det finns mycket att jobba med. De 
visste att det fanns mycket ytor att bygga med. Det är rätt stort ändå Tynnered. Hur skulle 
man jobba med allt sådant samtidigt som man listar ut var kan man bäst förtäta – och med 
var, hur..? Allt går inte att genomföra men det är tillräckligt stort. 
 
Värsta hållplatsen blev bästa ateljéhuset mm. Laverös, man lade på våningar, flera 
våningar så var det bara att sätta in hiss. Tvättstugor fick ligga ute så man kunde tvätta 
dygnet runt. Fiffiga små bottenvåningar med studentlägenheter… Det går ju att göra 
sådana här saker. Det går att få hög kvalité med de här projekten Vissa driver bra 
projektet. Kaverös. 
Ha koll på något som är bra ”vem tusan kan ha byggt det här?”. Vad kan jag som planerare 
göra? Samordna byggherrarna? Kollektivtrafik – tänka tre steg istället för ett…” 
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Hans Linderstad 
 
PPresentation 
 
Hans: Jag är väg och vattenbyggnadsingenjör från Chalmers. Jag har jobbat i 40 år med 
planeringsfrågor, varav merparten av dessa har varit på stadsbyggnadskontoret i Göteborg 
som distriktschef och som översiktsplanechef. Så jag skrev huvuddelen av översiktsplanen 
innan den senaste, alltså 09. Och sedan några år tillbaka sitter jag på stadskansliet och 
skriver fram stadsutveklingsärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Men 
det blir väldigt mycket infrastruktur just nu. Det västsvenska paketet tar väldigt mycket 
utav våra tankar och resurser. De första 10 åren var jag trafikingenjör och jobbade med 
trafikfrågor. De senaste 5 åren har det blivit väldigt mycket trafik igen. Däremellan 
jobbade jag med allt möjligt från energifrågor till bostadsfrågor, renovering utav bostäder, 
planering översiktlig och med detaljplaner. 
 
Anser du/ni att praktiska åtgärder inom fysisk planering har någon avsevärd effekt för att 
främja mångfald och vända segregation till integration? I sådana fall, vilken? 
 
Hans: Att främja mångfald, det undrar jag. Att jobba med integrationsfrågor; ja. Som ÖP 
09 pekar på så finns det olika instrument som man kan använda sig av inom den fysiska 
planeringen. Att skapa mötesplatser är sällan en fråga som ligger inom den översiktliga 
planeringen utan i detaljplaneringen och den kan ju göras på olika nivåer i sin tur; typ som 
en centrumanläggning. Angereds torg eller Nordstan, till exempel, innehåller en lämplig 
mix som gör att olika generationer och olika idéer har sina mötesplatser där och så träffas 
man, det är ett sätt. Sedan kan man också se till att de finns någon form av yta lokalt inne i 
bostadsområdena, där man möts. Ungefär som man tänker sig PLIKTA, lekplatser för barn, 
dit föräldrarna kommer men även se till att äldre kan slå sig ner. Då möts olika 
generationer. 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 att gå ut och grilla. Och det gör man då ute på gården, inte som svenskarna ute 
i skogen. 
 
Vid PLIKTA, finns det något konkret exempel på vad man gör för att få äldre att komma 
dit? 
 
Hans: Jag kan inte det. Men om man funderar på vad man kan göra så är ett exempel att 
ha gott om sittbänkar, för att sitta och titta på barnen. 
 
Om jag tolkar dig rätt så anser du alltså att man kan göra något för mångfald och 
integration? 
 
Hans: Den fysiska planeringen kan göra det ja. Men det rör sig inte om några dramatiska 
förändringar får man väl säga. Det här att man vill arbeta för integration eller minska 
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segregation, så har vi använt att förändra de stora hyreshusområdena och komplettera 
dem med annat. Det har till och med rivits hyreshus för att ge möjlighet till småhus, i 
Hammarkullen och det fanns inslag utav det i Gårdsten också... Det är egentligen inte det 
mesta sättet vi använder för att se till att det finns bostadsrätt eller äganderätt och 
tvärtom, men det är nog mindre framgångsrikt att se till att det finns hyresrätter i Askim 
där det är stort ägandeområde 
 
VVarför är det så? 
 
Hans: det finns ingen mark. Kommunen har ett för litet markinnehav och det är svårt att 
överhuvudtaget få till tillskott där för att kompletteringarna är ofta att dela villatomter 
och då är det svårt att få in ett större flerbostadshus. Nu ska man troligtvis komma igång 
med några nya bostadsområden och det blir nog fler hyresrätter i dem där kommun äger 
marken i stor utsträckning. 
 
Finns det något byggbolag kopplat till det? 
 
Hans: Nej, vi har inte kommit så långt än, den fördjupade översiktsplanen har hunnit till 
utställning. Så får man ser vad det blir av det. Men man kan konstatera att många gånger 
man trodde att man skulle få in hyresrätter, så har inte det gått får att markpriserna är så 
höga. Hyresrätterna är svåra att finansiera. 
 
Har man haft som mål tidigare att få fler hyresrätter? 
 
Hans: Ja, den stora idén ute på Tynnered och nere i Askim var från början att man 
behövde hyresrätter där, men det slutade med hyresrätter. 
 
Finns det en risk att det blir så i Askim? 
 
Hans: Ja, risken finns. 
 
Nästa fråga är hur de politiska målen översätts och det har du varit inne på lite grand med 
olika exempel på hur man jobbar. Men vi undrar också över svårigheterna, och då är den 
ekonomiska biten som du var inne på en del...  
 
Hans: ett exempel är att vi vill ha fler radhus och villor uppe i Angeredsområdet. Att 
bygga en villa eller ett radhus kostar 2,5-3 miljoner, även om marken är gratis, men det är 
ingen som vill betala 2,5 miljoner för ett radhus liggandes i Gårdsten. Därför har den 
planerade marken blivit obebyggd Vad gör man då? Vad är bristen? Ni sväljer väl inte 
Mark Isitts, ja ni har väl hört talas om det? Visst behöver man analysera vad det är för 
brister i miljonprogrammets planering. Om man försöker komplettera med småhus för att 
skapa en slags täthet kanske man kan fundera på om det går att göra någon form av 
hyresrätter istället eller bostadsrätter men som är flerfamiljshuskaraktär, för småhusen 
bygger på att man köper men hyresrätter kan man prissätta på ett lite annorlunda sätt om 
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du går in som bostadsbolag med ett uppdrag. Men 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. Alltså måste den tjänsten upphandlas enligt tolkningar av 
nya EU-regler om allmännyttan. Vi har inte kommit på hur vi löser detta. 
Fastighetsnämnden har ett bostadssocialt ansvar dvs. att de gör analysen att vore bra att 
komplettera med mer stadsmässighet och så tar man ihop med stadsbyggnadskontoret 
fram en idé om hur det skulle kunna utformas. Men eftersom det bygger på att det är 
socialt intressant och inte kommersiellt så ger man bostadsbolagen uppdrag som måste 
upphandlas. 
 
KKompenserar man bostadsbolagen? 
 
Hans: Ja, det kan bli så. Det handlar om hur den nya lagen om allmännyttan ska tolkas, 
men den underlättar i varje fall inte det här med våra bostadssociala ambitioner om att 
skapa mer integration. 
 
Då läggs fokuset helt krasst på lönsamheten alltså? 
 
Hans: Ja, man säger ju att det som gjorts uppe i Gårdsten inte kunnat göras med dagens 
lagstiftning. Alla anser att det i Gårdsten var jättebra.                 
 
Detta är ekonomiska hinder, liksom politiska och strategiska, finns det andra hinder? 
 
Hans: Ja, någonstans är det väl också att vi inte hittat, och inte någon annan heller, 
nycklarna för att åstadkomma ett bättre, segregationsdämpande och integrerande 
stadsbyggande. Vi har hållit på med att försökt förändra spiralerna i 20-25 år i sådana här 
områden. Gårdsten är ett av få som har förändrat den onda spiralen, men i många andra 
fall så lyckas man inte. Arbetslösheten i Bergsjön är inte annorlunda idag än vad den var 
för ett par år sedan, för att ta ett exempel. 
 
Varför lyckas man inte? 
 
Hans: Därför att ingen har kommit på någon lösning. I er utbildning har ni säkert pratat 
jättemycket om miljonprogramsförändringarna, har ni hört någon säga: ”Jag har idén!”? 
 
Nej, verkligen inte. 
 
Hans: Alla slutar i att det, det och det behövs, och så genomför man det och det. Förändrar 
det situationen radikalt? Nej. 
 
Exempel som framkommer är blandstad, kompletteringar, olika upplåtelseformer osv. 
vilket nog är det närmaste ”lösning” vi har fått. Är det alltså så att man inte vet den bästa 
”lösningen”? 
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HHans: Nej, alltså det har ju funnits många olika idéer. Under slutet på 80-talet var det 
”turn around” alltså man rev stora delar av huset och satsade ett par miljoner er lägenhet 
och byggde om dem helt och hållet. Det finns sådana exempel i Göteborg och Södertälje. 
Inte så att de här områdena är helt totalt annorlunda. Man skapar säkert en stabilitet för 
att de här husen var väldigt nedslitna och dåligt underhållna osv. att du behöver lägga ner 
massa arbete på det. Man har kommit olika långt, Gårdsten är ett exempel där man bred 
pallett har kommit en bit på vägen. Man har ju med hjälp av bostadsrättsinnehav bl. a fått 
att folk inte strömmar igenom på samma sätt, de stannar kvar. Det ger en stabilitet som 
skapar underlag för att skolklasser ska fungera bättre exempelvis och barn och lärare lär 
känna varandra bättre och längre. Men i sådana områden där 25 % av de boende byts ut 
varje år är et inte lätt att driva exempelvis föreningsverksamhet. 
 
Vad berodde det på att man kunde genomföra förändringar i Gårdsten just där och just då? 
 
Hans: Det var ett uppdrag från dåvarande Framtidens styrelse, att jobba med detta. Då 
skickades också ungefär 200 miljoner kronor, vilka inte betalas av hyrorna. Men då 
resonerade man att de samhällsekonomiska vinsterna är större. Man valde ut personer 
med bostad i Gårdsten att jobba med detta vilket man egentligen inte får utan man ska 
välja de som är bäst lämpade. Man rundade alltså en massa regler får att uppnå målen. 
 
Du sa tidigare att ingen riktigt har kunskapen att efterleva visionerna i ÖP...  
 
Hans: Nej jag hävdar att ingen har kommit på det och det är ju inte bara Sverige som 
funderar på detta utan det är internationellt; Holland, USA, England, alla har jobbat med 
de frågorna. Men det är ingen som säger att med det här paketet blir det jättebra. Så är det 
inte. 
 
Hur långt motsvarar förändringarna i Gårdsten de visioner man har idag? 
 
Hans: Det kan jag inte… jag har inte sett siffror på de sociala förändringarna där ute. 
Däremot har arbetet med nya idéer säkert gett stabilitet. Det finns folk som flyttar dit för 
de tycker att det är intressant. Det finns de som tycker det är så intressant att de åker på 
studiebesök dit. Och Gårdsten får priser för att de gjort en intressant utveckling för 
området, framförallt på energisidan men också för de sociala bitarna, som använt sig av 
exemplen i delegationen för hållbar utveckling. Men frågan är vad en framgång är? Det 
finns olika indikatorer vi använder. Ett angående mångfald handlar om att vi tycker det är 
för många svenskar som flyttar ut från området jämfört med personer med annan 
bakgrund. Det är troligtvis inte speciellt bra i områden där 90-100 % av barn har utländsk 
bakgrund och de inte får den svenska kulturen integrerad i sitt vardagsliv. Då jobbar man 
med saker som att byta klasser så att klasser från Lövgärdet åker till Askim och tvärtom, 
skolklassbyten. Skillnaderna i inkomst i statistikområdena Bergsjön och de mest 
välmående delarna i Göteborg bara ökar. Och att ett sådant område som Bergsjön inte ens 
ökar i inkomst när hela samhällets inkomster ökar. Det tyder inte på att vi lyckats vända 
någon trend. 
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MMen det är många statistiska indikatorer man använder? 
 
Hans: ja, man kan titta på arbetslöshet, ohälsotal, hur många som går ut skolan med 
godkända betyg osv. inget av detta tyder på att vi har vänt trenden. Med ÖP och så 
försöker man hitta olika vägar, men man har inte hittat dem riktigt. Men exemplet 
Gårdsten är väl bland de bästa för där har man tagit ett totalgrepp. Man ser till t.ex. att 
bussförbindelserna blir bättre, man skickar dit lite extrapersonal till skolan.     
 
Är det lättare att peka på de hinder som finns? 
 
Hans: Nä, det finns väl både bra och dåliga exempel. Det är inte så att det man gör inte 
hjälper till men ”krafterna” eller vad det nu är, är starkare. Marknadskrafter, 
värderingssystem eller vad det nu är. Om du uppfattar att du får ett jobb, får en inkomst 
och bättre ekonomi, är det väldigt många gånger du flyttar därifrån. Och varför då? Det är 
det här med imagen och att många uppfattar att det är alltför riskfyllt att låta barnen gå i 
skolan. Man litar inte på skolan. 
 
Tillämpar ni några särskilda teorier i ert arbete? 
 
Hans: Nej, inte vad jag kan påminna mig. Det skulle var Gehl till exempel men det är mer 
i innerstaden man använder Gehl. Men annars är det ingen jag tänker på. Eventuellt att de 
som jobbar specifikt med mångfald får inspiration någonstans ifrån. Mycket är det 
studiebesök och tittar efter goda exempel för att överföra till Göteborg. 
 
Vad anser du kunna styra direkt som planerare för att uppnå visionerna? 
 
Hans: Vi har ju ett antal instrument. Med planmonopolet kan man se till att man 
planlägger vissa områden vilket gör att man behärskar hur husen placeras. När det är 
kommunal mark görs en markanvisning där man dels väljer ut vem som lämplig att bygga 
som uppfyller vissa målkriterier, men också att man kan skriva in vissa villkor utöver vad 
detaljplanen kan reglera. Detaljplanen kan exempelvis inte säga om det ska var hyresrätter 
eller bostadsrätter. Det tredje och kanske det viktigaste instrumentet är vår allmännytta 
som gör stora insatser i de här områdena. Det gör de med hjälp av ägandedirektiven som 
fullmäktige tar. Politisk styrelse ger tydliga direktiv om att uppnå mål. 
 
I hur stor utsträckning använder man sig av villkor vid markanvisning vid kommunal 
mark?   
 
Hans: Jo, det finns ju.       
 
Och de efterföljs? 
 
Hans: Ja, det är ju ett avtal om det inte går att följa avtalet i praktiken, det kan ju vara 
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ändrade omständigeter, så får man förhandla om. 
 
DDu pratar om att det finns olika grepp för innerstaden och ytterområdena, jobbar man 
något med sammanlänkningen? 
 
Hans: Ja, kommunikationsmässigt försöker vi utjämna. K2020 syftar till att inte bara 
innerstadens kärna ska ha god tillgänglighet, utan det är ganska stora delar av staden som 
ska ha bra kollektivtrafik. 
 
Pratar man om mål om integration för de åtgärderna? 
 
Hans: Nej, det är mer allmänt socialt betingat resbeteende. 
 
Hur tänker ni kring kommunikationer i form av genomtränglighet och närhet? 
 
Hans: Jag har gjort en fördjupad översiktsplan för Angered för många år sedan, där vi 
letade kompletteringsområden, med syftet att binda samman bostadsöarna. Då letade vi 
småhusområden i sluttningarna från Hammarkullen ner mot Hjällbo, mellan Lövgärdet 
och Gårdsten, och områden som kunde göra så att vi får en lite mer kontinuerlig stad. Vi 
har jobbat med ett område som heter Alelyckan som är ett sätt att binda samman Angered 
med staden. Förr när man åkte bilvägen eller kollektivtrafiken åkte man över flera 
kilometer ängar men nu är det fullt med ett industriområde. Det känns som att det är en 
bit av staden. Det finns väl en sådan tanke att vi vill binda samman. 
 
Tänker man fortfarande så? 
 
Hans: Ja, det gör man. Man har ju tagit ett nytt tag på Angered, och man har fördjupat det 
bl. a i Hammarkullen; en med de gamla bostadsområdena såg jag och en del nya idéer. För 
att så att säga täta upp staden och ge mer stadsmässighet. Då, på tidigt 90-tal pratade vi 
inte så mycket om stadsmässighet utan mer om att binda samman. Stadsmässighet är att du 
får en känsla av tätare stadsliv. 
 
Skulle du kunna ge några andra exempel förutom Alelyckan på praktiska åtgärder?       
 
Hans: Ja, det har ju byggts relativt mycket ändå… i Angered och att det som har byggts 
har varit småhus. Visst är det så. Om vi tar i andra riktningen, ett område som är aktuellt 
just nu, Kärra. Till för ett par år sedan var det 100 % bostadsrätter och äganderätter där. 
Nu försöker man att komplettera med hyresrätter. Den här blandningen när man väljer 
vad man ska bygga finns med hela tiden, sedan kommer man olika långt för att det inte 
alltid är möjligt. 
 
Om man tittar på det här med att skapa mötesplatser, finns det några konkreta exempel 
där? 
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HHans: Ja, ska vi se vad vi kan ta… den förändring som nu ska vara i Angered centrum. 
Man gjorde ett väldigt medvetet val vad gäller ämnet i gymnasiet för att locka hela 
Göteborg och till och med hela regionen. Under en period var de estetiska linjerna i 
Angered centrum väldigt intressanta. På 70-talet var Angereds teater ett ställe som man 
åkte ut till, det var väldigt bra teater. De är historiska exempel för tyvärr så är Angereds 
teater inte sådan här idag. Man har inte orkat satsa så mycket och nu är det mer en teater 
för amatörskådespelare från Angered, med lite professionell hjälp naturligtvis. De skriver 
pjäser med utgångspunkt från Angeredsbornas egna erfarenheter istället, och det är väl 
inte så lockande. Däremot är det ett bra utbud på det sättet att det tillgodoser berättelser 
från Angeredborna. Gymnasiet, de estetiska linjerna har på den senaste tiden haft det 
jobbigt och för många elever kommer inte det och det håller på att glesas ut. Man 
använder inte lokalerna längre. Alla gymnasieungdomar vill in till centrum och med 
friskolereformen har det också blivit större möjligheter än för ett 10-15 år sedan. 
 
Jag hörde att de skulle ta bort de estetiska linjerna från Angered... 
 
Hans: Javisst, är det så. Det är ingen som söker de linjerna längre. De byggde ändå på att 
du hade möjlighet att jobba på scenen och skådeselarna som också kunde var lärare. 
 
Försöker man skapa mötesplatser på andra ställen…  
 
Hans: Det var något jag tyckte var jättebra... Vi har ett organ som heter Göteborgslokaler 
som är en bit av Framtidenkoncernen, som jobbar med torget kan man säga. De försöker 
få en mix i torgen som rekryterar en bredd, där det ska finnas en livsmedelsbutik 
naturligtvis och lite annat, men också exempelvis en grönsakshandel som plockar upp 
grönsaker som är lite annorlunda. Att det är någon med invandrarbakgrund som driver 
det här grönsaksstället t.ex. Att det är så intressant så att man åker dit och handlar. Hjällbo 
torg är ett sådant ställe som många åker till för där kan man hitta ett utbud av grönsaker 
som man inte hittar någon annanstans. 
 
Kan man jobba på liknande sätt med innerstadstorgen och torg som inte är just i 
ytterområdena? 
 
Hans: Det är klart att när man skapar platser som Nordstaden och nu när man ska göra 
Wielsegrensplatsen, så kan man se till att det finns en bredd av butiker som representerar 
världens kulturer på något sätt. 
 
Du säger att man kan göra så, finns det visioner om att man ska göra så? 
 
Hans: Jag kan inte utantill vad Framtidens ägardirektiv säger men den budget som vi har, 
säger att integrationstankar och mångfald är bland de viktigare frågorna vi har. Och det är 
generella direktiv och riktlinjer som alla ska förhålla sig till, bostadsbolagen, förvaltningen 
och nämnderna. Så det finns sådana signaler i det fullmäktigebeslut som är varje år. 
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BBerör det både nytt och befintligt? 
 
Hans: Det är överhuvudtaget i allt du agerar. För varje sak man ska göra ska man fundera 
på om det leder till än mer socialt sammanhållen stad. Om det inte gör det så måste man 
ha argument för varför. 
 
Nu pratar vi mycket om funktioner, kommunikationer, upplåtelseformer osv. Med tanke 
på Isitts debatt, kan man genom estetiska utformanden och även saker som sittplatser och 
andra åtgärder på detaljnivå göra något för mångfalden? 
 
Hans: Ja, det fanns nog en ganska djup okunskap under många år hos allmännyttan eller 
bostadsföretagen om hur man hittar detaljutformningen så att den passar hyresgästerna. 
Men det har man lärt sig nu; det handlar om som jag sa grillplatser. Men sedan ska man 
komma ihåg att an inte kan ha en grillplats. I ett hörn ska Serberna ha sin grillplats, och i 
ett annat kroaterna. De kunde inte ha samma med tanke på det som hände under 90-talet. 
Och somalierna är klaner som också kräver många grillplatser. Allt sådant där håller man 
på att lära sig och det kräver en djupgående kulturell kunskap. Sen tror jag inte att 
lägenheterna behöver utformas speciellt förutom att vissa folkgrupper som somalier och 
etioper som har ganska stora familjer. Detta brottas man med hur man ska lösa. Dels så gör 
man en del större lägenheter, dels så kan man slå ihop flera eller se till så att en familj kan 
hyra två lägenheter bredvid varandra. Det är svårt att lösa. Vi har ett antal villor och 
gamla butikslokaler som byggts om till t.ex. åtta-rummare. 
 
Hur tänker man kring greppet gata förhållande till hus? 
 
Hans: Det här med stadsmässigheten har kommit in som diskussion på en ny nivå än när 
jag jobbade med sådan planering för 10 år sedan. Men det är inte lätt för att husen ligger 
ungefär där de gör i förhållande till gatan. Det är en ganska storskalig miljö så man 
funderar på var man lägga hus så att det blir mera stadslikt. Man kan ju släppa in trafiken 
på ett annat sätt i bostadsområdena. Det har man ännu inte gjort i Göteborg men jag vet 
minst två exempel där jag mycket väl kan tänka mig det. När vi gjorde 
områdesprogrammet för Bergsjön så diskuterade vi ett och det diskuteras för planen för 
Hamarkullen men det har inte genomförts än. Att låta trafik sippra igenom istället. 
Gårdsgatutanken där det tidigare varit förbjudet för bilar. Det gör att vissa delar blir mer 
tillgängliga och man får känslan av stad. Om man kan skapa stadsmässighet i trafikrörelsen 
också, för en gårdsgata är inte så billig den ska ju stenläggas avsmalnas och så där, det är 
inte bara att ta bort en bom eller lägga asfalt som det är på många gångbanor idag. 
 
Det har inte genomförts i Göteborg? 
 
Hans: Nej, jag tror att det gjorts i Malmö och det pratas om det i Stockholmskommuner. Å 
ena sidan sitter de som tycker integration eller att det är socialt intressant, och på andra 
sidan de som förespråkar trafiksäkerhet. Och vi vet väl egentligen inte riktigt hur 
befolkningen står. Mammorna säger nej. 
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MMedborgarmedverkan är ju ytterligare en dimension 
 
Hans: Jag tror att man måste försöka hitta kommunikationsvägar som är lite annorlunda. 
Arbeta med information på flera språk, fundera på när det ska finnas dialog och om de till 
exempelvis är kvinnor kanske det inte går att ha traditionella öppna möten för att kvinnor 
i vissa kulturer inte får yttra sig. Man kanske måste ha särskilda kvinnomöten där det är 
kvinnliga arkitekter som leder. 
 
Det låter som att det finns en del tankar om sådant? 
 
Hans: Ja, jag tror att man har försökt att lära sig genom erfarenhet. 
 
Det var alla frågor, har du något ytterligare genidrag? 
 
Hans: Jag har ju täkt på det här i minst 20 år och jag har inga genidrag! Det är skrämmande 
hur svårt det är att vända spiralen och då måste man nog ta till riktigt rejäla grejer. Vi har 
hamnat i diken, under en period så var det fysisk förändring det gällde och nu är det det 
sociala. Att om man ser till att folk kommer i arbete så löser sig allt ihop. Nej, jag tror att 
det är både och. Vissa av dem (områden) måste vi förändra, Mark Isitt har vissa poäng; att 
det arkitektoniska uttrycket inte gör det speciellt stimulerande. Just nu så håller 
Bostadsbolaget på med att bygga om Hammarkullen. Istället för att ha 800 meter grå, 
väldigt vacker sjöstensfasad, så använder man 800 meter vit fasad. Man försöker inte ens 
lägga in lite färg eller sådär. Det är fortfarande en storskalighet. Jag kommer ihåg en gång 
när vi lyckades få Bostadsbolaget att måla varje trapphus i sin egen färg i Hjällbo. Det hade 
ju dem inte tänkt på. Det är inte ens dyrare. Jag gjorde ett program till miljonprogrammet 
där det var förbjudet att sanera mer än 200 lägenheter samtidigt, just för att skapa en 
småskalighet. 
 
Är det lite av en trend nu? 
 
Hans: Javisst, när man ser alla nya hus så är det en oerhört rik variation på utseende. Det 
är vinklar och vrår och inte ett radhus är likt andra radhus. Jag har bott i ett radhus i 
Angered och vi hade 200 likadana hus. Det enda var att hälften var spegelvända. Nu gör 
du inte 2 lägenheter likadana i ett hyreshus. Utan du ska få sätta din balkong där och riva 
en vägg där. 
 
Är det så genomgripande? 
 
Hans: Ja så stor frihet är det nu. I alla fall hos de som gör reklam på 
bostadsrättsmarknaden. Du har en yta och du vet var stammarna ska vara, resten får du 
själv rita. Och så gör dem det med vår hjälp. 
 
Det var en artikel i förra numret av Arkitekten som pratade om en likriktning bland de 
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sstora byggbolagen, att de själva sätter ramarna för en viss effektivitet. 
 
Hans: Ja, det är klart för att det är individvalet som gör att saker och ting faktiskt blir lite 
dyrare. Och med den kostnadspress man har i och med att hyresnivåerna är väldigt höga i 
nya hus, så finns det säkert viss tendens att försöka åstadkomma en kostnadspress i vissa 
områden istället, och då blir det mer rationellt. Men om man tittar på lägenheterna så är 
de nästan alltid vridna lite grand. Det är möjligt att de är staplade på varandra, men jämför 
det med miljonprogrammets väldigt välstrukturerade lägenheter. De var ju väldigt bra 
lägenheter med nästan inga överytor utan du hade ju mått på husen anpassade till hur du 
gjorde en nationell lägenhet. Det blev väldigt bra lägenheter men det blev för storskaligt. 
 
Har någon tanke angående strukturgrepp för hur man kan göra på Centrala Älvstaden och 
i Västra Frölunda? Centrala Älvstaden är ett område i förändring och man vill göra 
någonting, och man har en period nu då samlar kunskap om hur man ska genomföra 
förändringarna. 
 
Hans: Jag tror att när man väl bygger i Centrala Älvstaden så kommer det att bli dyrt. Det 
är dålig lera och vi måste ta upp gammal jord och så vidare. Det kommer aldrig att vara 
billiga lägenheter där, alltså kommer det inte att vända sig till alla. Det ska vi inte inbilla 
oss. Då kan vi väl hyressätta dem? Nej, det kan vi inte göra för hyreslagstiftningen säger 
att vi ska brukshyra, och det skulle väl kännas ganska orimligt att lägenheterna i 
Gullbergsvass skulle kosta lika mycket som lägenheterna i Lövgärdet. Bara för att vi ska 
locka Lövgärdetsborna att flytta dit. För det är trots allt en timmes reseuppoffring varje 
dag upp till Lövgärdet, det måste ju synas i hyressättningen bl. a. Så att de blir inte billiga. 
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 där har du en större frihet än vad du har på 
bostadssidan. Det måste vara kostnadstäckande och det måste vara enligt 
bruksvärdessystemet, vilket gör att det blir dyrt och att det inte blir för alla. Sedan kan 
man naturligtvis se till att inte alla blir bostadsrätter utan att mycket blir hyresrätter, men 
hyresrätter kommer inte att vara billiga. Och de blir inte för alla. Du kan se till så att det 
är en bra mix på lägenhetsstorlekar som kan locka olika typer av personer, men i och med 
att de är så dyra så kommer inte de stora lägenheterna finnas heller. 
Kommunikationsmässigt så tror jag att det är viktigt att se till att områdena Angered, 
Bergsjön, Biskopsgården och Tynnered får goda kommunikationer. Under många år så har 
de haft sämre kommunikationer än andra, inte i form av att det inte funnits bussar utan 
eftersom ungdomar är som de är så är det faktiskt mer slitet. Man måste faktiskt ställa krav 
på att de områdena har snygga och prydliga resmöjligheter. Vi pratar ganska mycket om 
vägarnas betydelse för att binda samman och det är översiktsplanenivå på den frågan, och 
det kan man också fundera på när man kommer till Centrala Älvstaden; finns det 
gatusystem som binder samman mer än de skiljer. Gamla SCAFT-systemet är ju ifrågasatt, 
och där har vi inte riktigt kommit ur och vet vad vi ska prata om. Att bryta upp 
Hammarkullen eller Bergsjön är ju egentligen att gå ifrån det SCAFT-tänkandet som vi 
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hade. 
 
ÄÄr SCAFT-tänkandet ifrågasatt av trafikplanerare idag? 
 
Hans: Det varierar, det finns både och. Men jag är trafikplanerare och jag ifrågasätter det. 
Jag ordnade en konferens en gång med Anders Hagsson som är forskare på Chalmers. Han 
är inte trafikplanerare men han jobbar på stadsbyggnad där uppe. Han ifrågasatte SCAFT 
och så vidare. Och där var en massa trafikplanerare och de blev så ilskna på honom. Nej, 
det är verkligen en debatt. Vad har ni fått för signaler i er utbildning? 
 
Ganska stort ifrågasättande skulle jag vilja säga. Ja, det har framställts ganska mycket som 
något gammalt. 
 
Hans: Jo men för att dagens gatutänkande med 30-gator osv. fanns ju inte då. Det 
möjliggör på ett annat sätt att dämpa hastigheten, för du vet hur du ska utforma en gata så 
att den faktiskt rör sig i fotgängar-hastighet. 
 
Något som återkommit i utbildningen är det här Skvallertorget, som kommer upp som det 
bästa exemplet. 
 
Hans: Jag tror att det grundläggande bekymret är att se till att områdena har sådana 
kvalitéer 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. 
 
Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 
 
Hans: Jag tror att ni behöver ha med funderingen, som ni säkert kommer in på, att 
planering bara är en utav pusselbitarna. Och att det är viktigt att betona det och resonera 
kring vilka de andra bitarna är. Hur tar man ett helhetsgrepp? För det är inte lätt att göra 
det. Man gjorde det 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. Sedan ska man dessutom få AMS, 
sjukförsäkringen, Västtrafik och kollektivtrafiken och allt detta samordnat göra en 
satsning på det här området. Då måste alla dessa satsa pengar parallellt med att man gör 
organisatoriska och fysiska satsningarna. Det räcker inte att göra detta ett år, man måste 
hålla på många, många år och kanske för evigt, för att förändra situationerna i de här 
områdena. 
 
Vem ska initiera ett sådant helhetsgrepp och sådana satsningar? 
 
Hans: När jag har skrivit program på tidigt 90-tal så har jag försökt med att peka ut med 
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vilka områden vi ville jobba. Gårdsten var ett sådant här, och det blev ju ett helhetsgrepp. 
Inte på grund av mitt program, det gick faktiskt inte ens i mål för det var så stort motstånd 
mot det, men det r en annan historia. 
 
MMen planerare kan ändå ha en del i att formulera visioner? 
 
Hans: Ja, absolut! Men framförallt är man duktig på att formulera den fysiska visionen. 
Det är ett bekymmer eftersom att åtgärderna minst lika mycket ligger på den sociala 
mjuka sidan. Därför är det problematiskt när den fysiska planeraren kommer med en 
vision, det blir motstånd; nu ska du inte komma hit som expert eller inne från staden och 
säga till hur det ska var här ute! Man måste hitta något slags underifrån resonemang. Jobba 
med båda sakerna parallellt. Man ska inte börja med den fysiska, det ska finnas med i 
resonemanget med befolkning hur de vill att deras bostadsområde ska förändras. När de 
förslår saker får man heller inte hamna i situationen att man inte har några pengar. Man 
måste ha med sig ganska mycket vilja och pengar när man startar en sådan här process, 
annars blir det bara besvikelse. Gårdsten var jätte projekttrött ett tag. De ville inte bli 
forskade på, de ville att något skulle hända. 
 
Det som man gjorde i Gårdsten, är det något att ta med sig till andra... 
 
Hans: Gårdsten är ett av de bästa exemplen vi har och jag tror att det är Göteborgs bästa 
exempel. Sedan finns det kvalitéer i Lövgärdet, Hammarkullen har sin speciella karaktär 
och Biskopsgården håller också på att förändras på en bred ansats med skolan och så. 
Tynnered har inte riktigt haft samma bekymmer utan där är det mer i tysthet. Förra 
sommaren var det mycket bilbränder där ute också, ungdomar som drog runt. Backa har 
samma sak också och det finns inga höga hus i backa. Det är bara för en slags frustration på 
något sätt, att man inte fritidsgård eller jobb eller vad det nu är.       
 
 
 
S2020: Lars Lilled, Vanja Larberg, Sören Olsson  
 
Presentation 
 
Vanja: Vi jobbar med kompetensutveckling. På S2020 har vi inga egna projekt, vi ritar 
ingenting, utan vi jobbar gentemot de andra förvaltningarna. Sören och jag är med i en 
grupp med stadsbyggnadskontoret där vi utvecklar en metod om hur de ska få med de 
sociala frågorna i planprocessen. Vi är en stödfunktion, vi hjälper till med kunskapsstöd, 
kompetensutveckling och opinionsbildning. Men vi påverkar inte exakt vart saker ska 
dras. S2020 är ett uppdrag för hela kommunen, det är bara vi som jobbar på S2020 men 
alla förvaltningar ska jobba med S2020 som ett perspektiv i sitt arbete. Jag är arkitekt och 
innan jag började jobba här så hade jag eget, och jag tycker att kopplingen till just de 
sociala frågorna är spännande. 
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SSören: Vanja har utvecklat en analysmodell för att titta på sociala frågor i planeringen, och 
vi håller på att utveckla den ihop med stadsbyggnadskontoret. 
 
Går modellen ut på att mäta? 
 
Vanja: Nej, det här med mätbarhet är en fråga i sig, det har också varit uppe mycket. Vi 
har en arbetsgrupp där det sitter folk från massa olika förvaltningar som håller på med 
stadsutveckling på olika sätt. Där har vi diskuterat den frågan, om det går att sätta mätbara 
mål för sociala frågor. 
 
Sören: Analysmodellen är mer inriktad på bedömning och konsekvenser. 
 
Vanja: Och ganska mycket kvalitativa frågor, om effekter för stadslivet och så, vilka är 
svåra att sätta mätbarhet på. Lars: det ligger väldigt nära detta, alltså verktyget. 
Kopplingen mellan hälsa, ambitioner på det området och olika skalnivåer; ett hus eller ett 
kvarter, vad vet vi om hur det kan påverka hälsobegreppet exempelvis. Det blir ett 
kunskapsstöd för den som jobbar med planering i sin tur. Men vi hoppas att det blir en 
release här innan sommaren. 
 
Jag tror att det var Hanna Areslätt som på Centrala Älvstaden som sa att de skulle göra 
något liknande arbete fast kvantitativt… jag tror att hon syftade på detta men jag är inte 
säker. 
 
Vanja: Okej, det är mer än vad jag känner till! 
 
Lars: Alla letar ju efter det, men det är ju inte så att vi sett något genombrott på mätbarhet 
som är annorlunda än det som vi har. När vi tittar på demografi, sysselsättning. 
Utbildningsgrader eller hälsonivåer för de måtten har vi redan. Frågan är på vilket vis de 
beaktas politiskt, om det spelar någon roll at vi sätter upp målbilder för staden. Då börjar 
vi komma bort från tjänstemanna utrymmet, då kan vi möjligtvis kritisera eller applådera 
politiken, eller hjälpa till med beredning, och den nivån är ju inte riktigt våran. Det r 
alltid en dialogfråga. Vanja: Det man kan säga om mätbarhet är att Gehl jobbar en el med 
mätbarhet på det sättet att de är ute på staden. De jobbar rätt mycket med att de räknar 
folk, hur många passerar den här korsningen och så gör man en insats för att förändra 
gång- och cykelbanorna och så ser man hur många som rör sig där sedan. De har ju lite 
den ingången. De jobbar kvalitativt med miljöer också. 
 
Presentation (forts.) 
 
Sören: Jag har varit professor i socialt arbete, jag har sysslat med forskning om 
boendemiljöer i väldigt stor utsträckning under de senaste 20-30 åren. Nu jobbar jag en 
del för S2020 och det jag gör nu är framförallt samarbetet med Vanja som vi har pratat om. 
 
Lars: Jag är beteendevetare och kommer in från helt andra hållet, jag har varit chef för 
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Mångfaldsenheten bl.a. och jag är verksamhetschef här. Jag har aldrig arbetat med fysisk 
planering utan jag har bara sett konsekvenser av det, och möjligtvis gissningar om att det 
har konsekvenser för människor. Det finn en poäng med att vi är lite olika, även om jag 
sociologiskt sett ligger åt Sörens håll. Det är en arkitekt till som jobbar med oss och så har 
vi en kommunikatör, och så håller vi också med att utveckla modeller kring dialoger och 
urbana dilemman. Hur vi ökar kapaciteten i staden att lösa sina konflikter. Med lite 
förebild från Barcelona men vi försöker utveckla ett eget arbete runt det. Det kan handla 
om vad vi gör vid ett moskébygge, eller vi hade ett case kring en konflikt mellan skatare 
och boende i centrala staden, alltså saker som egentligen bara uppstår i urbana miljöer. Vi 
vet att vi ofta får lik i lasten (?) i planeringsprocessen för att de här finns med, det krävs 
inte så mycket för att de här ska blåsa upp igen. Det är den inre kretsen så att säga som 
driver S2020, men sen finns det stora nätverk med människor. Uppdraget har funnits 
sedan 2007 då det formulerades utifrån en massiv oro om att staden höll på att sträckas i 
tu. Vi kunde se det över lång tid och säga med säkerhet att om vi inte gör något 
annorlunda mot det vi gör nu så är det ännu värre om 10 år. Det verkar inte vara 
konjunkturpåverkat och det är ingen Göteborgsfråga utan det är en urban fråga som de 
flesta städer i världen har och många gånger mycket värre än i Göteborg. Men å andra 
sidan tillhör vi bland de rikaste platserna i världen att leva på som om inte vi kan göra 
något åt det så är det frågan om man kan det. Man kan också fundera på hur mycket som 
är planeringsfrågor, går det att planera för eller emot det, eller är planering det värsta… 
om man säger så här att vi gör oerhört planerade urbana miljöer och ändå producerar vi 
exklusion på samma sätt som vi producerar miljöbekymmer eller så. Det säger jag inte från 
något svartepetter-perspektiv utan mer att det ser ut. Det ser ut att vara en bieffekt av det 
urbana, och då kan man fundera på om det skulle varit annorlunda med mycket mindre 
planering, och mycket mera informella processer. Men det ser inte ut så i världen, de som 
är mer informella än vi är inte heller utan bekymmer, men å andra sidan är de flesta av 
dem så oerhört mycket fattigare så det är svårt att jämföra. Men alla dessa frågor finns med 
då så om ni tycker att det blir ännu rörigare efter att ha träffat oss så är det nog sant, vi är 
en väldigt problematiserande arbetsplats. Men det är också vårt jobb att vara det. 
Häromdagen när jag skulle presentera mig så blev det ganska spontant att vi nog är 
planeringskritiker i den mån att vi anser att den nuvarande konstruktionen inte löser de 
här frågorna. Men det betyder inte att det inte är viktigt att säga att det görs oerhört 
mycket bra i den här staden.  Det finns en massa positiva utvecklingar, men den här delen 
bekymrar faktiskt hela det politiska etablissemanget för det blir en stad där det inte blir 
speciellt bra att vara rik heller. Att vara fattig är ju aldrig bra, men om det hotar 
öppenheten i staden… Bengt Görans(son?) brukar ta exemplet om de latinamerikanska 
städerna där man kan ha miljarder på banken men det går inte att gå till stranden och 
köpa en glass. Det går inte att växla ut ens rikedom i de städerna och därför finns det ett 
stort intresse av olika skäl och från olika intressegrupper, att den här utvecklingen ska 
brytas. Det är det ena fundamentet för uppdraget och det andra handlar om en mer 
teknisk idé om hur det kan komma sig att när vi bygger broar så vet vi på millimetern hur 
tjock gods vi ska ha, men när vi ska skapa social hållbarhet så verkar det som vi gissar oss 
fram. Nu är det inte riktigt rätt och framförallt är det inte överförbart, ingen av oss tror att 
man skulle kunna skapa den typen av instrument heller som säger att vi vet hur vi ska 
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göra. Det finns gott om exempel i historien där man sagt att man varit säker på det men så 
ser det ändå inte ut. Vi pratar mycket mer om kapacitet. Går det att hitta mönster som gör 
att vi inte fastnar i ogynnsamhet utan vi har instrument för att bryta det. Men vi tror ändå 
att det finns en del kvalitéer och kunskap som vi använder oss av. För att de inte betraktas 
som politiskt viktiga eller ekonomiskt viktiga i det korta perspektivet. Därav tror vi att det 
finns en kunskapsdel och inte bara att känna efter. 
 
ÄÄr S2020 permanent eller ett tidsbestämt uppdrag? 
 
Lars: Det har aldrig varit ett uppdrag och från och med i år så är det en kärnverksamhet. 
Det betyder som allt annat att det inte behöver vara en kärnverksamhet för att det 
etableras som ett sätt att arbeta i alla ordinarie förvaltningar. Vi är en stödförvaltning för 
alla andra förvaltningar och fackförvaltningar i deras arbete för sociala frågor. Orsaken till 
att vi inte är 50 personer att man inte ville skapa en stor verksamhet som hade hela det 
sociala ansvaret utan det är en stående uppgift för alla förvaltningarna och bolagen i hela 
koncernen.   
 
Sören: Vi har jobbat en del med utbildning för de som jobbar med fysisk planering ute i 
stadsdelsförvaltningarna. Nu har stadsdelsförvaltningarnas arbete organiserats om. 
 
Lars: Det finns en helt ny organisation kring arbetet med hållbar utveckling där vi 
jämställer spelarna. Vi har haft förvaltningar som heter just planerande förvaltningar; 
trafikkontoret, fastighet och stadsbyggnad. Det är ganska märkligt oh man undrar vad 
stadsdelarna håller på med då. Lite räddningen är att man börjat prata om stadsutveckling 
och inte bara stadsbyggnad. Nu har vi den organisation som vi inte trodde vi skulle få. Det 
hade varit typiskt att den sociala dimensionen hade bedrivits vid sidan om i projektform 
men nu är det inte så. Jag sa nej till det här jobbet innan jag visste att det inte skulle bli i 
projektform. Som om social hållbarhet skulle var ett tillfälligt behov. Problematiken låg 
just i att de den sociala problematiken beskrivits underdimensionerat. Man måste ge status 
till frågorna. Men nu har vu hyfsat mandat. 
 
Är detta en start för ett nytt sätt arbeta? 
 
Lars: Ja, det tycker politiken, i och med den nya organisationen. 
 
Då tar vi den första frågan; Anser du/ni att praktiska åtgärder inom fysisk planering har 
någon avsevärd effekt för att främja mångfald och vända segregation till integration? I 
sådana fall, vilken? Förklaring om begreppen och vad ÖP säger. 
 
Sören: Jag kanske kan starta. Om man ser staden som en central del så kan man säga att 
stadens gator och torg befolkas av väldigt många olika grupper i centrum vill säga. Där 
sker kontakter, man ser andra och så, det uppfattar jag inte som så problematiskt. Men här 
ute i en förort som Hammarkullen så finns en helt annan situation, de som bor i Askim i 
de fina delarna kommer aldrig dit. Egentligen skulle man behöva göra något här 
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(Hammarkullen) som på något sätt fick folk från villaområdena dit, så det blir ett utbyte. 
Ett exempel på det jag jobbade med förra veckan på Hisingen. Det finns barriärer mellan 
områdena vid älven och de fattigare områdena som Biskopsgården. De har ganska svårt att 
ta sig ner till havet och de attraktiva delarna. Det finns en planering om hamnbanan som 
fraktar farligt gods om att gräva ner ett avsnitt eller bygga en typ av överdäckning. I det 
arbetet finns det möjlighet binda ihop Biskopsgården med andra delar här vi vattnet. Det 
skulle vara viktigt för kontakten mellan olika människor så att staden hänger ihop. Det 
finns sådana insatser men det går inte eller sker inte på alla ställen. 
 
DDå pratar vi om att binda ihop, ta bort barriärer och att skapa saker i alla områden som får 
människor från andra områden att röra sig dit. Detta ska då främja mångfald och 
integration. Håller ni andra med om det? 
 
Vanja: Ja, vi håller med! Men det finns en skalnivå också. Infrastrukturen är jätteviktig för 
hur den kopplar ihop olika områden men jag ska ta ett exempel. Det var en motorväg som 
gick mellan Tyskland och Ryssland genom Polen med mycket långtradartrafik. Den 
Polska delen var en gammal grusväg med mycket småverksamhet runt vägen för 
chuafförerna, som sedan rustades upp och effektiviserades. Detta gjorde att de små 
verksamheterna inte kunde fortsätta där. Man gjorde förändringarna för att det var bra för 
ekonomin men man kan fråga sig för vilken ekonomi. Kanske för den storskaliga men inte 
den småskaliga. Vem får tillgång till infrastrukturen? 
 
Lars: Det är nog klon i frågan för att det är självklart att planering har påverkan 
exempelvis med gated communities, men främjar det? Man kan leda hästen till vattnet 
men man kan inte tvinga den att dricka. Man kan skapa förutsättningar för rörelse eller 
politiska initiativ och så men sedan ska andra saker till också. Jag fick demonstrerat för 
mig om Östra Kvillebäcken. Där gäller rutnät för gatorna och det var inritat smitvägar 
tvärs över gårdarna. Jag undrade då om man som gående kan ta smitvägarna utan att de 
boende som märker att jag är en främling inte ska reagera. Den fysiska planeraren har här 
gjort så mycket man kan göra, det är öppet, men hur skapar man legitimitet till att fler kan 
använda smitvägen? Om man lägger en vårdcentral i mitten eller ett gym eller något annat 
som från början talar om att det kommer dra folk, då kommer människor vara vana vid att 
det rör sig andra i kvarteret, även okända. Där kan den fysiska planeringen skapa eller 
förhindra förutsättningar. Samspelet där är att man inte kan skapa integration med fysisk 
planering men man kan skapa fullständigt omöjliga lösningar för att man ens ska kunna 
jobba med frågan. Med stora barriärer kan man ha hur vackra tankar som helst om 
människors lika värde. S2020 kan ge det här andra som tillsammans med fysisk planering 
kan skapa detta. Älvstrandens hela koppling har varit till centrum och man kan säga att 
det är en avgrund upp till Biskopsgården. Det roliga är att Biskopsgårdsfolket börjar hitta 
vägar ner till vattenbrynet, så kajen går inte riktigt att hägna in. Det vill till att dessa inte 
betraktas som inkräktare, om det sen görs med grillplatser eller bara att det finns gott om 
sittplatser eller så. Sen ska jag säga att det står i våra dokument att vi ska vända segregation 
till integration, men jag brukar protestera mot det. Alltså att det inte är en vändbar 
process utan att det är två olika processer. Det är viktigt att motverka segregation, inte 
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minst genom viktiga markeringar i den fysiska planeringen. Men segregation för mig 
handlar mycket mer om rätten till staden för mig. Man kan lösa alla trakasserier mm 
reglementsmässigt men det är ett steg till att känna sig tillhörig. Det är så självklart att vi 
ska jobba mot segregation men den verkliga utmaningen ligger i om vi vill höra ihop? Vill 
vi blanda upp oss överhuvudtaget, det finns Sverigedemokrater som hävdar att vi måste 
kunna skapa åtskillnad för det är det som människan vill och det är det som skapar 
säkerhet. Även de ord som vi använder för att motverka segregation kan vara oerhört 
segregerande om vi inte aktar oss. Som trygghet, trygghet för vaddå? Skönhet också, får 
inte fula människor vara där då? Vår grundprincip är att staden är allmän, det är den stora 
kvalitén. Att det är en stor allmänning. 
  
Sören: Det finns en annan problematik om man fortsätter på det här med Älvstranden; det 
har byggts stora sjok med områdena som ser helt likartade och det kostar ungefär lika 
mycket, med betoning på mycket, att bo där om man har bostadsrätt... Det här systemet 
med vad man kan kalla enklavplanering, att bryta upp det. För det har betydelse för vilka 
som rör sig där. I absoluta centrum rör sig nog folk av rätt olika slag, men i områden så 
påverkas det ganska mycket av de som bor där. Att bryta upp det här sättet att planera 
stora och homogena områden är också centralt för vad som händer på gator, torg och i 
parker. Det tror jag är en av de absolut största problemen i planering idag, för allt driver 
mo att man ska planera områden på det sättet. Det är praktiskt för kommunen och 
storföretagen vill ha det så. Det blir besvärligare att planera och bevara annars. Det svårare 
att planera för att det ska gå långsamt i etapper och att folk får bo in sig. Om man an bryta 
upp det systemet så skulle det ha stor betydelse. 
 
Lars: Just den typen av storskalighet gör bevarandefrågorna nästan omöjliga för att de 
tjänar mer på att det nästan är kalhygge när de börjar och sedan bygga upp allt. Om det 
ligger en skola en kyrka där från början så anses den ligga i vägen fastän att den kanske är 
just den signalen om att det funnits något där förut och som kanske skulle kunna bidra till 
en mer differentierad kostnadsbild. 
 
Då är vi redan inne på nästa fråga om hur de politiska målen översätts till den byggda 
miljön och vari svårigheterna ligger? 
 
Lars: Det är väl egentligen inga svårigheter. Det beror på vilka av mångfaldsaspekterna 
man menar. Sexuell läggning t.ex. har vi ingen aning om hur det fungerar bara för att ett 
prisläge är högt. Man kan tänka sig att det blir ungefär samma fördelning. Problemet med 
mångfaldsbegreppet är att det inte har tillräckligt starka socioekonomiska. Alltså när vi 
pratar om segregation i staden så är det blandning på den nivån och det räknas inte som 
ett mångfaldsbegrepp, traditionellt sätt utan det följer väldigt väl 
diskrimineringslagstiftningen. S2020 menar att segregationen har i botten klassmässig 
grund, men det var länge sedan man såg klassbegreppet i en uppdragsbeskrivning. 
 
Definitionen som Göteborgs Stad går ut med tar också med den socioekonomiska 
dimensionen. 
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LLars: Det tog fem år innan vi fick med det i skrivningarna, och det är först när man tar det 
på allvar som man kan se det. Nu har vi inga bra exempel i staden där fysisk planering på 
allvar indikerar att vi vill bryta. Det finns personer som har gjort goda insatser en inte 
annars. 
 
Sören: Om man vill vara fräck kan man nog säga att det finns ingen sådan översättning 
idag. Det borde kunna göra det, kommunen äger marken, man har planmonopol, man kan 
styra väldigt mycket men det är enklare och billigare för kommunen och storföretag som 
matchar detta och som är villiga att gå in och bygga ganska stora enheter. Därför blir det 
så idag. Man skulle behöva jobba med småföretag, små enheter och att planera långsamt 
om man ska följa visionerna. Men till dit har vi ganska långt. 
 
Lars: Men det är därför vi finns, S2020. 
 
Vanja: En problematik är att kommunen inte sätter tydliga krav och det är ofta väldigt 
exploatörsdrivet och hur de vill utveckla en plats. Man gör detaljplanen därefter istället 
för att ställa krav med den. 
 
Lars: Om man tittar på mångfaldsforskning, nu låter det som jag är entydigt 
marknadsfientlig, men man kan glömma att marknaden ska skapa mångfald. Marknaden 
går på säkra kort hela tiden, och det blir stora enklavsystem. Utan mångfald kommer 
snarare från informella initiativ eller goda politiska initiativ. Annars kan man ju inte förstå 
hur hela jättelika Älvstranden blir någon slags svindyr nyfunkis. Marknaden behöver inte 
skapa mångfald så länge det finns en segregerad marknad med tillräckligt mycket köpare. 
Det måste till något mer, antingen en galning i marknaden och någon som vill bryta 
mönstret som affärsidé. 
 
Det är därför vi fiskar lite om det finns prioriteringar om ekonomiska intressen, för att 
kommunen uttrycker mål om mångfald och mål om ekonomisk lönsamhet. Prioriteras och 
vinner då de ekonomiska? Är det olika personer inom kommunen som förvarar olika 
intressen eller vad beror det på? 
 
Vanja: Ja, kommunen är ju också sammansatt av många olika förvaltningar och bolag och 
det finns motsättningar mellan dessa två intressen. Det målsättningar som går åt olika håll. 
 
Sören: Vi vet ju faktiskt inte vad som skulle hända om man började planera för 
småskalighet och bevarande, hur mycket skulle det kosta? För att det inte har prövats, 
men det borde det. Det finns också en tradition av att planera så här som kommer från 
modernismens tankar och det är fortfarande huvudidén. Östra Kvillebäcken är ett jättebra 
exempel på ett område där det fanns verksamheter men man uppfattade att det var 
förknippat med kriminalitet, men det var inte alls så med alla verksamheterna. Men man 
rakade rent på hela skiten! Och byggde upp ett helt nytt område, antagligen finns det ju 
mycket människor som vill bo i ett varierat område. Gamla delar av staden är inte precis 
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opopulära. Här finns en oprövad möjlighet som vi måste visa på. 
  
Lars: Skriv en uppsats om kranbanornas betydelse för byggandet! Att kranen bestämmer 
hur det blir. Produktionsformen bestämmer jättemycket hur det blir, och det andra är 
förklaringsmodeller på vad en stad är. En professor på arkitektur på Chalmers har använt 
en förklaring som jag gillar; städer är i grund och botten en konstruktion för sociala 
aktiviteter. Beroende på förklaringsmodellen vi väljer bestämmer vi också vilka som är 
experterna. Om det är en konstruktion för sociala aktiviteter så är det människorna som 
bor där som är experterna. Grundfrågan är också varför man planerar. Portalparagrafen i 
PBL berättar varför vi ska planera och den säger att vi ska skapa goda och jämlika 
levnadsförhållanden för denna och nästa generation. Hållbar utveckling står inskrivet som 
skälet till varför vi ska planera. Mitt lite provocerande svar är att vi har planering för att 
fördela samhället. Jag förenklar nu men måste ha en uppfattning om detta för att veta 
vilka krav vi ska sätta på planerarna. Då tycker jag inte att man kan riva stora områden för 
på vilket sätt fördelar man då samhället? Då kan inte svaret vara att bostadsbristen går före 
t.ex. med tanke på prioriteringar. Frågan för politikerna blir att avgöra vad ett värde är, är 
det fastighetspriset eller människovärdet? 
 
Är det något som inte fanns från början eller har det glömts bort på vägen? 
 
Lars: Jag tror på det senare för människorna var verkligen viktiga förut, även 
miljonprogrammet var oerhört mycket för människorna. Frågan är hur man gjorde det. 
 
Vanja: i den tiden handlade det mycket om att få in toaletter och rinnande vatten och det 
lyckades man ju väldigt bra med. Nu är det andra frågor. Med tanke på bevarande tänkte 
jag på Norra Sorgenfri i Malmö där man har hittat ett sätt att jobba med planering så att 
det ska få ta längre tid. Man har involverat fastighetsägarna i området och sett till att 
verksamheter som finns idag kan vara kvar när man gör nytt. Ett kul exempel. 
 
Lars: Just för att det inte fanns möjligheter att gå fram snabbt för att det fanns 35 olika 
fastighetsägare, ett sådant hinder skulle finnas överallt! Så man var tvungen att förhandla. 
 
Vanja: Men i Kvillebäcken var det väl delvis så? 
 
Sören: Man köpte nog upp. 
 
Vanja: Ja, för att man tyckte att det var svårt att hantera. 
 
Lars: På Chalmers så säger man att det nog går att bygga billigare men att det kanske krävs 
att det inte är prissättarna som gör det. Så det finns en resa kvar att göra. Sociologer pratar 
en del om det postpolitiska tillståndet där politiken inte kan visa sin vilja längre utan 
sysslar med att administrera. Men nu är det nog ändå många som vill ha tillbaka att det 
ska ligga närmare politiken än exploatörerna. 
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AAnser ni att planerna har tillräckligt med makt/kunskap för att arbeta utefter målen och 
visionerna? 
 
Vanja: Jag skulle inte säga att det är kunskap som fattas. 
 
Sören: Till viss del skulle jag vilja säga. 
 
Vanja: Det är klart att det kanske saknas kunskap hos enskilda individer men kunskapen 
och forskningen finns. Det är inte ett blankt område. 
 
Att enskilda personer inte har kunskapen är det en betydande faktor? 
 
Vanja: Det är lite svårt att säga för att för att vi träffar bara några på 
stadsbyggnadskontoret och bara de som jobbar med de här frågorna. 
 
Lars: Det är också en fråga enligt vilka instruktioner man jobbar. Kunskap kan ju finnas 
men vara helt omöjliga att använda utifrån att politiken är otydlig eller att det finns en 
gömd agenda som t.ex. lönsamheten eller tillåtande av spekulation. Jag tyckte ändå vi fick 
en upplevelse på Stadsbyggnadskontoret i Malmö. Jag är inte fysiker men jag försöker 
förstå folk, och jag såg ett modelltorg som jag inte tyckte hade några kvalitéer alls. Och 
Sören kunde betrakta avsaknaden av kvalitéer inte bara som tyckande utan som 
evidensbaserat. Ögon som tittar ner på det, välintegrerat och så. Det var ute i Fossie. Då 
tyckte jag att man omöjligtvis hade använt sig av befintlig kunskap. Fanns den inte eller 
var den ointressant i samspelet med andra faktorer som att höja fastighetspriset eller så. 
Men vi har ju också pratat om varför våra förvaltningar är så segregerat bemannade. Som 
litet konsultbyrå får man ju möjlighet att vara med och berika. Inget ont om de 50-60 
arkitekter på Stadsbyggnadskontoret, men det finns bara ett fåtal kulturgeografer och inga 
beteendevetare, hur har vi tänkt? Man har tänkt att man ska samverka, men då måste 
socionomerna i stadsdelarna vara med och då kan inte några heta planerande och några 
bara var remissinstans. Då får man en skevhet i makt och man får inte in alla 
kompetenser. det är förhållandevis lätt att vara med och påverka för det finns många 
intresserad, däremot om det finns utrymme med tanke på tidsaspekt och 
finansieringsutrymme. Stadsbyggnadskontoret har nästan inga förändringmöjligheter alls 
för alla kostnader ska kunna debiteras exploatörerna. Nu ligger kravet jättemycket, även 
från politiken, på att det måste gå fortare. 
 
Vanja: Mycket kunskap som de har med sig i utbildningen får inte utrymme. Det var 
någon som sa att det finns ett hemligt rum på Stadsbyggnadskontoret där det ligger massa 
fina tankar och idéer, men det är låst och ingen kan komma in! 
 
Sören: Jag känner mig ganska osäker på svaret på den här frågan. Vilken roll spelar 
egentligen ÖP:s visioner för planeringsarbetet? Om den har genomslag. Det är en massa 
saker som påverkar, organisationen; att 80 % av Stadsbyggnadskontoret kostnader betalas 
av exploatörer, intressant! Att det finns en väldig press på att driva igenom planer snabbt. 
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Det finns krav på att det ska byggas fort. 
  
Lars: Faktum är att de nästan inte samspelar alls utan att det lika mycket är en slump att 
de samspelar med ÖP. ÖP är ju bara rekommendationer. Hur många planerare som helst 
säger att de följer ÖP om det passar bara. Man kan fundera över ÖP:s mandat. Det finns 
inga sanktioner förutom viss politisk friktion. Och om det vägs mot tunga argument som 
tid och lönsamhet så har ÖP inte en chans. Därmed inte sagt att ÖP är meningslöst. För 
min del skulle den gärna få mera tyngd, det hade stärkt planeringsinstitutet. Det var när vi 
började titta på ÖP som vi såg att stadsdelarna som är remissinstanser påvra eller ynkliga 
svar. Där har de sin chans att skjuta in den sociala dimensionen i ÖP, men det var bara två 
stadsdelar av 21 som tog chansen att skriva något som kunde få ÖP att kantra. Så får det 
inte bli nästa gång, och det vågar jag lova att det inte kommer med den nya 
organisationen. Det ser vi fram emot. De på ÖP-avdelningen kanske ser fram emot det 
med skräckblandad förtjusning. 
 
Vilka stadsdelar var det? 
 
Lars: Det var Biskopsgården och Askim bl.a. Biskopsgården rasade och sa att det här inte 
beskriver vårt område. Det beskriver oss som ett ytterområde, vi tycker att vi är en 
centrumnära stadsdel. Det står ingenting om vår potential att bli en nod i den nya 
kollektivtrafiken. Men det beror nog på att man hade en stadsdelchef som var på tårna för 
att inte säga med knogarna före som effektivt bortsar upp stadsdelen. Det är häftigt tycker 
jag. 
 
Nu har vi pratat om inställningsfrågor, och nu är vi nyfikna på utförande, det praktiska 
och på er analysmodell. Om ni har mer än vad just frågorna frågar om så måste ni också 
tillägga det. Vad kan man praktiskt göra för att uppnå mångfalden? 
 
Lars: När du säger mångfalden, nu är jag kanske lite elak som frågar men alla säger att vi 
ska en ickesegregerad stad men hur ser den ut? Ni säger uppnå mångfald, men hur ser 
mångfalden ut? Inget ifrågasättande men vad tänker ni er? 
 
Man kan utgå ifrån den definitionen som Göteborgs Stad har att det finns förutsättningar 
och att alla har samma rättigheter. Sen om det betyder att man ska bo granne men någon 
med annan ålder och nästa granne ska var av annan etnisk bakgrund, det vet inte jag.   
     
Lars: Vad folk väljer, men det faktum att vi inte har valmöjligheter nu., att man tjänar att 
man behöver ha dubbla medelinkomsten för att flytta in i det nybyggda, utan att de är 
jätteexklusiva, behöver man inte fundera på om man har urvalsinstrument eller inte. Det 
har man ju. Då har man inte skapat den så kallade kapacitet för att återskapa mångfald. 
 
Kapacitet är ett ord ni använder… Det motsvarar kanske förutsättningar då? 
 
Lars: Ja det kan jag tycka. Det intressanta med kapacitetsbegreppet är ju att det kan man 
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jobba med från alla olika håll, ungefär som Gerd som jobbar med oss. Hon är ju liksom 
trygghetsvandringarnas moder. Det är ju ett sätt att jobba med den fysiska planeringen. 
Nu har vi nått vägs ende. Nu har vi sågat ner alla buskar, mycket lampor… En annan fråga 
är då, hur man skapar modiga människor? Det är ju en annan kapacitet för möten eller. 
Uppmuntra det och så. Därför gillar jag kapacitetsbegreppet. Det är användbart. 
  
Vanja: Var det den första frågan eller? Om vad med vi kan bidra i vår yrkesroll? Eh… 
Delvis så, bara det att vi finns, 2020, synliggör ju att de här frågorna är viktiga. Det är ett 
synliggörande av att vi finns inom planeringen. Och att vi som personer för ju vidare det 
eller vad man ska säga. När vi finns med i ett möte eller en process är ju vi med, och sitter 
där med det perspektivet liksom. Det synliggör att det är viktigt. 
 
Lars: Vi är lite organisationens dåliga samvete haha… 
 
Vanja: Ja, lite så haha. 
 
Sören: Vi arbetar ju inte bara med segregationsfrågan, utan vi arbetar ju också med andra 
sociala frågor. Trygghet, eller… Inflytande. Hälsa. Man kan ju säga, jag tycker att det har 
skett en förändring, en fantastisk förändring, på tre år sedan vi började. 
Stadsbyggnadskontor, fastighetskontor, trafikkontor, Älvsstadsprojektet. Att de intresserar 
sig för de sociala frågorna. Fastighetskontoret har tillsatt folk som skall ägna sig åt detta. 
Idag så finns det en helt annan beredskap i de här organisationerna, vad gäller att syssla 
med planeringen. Det har hänt på ett sätt, väldigt mycket. 
 
Lars: Det är ju ett mångfaldsmål. Det kommer ju påverka vem man söker som chef nästa 
gång. 
 
Sören: Ja, et är en stor förändring där då. Sen om man, vilket genomslag man får praktiskt 
i det man gör, de härprocesserna. Dels så jobbar vi ju med analysmodeller, men vi följer ju 
också konkreta processer. Vilket genomslag våra synpunkter får i det, ja, det måste jag säga 
att det vet jag inte riktigt n. Det tar ganska lång tid med de här processerna. Men jag kan 
se att med idéerna som jag pratade om, t.ex. hamnbanan, förs fram. Nu ligger de i 
skrivningar hos kommunstyrelsen nästa vecka.  På det sättet har det ju betydelse va. Det 
gnuggar ekonomiska villkor och så… Men man vet ju aldrig riktigt var det handlar till 
slut. Men jag tror att det kapar en ganska stor beredskap. 
Men den här analysmodellen. Vad innebär det? Vad innehåller det, rent praktiskt? 
 
Vanja: Alltså vi har under, vi började i höstas… Ne, i förra året. Då har vi några parallella 
processer som går in i varandra. Men de behövde ju utveckla ett sätt som, en handledning 
till sina, till handledarna, hur de ska jobba ed de sociala frågorna. Och hur de skall göra 
sociala konsekvensanalyser. Det var deras ingångs, utgångspunkter. Parallellt med det så 
jobbade jag med ett verktyg för våran webbsida. En strukturering med vad som finns 
egentligen bland vår forskning och forskningssida. Sen så har ju vi jobbat med den här 
perioden. Så nu hänger det ihop med ett paket. De kommer använda sig av ett 
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matrisupplägg. Några olika sociala teman, och olika fysiska skalnivåer. För stadskontorets 
del, så är det som en analysmetod som de skall använda sig av. Är de har en plan som de 
jobbar med så använder de den för att se hur har vi jobbat? Har vi jobbat med trygghet? 
Och så, för att se om det i deras fall… I deras fall är alla rutorna tomma från början, 
medan för vår del är det en kunskapskälla som vi fyller på. Den här processen är 
spännande, att vi jobbat också ihop. 
  
Sören: För kunde det ses som attacker… Att planera ihop var en mardröm. 
Rationaliseringar om varför det inte går hela tiden, och jättemycket revirtänkande. Då har 
man inte en organisation med planering för hållbar utveckling. Möjligtvis för att skapa en 
bomässa eller något, vad vet jag. Projekt liksom, Sveriges Arkitekter som säger så ”Det är 
viktigt med nya, innovativa projekt. Men staden får inte bli ett projekt”. Då sysslar man 
inte planering längre, för man hoppar från sten till sten. Nu ratar vi ju om skalfrågor och 
det är ju liksom. Vi tycker det är lika viktigt, även ok det är på kvartersnivå, om vi tar det 
som exempel. Sen skall ju det aggregeras. Vi måste tänka stad. PÅ det sättet måste vi ju 
kalla oss kulturgeografer. Vi tänker inte att det finns segregerade områden. Primärt, i 
staden, utan det är staden i sig som är segregerad. Förloppet, förlorarsidan, som Roger 
Andersson kallar det, den är väl beskriven. Nordost här, mer än det andra, där finns inget 
intresse alls av att förändra det. De segregerade systemet… Vi brukar skämta om det alla i 
Kungsbacka för att de aldrig tog emot flyktingar. Men vi har ju stadsdelar i den här staden 
som aldrig gjort det heller. Vi har börjat titta på det och vad det har för betydelse för 
permanenta flyttmönster och bosättningar i GBG och så. Där är mycket att fundera på. 
Men vi tror ju att organisationen, vi kan nog bara… Det blir oerhört mycket lättare att 
jobba med bara ett par få aktörer. De har alla försvar i världen varför de inte kunde göra 
det för de var så himla unika. Nån av de 21. Men har vi tio stycken som är 50 000 stora. 
Nu får vi leva upp till det som en kommun, med alla områden i sig. Det finns ju ingen 
stadsdel som inte har problemet. Medan andra… Det är stor skillnad. 
Binda ihop staden, motverka barriärer… I analysmodellen. Går ni, ger det någon generell 
kunskap på den detaljerade nivån? Riktlinjer, rekommendationer. 
 
Sören: Ska vi rita, förenkla hur det ser ut… Så finns det sociala aspekter här, och ett värde. 
Sammanhållen stad. Segregationsfrågan, kontakter och möten som ett annat värde. 
Trygghet. Hälsa, sa jag igen. 
Hitta bra exempel, fysiska exempel, på de här som ska ligga i rutorna. Koppla det till 
forskningsresultat, litteratur. 
 
Ni ger någon sorts kunskapsbas till varje ruta? 
 
Ja… Typ. 
Vissa frågor kan man inte lösa på en viss skalnivå. Att man inte glömmer att det är en 
annan nivå det behöver lösas på. Jag är helt säker på. 
Ja, vi tror att fysisk planering, har betydelse, för detta. 
Men exemplen som ni tar upp, och det ni styr då, den kunskap ni presenterar… Vad är det 
man i den fysiska planeringen som faktiskt kan bidra till detta. Praktiskt. 
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Det är ju en väldigt bra fråga… Men det är svårt. Det är kul att se och läsa regleringsform 
hur de är väldigt samstämmiga. Regerings… Rimliga likheter i valmöjligheter. 
Generationsmöjligheter, alltså hur vi inte tar bort möjligheter för våra barn exempelvis, 
att vara där. Styrdokument… Vi jobbar ju i staden, men vi får ju sluta där någon gång, vår 
egen ideologi står för allt för mycket på tvärs. När det kommer ett nytt styrdokument, 
måste v på nåt sätt se hur matrisen överensstämmer. Vi skulle kunna ta en deklaration för 
de mänskliga rättigheterna, också då. Enda popularitetsmåttet är… Men det är inget 
jättebekymmer för oss, att skapa så höga fastighetspriser som möjligt, utan vi ska skapa en 
sammanhållen stad. Matrisen blir ett stöd, det är vårt uppdrag. Kanske inte alltid så 
kontroversiella värdenivåer som man kan tycka, men det ör ju sen en politikbildning. 
  
Sören: Sen, det vi försöker peka på är generella samband.. mellan det fysiska och det 
sociala. Sen om man tittar på en planeringsprocess så är den alltid specifik. Den har sina 
särdrag va. Ibland kanske det inte är intressant att syssla med den eller den frågan. 
Generella samband mellan fysisk miljö och sociala aspekter. Sen får man ju också erkänna 
att vi inte vet tillräckligt. Kunskap är inte på en tillräckligt hög nivå. 
 
Lars: Men vi kommer släppa den här för politiker också. Vissa säger att gymnastiken i 
skolan borde bort TROTS att all forskning visar att det ger et fortsatt gott liv. Men det är 
svårt att bevisa… men det står i mänskliga rättigheters. Det är inte en åsiktsmaskin vi gör, 
med all ödmjukhet vi har. Einstein kommer också bli överspelad en dag. Men den ska ju så 
klart vara användbar för vilken politisk styre som helst. En om någon säger att gated 
community är lösningen… ja, då finns det ju inte någon rapport eller så som pekar på det. 
Eller att säkerhet är den viktigaste fråga jämför t med trygghet. Vi ska känna oss trygga 
med att åtminstone motsatsen till detta hittar man inte i forskningen. Politik skulle lösa 
frågan, eller en mer reglerad bostadspolitik skulle lösa frågan. Eller en blandad bebyggelse, 
men et finns ju idag inget forskningsstöd för det. 
 
Sören: Vi måste säga att detta är u ett arbete som pågår. Men vi har kommit en bra bit på 
vägen. Men man kan säga att tillsammans med stadsbyggnadskontoret så är vi inne i en 
slags läroprocess tillsammans. Vi har inte svar på allting. 
 
Lars: Vi får säga det utifrån vår yrkesroll och så, inte som Wikipedia… Det får nog passera 
Vanja och Sören, men ändå så har man fullt möjligt att höra av sig och så ”borde inte den 
platsa i eran matris?” och så. Ingen kan klara av att skriva detta själv. Det är ju faktiskt 
våra… Våra organisationer, vi tror at det är ett bra arbetssätt. Vi ger ju både vår idé, men 
också vår process till förfogande. Jämför man med när du började traggla med det så tänkte 
jag ”oj vad jobbigt”… Hahaha. 
Er uppsats kanske till slut hamnar i en matris, som tillräckligt bra. Det är ju lite häftigt att 
stoppa in den någonstans, inte bara i en tidningssamlare. 
 
Vi har visionerna, målen och så, som är abstrakta… Ert arbete är liksom nästa nivå på 
något sätt. Man samlar kunskapen och så. Men hur detaljerade, hur praktiska är ni i era 
rekommendationer? Kan ni peka på att så här borde planerarna göra. 
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SSören: Dels jobbar vi ju med det här, det är ett ganska generellt arbete. Men vi följer ju 
också några planeringsprocesser. I vissa av dem har vi ju varit väldigt konkreta och så. 
Alltså Vanja har ju, Gerd som inte är här och Vanja gjorde ju en social konsekvens 
beskrivning ute i Tynnered. Där låg vi ju på den nivån att vi tittade på det föreslagna. Vi 
hade synpunkter på torgets utformning och kopplingarna där... hur skall folk ta sig 
därifrån och dit, hur skall torget vara utformat och så. I exemplet med hamnbanan så var 
faktiskt i förra veckan vi och jobbade också på en ganska konkret nivå med detta. 
 
Lars: Det är ju skälet till att vi… Vi har olika uppgifter. Jag är ju diskursledare(?), vi har en 
arkitekt och så, det är ju just för at lämna exempel. Det finns kunskap om dehär områdena, 
och finns de på de här områdena så finns det på andra områden också. Och då har det ju 
handlat om trygghet på torg osv. Jättemycket, trygg passage och så. Det kan de ju få på 
millimetern från Gerd. Eller kunskap om att nu får vi ta in bilar i området, och så. Och 
varför. Det kan Gerd ge dem. Då skulle en logistoiker kunna säga att ”så fort får de röra 
sig” osv. Sen är vi också ödmjuka, det finns en massa områden där vi är ödmjuka och 
övertygade om att de har sociala betydelser. Sen är det ju dessutom så att det finns ju en 
massa frågor där nästan vem som helst med intresse, levande städer osv., skulle kunna säga 
typ ”ska vi inte gå ett varv till?”. Samrådsprocessen t.ex., där kan jag tycka, har det 
någonting med samråd at göra? Ger man människor, är man verkligen intresserad av, det 
var ju orsaken för er produkt (matrisen) och förklarar för människor vad det är de 
verkligen tittar på så visar det sig att den lilla fasaden som såg ut som en bakgård och inte 
en 8-våningskropp. Åk och titta på huset vid marklandsgatan, i glas. Så stor, 40 meter 
lång… Helt plötsligt känner jag, ”herregud vi måste ordna en bussresa där man kan åka 
och titta på allt”. Vara intresserad av att människor ska vara engagerade i fysisk planering, 
då måste man ge dem en rimlig chans. I proceduren, både pedagogiskt, och i något lags 
hederlighets perspektiv, där finns det jättemycket att göra. Men det är fortfarande så at vi 
ger exempel på en ny funktionärsroll. Fast det är ju ni som får hoppa in i den sen. Fysisk 
planering. Det är ju vår ambition när vi sätter oss kring bordet i framtiden, så kall det inte 
vara en bibliotekarie som på 10 procent av sin tjänst som får svara på de här frågorna, som 
möter Europas bästa konsulter. Det är lite pinsamt, men det är ändå så det känns när man 
ska hämta olika värden. 
Så kan inte ha det. Det är oerhört viktigt att vi hittar en fördelning av makt och inflytande 
mellan de här olika frågorna. Det är verkligen där vi kan visa på planeringsmodeller som 
inte har någon potential alls att lösa utmaningen för hållbar utveckling. Själva 
planeringsprocessen är segregerad, alltså åtskild. Då kommer man inte att åstadkomma de 
här förändringarna. Det är det vi har sammanställt minst. Vi är bättre på att hålla ordning 
på våra privatiseringar(?). Det är så att det där inte är bra, ”den där busshållplatsen skall 
inte vara där”, eller barriärer är tydligast att titta på. Det höll vi på med mycket på 
Opaltorget. ”Ska vi inte ha någon övergång på hela den här sträckan?” Det är ju något som 
kom från oss. Men det är klart… 
Konsekvensbeskrivning i Tynnered. Är det Opaltorget? 
Aja… 
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FFler man kan titta på? 
 
Lars: Inte så mycket som är skrivet. Alla är work in progress. Ja, att man träffas och pratat 
om det. Det finns ju inte ännu… Det tog nästan två år innan vi fick den typen av 
inflytande. Det är nog för tidigt. Men stadsdelar vi har beskrivit, t.ex. Opaltorget, där finns 
ändå deras utlåtande, deras remissvar. Det visar ju på betydelsen av den här processen. 
 
Sören: Det här exemplet som jag drog om hamnbanan. Det håller Anders Svensson på och 
skriver om. Det är inte färdigt, men det blir färdigt. 
 
Lars: Tittar man på vad konsultbyråer skriver, då blir det helt obegripligt. För hade dem 
varit bra, då hade vi ju bara köpt det och älskat det. Men vi vill vara en del av våra 
kollegor. Inte inköpta, för det hade man ju kunna tänkt sig. Det har ju du gjort förut. Bara 
gått in och pekat på vissa saker, men då förändrar man inte planeringen, utan då blir man 
bara en remissinstans. Nästa gång finns det inga garantier för att åberopa det igen. Man 
har inte ökat kapaciteten någonting. Man har bara löst en enda handläggaruppgift. Vi vill 
vara inne i systemet. 
 
 
 
 
 
Ove Sernhede  
 
Vad gör du i din yrkesroll, snuddar du in på frågor rörande fysisk planering och 
segregation? 
 
Ove: Nä men jag håller inte på med fysisk planering. Jag jobbar på universitetet och jobbar 
med att forska om förorter och forska om ungdomar och deras villkor. Jag kan inget om 
det, jag är inte utbildad på det över huvud taget. Däremot är jag på det centret i 
Hammarkullen och här är det forskare som håller på med sådana frågor om hur 
medborgarna kan bli delaktiga i stadsbyggandet och utvecklandet av stadsdelen och så. Då 
är det en del sådana frågor som de jobbar med. Det finns en tjej som heter Jenny Stenberg 
som har två forskningsprojekt som handlar precis om det där, så egentligen borde ni 
snacka med henne. Jag r sociolog, jag håller inte på med dem grejerna riktigt men hon är 
arkitekt. Hon håller på den fysiska miljön, och det gör inte jag på det sättet. Hon är här på 
detta center också, Jenny Stenberg. På vår hemsida finns hennes telefonnummer. 
 
I din roll som forskare kan du tillskriva den fysiska planeringen att ha någon effekt på 
ämnet? 
 
Ove: Vilket ämne? Segregationen? Ja men det är klart att den har. Men det är ju inte det 
som är den stora boven i dramat liksom. Jag menar 95 % av alla som bor här i 
hammarkullen är låginkomsttagare, åtminstone inne i centrala Hammarkullen. Och 
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arbetslösheten är väldigt hög, 50 % av alla familjer har ekonomiskt bistånd från 
socialbyrån. 50 % av barnen som går ut nian har inte betyg för att söka till gymnasiet. 40 
% av dem som är mellan 20-25 år har varken arbete eller studerar. 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 
skitningsprocesser i stadens utveckling. 
 
MMångfald i staden och fler möten mellan olika grupper, skulle kunna göra att grupper inte 
stagnerar.  
 
Ove: Det finns ingen stagnation här ute! Här möts alla grupper! Här finns 100 olika 
etniska grupper, de träffas varje dag. Det finns ett jävla liv mellan husen, det är inget 
problem. 
 
Det kanske är de i Askim eller Norra Älvstranden som behöver få lite mer input. 
 
Ove: Och det förändra du inte genom att ändra på den fysiska miljön i Hammarkullen. 
 
Det är inte utgångspunkten. Vi pratar om Göteborg i stort. 
 
Ove: Men visst, det är klart att om man skapar saker som till exempel ett ungdomens hus 
inne i centrala stan som attraherar ungdomsgrupper från Angered, vilket det fanns 
ambitioner om att göra en gång i tiden. Det skulle kunna bidra till att skapa mötesplatser. 
Det är möjligtvis om man gör jävligt fräcka grönsaksförsäljnings-arrangemang här ute, 
grönsaksmarknader eller vad det nu kan vara, så är det möjligt att det kommer en och 
annan från innerstaden som åker hit och köper grönsaker. Karnevalen som är här i 
Hammarkullen varje slutet på maj, då kommer det mycket folk från andra delar av staden 
och så. Segregationen, boendesegregationen är en konsekvens av en viss 
stadsutvecklingspolitik, där Göteborg ställer om från en stad som har sysslat med 
produktion och tillverkningsindustri till at bli en kunskapsstad. Och i den omställningen 
har staden valt att fokusera på vissa grupper, och de grupperna är de traditionella grupper 
som har relation till kunskap, utbildning och kunskapssamhället i stort. De satsar på 
traditionell medelklass kan man säga för att bygga upp den här nya strukturen. Det har 
inneburit att hela bostadsmarknaden har avreglerats, idag finns inga hyresrätter kvar i 
princip i Linnéstaden, Masthugget och i Majorna finns det lite, och andra delar av 
innerstaden. Det är så starka krafter skapar den här segregationen och ska man bryta det 
så måste man 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. Det finns många människor här ute som jag känner som överhuvudtaget aldrig 
rör sig, de har varit på 5:ans torg, i övrigt har de aldrig varit inne i Göteborg. De har varit 
på avenyn någon gång kanske, de vet inte var Järntorget ligger, de vet inte vad Majorna är. 
Så för mig är de här frågorna om segregation en del av en större skitningsprocess i ett 
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samhälle som blir allt mer tydligt skiktat mellan de som är rika och de som är fattiga. De 
som är rika är inbegripna i den framtidsstrategin för att skapa ett nytt Göteborg baserat på 
en ny typ av industristruktur som bygger på kunskapsindustrin, på det som universitetet, 
hi-tech och IT representerar. I den processen så blir vissa grupper helt utanförställda, de 
är inte önskvärda, de beter sig fel, de är inte rätt i den här processen och de pressas ut i 
marginal. Detta är en del i segregationen. Gentrifieringsprocesserna inne i centrum är 
också bidragande till segregationsprocessen. 
Du talar om att man måste känna sig delaktig i samhället, tror du att förutsättningen för 
det är att bo blandat. Ove: Ja det tror jag! Vi: Eller är förutsättningen snarare att .. Ove: 
Man kan bo här ute, man kan bo i Angered och det är bara massa som en själv men om 
man är en del av samhället, man har ett jobb och man kommer in i samhället, jag menar 
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. 
 
OOm man har en levande stadsdel och att man har möjlighet att ta sig till andra stadsdelar 
och vara en del av gatulivet eller ha något där att göra, men bor där man vill kanske med 
den etniska gruppen man tillhör, finns det någon motsättning för det? 
 
Ove: i princip finns det ingen motsättning för det naturligtvis men i praktiken så är de 
sociala klyftorna och skillnaderna, sorteringen av människor är ju det som avgör om du 
blir delaktig i stadslivet. Det är blåögt och naivt och bara tro att bara man öppnar upp 
några arenor inne i staden så kommer människor att blandas och mötas, utan det är först 
när människor själva upplever att de har tillträde till det, därför säger vi att rätten till 
staden är det viktiga. Därför lägger inte vi utbildningar här ute i Hammarkullen, utan vi 
säger att de utbildningar som finns i Göteborg de finns och de ska ligga kvar inne i 
centrum, men ni ska kräva att ta del utav dem. Vi kräver rätten till staden för alla 
individer. Det är det som har hänt de senaste åren att vissa grupper upplever det inte som 
att de har rätten till staden och då blir det här med att skapa mötesplatser i centrala staden 
blir mötesplatser bara för de som upplever att de har rätt till att vara delaktiga och är 
delaktiga. 
 
Det handlar också om vilka funktioner man sätter runt de här mötesplatserna. Om det 
finns en målpunkt för olika grupper av människor så blir det offentliga rummet kring 
dessa målpunkter lättare att ta i anspråk. 
 
Ove: Absolut, det kan man absolut jobba med att skapa sådana och det var det jag menade 
med att hitta speciella ungdomar så kan ju det vara en sådan grupp som är relativt rörliga 
och som sysslar med saker och ting som gör att de har connections med andra ungdomar i 
staden och då kan ju en sådan plats inne i centrala staden vara en viktig mötesplats. Men 
jag vet inte hur ni tänker? 
 
Vår utgångspunkt är att man kan jobba med sådana saker som att hitta funktioner som är 
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sså pass blandade människorna som besöker dem blir blandade och där man för möjlighet 
till möte och integration. Och att gaturummet därmed kan bli lättare att i besittning av 
olika människor. Detta skulle kunna vara ett sätt, och vi fiskar efter fler sätt att jobba med 
det Vi förstår ju att segregationsproblematiken är jättestor och spänner över hur många 
fält som helst, och inte minst ekonomiska. Men vad kan varje grupp göra för att komma 
någon bit på vägen? Vårt fält är den fysiska planeringen och där kan man reglera saker 
som funktion, saker som utformning av de offentliga platserna, byggnadshöj osv. Och då 
försöker vi titta på vad den här yrkeskategorin bidra med. 
 
Ove: Ta något konkret exempel, har ni någon idé om vad det är som ska göras? Ett konkret 
hus, en konkret plats. 
 
Nej inte ett konkret…  
 
Ove: Nej, då kan vi inte ta ställning, i generella tal och på en generell nivå så är det 
självklart så att allting påverkar allting. Det är ingenting som inte är omöjligt att påverka 
men frågan är hur många miljoner man måste lägga ner på ett torg för att det ska göras så 
och så och vilken effekt får det för att bryta segregationen. Då menar jag att det inte är där 
problemet ligger, problemet ligger på andra plan. Det är mer produktivt att syssla med 
sådant som är ingripande för de här frågorna. Om det nu handlar om att tänka på vad den 
fysiska planeringen kan göra för att bryta segregationen och den fysiska planeringen i 
förorten, den är ju redan segregerad och där möts människor redan i föreningar och i 
möten och så där. Här finns ett liv mellan husen. Inne i staden är det på samma sätt, där 
har du grupper av människor som redan har tagit det offentliga rummet i besittning och 
de grupper som finns ute i förorten som skulle behöva blandas de upplever inte att staden 
är deras. Någonstans måste den fysiska planeringen vara konstruerad på ett sådant sätt, 
strategin måste vara sådan att den lyfter fram någonting som gör att man bryter upp de 
mönstren och skapar någon slags mötesplats. Det enda jag kan tänka mig som kunde funka 
är ett ungdomens hus till exempel. Det skulle kunna ha en viktig funktion. Kör man 
förortskultur inne i centrala staden så kommer många ungdomar från innerstaden som 
tycker det är intressant med förortskultur, hiphop och sådana grejer. Samtidigt skulle 
förortsungdomarna kunna uppträda och vara där då. Då blir det ju möten. Där är en 
konkret grej men i övrigt ser jag inte för det är ju varuhus eller museer. Kolla museernas 
statistik över vilka det är som går på dem, det är ju fan inte invandrare som går där. Man 
kan göra vissa saker som riktas mot vissa specifika grupper som har gemensamma 
intressen, där tror jag det kan ha en viktig funktion. Världskulturmuseet kan man väl säga 
r delvis en sådan plats som någorlunda har lyckats med att knyta samman världens 
kulturer som också är representerade i Göteborg. Värlsdkulturmuséet är en sådan plats, ett 
ungdomens hus skulle kunna vara en sådan plats, men i övrigt så ser jag inte, Götaplatsen 
eller någon annan stor öppen plats, alltså jag förstår inte riktigt vilka funktioner det skulle 
vara. Man kan ju inte resonera om det bara som en teoretisk möjlighet, någonstans måste 
man ju fylle det med något slag innehåll. 
 
Arbetsplatser är ju en sådan funktion. 
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OOve: Absolut, absolut! Arbetsplatser är ju jättebra absolut, men problemet är ju att här i 
Angered är folk arbetslösa i väldigt hög utsträckning. De har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. Det löser du inte med platsens utformning, folk döper ju om sig från 
Ahmed till Håkan för att de tror att de ska få jobb, och en del får ju det. När man väl 
kommer till arbetsplatsen och kallar sig för Håkan Andersson men man ser att man är arab 
så får man inte jobbet. 
 
Uppfattar du det som att de som tar beslut i Göteborg att de anser sig kunna det 
exempelvis genom fysisk planering …  
 
Ove: De som sysslar med fysisk planering de är blåögda! De har ingen förståelse för den 
sociala och kulturella dynamiken och vad det är som får folk att röra sig i stadsrummet på 
olika sätt och varför inte vissa människor rör sig i stadsrummet överhuvudtaget. De sitter 
där ungefär som ekonomerna med alla är någon slags economic man att alla är någon 
public man men det är inte så verkligheten är. Någonstans måste man ha den som 
utgångspunkt när man tänker om de här sakerna. Det är inte helt lätt. Prata med Mark 
Isitt han har mer idéer om att arkitekturen löser allt. Att bara man bygger rätt så beter sig 
människorna rätt och ingen blir tjuv. 
 
Vi försöker fokusera på strukturerna i staden, tillgänglighet, kommunikationer, att det ska 
vara lätt att ta sig till olika platser, att det ska finnas något på platsen att göra. Det är klart 
att det finns hål i det med, men man kan väl ändå ha uppfattningen att det går att komma 
någon vart inom det området och komplettera mej…  
 
Ove: Absolut, man kan ju bygga staden på ett sådant sätt så att, går du på avenyn idag så är 
det helt omöjligt att förstå att Göteborg är en mångkulturell stad. Du ser ju inte en enda 
människa med slöja som i Hjällbo så har all en annan etnisk bakgrund. Det ser man ju på 
hur de klär sig, i hela Göteborg är det 30 % av alla som har en annan etnisk bakgrund. När 
jag har mina kompisar från England eller USA och vi går på avenyn så säger de att 
”Göteborg är ju ingen mångkulturell stad!” – ”Nänä men åk med mig imorgon när vi åker 
till Angered så ska du se hur det ser ut där” Det är faktiskt så att Göteborg är en stad som 
är så jävla segregerad stad när det gäller detta så få städer i Europa är så segregerade. Den 
OECD-undersökningen som gjordes 1998 som handlar om de 28 rikaste industriländerna i 
världen så var Göteborg och Malmö de mest segregerade städerna i hela den jävla 
undersökningen. Det är verkligen uppdelat. Det är 1,5 mil mellan Angered och 
Hammarkullen och centrala staden så det är ju jävligt bekvämt att ha alla som är 
annorlunda någon helt annanstans. Det är ju inget man har planerat från början så det är 
ju inte planerarnas fel. När man byggde Angered trodde man att Göteborg skulle ha 2 
miljoner människor och att industrisamhället bara skulle fortsätta och växa, och då skulle 
det inte finnas något glapp, då skulle det ha vuxit ihop. Då skulle det ligga fabriker här 
ute, det var så man planerade. Samtidigt som de här husen står klara är det samtidigt som 
industristrukturen vikar sig och det är då man får arbetslösheten. 
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MMen nu har man ju insikt i den här problematiken och så säger man att nu bygger vi ut 
stadskärnan till Hisingssidorna, men ändå fastnar man i några hjulspår, för det är ju inte 
en stad för alla. 
 
Ove: Så länge marknaden styr så är det den som äger mark som säljer till den som har mest 
pengar och köpa marken för. Den som bygger hus bygger det som är mest lönsamt och det 
är inte lönsamt att bygga hyresrätter. Så jävla enkelt är det. 
 
Det finns ju en långsiktig lönsamhet också och det kanske är att ha en stad som kan 
uppmuntra alla till att vara en del av den men det går ju inte heller… 
 
Ove: Den långsiktiga lönsamheten står alltid i konflikt med den kortsiktiga. Vi lever idag i 
vad ekonomer kallar för en kvartalsekonomi. Pengarna r så jävla rörliga och omplacerbara 
så att varje kvartal mäter man av var man får mest avkastning på dem. Nu är det inte så 
jävla lönsamt att bygga hus längre nu är det mycket mer lönsamt att syssla med skolor. 
Friskolor t.ex. är ett av de områden som är mest lönsamma. Riskkapitalet sysslar de med, 
de spekulerar inte längre i bostäder utan de köper friskolor som de ska driva i 3-4 år och 
driva upp priset på och sedan säljer de det. Allting är ju reducerat ner till pengar. Snacka 
med Jenny Stenberg och Chatarina Thörn. 
 
 
 
 
Lisa Wistrand  
 
Presentation 
 
Lisa: Jag är samhällsplanerare, magister i kulturgeografi. Jag är en udda fågel här på detta 
kontor (Stadsbyggnadskontoret Göteborg) men med starkt fokus mot planering. Jag jobbar 
med översiktsplanegruppen och har hjort det i fem år snart. Vi jobbar med 
översiktsplanering, all möjlig typ av strategisk planering, större utredningar som rör hela 
staden, perspektiv och inriktningar och så där. Jag jobbar med ganska många 
arbetsområden eftersom att jag har en bred utbildning, men det sociala perspektivet med 
fokus på människor har alltid varit kärnan i det jag gör. Näringslivsfrågor, bostadsfrågor 
och nu tar jag min tid väldigt mycket till sociala frågor och social hållaberhet; vad är det 
och hur kan vi påverka? Alltså lite grand de frågorna som ni ställer er; hur kan man 
påverka segregationen med planering och det verktyget. Sedan kan man påverka med 
stadsbyggnad på ett annat sätt men vi är bara en del och en aktör i hela 
stadsutvecklingsprocessen. Så det jag gör nu mycket tillsammans med de ni träffade i 
förmiddags (Lars Lilled, Vanja Larberg och Sören Olsson), är att ta hem bollen från deras 
mer övergripande arbete till det här kontoret. För att se hur vi kan arbeta och hitta 
bryggan mellan visioner och mål och vad vi får ut i våra planer och ska produceras och det 
som ska gå fort och vara okomplicerat. För det är en ganska komplex fråga och det går inte 
att förenkla. Det är en stor fråga som ni jobbar med och som jag jobbar med. 
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VVi tänkte ta frågorna om utförande först då vi har begränsat med tid.      
 
Lisa: Egentligen kanske ni skulle träffa en planhandläggare eftersom jag inte jobbar så 
mycket med det vi producerar fysiskt. Ska ni träffa någon annan härifrån? 
 
Vi träffade Åsa Askergren i förrgår. … snack om ett dokument vi ska få. Kanske prata med 
Anders Svensson med lång erfarenhet av planering. 
 
Lisa: Det jag gör är 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. Sen utför inte jag det utan jag försöker hitta 
verktyg för dem. 
 
Men det kan ju ses som ett steg i processen för att konkretisera? 
 
Lisa: Javisst. 
 
Då kan vi ta frågan om hur politiska mål översätts? (läser samtidigt: Hur översätts politiska 
mål från Göteborgs ÖP 2009 om att främja mångfald och motverka segregation till den 
byggda miljön?) Vari ligger svårigheterna? Prioriteras till exempel ekonomiska intressen 
över mångfald?) 
 
Lisa: Det där är hur komplicerat som helst. Jag har funderat ganska mycket... har ni läst 
våran budget? Översiktsplanen och budget är det som är våra politiska mål och där pratar 
man mycket om mångfalden och hur vi ska nå integration både på arbetsmarknaden och i 
bostadsmiljön och på mötesplatser osv. sånt som kanske inte går att mäta så väl. Där kan 
jag ibland tycka att vi ibland presenterar medel som mål och det kan man fundera över, 
för vi pratar även i översiktplanen om målen om att skapa blandning. Egentligen kan man 
fundera på om det är ett mål i sig eller om det är ett medel för något annat, för att skapa 
förutsättningar för att människor ska mötas som inte annars träffas eller att som Roger 
Anderssons forskning om boendesegregation bygger på att om grannarna är arbetslösa så 
är det större risk att du själv är arbetslös. 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. 
Men det är inte lika lätt att mäta. Vi har fastnat, eller inte fastnat men vi jobbar väldigt 
mycket med blandning. Kanske inte blandstad, vi pratar mycket blandstad men i 
blandstadsbegreppet lägger vi in ganska mycket mer än boendeform, utan det handlar om 
en upplevelse. I översiktsplanen finn en begreppsförklaring där det inte är så enkelt som 
att blandade upplåtelseformer är detsamma som blandstad. Men vi jobbar väldigt mycket 
med blandning, särskilt i våra kompletteringsarbeten. På så sätt översätts politiska mål 
utefter de inriktningar och strategier vi har för uppbyggnad. 
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DDe verktygen du pratade om att du tar med dig från exempelvis s2020, för att göra 
tillängliga för de andra här på kontoret, vad är det för verktyg? 
 
Lisa: Det är de här! Vi har många olika men ett exempel som är en del av överiktsplane-
arbetet, är att skapa delaktighet i processen. Vi försöker titta på hur våra dialoger med, om 
man kan kalla det så, eller hur vi involverar invånare eller medborgargrupper på olika sätt. 
Ofta gör vi det i ett samrådsskede men mer och mer börjar vi använda oss av involvering 
tidigare i processerna för att man känner att vid samrådsskedet så är det mycket som redan 
är bestämt och man har kommit ganska långt i tankeprocessen. Vi behöver få in den här 
kunskapen från de som bor, lever, verkar och besöker ett område tidigare, för att det ska få 
större avtryck. För några år sedan hade jag möjlighet att jobba med Gehl Arkitekter, för 
att ta fram en handbok med perspektivet att börja med människan först, dess kunskap och 
behov. Vi ser att vi gör jättemånga inventering av skog, biotoper, topografin och så där, 
men vi har inget strukturerat sätt att förstå livsmiljö eller livet. Så då tog vi fram en 
handbok tillsammans med dem för att kunna göra workshops med dem det berör. Den 
började väl sådär användas och vi insåg att man kanske måste ha lite former för detta 
eftersom många vill arbeta med det men inte riktigt vet hur man ska sortera upp det. Då 
fick jag uppdraget att inom kontoret titta över hur vi skulle kunna översätta 
översiktsplanens inriktningar men också budgetens och andra dokument vi har för att 
hitta ett bra sätt att systematisera och hitta ett bra sätt att hantera de här frågorna i 
planprocessen. Tidigt i planprocessen som vi såg var väldigt viktigt. Då identifierade vi 
behovet, alltså de som våra handläggare som sitter med detaljplaner är kunskapsstöd. Man 
behöver mer argument och fakta för varför vissa värden är viktiga för att kunna veta 
varför och hur. Man behöver också ha verktyg kanske analysverktyg, och rutiner för det. 
Det var någon som sa att han alltid tog upp trygghetsaspekten när jag gör en plan, men 
man ser att den aspekten kanske inte är den viktigaste i varje planområde, utan det kan 
vara olika och det är svårt att identifiera det. Vi har jobbat med s2020 och även 
stadsdelarna i Göteborg har fått en ny roll som ska vara mer tydlig i våra processer och i 
planeringen. Så vi var tvungna att hitta ett sätt att hitta rutiner för att kunna arbeta med 
dem. Och att få den avlastningen och det kunskapsstödet om hur det lokala behovet och 
livet ser ut de skulle egentligen kunna säga att de har ett gäng ungdomar som inte har 
någonstans att hänga i den här stadsdelen, och det är väldigt värdefull kunskap in hit, som 
vi skulle kunna fånga i något planarbete där vi har verktygen men de har kunskapen. Då 
har vi börjat arbeta med en matris, som är s2020 matris som bygger på att det ska vara 
webbaserat kunskapsstöd utifrån några sociala variabler. När Vanja Larberg började arbeta 
med den och jag blev inblandad i det så såg jag att det kunde vara ett analysverktyg och 
inte bara en kunskapsbank. Ett verktyg för att sortera upp det vi vet och förstå 
komplexiteten. Man förenklar ofta saker vilket inte alltid är bra. När man arbetar med 
planer är man ganska duktig på att beskriva vad det är som sker inom planområden och 
hur människorna som bor inom planområdet påverkas, men man kanske har svårare att 
förstå vad området har för roll för hela staden. Där kommer mycket av segregationsfrågan 
upp, att det är svårt att se betydelsen av vad man gör i ett enskilt planområde, men om 
man lägger hela pusslet och ser sin del i helheten så kanske man har lättare att 
problematisera det. Då kan man tydligare se att om man gör något i Hovås så kan det 
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påverka segregationsbilden för hela staden. Eller om man gör något i Härlanda eller 
Kortedala eller något annat ställe. Att segregationsfrågan är ett hela-staden-problem och 
inte ett områdes problem. Plötsligt så kan man se att alla har en roll. Detta sätt att 
analysera det gjorde det också lättare att lyfta upp vissa frågor så att de kan stå emot 
varandra. De samspel som sker utanför dörren kan vara en motsättning mot ett hela-
staden-perspektiv. ofta man kanske väljer att titta på det här(detaljnivå) för att det är det 
vi styr, men då har man glömt att ta ansvar för det här (översiktlig nivå). Det är nog inte så 
att vi ska välja mellan det ena eller det andra men det är viktigt att ha med komplexiteten 
inför politiken för det är ändå politikerna som får välja vilken väg att gå, och då har de ett 
mer rättvist beslutsunderlag. Där de väldigt många sociala aspekterna ofta inte direkt finns 
med. När jag presenterade detta för byggnadsnämnden så frågade de om Angereds 
centrum som är identifierat som en av de startegiska knutpunkterna för Göteborg. Där 
jobbar man med ishall, mycket bostäder, att kolla över spårvagnsspåret och allt möjligt. Då 
sa våran nämndeordförande någonting i stil med att ”jaja, vi bygger här oh vi bygger 
bostadsrätter som det inte finns så mycket av i Angereds centrum. Men det kommer ändå 
inte vara Angeredsborna som kommer att ha möjlighet att flytta dit. Vi vill ju att de ska 
kunna flytta dit.” men ur ett hela-staden-perspektiv så kanske det är bra för det blir andra 
som får möjlighet att flytta dit som inte annars hade velat det. Man kan skapa möjligheter 
för de som velat bo kvar men göra en bostadskarriär. Det finns fördelar och nackdelar med 
allt men då får ändå politiken välja den linjen som de tror på är bäst när man ser på hela 
staden eller det lokala. Men att man medvetandegör de andra konsekvenserna också för då 
kanske man har möjlighet att parera lite bättre. 
 
ÄÄr det ett problem att detaljplanen är ett styrande dokument och att översiktsplanen inte  
är det då segregationen är en hela-staden-fråga? 
 
Lisa: Jag tror inte att det behöver vara så, men det blir lätt… ibland kan man säga att något 
är utanför planområdet och där gör man ingenting, eller man anpassar planområdet 
utefter vad man vill åstadkomma. Oavsätt så ger planer effekter någon annanstans. Man 
måste jobba i FÖP ibland för att se att det är så vi jobbar med program, och då måste man 
belysa det lite mer. Ibland kan man ju konstatera att det inte har så stor inverkan. 
Analysen skall göras jättetidigt, sortera upp kunskapen. Här är brännpunkterna för 
området, här något som är riktigt bra. Det är ju viktigt för oss att veta o det så man inte 
förstår något som är bra. Då kan man koncentrera sig på det för att sen… 
Konsekvenser bygger man ju på vad vi vet, det här kommer inte bli lika jobbigt eller så… 
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. Vi föreslår åtgärder, men allt kan vi inte styra i en plan. Vi har skapat 
förutsättningar. Vi har skapat handel i bottenvåningarna, pratsamma bottenvåningar, som 
vi tycker är alltid vi kan göra. Men sen är de upp till de som förvaltar dem. Samhället 
utvecklas över tid och det har stor betydelse för hur det verkligen blir eller omhändertas. 
Man beskriver vad man har behandlat i planen. Då kommer det vara ganska många 
luckor. Då får man hitta ett sätt att skicka vidare. Man måste ha tillit till systemet och till 
varandra, Aktörer måste tro på det som man skickat vidare, där tror jag våra stadsdelar är 
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en spindel i nätet. Har man med dem redan tidigt… De har ju mycket kunskap, om man 
inte pratar med invånare. De har ju ändå mycket erfarenhet om området och invånarna 
och så. Den här spindeln i nätet för andra aktörer som kommer… Så här gjorde vi då. De 
kan också förstå resultatet när folk har flyttat in och så. Blev det som vi hade tänkt? Varför 
inte? Varför? Hur? Då har de skaffat sig ännu mer kunskap till nästa process eller plan. Det 
härmed skicka vidare ör viktigt. Skötsel och så, om det är skräpigt. De vågar inte använda 
den delen av staden eller stigen för det är helt otryggt och så. Det är ju något som andra 
tar ansvar för t.ex., men vi får in det i en planprocess. 
Vi måste vara delaktiga i andras processer och vice versa. 
Vi jobbar med barnkonsekvenser. Hur vi jobbar med unga. Då kan vi koncentrera oss på 
det. Det är ju inte sociala aspekter, det är ju andra dimensioner som rör dem. Den 
utvecklar vi också. Vi märker at et finns intresse att utveckla den ännu mer, så vi hoppas 
att andra aktörer intresserar sig och också jobbar med det. 
Samverkan är ett nyckelbegrepp för att möjliggöra målen i ÖP.  Det är inte bara en DP 
som kan påverka det, det är ju flera. 
 
IInnehåller varje ruta alla stegen, eller är det bara kunskapssamling här eller bara åtgärder? 
Man skulle nästan kunna säga... 
 
Lisa: Hur ser karaktären, identiteten ut i det här i området? Finns det en stark inifrån 
perspektiv? På vilket sätt påverkar vi det vi sa hör, då får man ge exempel… Då måste man 
ge de här stöden och tänka själv. Vi kan inte ge svaren, men ställa de rätta frågorna och ge 
exempel kanske. Det blir ju väldigt mycket det där som ni nämnde, Jane Jacobs, Gehl och 
så, mänsklig skala hur entréer ser ut och så, på den nivån. Strukturer och kopplingar. Men 
också hur det kan påverka de här aspekterna. Så här i är det mycket vad planering skulle 
kunna påverka, sen skulle man kunna lyfta det här till en annan aktör. 
Det ska ju då göras för varje plats, tillfälle. 
 
Har ni någon mer generella åtgärder som ni tycker fungerar? 
 
Lisa: Ja, det finns det ju vissa. Ibland så finns det ju ändå saker som är mer generella. Men 
det är ändå inte, det ör svårt för att man tänker sig ofta bostadsmiljö, kanske 
komplettering… Jag vill ju ändå att den skall kunna användas även i nybildade områden 
och så. Den skall vara så pass flexibel och så, men då kanske det är andra antaganden som 
gäller och så. Det finns ju vissa saker som vi tar upp, som är grundläggande… Gehl 
arkitekter arbetar ju med de här 12 olika kvalitetskriterierna. De är ju ganska 
anpassningsbara och generella men anpassningsbara efter plats. Men man kan inte bara 
jobba med det estetiskt, och hur upplevelsemässigt arkitekturen är, om man inte har de 
grundläggande förutsättningarna som handlar om känslan av att känna sig säker i trafiken, 
eller trygg att kunna gå, eller klimatskydd. Det finns ju vissa generella… Men den här 
tycker jag har en lägre analysnivå. 
Visst, vi ska försöka, men inte försöka ge sanningar som inte gäller heller… 
Om du ska då hjälpa de som utvecklar planer här… Är det då, är er inställning att ”ja då 
ger vi den här analysmodellen så att varje planerare i varje fall får skapa sig helhetsbilden 
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och åtgärder som är bar just här”, istället för att exempelvis jobba med korta kvarter för 
bättre tillgänglighet? 
 
AAktar man sig för att..? 
 
Lisa: Ja, jag aktar mig för att ge recept. Det är många som frågar ”ska det vara 40-60 för att 
ge blandstad”? Ne, jag aktar mig för det, för det finns inga hela svar för det. Inte hela 
sanningen. Två områden som är lika blandade, men har helt olika kvaliteter. Men däremot 
så finns det ju viss… Precis det du pratade om så finns det ju saker som vi tar in i ett 
resonemang, bara så vi kan förstå att det kan handla om att bryta av ett kvarter för att 
skapa en mänsklig skala, t.ex. Det här med balansen mellan privat, halvprivat, 
halvoffentligt och offentligt, behovet av att ha alla dimensioner men att han mjuka 
övergångar till det så får man exemplifiera det. Det är ju något som kommer komma in i 
s2020s matris dr man ger exempel på mer så här kan man se det. Men allt handlar om att 
översätta det till det unika området som har unika förutsättningar. Ett recept där kommer 
nog inte fungera på ett annat ställe för det finns en helt annan omgivning ed helt andra 
förutsättningar. Just därför att det inte finns ett svar så ör ju vårt främsta mål just det att få 
varje handläggare att tänka själv. Våra handläggare som jobbar med planer är väldigt 
kompetenta. De behöver bara rätt lotsning in i tanken, och vi är också måna om att man 
skall ärligt beskriva konsekvenserna så att man ser att det inte bara finns ett perspektiv 
utan flera. 
Kan det finnas en problematik med att det är för abstrakt? Det finns ju hela tiden olika 
prioriteringar, och detta är en kortsiktig ekonomisk prioritering.  
 
Om detta är för flytande, kan det vara så att det blir för vagt och det andra vinner? 
 
Lisa: Ja visst. Det är ju alltid en risk. Det är det som har varit problemet mycket innan. Så 
det är var… Det har innan varit ett behov, men nu försöker vi visa det. Det är ju då man 
vill kunna säga att för att det ska bli blandstad får det vara 40-60 fördelning. Så där det går 
försöker vi ge argument och förklara det utan att dem här förklaringarna just vad 
segregation innebär osv.… Om det går så är det ju skönt om an kan ha indikatorer och så 
och kunna mäta, men det är inte alltid det går. Det är en balans kvantitativt och 
kvalitativt. Det finns en risk att antaganden blir för generella så de inte passar in på just ett 
specifikt område. Det är därför till slut trygghetsrubriken i en planhandling kanske blir 
lite ihålig. Det känns som att man beskriver slentrianmässigt. 
Den här arbetsmodellen… Blir det som ett påtryckningsverktyg? 
Nja, ett stöd… 
 
Att sätta krav? 
 
Lisa: Det är svårt. Att hävda ur ett… Ofta är et ju plankartan som gäller. Vi börjar så här, 
vi testar. Det kanske inte är helt ultimat. Sen funkar det inte då måste vi börja gå in i flera 
delar och omvärdera, ompröva. Det kan hända att man är lite naiv och då måste man 
kanske, kanske… Inga garantier, om man ser det som en lärandeprocess. Vi säger ju inte 
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att liksom ”this is it”. Men det är vårt sätt att närma sig frågan på ett mer ärligt sätt och 
tydligt sätt oavsett vem du är. Vi har många handläggare som gör det ändå, men vi 
behöver att alla gör det. 
Men om detta inte syns i plankartan… Skulle det kunna vara ett förslag till att förändra 
plankartan så det ger utrymme för flera..? 
Kanske, jag vet inte. Jag är ingen, jag vet faktiskt inte vad som är möjligt för att se vad som 
är möjligt också. Vad vi skickat vidare också är till bygglov. Men sen är det en hel del 
saker vi inte kan styra, men vi får försöka påverka det som vi kan och ta vårt ansvar. Sen 
det här med kortsiktiga intressen. Det har jag tänkt på väldigt mycket. Man pratar ofta om 
det kortsiktiga som något negativt… Men det är ju positivt om det försörjer det 
långsiktiga. Det kan kännas kortsiktigt men bara det går åt rätt håll, så att säga. De 
förtjänar på det kortsiktigt, marknaden, men att hela staden tjänar på det långsiktigt. 
Många pratar om att skapa flexibilitet och att människor ska kunna välja vad de vill. Det 
är därför det är väldigt svårt och alla människor är olja. 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 det vet man inte. Då är det lättare att styra upp allt i detalj, men det är kanske 
inte ås långsiktigt. 
Det där med att lite på varandra är också svårt. Ger planen allt, då ger man ju inget 
utrymme för nästa skede. Det är svårt. Man måste ju kunna lita på varandra. S2020 gör ju 
verkligen ett bar övergripande jobb också. 
 
SSer planerarna att det här skulle ge svar på allt liksom? ”Is this it” för dem? 
 
Lisa: Ja. Det är jättekul. I höstas så började vi att dra ihop en workshop med våra 
handläggare liksom. Ta med era handläggare så får vi se hur det lyckas. Konsekvenserna 
utifrån en sådan här- Då hade vi lite andra rubriker. Då satt en person och sade ”det här 
känns bra”. ”åh vad skönt då kan jag skruva ut det på en a0:a och sätta post-its… 
Jag är lite emot att man delat upp… Allt går in i det sociala och den frågan. Man skulle 
gjort en hållbarhetsmatris. Så skulle man kunna göra. Och en för barnkonsekvensanalys. 
Och en infrastruktur... Trafikkontoret jobbar ju också med denna i älvbroprojektet. Men 
de jobbar med den utifrån sitt perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


