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Sammandrag
Idag är integration ett aktuellt ämne och berör många människor i samhället, inte minst på grund av glo-
baliseringen som pågår.  Med integration menas att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter i sam-
hället och därmed behandlas lika, oavsett vilken härkomst man tillhör, vilken socioekonomisk status man 
har eller vilket kön man tillhör etcetera. 
   Motsatsen till och vad som motverkar integration är segregation. Man kan säga att de båda benämningar-
na är beroende av varandra. Utan segregation så kan man inte tala om någon integration, och framför allt 
inte arbeta mot en sådan eftersom det i så fall inte finns identifierbara grupper att integrera med varandra.
Integration är ett komplext ämne och bör preciseras i sitt sammanhang för att ordet skall ha någon be-
tydelse. I politiken används ordet flitigt, ofta utan att preciseras och därmed blir politikernas ord ganska 
diffusa. Detta skapar problem i till exempel kommunernas arbete för integration. De har svårt att följa de 
mål politikerna har satt upp just för att de är så diffusa och övergripande.
   I denna uppsatsen försöker jag kartlägga vilka teorier och metoder en fysisk planerare kan använda när 
den ska försöka uppnå integration med sitt arbete på till exempel en kommun. För att få en verklighets-
förankring så har jag valt ett område i Vetlanda kommun för ett planförslag där jag använder de teorier och 
metoder jag behandlat. 
   Planområdet ligger bredvid ett miljonprogramsområde som bidrar till kanske främst boendesegregation i 
form av etnisk och socioekonomisk segregation.

Sammandrag
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Inledning
Syfte
Syftet är att jag skall redogöra för olika teorier och konkreta lösningar på in-
tegrationsfrågor och sedan tillämpa dessa i ett planförslag över ett nytt bostad-
sområde i Vetlanda. Området har jag tilldelats av Vetlanda kommuns plankon-
tor med syftet att ”integrera Kantarellen”. 
   Området ligger i utkanten av Vetlandas stadskärna i nära anslutning till ett 
befintligt miljonprogramsområde som heter Kantarellen och är i dagsläget ett 
skogsområde.

Problemformulering och bakgrund
Bostadsområdet Kantarellen bidrar till segregation i Vetlanda stad, har dåligt 
rykte, homogen bebyggelse och befolkning, dålig tillgänglighet för fotgängare 
och cyklister. Detta gör att det i dagsläget inte är särskilt gynnsamma förhål-
landen för de boende i området och det är få som gärna vill bo där.
   Jag är själv uppväxt i Vetlanda och är intresserad av integrationsfrågor så det 
föll sig ganska naturligt när jag fick ett förslag, av Vetlanda kommuns plankon-
tor, om att få göra en plan vid Kantarellen som är mycket kännt för sina brister 
av befolkningen i Vetlanda, och så även av mig.

Frågeställning
Vilka teorier finns angående att integrera olika definierbara befolkningsgrup-
per i ett bostadsområde och som kan användas vid en nybyggnation av nya 
bostäder vid Kantarellen i Vetlanda?

Vilka problem finns i segregerade samhällen och finns det konkreta metoder 
att använda för att lösa dessa och som kan användas vid gestaltandet av nya 
bostäder vid Kantarellen i Vetlanda?

Avgränsning
Detta examensarbete avgränsas till att behandla teorier och metoder för att 
uppnå integration. Eftersom att arbetet skall utmynna i ett planförslag över 
nya bostäder så behandlas främst teorier och metoder angående hur man kan 
uppnå integration, genom fysisk planering när det gäller nybyggnation av 
bostäder. I planförslaget så ligger den största tyngden på just det som min teori 
och analysdel har ramat in och blir därmed vinklat för att förtydliga vad man 
kan göra som fysisk planerare för att gestalta ett bostadsområde som bidrar till 
integration och motverkar segregation.
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Inledning
Metod
Metoden är en fallstudie över området Kantarellen i Vetlanda. Jag har tillgång 
till olika material/fakta över området genom Vetlanda kommuns plankontor 
och en mängd litteratur som berör min fokuspunkt. 
   De litterära källorna som jag kommer använda är främst tryckta källor men 
jag kommer även använda mig av elektroniska källor såsom artiklar och avhan-
dlingar som finns tillgängliga på internet. Dess innehåll kommer studeras 
grundligt, analyseras och sedan tillämpas i mitt planförslag. 
   Jag kommer även föra en dialog med Vetlanda kommuns plankontor under 

arbetets gång.
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Teori
Integrationsbegreppet
Enligt Popoolia (1998) används ordet integration på många håll i Sverige. Inte 
minst i politiken där det har blivit ett honnörsord. Men vad menas?
   Integrationsbegreppet kan spåras till det latinska ordet Integer som betyder 
hel, oskadad, oförminskad. I svenskan betyder integrera att förena till en helhet 
eller att fullständiga. Det innebär att olika delar kan förenas till en helhet utan 
att någon av delarna försvinner.
   Om vi ser till stadsdelen Rosengård i Malmö. Rosengård består av olika 
stadsdelar som kan urskiljas rent geografiskt i förhållande till varandra men de 
kan även urskiljas utifrån etniska och socioekonomiska förhållanden. Det är 
dessa gränsdragningar som gör att vi kan kalla Rosengård segregerat.

Foto: Rosengård, Malmö

Det finns även en annan bild av Rosengård som skiljer sig från den tidigare. 
Det är bilden av att det bara bor invandrare, fattiga och arbetslösa i Rosengård, 
och därför är segregerat. Men i själva verket är det då fel att kalla det segreger-
at. Det är i så fall Malmö stad som är det.
   Dagens strävan efter att uppnå integration, i motsats till segregation tycks 
vara en ansträngning att uppnå närhet mellan olika befolkningsgrupper som 
till exempel kan identifieras genom klass eller etnicitet. Denna närhet som 
eftersträvas mellan olika befolkningsgrupper är beroende av att det finns en 
närhet i själva grupperna. Om denna närhet inte finns inom grupperna så 
skulle det inte finnas någon identifierbar grupp att förhålla sig till. Och därmed 
skulle de inte kunna integreras. 
   I den politiska världen bygger hela integrationsarbetet i själva verket på att 
det finns segregation vilket såklart ses som ett stort dilemma. Detta innebär att 
strävan efter integration håller segregationsprocesser vid liv. Det är därför en 
paradox att strävan efter integration sker genom att motverka segregation. De 
båda begreppen är delar av samma fenomen men behandlas oftast som olika 
företeelser. (Popoolia 1998)
   Boverket listar tre olika typer av segregation i en rapport med fokus på seg-
regation i boendet. Rapporten heter Integration och segregation i boendet och 
tar upp:

1. Demografisk segregation som handlar om rumslig åtskillnad mellan   
individer av olika åldersgrupper, hushållstyper, kön etcetera.
2. Socioekonomisk segregation som handlar om rumslig åtskillnad mel  
lan individer av olika yrkes-, social- och inkomstgrupper.
3. Etnisk segregation som handlar om rumslig åtskillnad mellan indi  
vider med olika religion, nationalitet, kultur och så vidare. 

Boverket menar i sin rapport att segregation finns på i stort sett på alla orter i 
Sverige men i olika stor grad. Den socioekonomiska och den etniska segrega-
tionen brukar ofta ses som ett problem. Dessa två typer brukar även samman-
falla i storstäderna vilket inte är bra. I mindre städer talar man främst om den 
socioekonomiska segregationens problem. (Boverket 2007)  
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Teori
Historia
Segregation är inte något nytt begrepp. Det har funnits sedan länge, ända 
sedan uppkomsten av de äldsta städerna. En av jordens äldsta städer Babylon 
var tydligt indelad i kvarter. De yttre kvarteren var till för alla medans de inre 
delarna av staden var till för kungen och prästerna och i medeltidens städer 
bodde även där de rika i innerstaden och de fattiga bodde i utkanten av staden 
skriver Andersson och Fransson i Den delade staden som är redigerad av Lena 
Magnusson Turner år 2008. 
   Andersson och Fransson menar även att denna uppdelning fanns på den 
svenska landsbyggden där de självägande bönderna bodde längs bygatan och 
de fattiga som jobbade på jordbruket fick bosätta sig i gränslandet mellan jord-
bruksmark och skog. 
   Många av de gamla bruksbyggderna hade även de ett tydligt segregerat sam-
hälle. Boendet var uppdelat efter yrkesstatus i en fallande skala när det gällde 
standard, utrymme och odlingsmöjligheter menar Andersson och Fransson.
   Listan kan göras väldigt lång och tidsmässigt sträcker sig exemplen enda in i 
vår tid. Idag pratar man mycket om miljonprogramsområdena som uppfördes 
efter ett riksdagsbeslut om att bygga en miljon bostäder i Sverige under 10 år, 
1965-1975.
   Under 1900-talet har flera olika teoretiska utgångspunkter avlöst varandra 
inom segregationsforskningen. Under 1900-talets första hälft förklarade man 
segregationen med att människor konkurrerar om samma rum och att olika 
människor har olika konkurrenskraft. Man konkurrerade om de bästa platser-
na i samhället och därmed fick man en tydlig klassindelning. Denna teori kal-
las för Chicagoskolan och där tolkar man mänskligt beteende efter ekologins 
hypoteser, det vill säga att den starke vinner (den som har kapital). 
   Andersson och Fransson menar även att därefter (1960) kom teorin om 
beteendeantaganden. Där menade man att människors handlande och avsikter 
är centrala vilket var en reaktion mot Chocagoskolan. Samtidigt kom mana-
gerialismen där man tog upp statens roll i frågan och den institutionella dis-
krimineringen.

1980 kom den marxistiska där man menade att social klass är den huvudsak-
liga anledningen till uppdelningen i samhället, vilket sågs som en svaghet i 
teorin. Man menade att marxismen bara delvis visade att klass kunde förklara 
segregationen.
   1990 började man använda mismatch-hypotesen som baseras på förhållandet 
att högutbildad och specialutbildad arbetskraft efterfrågas i städernas centrala 
delar medan folk som är mindre utbildade eller har en utbildning som är oan-
vändbar får bosätta sig i utkanten av städerna för att de har svårare att få jobb 
och därmed får svårt att hitta en bostad i ett mer attraktivt läge skriver Anders-
son och Fransson vidare.
   Alla dessa teorier influerar forskare än idag och brukar sammanflätas till 
olika varianter. Forskare anser nämligen att det inte finns någon renodlad 
sanning utan man måste använda sig av många olika teorier för att få bukt på 
problemen som segregation medför. (Andersson, Fransson 2008)
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Teori
Boendesegregation
Lena Magnusson (2008) skriver att med boendesegregation avses att grupper i 
samhället bor geografiskt och socialt åtskilda. Men med begreppet segregation 
inrymmer även det som upprätthåller avskildheten. Fenomenet segregation 
finns i stort sett överallt på grund av att det alltid finns en befolkning som kan 
betecknas som minoritet eller majoritet i alla samhällen. Med det som dock 
skiljer olika samhällen åt är graden av segregation, segregationsmönster och 
grundvalen för segregationen. En ny företeelse är den etniska segregationens 
geografiska omfattning. Den boendesegregation som tidigare fanns i ens-
taka kvarter kan man nu finna i hela stadsdelar. Detta problem tycks tyda på 
bostädernas upplåtelseform.
   Magnusson menar att cirka hälften av alla invandrarhushåll bor i hyresrätt 
medan en tredjedel bor i äganderätt. Motsvarande siffror för hushåll födda i 
Sverige är det omvända. Dessa skillnader mellan svenska- och invandrarhush-
åll kan man delvis förklaras av regionala skillnader på bostadsmarknaden. Flest 
invandrarhushåll finns nämligen i storstadsregionerna där det är vanligast att 
man bor i hyresrätt kontra landets norra delar där det är vanligast att man bor i 
småhus. 
   Skillnaden på bostadsform hos invandrare kan även förklaras av deras 
inkomst och vistelsetid. Men man ser även att invandrares kunskaper om 
bostadsmarknaden ökar med tiden och därmed ökar deras förutsättningar för 
att göra ett tillfredsställande val av boende.  Men det finns mycket som tyder 
på det motsatta, att möjligheten att byta bostad inte finns på grund av att det 
saknas stigar mellan förorterna och till innerstadens bostäder.
   I svensk forskning har man även kommit fram till att bostadsområdet i sig 
har liten betydelse för den sociala förankringen i samhället. Det är arbetet 
som är viktigt för att komma in i samhället. Det  är där man menar problemet 
ligger. Förutsättningarna i dagsläget är nämligen väldigt begränsade  att få ett 
vidgat socialt nätverk genom arbete och kontakter med svenskar. (Lena Mag-
nusson 2008)

Boverket beskriver att Integration i boendet rör individers och gruppers förhål-
lande till samhället. Det är en process som innebär att människor inkluderas 
en del av samhället och har samma grundläggande rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter oavsett vart man bor och vem man är. Det handlar om en ömsesi-
dig anpassning av alla som lever i det gemensamma samhället. 
   Integration är centralt i relation till boendet av främst två anledning enligt 
Boverket. Dessa två anledningar är:

1.Integration på bostadsmarknaden: Att alla har samma rättigheter, skyl-
digheter och möjligheter på bostadsmarknaden som tidigare nämnts vilket 
skulle leda till att människor kan etablera sig på bostadsmarknaden och bo 
i en bostad som passar de behov de har.
2.Integration i boendet bidrar till integration i samhället i vidare mening: 
Att ha en bostad i en välfungerande boendemiljö ökar möjligheterna att 
klara av andra delar av livet, såsom arbete, utbildning och fritid. I samband 
med detta är barnens uppväxt också centralt. Hur bra barn har det i sin inre 
och sin yttre bostadsmiljö kan vara avgörande för möjligheterna senare i 
livet menar Boverket. (Boverket 2007)

Som reflektion till detta ”problem” som segregerade områden medför kan man 
enligt Göran Cars som är professor och avd. chef för samhällsplanering och 
miljö på tekniska högskolan i Stockholm,  titta på de vanligen utpekade prob-
lemområdena i Sverige som ofta till exempel är Tensta och Rosengård. Dessa 
stadsdelar har blivit symboler för misslyckade integrationsprojekt. Logiken i 
argumentationen är att trots resurstillskott och omfattande upprustningar så 
är de fortfarande lika segregerade som de var för 20-30 år sedan. Denna logik 
kan i frågesättas menar Cars. Han menar att områdena kännetecknas av hög 
omflyttning. Vissa områden beboddes initialt av svensk arbetarklass, denna 
följdes av arbetskraftsinvandrare från Finland, Jugoslavien och Turkiet som 
sedan följdes av flyktinginvandring från Afrika och Mellanöstern. Cars menar 
att man inte skall stirra sig blind på området som sådant utan att ägna minst 
lika stort intresse på individerna som bor och har bott i området.
   Om ett lokalt fysiskt perspektiv anläggs kan utvecklingen ses som ett stort 
misslyckande för att bostadsområdet är minst lika segregerat som tidigare.
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Teori
Cars menar att man istället anlägger ett individperspektiv så blir svaret 
många gånger ett annat. Bostadsområdena var ofta en startpunkt på boende-
marknaden och sågs inte som någon slutpunkt. Många gånger sågs dessa om-
råden som en inkörsport till den omgivande bostadsmarknaden och den seg-
regation som omgivande samhället fasar för kan för den inflyttade ses som en 
kvalité, en trygghet och ett sätt att komma in i det svenska samhället. Genom 
sparande, köande och men hjälp av byten har man sedan successivt förflyttat 
sig på bostadsmarknaden som ett led i ambitionen att nå sina livsdrömmar. 
   Det finns således anledning att sätta perspektivet om livsdrömmar och 
boendekarriär i högsätet. Att som ung och fattig eller som nyanländ invandrare 
hamna i ett område med lite lägre status behöver inte vara liktydigt med att 
man känner sig särbehandlad, utstött eller marginaliserad. För många unga 
och invandrarhushåll ligger det ett stort värde i att överhuvudtaget få tillgång 
till en bostad. Både grupperna ser sannolikt stora kvalitéer i sitt boende, som 
att till exempel ha ett eget kontrakt, trygghet att bo i närheten av personer med 
samma bakgrund och att få en bostad med hög standard. Detta är dock som 
historien lärt oss inte synonymt med att de kommer trivas och stanna i områ-
det för all framtid. (Göran Cars 2006)
   Begreppet grannskap kommer ofta upp när man talar om integration och 
segregation och är ett väldigt vitt begrepp som syftar på både den fysiska och 
sociala dimensionen i planering skriver Sussane Urban i sin bok Grannskap, 
idé och planering. Grannskapsplanering innefattar olika teorier om hur den 
fysiska omgivningen, uppdelad i geografiska enheter skall planeras menar 
Urban. Grannskapsplanering syftar till att genom den fysiska planeringen 
skapa förutsättningar för de boende i grannskapet att få ett socialt innehåll i sin 
boendemiljö. Motsatsen till grannskapsplanering kan då sägas vara stadsplan-
ering som syftar till att planera staden som helhet. Men detta innebär dock ej 
att stadsplanering inte kan innehålla just grannskapsplanering skriver Urban 
och fortsätter.
   Mycket av grannskapsteorierna handlar om hur man skall uppnå närhet 
genom olika sociala kontakter där man bor och om hur det kan se ut. Utgång-
spunkten med teorierna är att gemenskap påverkas genom närhet.  

Över tiden har forskare haft olika teoretiska utgångspunkter om grannskap-
splaneringen. I Chocago på 1920-talet utvecklades humanekologin där man 
intresserade sig av fördelningen av olika fenomen och av orsaken till de stuk-
turella mönster som man kunde observera. Lösningen försökte man då hitta 
i naturvetenskapen. Man använde sig då huvudsakligen av biologiska termer 
och modeller. Lösningen tyckte man då va konkurrensen om geografiska 
områden på frågan varför befolkningen är fördelad. Befolkningsuppdelningen 
ansågs vara ett naturligt resultat av att folk har olika resurser och konkurrerar 
om boplatserna menar Urban och fortsätter att beskriva historiens gång på 
följande sätt: 
   Humanekologin blev senare kritiserad för sitt positiva synsätt på människors 
fördelning och att se på maktstrukturer som ”naturliga” förhållanden. Stadsso-
ciologin fick nytt liv i ett konfliktteoretiskt perspektiv med utgångspunkt från 
Marx. Grupper eller klassers olika makt blev viktiga utgångspunkter. Staden 
sågs där som en arena där maktkampen ägde rum. Grannskapet blev i detta 
perspektiv en del i ett system och det man fokuserade på var relationerna mel-
lan grannskap  snarare relationen inom grannskapet. Enligt marxistisk teori 
om grannskap är det det kapitalistiska systemet som ligger bakom olika fenom-
en i staden.
   Där efter kom den Nyweberistiska teorin om grannskap. Även där beton-
ades olika gruppers resurstilldelning men Weber ansåg att maktkampen inte 
spelade så stor roll. Han ansåg att skillnader på bostäders kvalité på olika 
boendeklasser avspeglade klasstrukturen. Kritiken till detta synsätt kom och 
den syftade på att det var svårt att visa att det faktiskt fanns en enhetlig prefer-
ensstruktur när det gällde bostäder. Man ansåg att det inte var så lätt att visa att 
de med mest makt fick de bostäder som ansågs vara högst rankade. Man ansåg 
att det fanns många fler aspekter att ta hänsyn till så som befolkningskatego-
rier, mobilitet och olika livssituationer.
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Teori
I den nyweberistiska synen tar man tydligt avstånd från staden som natur-
fenomen. Man ansåg att staden endast var en produkt skapad av det kapitalis-
tiska samhällssystemet. Man såg staden som  ett komplext öppet system vilket 
stod i motsats till chicagoekologin som såg staden som ett stängt  och ober-
oende system. 

De olika teorierna representerar olika synsätt som studerar staden från olika 
nivåer:
1.Individ (humanekologi)
2.Grupper (Weber)
3.Struktur (Marxism)
(Susanne Urban 2002:4)

Grannskapet och integration   
Grannskapsplaneringen har länge kritiserats för att den skulle leda till segre-
gation och för att den skulle hota staden som en helhet för effektiv planering 
skriver Susanne Urban (2002:4) vidare. Men denna kritik är helt obefogad en-
ligt Mumford (1968) menar Urban. Han menade att alla åldrar skulle vara rep-
resenterade, arbetsplatser, möjlighet till utbildning, lek och fest i ett grannskap. 
Han menade även att om man skulle bli gammal eller sjuk så skulle man inte 
ha någon anledning till att behöva flytta där ifrån. En blandning mellan hög 
och lågavlönade invånare skulle vara det bästa för att utveckla demokratiska 
institutioner på lokal nivå. Men man menade också att det i grannskapet skulle 
finnas viss homogenitet för att det skulle bli en social sammanhållning, men 
inte för homogent beskriver Urban, Munfords sätt att se på det.
   På 1950- och 1960-talet så började man tala om boendesegregation i USA 
och då ansåg man även där att man skulle ha en blandad befolkning i ett om-
råde. Man ansåg då att det skulle bidra till ett berikat liv för invånarna samt 
att det skulle bidra till ökad tolerans för sociala och kulturella olikheter menar 
Urban. 
   I Sverige började man inte tala om segregation förren på 1960-talet. Det var 
först då man såg det sociala problemet med det. Enligt Urban förekom det då 
en stark koncentration av utländska medborgare i slumliknande bebyggelse 
i storstädernas centrala delar. Där efter tog en ny form av bostadssegrega-
tion form i de nybyggda bostadsområdena som byggdes under miljonpro-
grammsområdena som jag tidigare talat om. I dessa nya ofta storskaliga 
bostadsområden samlades invandrare tillsammans med svenskar med sociala 
problem vilket inte var bra menar Urban.
   Den politiska debatten tog då fart och intensifierades under 1970- och 
1980-talet. Enligt den bostadspolitiska utredningen som kom 1975 så skulle en 
allsidig bostadssammansättning vara ett medel for ett nå sociala målsättningar 
menar Urban. 
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Utredningen talade även om att det fanns fördelar med att etniska grupper av 
samma slag bor tillsammans men man ansåg att nackdelarna övervägde förde-
larna, särskilt eftersom att den etniska segregationen ofta sammanfaller med 
den socioekonomiska skriver Urban.
   Även om det i debatten handlat en del om boendesegregation så fanns det 
inte något uttalat politiskt mål om ämnet förrän i mitten av 80-talet. Detta ber-
odde på att Sverige hade andra problem med boendet som ansågs vara större, 
som till exempel trångboddheten som var en följd av bostadsbristen. Först efter 
att man löst dessa problem började man på allvar ta tag i boendesegregationen. 
De politiska åtgärderna bestod främst av fysisk upprustning och försök att 
blanda befolkningen skriver Urban.
   Strategierna som användes för att uppnå en integration var att skapa 
förutsättningar för en allsidig hushållssammansättning, dels genom en blandn-
ing av hustyper, upplåtelseform och lägenhetsstorlekar men även genom en 
aktiv bostadsförmedling menar Urban. 
   Man försökte även utjämna och kompensera skillnader genom grannskaps- 
och miljöförbättringsarbete, resursutjämning inom skola och förskola, och 
man använde sig av skatteutjämningsbidrag. (Susanne Urban 2002:4)

11



Teori
Integrationsmål i Sverige
Bostadspolitikens mål som beslutades av Riksdagen 2002 enligt 
Boverket lyder:
”Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga
kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt
hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och
värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn
och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grunden för
verksamheten.”

Integrationspolitiskens mål som beslutades av Riksdagen år 1997 
enligt Boverket lyder:
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kul-
turell bakgrund.
En samhällsgemenskap med mångfald som grund
En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter 
inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värder-
ingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga och medansvariga för.

Enligt Boverket så är målen för integration, som det är tänkt att kommunerna 
skall följa, väldigt diffusa och svåra att greppa. Det är idag väldigt svårt att 
konkretisera målen, framför allt för mindre kommuner eftersom att målen är i 
stort sett skrivna för en storstadskommun som växer.
   Ett annat problem är att målen är så breda. Som till exempel de ovan. Det ut-
mynnar i att väldigt varierande åtgärder kan sägas passa in. Detta gör det svårt 
att utvärdera insatserna i förhållande till målen.
   Under åren har olika insatser gjorts för att motverka segregation och främja 
integration. På 1970-talet sysslade kommunerna mycket med upprustning av 
områden men senare på 1980-talet så var inriktningen mer på att främja social 
gemenskap och skapa mötesplatser.

Idag går mycket ut på att stärka de boendes socioekonomiska status genom 
åtgärder för ökad sysselsättning, utbildning och förbättrad hälsa. Men idag 
finns även en ökad medvetenhet om att det är nödvändigt att arbeta med både 
sociala och fysiska aspekter parallellt med varandra för att nå framgång.
   De olika målen som finns är som sagt väldigt svåra att greppa. Därför har 
Boverket listat olika konkreta ting att lägga fokus på för att det ska vara lättare 
att uppnå det bostadspolitiska målet. De menar att det är viktigt att hitta sätt att 
bygga nytt, billigt och smart för att det inte minst ska underlätta etablering för 
grupper som annars har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Och för att 
undvika ojämnheter på bostadsmarknaden så menar Boverket att det är viktigt 
att områden rustas upp för att hålla god standard. Boverket menar även att 
man skall hålla uppsikt över området så att bostadsområdet i sig inte bidrar till 
boendesegregation utan tillåter en blandad befolkning. 
   Boverket menar även att det är viktigt att det finns god service, bra kommu-
nikationer och att området är tryggt. Detta för att de boende skall kunna leva 
ett fullgott vardagsliv. 
   Det är även viktigt att kommunerna bör ha en bostadsförmedling för att un-
derlätta för nya eller svaga grupper att etableras och komma vidare på bostads-
marknaden.
   För att de tidigare nämnda målen skall kunna uppnås så menar Boverket att 
det är viktigt att sammanlänka olika områden så att staden blir en helhet. Man 
skall alltså inte peka ut ett område och bara arbete i det utan se området i rela-
tion till sin omgivning.
   Den mentala bilden av området är även den viktig. Det är viktigt att paral-
lellt konkret arbeta  för att området i sig inte har någon negativ stämpel hos 
andra. Genom att förändra andras syn på ett område, som ofta byggs på olika 
fördomar, kan förutsättningar skapas för att de ”sämre” områdena skall bli 
betraktade som en fullvärdig del av staden. Om detta uppnås så skulle även de 
boende betraktas som likvärdiga samhällsmedborgare. (Boverket 2005)
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Konkreta metoder för integration i Sverige
Enligt rapporten Att planera för integration, av Hanna Björklund på KTH, så 
befinner sig den fysiska planering just nu i en brytningstid, såväl praktiker och 
teoretiker har börjat inse att rummet har en social dimension som är lika viktig 
som den fysiska. Det är inte lite som krävs av planerare när de förväntas ha 
en helhetssyn på samhället i planeringen. Därför är det rimligt att de tar hjälp 
av stadens invånare som är experter på att leva i just sitt område. Trenden är 
tydlig: flera forskare och planerare hävdar att lokalt deltagande och demokrati 
är viktiga i planering idag. Det är därför viktigt att kommunerna tar initiativ 
till att försöka öka medborgarinflytandet i planeringen. En av fördelarna med 
lokalt förankrad planering är att den i allmänhet blir lättare att genomföra 
skriver Björklund. 
   Ett annat sätt att låta människor ha medbestämmande är att inte planera 
färdigt. Björklund menar att man skall ge utrymme i planen för förändring. På 
det sättet får stadens invånare möjlighet att utveckla sitt eget område genom att 
aktivt skapa mening av sin omgivning. Man skall som planerare till exempel 
inte låsa byggnader, gator och torg för särskild användning skriver Björklund.
   Medborgarinflytande är långt ifrån enda sättet att motverka segregation på. 
Utformningen av hus och platser är även det ett viktigt instrument menar 
Björklund. Att bygga vackert är inte alltid lika med trivsel i ett område men ett 
vackert område tas oftare omhand av sina invånare och kräver därför min-
dre underhåll. Ett problem här är att alla har olika smak och därmed tycker 
de olika om vad som är vackert. Därför är det en utopi att uppfylla kraven på 
till exempel skönhet och trivsel. Alla tycker olika och därför är det lämpligt 
att medborgarna är med i planeringsprocessen och säger sin åsikt skriver 
Björklund. (Björklund 2010)

Lösningen på segregation är en stadsbild som provocerar till möten där gator-
na är fulla av liv och där man kan göra nya upptäckter skriver Franzén i boken 
Den delade staden.

I en allt för homogen miljö, oavsett segregationstyp, finns för få tillfällen för 
möten. Blandade verksamheter och blandade upplåtelseformer är två planer-
arnas käpphästar för att skapa levande och trygga städer menar Franzén. Det 
anses också viktigt att blanda människor med olika ålder, socioekonomisk 
status och så vidare, och skapa aktiviteter vid dygnets olika tidpunkter för att 
skapa trygghet. Brottsförebyggande rådet pekar på att risken för att bli utsatt 
för övergrepp och våld inte är större nu än vad det var på 1970-talet men 
rädslan för att bli utsatt är mycket större idag och är ofta en orsak till att folk 
flyttar från ett område. Därför är det viktigt att planera för trygghet när man 
planerar för integration. (Mats Franzén 2008)
   Enligt rapporten En hel stad som Boverket har skrivit är Malmö en stad som 
har stora problem när det gäller socialt utanförskap och bristande integra-
tion. Men de arbetar också aktivt för att lösa problemen tillsammans med till 
exempel bostadsföretaget MKB Fastigheter AB skriver Boverket. 
   Malmö stad har ett bostadsförsörjningsprogram som säger att det är ön-
skvärt att MKB köper upp hyresfastigheter i attraktiva och centrala lägen 
för att öka möjligheterna för låg- och medelinkomsttagare att etablera sig på 
bostadsmarknaden och för att motverka segregation.
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Teori
I Malmö har man även försökt att stimulera nyproduktionen av hyresrätter och 
lägenheter med låg hyra. Det har man gjort genom bland annat markanvisn-
ingstävlingar där man haft hyresnivån som en bedömningsparameter. ”Bygga 
Bo Dialogen” i Västra Hamnen har man använt sig av ett sidoavtal till tomträtt-
savtalet vilket innebär att men får en sänkt tomträttsavgäld om man bygger 
lägenheter som upplåts som hyresrätt. Detta skall locka bostadsföretagen i 
Malmö att bygga billiga hyresrätter menar Boverket.
   Enligt Boverket så jobbar man även med att skapa mötesplatser för ung-
domar med olika bakgrund i Malmö. Detta är en viktig del i arbetet för att 
främja integration och det görs i samarbete med det tidigare nämnda bostads-
företaget MKB, ideella föreningar och olika ungdomsprojekt. Målet är att ung-
domar skall få inflytande och känna gemenskap i samhällsutvecklingen i stort 
skriver Boverket som fortsätter.

 Foto: Bo01, Malmö 

Som exempel på en sådan verksamhet är Drömmarnas hus som har haft sin 
verksamhet i Rosengård sedan år 1990. I Drömmarnas hus ägnar man sig åt 
teater, dans och musik. I projektet strävar man efter att bekräfta ungdomarnas 
egna initiativ genom att forma sig efter deras egna viljor och engagemang.
   Drömmarnas Hus är ett lyckat projekt och har skapat en mötesplats mellan 
människor, både inom Rosengård och mellan ungdomar från hela Malmö. 
Under åren 2003 och 2005 hade Drömmarnas Hus ett nationellt uppdrag från 
Kulturdepartementet tack vara ett det hade gått så bra. Uppdraget var att vid-
areutveckla verksamheten med samma inriktning men även att de skulle bidra 
till ett nationellt nätverk som skulle bidra till att fler liknande verksamheter 
bildades på andra ställen i landet skriver Boverket. 
   I Malmö har de även, enligt Boverket, sysslat med något som kallas självför-
valtning. Det är återigen det kommunala bostadsföretaget MKB som arbetar 
för att de boende skall ha så mycket inflytande som möjligt över området de 
bor i. En metod är självförvaltningen som startade i Holma men som idag 
finns i flera av deras bostadsområden.
   Allt började i början på 1990-talet då den hierarkiska organisationen pla-
nades ut i företaget och man tillsatte husvärdar med ansvar för särskilda gårdar. 
Hyresgästerna betraktades som kunder med stor möjlighet att påverka skriver 
Boverket. 
   Det ökade inflytandet som de boende fick i Holma gjorde att de kände 
stolthet över sitt arbete och över sin boendemiljö. Dessutom förändrades stäm-
ningen i området till det bättre och den sociala kontrollen hyresgäster emellan 
ökade, vilket även ökade tryggheten i området skriver Boverket i rapporten.
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I Rapporten En hel stad som är framtagen av Boverket kan man även läsa om 
andra städers arbete. I Norrköping så har man till exempel arbetat med den 
mentala bilden av olika områden i staden som har en negativ stämpel. Ett 
område de kallar för Ringdansen har genomgått stora fysiska förändringar de 
senaste åren men den mentala bilden som problemtyngt område lever vidare.

Foto: Ringdansen, Norrköping

Enligt en företrädare från Hyresbostader i Norrköping så är medias inflytande 
stort. Den massmediala bilden av ett område påverkar områdets attraktivitet 
tillsammans med en rad andra faktorer så som fastigheterna i sig, skolor, fören-
ingsliv, service med mera. 
   Det arbete man sysslar med är att försöka få människor att skaffa sig en egen 
bild av området själv och det gör man genom att försöka få folk till området. 
Hyresbostäder anser därför att det behövs arrangemang och aktiviteter som 
lockar dit andra än de som redan bor i området. Ett problem är att sådana ar-
rangemang kräver stora ekonomiska resurser eftersom att det ofta handlar om 
jippon med artister och liknande som kostar pengar. Ett alternativ är någon 
permanent aktivitet som lockar dit folk för att höja attraktiviteten i området. 
(Boverket 2005) 
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Utemiljö med fokus på miljonprogrammen – för 
integrationsarbetet
En attraktiv boendemiljö innebär olika saker för olika människor. Människor 
har olika behöv och preferenser i sitt liv. Dessutom förändras vi med tiden och 
lär oss uppskatta nya saker. Trots detta så finns det saker som vi i allmänhet 
föredrar mer än andra i vår närhet. Närhet till centrum, vatten , natur och att vi 
känner oss trygga. En aspekt är att vi vill känna delaktighet där vi bor skriver 
Boverket i rapporten Gårdsutveckling i miljonprogrammsområden från år 
2008. (Boverket 2008)
   Jan Gehl skriver i boken Life Between Buildings att bra planering handlar i 
första hand om att se till det liv man vill ska försiggå i rummet mellan husen, 
det vill säga den ofta offentliga utemiljön. Gehl menar att det är viktigt att se till 
människan och hennes behov när vi planerar boendemiljöer. Gehl menar även 
att en mänsklig skala och en rumslighet skapar trevliga inne- och utemiljöer. 
(Gehl 2001) 
   Boverket skriver i rapporten gårdsutveckling i miljonprogrammsområden att 
om gårdarna är funktionella, estetiska, om människor trivs och är trygga i sitt 
område så är man på mycket god väg i arbetet mot ett fungerande och uppskat-
tat bostadsområde.
   Boverket refererar sedan till Inger Bergström som är planforskare på Stock-
holms Universitet, som menar att miljonprogrammen inte fyller den funktion 
idag som den var tänkt att göra när de byggdes. Hon menar att nya levnads-
former med förändrade behov har gjort miljonprogrammen omoderna i den 
meningen att de är oattraktiva och enligt henne så finns det flera förklaringar. 
Dels att vi idag har andra levnadsformar och med det menar Bergström att 
miljonprogrammen byggdes för den så kallade kärnfamiljen som skulle bestå 
av mamma, pappa och två till tre barn vilket den inte gör idag. Målet var att 
bygga bort bostadsbristen. Idag är problemet ofta det omvända, det vill säga 
ensamheten.

Det andra är att människor idag har ny fritid. Arbetet är inte lika fysiskt idag 
som det var när miljonprogrammen byggdes. Idag menar Bergström att män-
niskor behöver mer och aktivare fritid men även mer sällskap och upplevelser 
eftersom att många bara sitter framför datorn och jobbar hela dagarna. Idag 
måste ofta bort från sitt bostadsområde för att uppfylla dess nya krav.
   Det tredje är att människor har nya preferenser menar Bergström. Som tidi-
gare nämnts så vill folk inte ha vila på sin fritid längre utan vill hellre ha nya 
upplevelser, social stimulans och spänning vilket är svårt att få när boendet är 
utformat för enbart bostäder. Något som blir allt viktigare för människor är 
säkerhet och trygghet vilket ofta upplevs i befolkade miljöer menar Bergström.          
Det kan anses som ett svårt problem att lösa i just miljonprogrammsområdena 
eftersom de ofta har väldigt stora offentliga rum att fylla.
   Den fjärde förklaringen till att miljonprogrammen blivit omoderna enligt 
Bergström är även ny estetik. Den estetik som rekordårens bebyggelse vilar på 
är utformad av maskiner menar Bergström. Idealen var renhet, enkelhet och 
enhetlighet och behovsläran lärde oss att alla har samma behov och därmed 
kan bo lika dant. Nyckelorden i dagens portmodernism är istället individual-
itet, komplexitet, transparens och mångfald menar Bergström. 
   Bergström tycker att vi inte bör spara den stela strukturen som isolerar och 
förhindrar integrering av befolkning och verksamheter som miljonprogram-
met utgör. Bergström menar även att det är strukturen av de offentliga rum-
men som ger den traditionella staden dess folkliv och att miljonprogrammens 
struktur måste ändras om bebyggelsen skall överleva.
   Om en lyckad förnyelseprocess skall utföras med ett bra resultat så bör en så 
kallad social zonering klargöras enligt Boverket. Det innebär att man förtydli-
gar karaktären på de olika delområden i området som är offentligt och vad som 
är privat. Det skall kännas bekvämt för de boende att vistas i utemiljön. Detta 
löser man som sagt med zonering som markerar vart olika gränser går och vart 
olika rum finns i utemiljön enligt Boverket. De platser som bildas vid zoner-
ingen skall möbleras med lämplig utrustning eller lämnas fria beroende på 
användning, men målet är att platserna skall kunna användas vid dygnets alla 
timmar och årets alla dagar och på så sett skapa trygghet på platsen.
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Boverket menar att om kriterierna ovan följs och stödjer varandra samt skapar 
en sammanhängande helhet så kan man anta att gården känns trivsam. Bover-
ket menar även att trivseln i en utemiljö även är kopplad till hur hemmastadd 
man känner sig där och att man upplever att utemiljön har en identitet, en 
karaktär som skiljer sig från andra utemiljöer i området. Karaktär kan kan 
upplevas av många saker enligt Boverket, så som en vacker utblick, en domin-
erande färg, ett konstverk eller en speciell lekplats.

Zonering
Att arbeta med zonering som stödjer det sociala livet i utemiljön är en bra me-
tod för att förstå vilka element och funktioner som bör finnas i utemiljöns olika 
delar. När man pratar om zonering så nämner man ofta fyra olika typer enligt 
Boverket:
   Offentlig zon är den den zon som tillhör staden i stort och kan till exempel 
vara gångstråk genom bostadsområdet, gator, parkeringsplatser etc. Gårdar 
tillhörande höga hus med otydlig avgränsning mot omgivande mark up-
plevs ofta som offentlig zon och nyttjas därför mindre av de boende i området 
skriver Boverket
   Halvoffentlig zon är den zon som bör vara attraktiv för både de boende och 
de som de boende inte känner. Denna zon kan vara olika umgängesplatser så 
som lekplatser och liknande. Dessa platser kan vara på gården eller i närheten 
av sitt boende.
   Halvprivat zon är den zon där man känner igen alla som vistas. I denna zon 
skall den boende reagera på ett nytt ansikte och där skall den boende även kän-
na sig hemma trots att den delas med sina grannar menar Boverket. Trapphus 
med tillhörande entrézon på gården är att sådant ställe och där skall det finnas 
möjlighet att slå sig ner och småprata med grannar. Denna typ är en bristvara i 
miljonprogrammsområdena menar Boverket.

Privat zon är den plats man har för sig själv. Ingen annan har tillträde utan 
tillstånd. Det kan vara till exempel en uteplats. De privata zonerna ligger alltid 
i anslutning till huset och skapar en mjuk övergång mellan hus och gård med 
personlig prägel, variation och liv menar Boverket. Dess zoner behöver ha en 
tydlig avgränsning till övriga zoner menar Boverket och de bör kanske inte 
angränsa till den offentliga zonen.
   De olika zonerna skapar gränser som enligt Boverket ibland är tydliga och 
ibland diffusa. Speciellt svårt är det mellan zonerna halvoffentlig och halvpri-
vat. På små gårdar kan den halvprivata zonen finnas på hela gården men i 
miljonprogramsområdena är gårdarna ofta stora och det bor många personer 
vid en gård. Där blir det extra viktigt att särskilja zonerna från varandra. Om 
man direkt känner vilken zon man befinner sig i så känner man också trygghet 
menar Boverket. Detta har även tidigare nämnts som en fördel för integration, 
för att knyta an till mitt huvudämne.  
   En gård som upplevs trivsam har ofta generösa privata zoner, en tydlig 
avgränsning samt har hus med inbjudande halvprivata entréer. Det är ett 
framgångskoncept menar Boverket. 
(Boverket 2008)
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Trygghet i utemiljön
Bo Tryggt 05 är en handbok som är framtagen av polismyndigheten i Stock-
holms län och syftar till att bygga bort brott och bygga in trygghet. Där har de 
olika förklaringar till varför brott begås och dessa motiv till brott menar Stock-
holms läns polismyndighet att man kan bygga bort.
Perspektivet rational choice menar att brottslingar gör en bedömning av 
risken att bli sedd. Det vill säga lättheten att ta sig in och ge sig av utan ett bli 
upptäckt, detta vägs sedan med vinsten man kan uppnå med brottet menar 
polismyndigheten.
   Nästa perspektiv är defencible space och handlar om personers legitimitet att 
vistas på olika ytor, främst utomhus. Legitimiteten är kopplad till vem som har 
ansvar för att den sociala ordningen upprätthålls på dessa ytor. Man brukar då 
skilja mellan offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata zoner som jag 
tidigare skrivit om. Men polismyndigheten menar att de endast kan skilja på 
offentliga och privata zoner enligt svensk lagstiftning. 
   Routine activity syftar till att brottslighet sker där det finns gynnsamma 
förhållanden. Brott uppstår på en plats om det vid samma tidpunkt finns tre 
olika faktorer: en motiverad gärningsman, ett lämpligt offer, saknaden av skydd 
eller uppsikt. Om en av dessa faktorer saknas så uppstår inget brott menar 
polismyndigheten i Stockholms län.
   Det fjärde perspektivet är social desorganisation och betonar den socioe-
konomiska strukturens betydelse för brottslighet. I fattiga områden kan en 
kriminell livsstil vara en tänkbar lösning på ekonomiska problem, som ofta är 
följden av arbetslöshet som ofta är följden av låg utbildning menar polismyndi-
gheten i Stockholms län.
   Kunskapen om dessa fyra perspektiv menar polismyndigheten kan vara en 
förutsättning för att kunna bygga bort brott i den fysiska miljön.

Utifrån denna kunskap kan vi då bygga in trygghet menar polismyndigheten i 
Stockholms län och listar olika saker man kan tänka på som fysisk planerare:

1.Skapa överblickbahet till exempel genom att eliminera nischer och skym-
mande buskar. Göre eventuella gångtunnlar raka och breda, göra parkerin-
gar blickbara från fönsterna och skapa tillräcklig belysning. 
2.Öka möjligheten att orientera sig till exempel genom överblick mellan 
uterum, tydlig planstruktur, logisk namngivning av gator och genom att 
infoga landmärken.
3.Ge förutsättning för en befolkad utemiljö med blandad befolkning till 
exempel genom blandning av verksamheter, hög täthet och begränsat antal 
gångvägar intill husen.
(Polismyndigheten, Stockholms Län 2005)
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Förutsättningar
Vetlanda kommun

Bild: Vetlanda kommun

Vetlanda kommun brukar benämnas som en välmående småstadskommun 
med ett blomstrande näringsliv, bra kommunal service , väl utvecklad handel 
och ett rikt fritidsutbud skriver Vetlanda Kommun på sin hemsida.

Snabbfakta:
Invånare i centralorten: 12679, år 2009
Befolkningstäthet centralort: 1286/km2, år 2005
Areal centralort: 987 ha, år 2005
(SCB 2010)

Om kommunen enligt ÖP:
Till ytan är Vetlanda kommun länets största kommun med en total areal på 
1608 km. Drygt hälften av kommunens dryga 26000 invånare bor utanför 
centralorten och cirka en fjärdedel av befolkningen har sin bostad utanför 
kommunens 11 tätorter. På 10 års sikt har tendensen varit att befolkningen i 
centralorten och i vissa delar av landsbygden ökat.

Den bransch som sysselsätter flest är tillverkning och utvinning. Andra 
brancher som ökat de senaste åren och som är på gång är handel och kommu-
nikationer och vård och omsorg.

Fram till hösten 2008 var den totala arbetslösheten 1% av befolkningen. 
Därefter har arbetslösheten stigit, inte minst för ungdomar. Arbetslösheten är 
dock lägre än i övriga länet och riket. 

Ohälsotalet minskar i kommunen. Minskningen är störst för kvinnor.

Antalet pendlare till och från kommunen uppgår till cirka 4000 personer. Både 
in och utpendling ökade fram till 2008då inpendlingen minskade marginellt.

Handelsindexet visar att handeln ökar i kommunen. Främst ökar handeln av 
sällanköpsvaror. 

Det finns stor bredd inom föreningslivet. Främst inom idrott. I kommunen 
finns cirka 250 föreningar varav cirka hälften är idrottsföreningar.
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Förutsättningar
Övergripande mål enligt översiktsplanen (2010):

Kommunen vill nå en positiv befolkningsutveckling från 2010

Kommunen tillhandahåller lägenheter i olika upplåtelseformer, samt attraktiva 
tomter både på landsbyggd och i centralorten. Tillgängligheten i boendet för 
äldre och handikappade skall öka. 

Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna och vi ska ytterligare skjuta 
fram våra positioner och profilera oss som en aktiv miljökommun.  

Närhet till människor, mötesplatser och service ger trygghet och möjlighet att 
skapa och vidmakthålla ett bra socialt nätverk. Kommunens struktur med en 
centralort och tätorter av olika storlek i kombination med levande landsbyggd 
lägger grund för detta.

Genom att förena kommunens samverkande profiler inom folkhälsa, fören-
ingsliv, idrott, ledarskap, kompetensutveckling och kultur kan synergier uppnås 
att stärka kommunens utveckling.

Boendemiljö
Efterfrågan på villatomter i Vetlanda centralort har under en längre period 
varit stark och bedöms även vara så fortsättningsvis. Om den nuvarande 
utvecklingen fortsätter är inte de områden som avsatts tillräckliga på lång sikt. 
Det finns även ett omvandlingstryck på områden i närheten av centralorten 
som idag kan räknas till sommarstugeområden. Människor vill i högre ut-
sträckning bo året om i sin sommarstuga och det ställer nya krav på teknisk 
försörjning.
   Det allmännyttiga bostadsföretaget Witalabostäder har tidvis haft en relativt 
lång väntetid på lägenheter i Vetlanda centralort vilket tyder på att det finns 
en brist på hyreslägenheter. Detta ses som ett problem för den framtida kom-
petensförsörjningen. Bristen på attraktiva hyreslägenheter kan på sikt försvåra 
rekryteringen för näringslivet. Det bedöms även att det kommer finnas ett 
behov av centralt placerat boende i tätorten som är anpassade för äldre och 
handikappade.

Planeringsmål:
1.Vetlanda kommun ska kunna möte den framtida efterfrågan på bostäder i 
centralorten .
2.Vetlanda kommun ska ha en blandad bebyggelse med goda förutsättnin-
gar för att välja att cykla och gå. 

Planeringsstrategier:
1.Ett antal nya utredningsområden för ny bebyggelse har pekats ut i över-
siktsplanen.
2.En fördjupad översiktsplan för vetlanda centralort ska arbetas fram där 
bla. Möjligheten att komplettera befintliga bostadsområden ska undersökas.
3.Vetlanda kommun arbetar för att få fler hyresrätter i centralorten.
4.En centrumplan ska tas fram under 2010-2011
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Förutsättningar
Boendemiljö och folkhälsa
Vetlanda kommun vill att ohälsotalet årligen ska minska i kommunen som 
helhet. Särskilt viktigt är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest 
utsatta för ohälsa.
   Vetlanda kommun vill skapa förutsättningar för att människor ska kunna öka 
sin fysiska aktivitet. Det handlar bland annat om att det skall finnas en närhet 
till lekplatser, grönytor och rekreationsområden.  Det skall även vara lätt och 
kännas tryggt att välja att cykla eller gå till arbetet, affären etc.
   Människors möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt även en 
avgörande betydelse för deras hälsa. Vetlanda kommun vill stärka invånarnas 
delaktighet och inflytande i den fysiska planeringen bland annat genom att 
genomföra trygghetsvandringar.  (Vetlanda Kommun, Översiktsplan 2010)

Integrationsarbetet i Vetlanda
I Vetlanda handlar mycket av integrationsarbetet om flyktingmottagande. Vet-
landas mål är att man som nyanländ flykting skall kunna försörja sig själv och 
komma in i det svenska samhället skriver Vetlanda kommun på sin hemsida.
   I Vetlanda arbetar arbetsmarknadsenheten för att lotsa människor in i 
yrkeslivet i samarbete med olika aktörer så som Fixit, Bryggan och Slussen. 
Fixit riktade sig från början till arbetssökande ungdomar i åldern 18-25 år. I 
framtiden ska Fixit även finnas till för alla mellan 18 och 65 år. Det grundar sig 
i att de metoder som används i Fixit är framgångsrika för deltagare i alla åldrar. 
Metoderna som används är individuell coachning med lösningsfokuserat 
samtal skriver Vetlanda kommun på sin hemsida.
   Bryggan är ett ESF-projekt som pågår fram till 31 december 2010. Bryg-
gan jobbar med invandrare i åldern 16-64 år. Syftet är att få denna målgrupp 
närmare den svenska arbetsmarknaden genom beprövade metoder som indi-
viduell coachning och söka jobbkurser. Bryggan jobbar även med elever som 
har “fastnat” i sin utveckling på SFI (Svenska För Invandrare) och gymnasiets 
IV-program. Här är metoderna högst individuella då dessa deltager har många 
olika behov. 
   Slussen riktar sig till unga vuxna i åldern 18-28 år och arbetar förebyggande 
samt behandlande utifrån alkohol- och drogproblematik. Stödet försöker 
skräddarsys i nära samarbete med personerna som ber om hjälp, gärna också 
med de personer som är viktiga i deras liv
   Vetlanda kommun jobbar även som sagt med SFI (Svenska För Invandrare) 
som skall underlätta för nyanlända att klara sig själva i det svenska samhället 
skriver Vetlanda kommun vidare på sin hemsida. (Vetlanda kommun 2010)
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Förutsättningar
Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
Dessa två aktörer har tagit fram ett dokument som behandlar mottagandet 
av nya svenskar, arbetskraftsinvandring, familjerelaterad invandring, flykting 
invandring eller annan orsak.
   Dokumentet har sin bakgrund i ett erkännande av att mottagandet av nya 
svenskar inte alltid leder fram till att dessa nya invånare i Vetalnda kommun 
och i vårt samhälle vare sig upplever eller erhåller full delaktighet i det svenska 
samhället. Trots att de bott i Sverige under en längre tid kan de nya svenskar-
nas situation kännetecknas av segregation inom en hel rad samhällsområden, 
till exempel deras boende, skolgång, delaktighet i föreningslivet etcetera, 
skriver socialnämnden i sitt nyligen framtagna dokument.
   Värdegrunden har sin utgångspunkt i de demokratiska värden som utgör 
grunden för det svenska samhället. Dessa uttrycks i skollagens portalparagraf 
på följande sett: 
   Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggan-
de demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja 
aktning för varje människas egenvärde. (skollagen 1 kap. 2§.)
I socialtjänstens första kapitel uttrycks samma värden på följande sett:
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grunder främja 
människornas:

1. Ekonomiska och sociala trygghet
2. Jämlikhet i levnadsvillkor
3. Aktiva deltagande i samhället

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet (Socialtjänsten 1 Kap. 1 §.)
   Socialförvaltningen skriver sedan vidare i dokumentet om sin vision som är 
att ”alla nya svenskar är delaktiga i det svenska samhället, samtidigt som deras 
individuella och kulturella särart respekteras”.

Den konkreta värdegrunden kan beskrivas på följande sätt enligt visionen:

Individen
1.vi förväntar oss att alla som bor i Vetlanda kommun respekterar det sven-
ska samhällets grundläggande demokratiska värden

2.I vår relation till nya svenskar utgår vi från att de ska behandlas med den 
värdighet alla människor har rätt till. Det innebär att vi i första hand ser 
dem som medmänniskor och inte ser dem som offer som vi ska hjälpa. 
Detta innebär också att vår relation präglas av en ömsesidig respekt för 
individens egna övertygelser och trosföreställningar.

Vetlanda kommuns förvaltningar
1.Samtliga förvaltningar arbetar utifrån att inkludera perspektiv i mötet 
med nya svenskar. Det innebär en strävan efter att nya svenskar ska ges 
möjlighet att växa in i det svenska samhället tillsammans med andra sven-
skar.

2.Varje individ skall ges samma förutsättning till delaktighet i det svenska 
samhället. Det innebär inte att alla ska behandlas på samma sätt. Det kan 
snarare innebära att både individer och grupper behöver behandlas olika, 
så att delaktigheten blir så stor som möjligt.
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Förutsättningar
Vetlanda kommun – näringsliv, kultur och samhälle
Vetlanda kommuns nämnder och förvaltningar strävar efter att i umgänget 
med olika externa aktörer betona att följande principer bör råda i Vetlanda 
kommun:

1. Ett inkluderande perspektivet
2. Delaktighet för alla
3. Mångfald i kultur, tro och levnadsvanor

Detta dokument har nyligen tagits fram av socialnämnden och barn- och 
utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun och skall läggas fram som ett 
förslag till kommunstyrelsen senare. Det är alltså inget som har slagits fast mer 
än i de nämnda förvaltningarna.
(Vetlanda kommun, Barn- och utbildningskansliet 2009-03-19).
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Förutsättningar
Kantarellen, Vetlanda

                        Bild: Kantarellen

Kantarellen är beläget cirka 1km från Vetlanda centrum och är ett miljonpro-
gramsområde som länge har ansetts vara ett lite sämre område där ingen vill 
bo, vilket har bidragit till segregation Vetlanda stad.
   Man kan tycka att kantarellen har fått en alldeles för dålig stämpel av Vet-
landas befolkning. Området har egentligen en hel del positiva sidor. Området 
ligger på gång och cykelavstånd till centrum. Otroligt bra naturvärden i form 
av naturreservatet Illharjen och Galgaberget etcetera. Vad bidrar till det dåliga 
ryktet?   
   I kantarellen-området bor det, enligt Vetlanda Kommuns plankontor, 1031st 
folkbokförda invånare varav 290 personer på den fastighet som i folkmun 
gett namn åt hela området, Kantarellen. De övriga fastigheterna heter Topp-
murklan, Blodriskan och Smörsoppen. Vetlanda Kommun (2010)

Foto: Kantarellen, Vetlanda

        Foto: Toppmurklan, Vetlanda

Foto: Bolodriskan, Vetlanda
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Förutsättningar
De fyra fastigheterna med dess byggnader bildar ett så kallat miljonprogram-
sområde som är förhållandevis storskaligt, om man jämför med Vetlandas 
övriga bostadsbebyggelse. 
   Inne i Vetlandas centrum finns även där områden som byggdes under mil-
jonprogrammet men inte av samma storlek som Kantarellen. Det har gjort att 
kantarellen-området anses vara homogent och oattraktivt vilket i sin tur har 
bidragit till att människor som har råd att bo någon annan stans gör det. Detta 
har gjort att människor med en lägre socioekonomisk status och invandrare 
som ännu inte har kommit in i det svenska samhället har bosatt sig där vilket 
har gjort att området bidrar till segregation i Vetlanda.
   Detta är inte bra tycker Vetlanda kommuns plankontor som vill göra något åt 
problemen som segregationen medför.
   Eftersom Vetlanda i övrigt kan erbjuda väldigt bra boende och att de flesta 
bor i villa blir kontrasten väldigt stor till Kantarellen. En lösning på problemet 
skulle kunna vara att erbjuda ett mer småskaligt boende på Galgaberget tror 
Jan-Åke Johansson, planchef Vetlanda kommun.
   Vetlanda kommuns naturvårdsenhet, via Per Olof Högstedt, har även de haft 
synpunkter på området efter att fått veta att jag jobbar med det som examen-
sarbete kandidat. De vill nämligen att de många stigar som finns i området 
skall markeras ut tydligare och behandlas i mitt arbete. Just för att området 
skall  bli mer attraktivt och för att många nyanlända invandrare ofta sitter 
inomhus. Det är extra viktigt att nyanlända invandrare inte låser in sig i sin 
lägenhet. De måste ut och aktivera sig säger Per-Olof Högstedt, Naturvårdsan-
svarig på Vetlanda Kommun, som anser att naturen i området har stora rekrea-
tionsvärden vid Galgaberget som kan utnyttjas i integrationsarbetet.

Högstedt anser även att området bör ha en bättre sammanlänkning till natur-
reservatet Illharjen som ligger på andra sidan Västerleden cirka 100 meter bort. 
För att göra bostadsområdet mer attraktivt och därmed motverka segrega-
tionen som råder.
   Andra iakttagelser jag gjort är att området inte har något folkliv i det offen-
tliga rummet. Människorna som bor där håller sig inomhus och inget folk i 
övrigt tar sig dit. Det är dålig tillgänglighet i stort.
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Analys och slutsats
Begrepp och problemlösning
I och med att vi lever i en värld som mer och mer globaliseras så kommer in-
tegrationsfrågorna bli allt svårare att handskas med. Som om de inte vore nog 
komplexa idag. I och med att globaliseringen ofta medför fler mångkulturella 
städer så gäller det att hitta ett sätt att leva sida vid sida med det okända som 
ofta känns otryggt för många människor. 
   Trotts att problemen tycks öka i och med globaliseringen så tror jag att ekva-
tionens grafiska kurva  kommer nå en kulmen. Jag tror och hoppas att män-
niskor blir mer och mer toleranta och mer vana vid att beblandas med männi-
skor med en annan kultur, religion etcetera och att det som känns otryggt i det 
hela, allt eftersom försvinner. 
   Men idag är det ett problem som ofta bör arbetas bort trots att segregation i 
vissa fall kan vara något positivt. Boendesegregation kan många gånger upple-
vas tryggt av de boende eftersom de då  ofta bor med till exempel människor 
med samma bakgrund, beroende på vilken segregation man pratar om.
   Ofta är det just etnisk-, socioekonomisk- och  demografisk segregation man 
pratar om i problemsammanhang. Men för att förtydliga begreppet så måste 
det finnas en definierbar grupp som urskiljer sig på ett eller annat sätt för att 
segregation skall uppstå och för att man överhuvudtaget kan jobba för integra-
tion vilket kan vara lite förvirrande i arbetet. Ingen segregation = ingen inte-
gration.
   Segregation behöver inte vara ett problem överhuvudtaget. Det beror på 
vilken typ av segregation man pratar om. Handlar det om att det enbart bor 
människor med lila hår i ett visst område så är det troligtvis inte något sam-
hällsproblem. Därför är det viktigt att förtydliga vilken sorts segregation man 
skall jobba emot och vilka problem det medfört, medför och kommer att med-
föra, om man inte gör något åt det. Man hör nämligen många politiker prata 
om integration utan att egentligen definiera vilken sorts integration de är ute 
efter. Därför blir ofta politiska mål lite abstrakta och svåra att jobba för i kom-
munerna.

När man pratar om boendesegregation så pratar man ofta om miljonprogram-
sområden som man anser bidra till etnisk- och socioekonomisk segregation. 
För att förtydliga begreppet ännu mer så  bidrar miljonprogramsområdena inte 
alls lika mycket till segregation som ett typiskt villaområde. Miljonprogram-
sområdet är i själva verket mindre homogent än villaområdet som i stort sett 
enbart består av svenska hushåll. Miljonprogramsområdet är mångkulturellt 
och har fler nationaliteter representerade. Varför pratar ,man inte om proble-
men med att det enbart bor svenskar i ett område? 
   Dels för att den ”etniska” segregationen som handlar om nationalitet, kultur, 
religion etcetera ofta sammanfaller med den socioekonomiska segregationen. 
Dels för att det är något som sticker ut från det ”vanliga” i Sverige. Men jag 
tror att det svenska villaområdet kan vara den stora boven i dramat. Jag tror att 
man skall jobba lika mycket med att det svenska området skall integreras lika 
mycket som att jobba för att det området med svenskar med utländsk bakgr-
und skall integreras. Jag tycker att vi inte skall lägga all fokus och press på de 
med utländsk bakgrund utan även lägga fokus på svenskarna, eller vad det nu 
är för segregation man jobbar mot. 
   Hela samhället måste vara med i leken för att man skall kunna nå ett resultat. 
Arbetsförmedlingen måste vara med och jobba aktivt för att få ut svenskar med 
utländsk bakgrund på arbetsmarknaden, bostadsföretagen måste jobba för in-
tegration genom olika upprättelseformer, och generellt höjd standard etcetera, 
kommunerna måste ge utrymme för det nya mångkulturella samhällets ut-
bredning, skolorna måste arbeta för allas lika värde, och nyanlända invandrare 
måste få hjälp med språk och andra svårigheter i samhället. Listan kan göras 
väldigt mycket längre men jag tror att poängen gått fram. Alla ska med!
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Analys och slutsats
Som Göran Cars säger är det även viktigt att inte stirra sig blind på själva 
bostadsområdet när man talar om boendesegregationen. Man måste även se 
allt från ett individperspektiv. (Göran Cars 2006) Det tror även jag. För vissa 
kan segregationen, som samhället är så rädda för, vara något som uppskattas 
väldigt mycket av individen. Det får vi inte glömma. 
   För individen kan det vara rena drömmen att bo i ett område som anses 
bidra till segregation. Det beror helt på omständigheterna. Individen är kanske 
lycklig bara över att ha ett eget hyreskontrakt och tak över huvudet. Individen 
ser kanske boendet som en början på sin bostadskarriär som förväntas sluta 
någon annanstans men för stunden är det perfekta valet. Utan denna billiga 
”lite sämre” bostad kanske hon hade varit bostadslös istället.
   Men trots detta perspektiv att det kan vara bra för vissa så är det generella att 
det inte är särskilt bra varken för individen eller samhället med socioekono-
misk och etnisk segregation. Områden som bidrar till dessa två typer av segre-
gation präglas ofta av kriminalitet, trångboddhet, dålig service och ogästvänlig 
utemiljö vilket försämrar områdets status ytterligare. Det är alltså konsekven-
serna som är problemet, inte segregationen i sig. Det blir en ond spiral som 
måste brytas på något sätt vilket är svårt eftersom en stor del av samhället 
måste vara med och hjälpa till.

Resultat
Om man drar paralleller till Vetlanda och området Kantarellen så kan vi säga 
att Kantarellen som sagt bidrar till etnisk segregation. Det beror säkerligen 
på den spiral jag tidigare nämnde. Området har länge ansetts oattraktivt och 
därmed mindre prioriterat när man sökt nytt boende. Har man möjligheten att 
inte behöva bo där så har man valt något annat bostadsområde. Detta har i sin 
tur medfört att det har blivit en socioekonomisk segregation och eftersom att 
nyanlända flyktingar ofta inte har det så gott ställt så har de också valt att bo 
där eller blivit vägledda dit. Nu har vi alltså både socioekonomisk- och etnisk 
segregation och de problem som det ofta medför. 
   Området har dålig service, oattraktiv utemiljö, dålig tillgänglighet etcetera 
och det har gjort att det är väldigt lite rörelse utomhus i området. Det finns 
inget som lockar folk som inte bor där dit och det finns inget för de boende där 
mer än lägenheter att bo i. Därför stannar de boende inomhus vilket gör att 
utemiljön känns väldigt otrygg. Kantarellen har för stora utomhusytor i förhål-
lande till exploateringsgraden i området vilket är en vanlig företeelse i miljon-
programsområden. 
   Området har alltså de typiska problem som ett område som bidrar till segre-
gation har, även om jag inte nämnt alla. Därför kan man använda sig av en hel 
del tidigare använda metoder för integration som funkat i likande områden. 
Där har jag en fördel när jag sen skall gestalta det nya bostadsområdet som 
skall ligga vid Galgaberget.
   Exempel på saker som generellt sett är bra för ett område och som jag tror 
på i Vetlanda och Kantarellen är att göra den mer attraktiv med hjälp av till 
exempel zonering, mötesplatser som inte bara lockar boende i området, vari-
erad upplåtelseform av boende, en varierad bebyggelsestruktur, öka inflytandet 
över området hos de boende, öka tillgängligheten och så måste man även jobba 
med att få bort den mentala bilden av området, vilket man kanske gör genom 
de tidigare nämnda metoderna på sikt?
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Analys och slutsats
Området måste tilltala alla olika åldersgrupper, olika kulturer, under dagens 
alla timmar och årets alla månader för att skapa en livlig och trygg utemiljö i 
området. Därför är det nog en bra idé att planerare idag har kunskap i olika 
kulturer tror jag. I mycket litteratur så skrivs det att det är bra om man lockar 
svenskar till området, vilket jag helt instämmer med, men jag tror som sagt att 
det är minst lika viktigt att locka ut de boende i området för aktivitet i den of-
fentliga miljön. Detta kan låta väldigt logiskt men det nämns inte ofta i integra-
tionslitteraturen. 
   För att få en livligare utemiljö så tror jag som sagt att, som även vissa 
skribenter gör, att många miljonprogramsområden är alldeles för glest exploat-
erade. Jag skulle tro att man behöver gå upp i exploateringsgrad en hel del, inte 
minst i Kantarellen, för att få det folkliv man vill ha på gatan.
Därför tycker jag att det verkar rimligt att bygga mer bostäder vid Galgaberget 
som Vetlanda kommun vill göra.
   Dock vill Vetlanda kommun exploatera med en lägre och mer småskalig 
bostadsbebyggelse vilket kanske säger emot argumentet om exploateringsgrad 
men det skulle medföra att fler människor rör sig i området, högre status, de 
boende känner sig mer prioriterade av kommunen, området skulle få ett större 
underlag för mer påkostade gemensamhetsanläggningar etcetera. 
Ambitionen för Vetlanda kommun är som jag förstått det, även att försöka få in 
en annan typ av svenskar i området och försöka göra ett område som bidrar till 
möten i vardagen. Ett möte mellan svenskar och svenskar med utländsk bakgr-
und vilket kanske skulle leda till att de nya svenskarna snabbare skulle anpassa 
sig till det svenska samhället genom nya kontakter och så vidare.
   Det nya området skall även bidra till att de boende i området, och även andra 
kan ta del av den fina naturen som finns på Galgaberget. Detta skulle kunna 
medföra att fler kommer till området utan att man har något boende där. Det 
skulle kunna medföra ännu mer möten i vardagen som är så viktigt för integra-
tion. En tydligare länk mellan kantarellen och naturreservatet Illharjen skulle 
även det medföra att fler rör sig utomhus.

Jag kan tycka att utemiljön är en väldigt viktig faktor att jobba med i integra-
tionsarbetet och att det är en stor faktor till att miljonprogrammen blev så 
”dåliga”. Det är inte lätt att fylla miljonprogrammens stora utomhusytor med 
folk så att de känns mysiga och trygga. Det är i stort sett omöjligt utan vidare 
exploatering. I sin tur är zoneringen viktig för utemiljön som är väldigt svår att 
tillämpa i många miljonprogramsområden och det har även det med ytorna 
att göra som står i helt fel proportion till vad de skall användas till. (Boverket 
2008) Med det så avslutar jag denna analys.
   Som resultat av den här analysen har jag utformat ett gestaltningsförslag över 
Kantarellen-området i Vetlanda som bygger på integrationsidéerna som jag 
diskuterat.
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Resultat gestaltning
Planförslaget innefattar främst ny bostadsbebyggelse med tillhörande gatunät 
och gång- och cykelstråk. På Galgabergets östra sida placeras parhus i enklaver 
och på västra  sidan placeras radhus. Radhus placeras även på Kantarellens 
östra sida av samma typ.
Radhus: 84 hushåll
Parhus: 34 hushåll
   I området anläggs även nya lekplatser och en ny offentlig byggnad, som utgör 
områdets centrum med tillhörande torgyta.
   Området ökar även tillgängligheten av naturen på Galgaberget genom gröna 
kilar genom bostadsbebyggelsen och markerade stigar. Området har även ett 
utökat GC-nät som gör att man lättare rör sig genom området och lättare kan 
ta sig till närliggande platser som naturreservatet Illharjen och centrum.
   Exploateringen skulle medföra en större rörelse i området, öka möjligheten 
för möten i vardagen, förbättrad status samt medföra en ökad tillgänglighet av 
områdets olika delar.
   Den planerade bebyggelsen och dess funktioner skall tillhöra det befintliga 
området och gå under samma namn. Detta för att öka namnets status som i 
folkmunn länge haft en negativ klang. Kantarellen skall nu bli kännt för något 
annat än vad det är idag.
   Syftet med planen är att den skall bidra till ökad integration i Vetlanda kom-
mun.

Svarta hus: Befintlig bebyggelse
Gråa hus: Planerad bebyggelse

29



Resultat gestaltning
Gatunät

De nya vägarna är kopplade till den befintliga Kantarellvägen som löper öster ut 
genom hela området. 
   Vägarna skall ha låga hastighetsbegränsningar och användas på fotgängarnas 
villkor för att inte biltrafiken skall påverka lugnet och tryggheten i området.
   En ny rondell placeras vid kopplingen av två av de nya vägarna för att trafiken 
skall flyta på bättre och öka säkerheten.
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Resultat gestaltning
GC-nät

GC-nätet är utökat och gör att man nu lättare kan röra sig genom området på 
fler sätt än tidigare. GC-nätet ökar tillgängligheten till områdets olika delar så 
som natur, lekplatser, boende, natur och den nya offentliga byggnaden som nu 
utgör områdets centrum.
   GC-nätet skall bidra till att fler människor rör sig genom området och att 
människor som bor i området upplever det enklare att ta sig till närliggande 
platser som till exempel centrum och naturreservatet Illharjen.
   Till GC-nätet räknas även de utmarkerade stigarna på Galgaberget som skall 
bidra till en större tillgänglighet av den vackra naturen, också det i integration-
ssyfte. Människorna i och runt området skall lätt kunna ta del av naturen som 
idagsläget inte alls är lättillgänglig.
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Resultat gestaltning
                        Radhus

Radusen har två våningsplan och har fyra hushåll per länga. Husen är plac-
erade med entréer ut mot gatan och har tydligt markerad zonering.
   Gaturummet samt GC-nätet som ansluter till området är till för användning 
på fotgängarnas villkor för att gynna det sociala livet i den offentliga miljön. 
Gröna kilar skär genom bostadsområdet för att öka tillgängligheten till natu- 

ren och för att man lätt skall kunna röra sig ut, in och igenom området i vacker 
natur som bevarats. 
   Radhusen uppförs med både hyresrätt och äganderätt vilket bedför att en 
större mångfald av människor har möjlighet att flytta hit och integration främ-
jas.
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Resultat gestaltning

Parhus

33

Parhusen är placerade i enklaver. Detta för att möten i vardagen skall främjas. 
Även här skär gröna kilar genom området vilket underlättar rörelsen i områ-
det och ökar tillgängligheten till naturen. 
   Även parhusen uppförs med både hyresrätt och äganderätt vilket bedför att 
en större mångfald av människor har möjlighet att flytta hit och integration 
främjas.



Resultat gestaltning

En offentlig byggnad placeras i bostadsområddets mitt för att skapa 
ett centrum som skall fungera som en mötesplats.
   Här skall det anordnas offentliga tillställningar som skall locka 
människor från hela kommunen. Detta skall underlätta integra-
tionsarbetet i området för Vetlanda kommun och gör området känt 
för något annat än vad det är idag. Detta skulle ge området en ny 
identitet och gör att området inte enbart förknippas med vad det är 
idag. 

Offentlig byggnad
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Slutord
Globaliseringen och det mångkulturella samhället skall inte ses som ett problem utan 
som en stor möjlighet. En möjlighet att lära av andra och utveckla sitt tänkande. Inte bara 
som fysisk planerare utan även som person. 
   En allt för segregerad värld bidrar inte till möten mellan människor och där med går 
lärdom förlorad. Det är alltså ett samhälle där gränser suddas ut och murar rivs som vi 
vill uppnå. Alla skall behandlas lika, ha samma rättigheter och skyldigheter. Det är först 
då vi kan säga att vi lyckats.
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