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Förord 
 

Det här arbetet utgör sista momentet på masterprogrammet i Fysisk planering på BTH och är det 
som avslutar mina totalt fem års studier till planeringsarkitekt. Arbetet har genomförts under våren 
2012 och vägen hit har varit allt annat än spikrak. Jag vill tacka familj och vänner som har kommit 
med stöttande ord, hjälpt mig korrekturläsa och helt enkelt bara funnits vid min sida under det här 
halvåret. 

Ett särskilt tack till Elisabeth Lilja som har varit min handledare och under arbetets gång kommit med 
värdefulla synpunkter och hjälpt mig framåt. Tack även till Mats Pemer som har tagit rollen som 
biträdande handledare och läst och kommenterat. Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till 
de personer från Helsingborgs stad och Malmö stad som ställde upp på att bli intervjuade - utan er 
hade arbetet inte blivit lika intressant. 

 

Karlskrona i juni 2012 

Linda Pettersson  



 
 

Sammanfattning 
 

Boendesegregationen i våra svenska städer är ett problem som ökar. Den fysiska planeringen är en 
faktor som påverkar hur väl stadsdelar är fysiskt integrerade med varandra. Olika planeringsideal 
leder till skilda typer av fysiska strukturer, och i stadsbyggnadsprojekt finns idag visioner om att 
koppla samman fysiskt och socialt segregerade stadsdelar med den nya strukturen. Målet är att bidra 
till en ökad integration, såväl fysiskt som socialt. Syftet med arbetet har varit att studera två sådana 
aktuella projekt, H+ i Helsingborg och Hyllie i Malmö, för att se vilka fysiska strukturer och arbetssätt 
som förordas och vad de ser för möjligheter och begränsningar att genomföra visionerna. 

En diskursanalys med visionsdokument och intervjuer med projektdeltagare som grund 
genomfördes, för att se på vilket sätt det talas om att den fysiska planeringen kan bidra till 
integration. Resultatet visade att de båda projekten föreslår en liknande fysisk struktur som bl.a. 
innehåller sammanlänkande stråk med mötesplatser och en tätare bebyggelsestruktur med blandade 
funktioner. Helsingborg lägger stort fokus på att hitta nya arbetssätt med medskapande och 
temporär användning från allmänhetens sida, men i båda projekten ses dock visionsplanering som 
abstrakt för medborgarna. Planerare inom de båda projekten anser att det är viktigt att den 
kommunala planeringen visar vägen för andra aktörer när det gäller utvecklingen av segregerade 
områden, annars finns en risk att marknaden och ekonomiska resurser inte räcker till. 

Slutsatsen är att diskursen kring integration ser liknande ut för de båda projekten när det gäller den 
fysiska strukturen och att det kan kopplas till nyurbanistiska ideal. Nya arbetssätt håller på att växa 
fram, främst i Helsingborg, och det handlar då om en planering där medborgarna i högre grad får 
vara medskapare. Det finns en medvetenhet om vilka begränsningar den fysiska planeringen har att 
påverka integrationen, men samtidigt finns en stark vilja att från den kommunala planeringens sida 
visa vägen för andra. 
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1. Inledning 
 

Svenska städer blir allt mer segregerade. Den tidigare så starka kommunala planeringen som var ett 
effektivt medel för att bygga bort efterkrigstidens bostadsbrist brottas idag med problem med 
funktionsseparerade områden som ligger avskilda från staden. Samtidigt styr privata intressen i allt 
högre grad utvecklingen av städerna idag, vilket har lett till att mer bemedlade grupper ges större 
möjlighet att ta över de områden i en stad som ses som attraktiva. Den svenska medelklassen flyttar 
till områden som är minst lika avskilda och präglade av en typ av boende som de ofta så diskuterade 
etniskt segregerade förorterna. Det är således inte enbart den etniska boendesegregationen som 
behöver lyftas fram utan även den socioekonomiska. 

Planeringsideal under 1900-talet ledde till en funktionsuppdelning och förorter som separerades från 
övrig stadsbebyggelse. Detta ses idag som ett problem, och svenska kommuner satsar istället på att 
bygga en sammanhängande stad. I aktuella stadsbyggnadsprojekt finns alltså visioner och mål om att 
integrera utsatta stadsdelar för att bygga ihop staden och på så vis verka för både en fysisk och social 
integration. Men på vilket sätt kommer det till uttryck i planeringen - vad kan en dröm om en 
sammanhållen och mer integrerad stad egentligen betyda? 

 

1.1 Problemformulering 
Den fysiska strukturen är en bidragande faktor till hur pass väl områden hänger samman med 
varandra, och den kommunala fysiska planeringen ger därför förutsättningar för att verka mer eller 
mindre för en integration av stadens olika delar. Funktionssepareringen som präglade 
efterkrigstidens bebyggelse, framförallt under den storskaliga produktionen under 1960- och 70-
talen, har lett till isolerade områden i flera svenska städer. Dagens stadsbyggnadsideal ser 
annorlunda ut och är istället starkt inriktat på att skapa en blandstad, där integration och mångfald 
ses som en viktig del i stadsbyggandet. Staden ska inte längre glesas ut, istället förespråkas en 
förtätning och de tidigare isolerade områdena får då istället en möjlighet att bli en del av helheten. 

Frågan är på vilket sätt stadsdelarna ska integreras och vad det är inom planeringen som anses bidra 
till en ökad integration. Handlar det om en viss typ av bebyggelsestruktur, eller är det snarare sättet 
att driva projektet tillsammans med andra aktörer? Vilka visioner som finns i aktuella projekt idag när 
det gäller integration och hur det kommer till uttryck blir därför intressant att studera, för att se hur 
det talas om den fysiska planeringens roll i att verka för en ökad integration. 

Ett allt mer mångkulturellt samhälle och en allt mer marknadsstyrd planering ställer samtidigt nya 
krav på den kommunala planeringen. Planeringen har idag inte samma starka ställning som den en 
gång haft och nya perspektiv efterfrågas. Nya förutsättningar kräver nya arbetssätt, och det går 
därför att fråga sig på vilket sätt den kommunala fysiska planeringen idag arbetar med allmänheten 
och hur de ser på sin roll i genomförandet av en mer integrerad stad. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Arbetet syftar till att studera vad som idag karaktäriserar den kommunala planeringspraktiken när 
det gäller visioner om att skapa förutsättningar för integration. Syftet med arbetet är att utifrån 
visionsdokument och medverkande tjänstemän studera hur det talas om att skapa integration i två 
aktuella stadsbyggnadsprojekt. 

Följande tre frågeställningar har använts i arbetet för att besvara syftet: 

- Hur beskrivs de fysiska strukturer och den gestaltning av lösningar som anses bidra till 
integration? 

- Hur ser planerarna i projektet på medborgarnas deltagande i planeringen? Anses det viktigt 
för integrationsarbetet? 

- Vad ses som den fysiska planeringens möjligheter och begränsningar när det gäller 
genomförandet av visionen att skapa integration? 

 

1.3 Avgränsning 
Forskningsöversikten avgränsas till att fokusera på hur segregationsproblematiken växt fram och att 
ge en bild av teorier och planeringsideal gällande hur fysisk planering kan bidra till att skapa 
förutsättningar för integration. Det svenska perspektivet är det som ligger i fokus, även om vissa 
internationella utblickar är nödvändiga för att få en djupare förståelse kring kritik och de möjligheter 
och begränsningar som diskuteras när det gäller fysisk planering och integration. 

Arbetets empiriska del avgränsas till att behandla dagens syn på integration i den svenska 
kommunala fysiska planeringen, genom inblick i två aktuella stadsbyggnadsprojekt; H+ i Helsingborg 
och Hyllie i Malmö. Valet av de två projekten bygger på att de tar upp integration av segregerade 
områden som ett viktigt mål och att visionerna fokuserar på fysiska strukturer som har till syfte att 
binda samman omkringliggande segregerade stadsdelar med den nya stadsstrukturen. 

 

1.4 Disposition 
Kapitel två ger en översikt kring forskning om segregation och integration. Kapitlet är indelat i två 
delar där först segregationsbegreppet behandlas och därefter integrationsbegreppet. Fokus ligger på 
hur planeringsideal kan verka för eller emot segregation, hur politiken har sett ut och vilken roll 
planeringen bör ta för att bidra till integration. 

I kapitel tre presenteras resultaten kring vilken diskurs som finns om integration i projekten H+ i 
Helsingborg och Hyllie i Malmö. I kapitel fyra analyseras sedan resultatet kring hur de två projekten 
arbetar för integration kopplat till vad som togs upp i forskningsöversikten. 

Kapitel fem är den avslutande delen av arbetet. Här presenteras först slutsatserna och arbetet 
avslutas sedan med en diskussion kring ämnet i sin helhet. 

Detta första och inledande kapitel fortsätter nu med en beskrivning av arbetets metod, följt av en 
bakgrund till de studerade projekten H+ och Hyllie. 
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1.5 Metod 

1.5.1 Kvalitativ forskning 
Den kvalitativa forskningen associeras ofta med småskaliga forskningsprojekt eftersom fokus i 
synnerhet ligger på att göra djupgående studier av ett begränsat antal enheter, vilket resulterar i en 
”tät beskrivning”. Kvalitativ forskning är ute efter att se på saker utifrån en kontext och förklara hur 
de hänger samman och beror av varandra, vilket associeras med ett holistiskt perspektiv (Denscombe 
2009:319-323). 

För arbetet har ett kvalitativt angreppssätt valts, eftersom fokus ligger på att studera ett mindre 
antal projekt mer djupgående. Analysen av ord och bilder är det centrala i arbetet, vilket har gjort det 
lämpligt att samla in det empiriska materialet genom dokument och semistrukturerade intervjuer. 
Vid analysen av de insamlade dokumenten och intervjuerna har den kvalitativa metoden 
diskursanalys använts, för att se hur det i de studerade projekten talas om integration. 

 

1.5.2 Diskursanalys 
Diskursanalys är en metod som går att använda för att analysera kvalitativa data. Begreppet diskurs 
beskrivs vanligen som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Börjesson & Palmblad 2007:13, 
Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). Metodens fokus ligger på att fokusera på bildens eller textens 
underförstådda betydelse, med förutsättningen att ord och bilder inte enbart är ett sätt att beskriva 
verkligheten utan att de används för att skapa och vidmakthålla verkligheten. En grundprincip är att 
orden har valts för att ha en effekt på de som läser dem. Målet med diskursanalysen är, som 
Denscombe (2009:393) skriver, att studera vad det är människor försöker göra genom talet, texten 
eller bilden och vilka bakomliggande antaganden som krävs för att uppnå detta. 

Inom diskursanalysen ligger fokus på att se hur det inom diskurser skapas sanningar som varken är 
sanna eller falska. Analysmetoden utgår från att människans värld är socialt och språkligt 
konstruerad, vilket hör samman med den postmoderna föreställningen (Kvale & Brinkmann 
2009:243-244). Diskursanalys är ett vanligt socialkonstruktionistiskt angreppssätt, vilket är den 
gemensamma beteckningen för flera nya teorier om kultur och samhälle. Socialkonstruktionism 
innebär ett kritiskt förhållningssätt till det som ses som självklar kunskap – kunskapen om världen 
kan inte direkt antas vara objektiv sanning. Verkligheten blir till på det sätt vi väljer att kategorisera 
världen. Det bygger också på tanken att kultur och historia präglar vår syn på och kunskap om 
världen och att världsbilder och identiteter kan förändras över tiden. Sociala processer bidrar till att 
vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls – gemensamma sanningar konstrueras som 
kunskap kring vad som är sant och falskt. Olika världsbilders syn på vad som är sant och falskt leder 
till olika sociala handlingar, vilket gör att den sociala konstruktionen får konkreta sociala 
konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11-12). 

 

1.5.3 Dokument  
För att se hur det talas om integration i de två valda stadsbyggnadsprojekten samlades dokument 
från kommunernas planeringsarbete in. För H+ i Helsingborg handlade det om en nyligen antagen 
fördjupad översiktsplan där visioner och mål presenteras, medan det för Hyllie i Malmö handlade om 
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dialog-PM och en internt utarbetad visionsplan. De två projekten har alltså använt sig av olika 
dokumenttyper och processer när visionerna och målen tagits fram, men även om arbetssättet skiljer 
sig åt så handlar det i båda fallen om visioner som inte är juridiskt bindande. 

Dokumenten har lästs igenom med utgångspunkt från frågeställningarna och relevanta textutsnitt 
har sedan kopierats in under respektive fråga. De utvalda textutsnitten har sedan grupperats i 
kategorier efter vad de tar upp. 

 

1.5.4 Semistrukturerade intervjuer  
På grund utav att det kan vara svårt att urskilja en diskurs enbart genom dokument så valdes även 
intervjuer för att få ett levande material till diskursanalysen. Intervjuer är enligt Denscombe 
(2009:233) ett sätt att få en djupare förståelse för människors åsikter, uppfattningar, känslor och 
erfarenheter. Det kan även vara ett sätt att få tillgång till specifik information som bara vissa 
personer känner till. 

Intervjuformen som användes var semistrukturerade intervjuer. I den typen av intervju ligger fokus 
på att intervjupersonen kan svara öppet och själv utveckla sina synpunkter. Intervjuaren har en 
intervjumall med färdiga ämnen eller frågor som ska behandlas under intervjuns gång (se bilaga 1), 
men ordningen kan vara flexibel och den intervjuade tillåts tala mer fritt kring sina egna idéer. 
Semistrukturerade intervjuer glider lätt in i en form av ostrukturerade intervjuer, där den 
intervjuades tankar ges ännu större fokus och där forskaren styr så lite som möjligt. Även om det inte 
finns någon skarp gräns mellan de två intervjutyperna så har de gemensamt att de strävar efter att 
upptäcka saker i komplexa frågor (Denscombe 2009:234-235). 

Det finns flera fördelar med att välja personliga intervjuer, vilket innebär att intervjun sker mellan 
forskaren och en intervjuperson. För det första är det lätt att arrangera ett möte när det bara är två 
personer inblandade och det blir för det andra enklare för forskaren att se vilka idéer vissa människor 
har när informationen kommer från en källa. Intervjun är dessutom enkel att kontrollera på så sätt 
att forskaren bara behöver sätta sig in i en persons idéer och leda intervjupersonen genom intervjun. 
När sedan intervjun ska transkriberas underlättas arbetet genom att det bara är en deltagare som 
pratar i taget (Denscombe 2009:235). Tanken var att alla intervjuer skulle genomföras som personliga 
intervjuer, men på grund av en dubbelbokning fick en av intervjuerna med kort varsel bokas om och 
genomföras med två deltagare samtidigt. Intervjutiden förlängdes då och båda personerna gavs 
utrymme att svara på alla frågeämnen. 

Vid intervjutillfället användes ljudupptagning för att underlätta den efterföljande transkriberingen. 
Att transkribera intervjuer är något som Denscombe (2009:260) uttrycker som värdefullt för 
forskningen, eftersom samtalet på så vis väcks till liv igen och blir till data som är enklare att 
analysera än själva ljudupptagningen. En nackdel med att använda ljudupptagning kan vara att de 
intervjuade känner sig obekväma i situationen. Fördelar med att använda ljudupptagning är att det är 
ett enkelt sätt att få en permanent och i stort sett fullständig dokumentation av intervjun, samtidigt 
som det är enkelt för andra forskare att kontrollera i efterhand (Denscombe 2009:258-259). 
Transkriberingen underlättade analysen, eftersom den utskrivna texten kunde markeras och sorteras 
in i olika kategorier likt analysen av dokumenten. 
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Urval 
Tre personer valdes ut från H+ projektet i Helsingborg och fyra från Hyllieprojektet i Malmö. När det 
gäller val av informanter så baserades det på icke-sannolikhetsurval. Personer som medverkat i 
projekten som antingen projektledare eller planerare valdes ut medvetet för att de hade något 
speciellt att bidra med. Eftersom syftet var att gå in på djupet i en fråga så var det lämpligt att välja 
ut nyckelpersoner för att kunna studera det specifika. 

De tre personer som intervjuades i Helsingborg var alla knutna till arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen, FÖP H+. De som intervjuades var Malin Rizell som är utbildad landskapsarkitekt och 
har arbetat som projektledare för FÖP H+, Kristoffer Nilsson som är utbildad arkitekt och har arbetat 
med strukturarbetet i FÖP H+ samt Ida Sandström som är utbildad arkitekt och har arbetat som 
projektsekreterare för FÖP H+. Intervjuerna genomfördes på plats i Helsingborg i slutet på mars 
2012. 

I Malmö valdes fyra personer ut som hade anknytning till Hyllieprojektet. De fyra personer som 
intervjuades var Åke Hesslekrans som är utbildad arkitekt och arbetar som enhetschef för 
planavdelningen, Mikael Wallberg som är utbildad landskapsarkitekt och arbetar som projektledare 
för Hyllie, Jan Rosenlöf som är utbildad arkitekt och arbetar som planhandläggare samt Marianne 
Dock som är utbildad arkitekt och arbetar med sociala frågor i stadsbyggnad. Wallberg, Rosenlöf och 
Dock har varit inblandade i framtagandet av den interna visionsplanen, medan Hesslekrans har varit 
med och haft insyn i hur Hyllieprojektet de senaste åren växt fram. Intervjuerna genomfördes på 
plats i Malmö under mars 2012. 

 

1.5.5 Forskningsetik 
De etiska riktlinjer som brukar diskuteras för forskare handlar om informerat samtycke, 
konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke går ut på att forskaren ska informera de som 
deltar i undersökningen om syftet med undersökningen, hur den är upplagd och om det finns några 
risker eller fördelar med att delta i projektet. Det innebär även att deltagandet är frivilligt och att 
deltagarna har rätt att dra sig ur när de vill. Forskningen ska präglas av ärlighet, öppenhet och 
respekt. Konfidentialitet handlar om att deltagarnas personliga integritet ska skyddas. Om 
undersökningen kommer att publicera sådan information bör deltagarna först ge sitt godkännande 
att den lämnas ut. Konsekvenser handlar om att som forskare göra en bedömning av vilka 
konsekvenser studien kan ge för deltagarna. Det handlar om att skydda deltagarnas intressen så att 
ingen människa ska behöva lida skada genom att medverka i ett forskningsprojekt så att de får det 
sämre ställt än tidigare, eller att långsiktiga följder av deltagandet leder till skada (Denscombe 
2009:195-197, Kvale & Brinkmann 2009:84-93). 

De forskningsetiska principerna gällde för detta arbete främst i intervjusituationen. Inför varje 
intervju informerades deltagarna om syftet med arbetet och fick ge samtycke till att information om 
deras identitet lämnas ut i arbetet samt godkänna att ljudupptagning av intervjun skedde (se bilaga 
1). De intervjuade har även fått godkänna eventuell citering från intervjuerna. 
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1.5.6 Metodkritik 
Nackdelarna med en kvalitativ analys som diskursanalys är bl.a. att representativiteten av data kan 
ifrågasättas när det gäller generaliserbarheten och att tolkningen är en produkt nära knuten till 
forskarens identitet och bakgrund. Det kan göra det svårt att verifiera analysens metoder och fynd 
(Denscombe 2009:396-400). Det kan alltså ifrågasättas om en annan person skulle få samma resultat 
vid en studie av de valda projekten. Jag är medveten om att jag som student på en 
planeringsutbildning har en viss förförståelse för ämnet, och det gäller att förhålla sig distanserad 
och kritisk till det för att resultatet inte ska påverkas. 

Den kvalitativa forskningen i sig stöter på kritik från forskare. De hänvisar ofta till positivismen, 
eftersom den betonar vikten av att använda kvantitativa data och forskarens neutrala roll. En 
epistemologi som utgår från att forskarens roll är subjektiv ser den kvalitativa intervjun som 
ovetenskaplig, eftersom den bygger på språk, berättelser och relationer mellan människor. Inom 
postmodernt tänkande har den allmänna föreställningen om kunskap som spegel av verkligheten 
ersatts av en föreställning som istället ser verkligheten som social konstruktion. (Kvale & Brinkmann 
2009:63-76). 

Enligt Denscombe (2009:267-268) finns alltid en risk att de intervjuade blir påverkade av forskarens 
identitet och kontexten runt omkring. Det finns dessutom en svårighet i att uttryck och handling inte 
alltid stämmer överrens - bara för att de intervjuade säger att de handlar på ett sätt så betyder det 
inte att det är sanningen. Det som kan ifrågasättas är alltså hur intervjupersonerna påverkar 
resultatet. Om andra personer hade valts ut och varit tillgängliga för intervju hade det eventuellt lett 
till ett annat resultat. Båda projekten är stora och människor kommer och går i de olika processerna, 
vilket även gör att ideal kan skifta. 

När det gäller tillförlitligheten till dokumenten så kan den variera beroende på vilken politisk process 
som ligger bakom. FÖP H+ är ett antaget dokument som har gått igenom en formell process och kan 
speglas av såväl planeringsideal som politik, medan den internt framtagna visionsplanen i 
Hyllieprojektet kan präglas av ett tydligare renodlat planeringsperspektiv med tankar och visioner. 

 

1.6 De studerade projektens bakgrund 
Kommande avsnitt ger en sammanfattande bakgrund till de studerade projekten och varför det är 
intressant att tala om integration i just de här fallen. Beskrivningen bygger i stort på kommunala 
dokument från de två projekten och ger därför uttryck för Helsingborgs stads och Malmö stads 
värderingar när det gäller problem och målbilder. 

 
1.6.1 H+ i Helsingborg 
 
Projektets framväxt och integrationsmål 
Helsingborgs stad har tagit fram en fördjupad översiktsplan, FÖP H+, där de föreslår hur södra 
Helsingborg kan utvecklas på lång sikt med en övergripande bebyggelsestruktur. Den fördjupade 
översiktsplanen bygger på stadsförnyelseprojektet H+. Visionen för H+ lägger fokus på ”den toleranta 
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Bild 1. Den rödmarkerade ytan visar FÖP H+ områdets ungefärliga läge i förhållande till övriga Helsingborg. 

 

staden” och förslagets utgångspunkt är att centrala Helsingborg ska utvecklas till en tät och attraktiv 
innerstad med integrerade stadsdelar. Förslaget innebär att tidigare industriområden i Helsingborg 
ska börja omvandlas till en blandstad med bostäder, handel, kontor och service. Totalt handlar det 
om ca 5000-6000 bostäder, varav ca 4000-5000 inom H+ området, vilket ger ca 11 000 nya invånare 
totalt. Målet är att utbyggnaden av hela området ska vara färdigt till år 2035 (Helsingborgs stad 
2011:6-8). 

Arbetet för att utveckla södra Helsingborg har pågått länge från Helsingborgs stads sida. Starten för 
H+ projektet var projektet Söder i förändring, vilket var en medborgardialog som hölls kring år 2000. 
Själva H+ projektet kom igång när Helsingborgs kommunfullmäktige hösten 2006 fattade beslut om 
att bygga Södertunneln, vilket innebär att järnvägen läggs under mark från den centralt belägna 
stationen Knutpunkten och 1,3 km söderut. En projekttävling, Imagine Helsingborg, anordnades 
under 2008-2009 där några team valdes ut och fortsatte utforma H+ tillsammans med Helsingborgs 
stad. Under tiden som tävlingsförslagen utvärderades kom arbetet igång på allvar med den 
fördjupade översiktsplanen för H+ (Helsingborgs stad 2011:12). 

Stadsförnyelseprojektet H+ består av delområdena Södra hamnen - Oceanpiren, Södra hamnen - 
Knutpunkten, Söder - Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. I arbetet med FÖP H+ valde 
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Helsingborgs stad att utöka planområdet med Hästhagen och Ramlösa station, de existerande 
bostadsområdena Planteringen och Miatorp samt Hamnen och Kopparverkshamnen för att kunna 
belysa frågor som anses ha stor strukturell påverkan på hela södra Helsingborgs utveckling. 
(Helsingborgs stad 2011:9). 

En av utmaningarna som Helsingborgs stad ser med projektet H+ är att skapa en mer integrerad stad. 
Helsingborg beskrivs som en segregerad stad, vilket visar sig genom att människor med olika 
förutsättningar lever åtskilda i olika stadsdelar. Projektet ser det därför som en av de främsta 
utmaningarna att ”väva ihop staden” fysiskt och mentalt (Helsingborgs stad 2011:10). 

 

Socialt segregerat 
Helsingborg beskrivs som en segregerad stad, där framförallt de södra stadsdelarna har brottats med 
problem som hög arbetslöshet, butiksnedläggningar och en sliten stadsmiljö (Helsingborgs stad 
2012). Enligt en artikel i Helsingborgs dagblad (2011) är Söder allmänt känt för att vara ett segregerat 
område i Helsingborg. Beroende på hamnens starka utveckling är det en stadsdel som överlag består 
av industrier och arbetarbostäder. Socioekonomiskt har det varit ett segregerat område sedan länge, 
och skillnaden mellan det ”finare norr” och det ”fattigare söder” har länge varit skarp i Helsingborg. 

Även stadsdelen Planteringen som tas med i FÖP H+ är präglat av segregation. Planteringen präglas 
av ett bostadsbestånd bestående av hyresrätter - hela 91% av bostäderna är hyresrätter, vilket kan 
jämföras med andelen 50% för hela Helsingborg. Befolkningen är ung och består socioekonomiskt av 
en låg andel förvärvsarbetande, låg andel med eftergymnasial utbildning och låga medelinkomster. 
Dessutom är ohälsotalen höga. Under 1990-talet flyttade många utrikesfödda till Planteringen och 
idag har över 50% av de boende här utländsk bakgrund, vilket kan jämföras med andelen 25% för 
Helsingborg totalt sett (Helsingborgs stad 2011:68). 

När det gäller stadsdelen Miatorp som också tas med i FÖP H+ är befolkningen mer blandad. Andelen 
utrikesfödda ligger t.ex. nära genomsnittet för Helsingborg. Socioekonomiskt ligger dock 
utbildningsnivån något lägre än genomsnittet och en mindre andel har eftergymnasial utbildning. 
Ohälsotalen är något högre än Helsingborgs genomsnitt. Hyresrätten dominerar som upplåtelseform 
och utgör ca 60% av bostadsbeståndet (Helsingborgs stad 2011:74). 

 

Befintliga fysiska strukturer och barriärer 
Området för FÖP H+ karaktäriseras till stor del av hamnindustri och storskalig infrastruktur i form av 
färjelägen, trafikleder och järnväg (Helsingborgs stad 2012, 2011:9). Spårområdet och en 
rangerbangård delar området i en tydlig östlig och västlig del. Flera viktiga trafikleder för transporter 
till och från staden och hamnen bildar barriärer i även nord-sydlig riktning (Helsingborgs stad 2012). 

De tio delområdena i FÖP H+ har idag olika karaktär och kopplingen mellan dem och intilliggande 
stadsdelar varierar. Det är vanligt att gränsen mellan delområdena utgörs av infrastruktur 
(Helsingborgs stad 2011:37). Nedan följer en kort beskrivning av den befintliga strukturen i 
respektive delområde, vilket kan läsas tillsammans med kartan över delområdena. 



15 
 

Södra Hamnen - Oceanpiren är ett område som expanderade och utvecklades under 
industrialiseringen på 1800-talet och präglas än idag av industri och hamnverksamhet. Området är 
flackt med inslag av kranar, pirer, skorstenar och storskaliga trafikytor och anläggningar 
(Helsingborgs stad 2011:40). 

Södra Hamnen - Knutpunkten präglas av Helsingborgs centralstation och kopplingen till 
Järnvägsgatan är stark. Det är en gata som försvårar öst-västliga rörelser eftersom den är starkt 
trafikerad. En stor del av området består idag av spårområde och i den västra delen finns färjornas 
uppmarschområde. Kort sagt består delområdet av hårdgjorda ytor och är anpassat för biltrafik 
(Helsingborgs stad 2011:46). 

 

Bild 2. Delområden i FÖP H+ och deras befintliga fysiska struktur 
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Söder - Universitetsområdet präglas idag av storskaliga trafikmiljöer och låg tillgänglighet. 
Järnvägsgatan/Malmöleden bildar tillsammans med järnvägen en kraftig barriär mot stadsdelen 
Söder och de öst-västliga kopplingarna saknas i princip helt. Den befintliga bebyggelsestrukturen 
innehåller flera historiska industribyggnader, som t.ex. Sockerfabriken och den gamla gummifabriken 
Tretorn som idag är Campus Helsingborg (Helsingborgs stad 2011:52). 

Husarområdet karaktäriseras av det gamla Husarregementet, som idag fungerar som yrkesskola. 
Mycket av den ursprungliga bebyggelsen finns kvar och bildar ett gemensamt torgrum. 
Gatustrukturen är anpassad till storskalig biltrafik och området skiljs med järnvägsspår från den östra 
delen av Gåsebäck. Bredgatan går snett över kaserngården och är ett spår från en tid när funktionella 
trafiktekniska lösningar värderades högt (Helsingborgs stad 2011:58). 

Gåsebäck beskrivs som ett småskaligt och renodlat industriområde. Här finns spår från flera 
tidsepoker, men bebyggelse från 1930-40 präglar särskilt området. Det är ett centralt läge, men 
stadsdelen skiljs från övriga staden genom att det klyvs i två delar av järnvägsspår och en vägbro. 
Områdets gatumiljöer är utformade efter bilens framkomlighet (Helsingborgs stad 2011:62). 

Planteringen är ett område som exploaterades under 1800-talet utan några byggnadsstadgar att 
följa. När staden investerade i järnväg förbi stadsdelen omkring förra sekelskiftet så blev det möjligt 
för den storskaliga industrin att utvecklas i Planteringen. Idag är området omgärdat av industrier och 
tunga transportleder och präglas av en brokig bebyggelse, något som är en följd av att det länge 
saknades en stadsplan för Planteringen. Här finns en blandning av villor, flerbostadshus, affärslokaler 
och radhus. Kraftiga saneringar genomfördes på 1950-talet när planerna för sydhamnen tog fart, och 
1975-1990 pågick en ny saneringsvåg (Helsingborgs stad 2011:68). 

Miatorp skapades med den engelska trädgårdsstaden som förebild och bebyggelsen består därför till 
stor del av mindre villor, även om kompletteringar med ett antal flerbostadshus skedde under 1940-
1960. (Helsingborgs stad 2011:74). 

Ramlösa station byggdes 1997-98 med syftet att skapa en pendlingsstation för de boende i södra 
Helsingborg. Idag är stationen betydelsefull för bytande resenärer, men upplevs av många som 
oattraktiv och svårtillgänglig. Verksamheterna runt omkring är inte anpassade till ett stationsnära 
läge utan upptas till stor del av parkering och ytkrävande verksamheter (Helsingborgs stad 2011:79). 

Hamnen i Helsingborg är en av landets största och Sveriges näst största containerhamn. Området är 
ett flackt utfyllnadsområde där hamnbyggnaderna har skapat lokala strukturer utifrån vad som 
fungerat funktionellt och hamntekniskt. Området är idag anpassat till hamnverksamheten och tunga 
transporter, vilket gör det i princip helt stängt för allmänheten (Helsingborgs stad 2011:84-85). 

Kopparverkshamnen har en huvudsaklig inriktning mot kemisk produktion och livsmedelstillverkning. 
Området karaktäriseras av storskaliga, inhägnade industri- och hamnområden och är anpassat efter 
industrins verksamheter och tunga transporter (Helsingborgs stad 2011:90). 
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1.6.2 Hyllie i Malmö 

 
Projektets framväxt och integrationsmål 
Hyllie är en ny stadsdel i Malmö som idag håller på att byggas ut. Inom området invigdes Malmö 
arena 2008 och Citytunnelns tågstation i Hyllie öppnades för trafik i slutet av 2010. Hyllie stations 
läge i Öresundsregionen innebär att 3,5 miljoner människor har 45 min resväg till Hyllie. Området 
kommer därför enligt Malmö stad att få en viktig plats i regionen för boende, shopping och 
rekreation (Malmö stad 2009). Malmö har satsat på att etablera de byggnader och funktioner som 
gör Hyllie till en regional målpunkt först, och i det vidare arbetet riktas nu fokus mot att göra 
stadsdelen till en integrerad del av Malmö (Malmö stad 2009:6-16). 

Det har funnits planer på att bygga ut södra Malmö ända sedan 1960-talet, men det var först när 
beslutet om byggandet av Citytunneln som utbyggnaden startade på allvar. Fullt utbyggt räknar 
Malmö stad med att Hyllie kommer omfatta ca 9000 bostäder och lika många arbetsplatser (Malmö 
stad 2012a). I visionsarbetet för stadsdelen Hyllie har Malmö stad använt sig av dialog-PM för att 
samla ambitioner och pågående processer i området och kunna ge en sammanhängande bild av hur 
stadsmiljön och bebyggelsen kan utvecklas. Dialog-PM är tänkt att fungera som samrådsmaterial 
inför den revidering av Malmös översiktsplan som för närvarande pågår. 

Hyllie växer fram på mark som tidigare har använts som jordbruksmark. Det innebär enligt Malmö 
stad att de befintliga stadsdelar som redan finns omkring Hyllie nu får ett centralare läge i staden. 
Istället för att vara granne med ett jordbrukslandskap blir dessa områden istället centrumnära och 
områden som varit ändhållplats för kollektivtrafiken blir istället en stadsmiljö där många fler färdas 
igenom och som fler malmöbor eller besökare får en relation till . Särskilt gäller detta för  

 

 

Bild 3. Den röda markeringen visar Hyllies ungefärliga läge i förhållande till övriga Malmö. 
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miljonprogramsområdena Holma och Kroksbäck (Malmö stad 2009:2-6). Malmö stad menar att 
miljonprogrammets funktionsuppdelning har gjort att Kroksbäck och Holma är fysiskt avskurna från 
den övriga staden. Kombinerat med den stora boendesegregationen i Malmö innebär det att de två 
stadsdelarna har både sociala och fysiska barriärer. Malmö stad vill inte att de ska fortsätta vara 
separerade delar av staden och det blir därför viktigt att utbyggnaden av Hyllie inte vänder ryggen 
mot de befintliga områdena (Malmö stad 2009:16). För att visa på hur kopplingarna mellan dessa två 
stadsdelar och Hyllie kan utvecklas togs en visionsplan (Malmö SBK 2011) fram internt på Malmö 
stadsbyggnadskontor under hösten 2011. 

Ett av de fyra inriktningsmålen för Hyllie handlar just om integration (Malmö stad 2012b). Frågan är 
på vilket sätt Malmö stad tänker sig att integrationen av de befintliga stadsdelarna med den nya ska 
ske. Eller som de själva uttrycker det: Hur ser den stadsstruktur ut som fysiskt kan förbinda den nya 
stadsdelen med de befintliga bostadsområdena? (Malmö stad 2009:6). 

 

Socialt segregerat 
Kroksbäck präglas socioekonomiskt av en låg genomsnittsålder och en hög andel invånare med 
utländsk bakgrund sett till genomsnittet i Malmö (72% i Kroksbäck jämfört med 38% i Malmö). Även 
utbildningsnivån ligger något lägre än genomsnittet i Malmö. Inom området är den dominerande 
upplåtelseformen hyresrätt, medan andelen äganderätter är låg jämfört med Malmö i sin helhet. 
Andelen lägenheter med 2-3 rum och kök är 72% jämfört med 59% för hela Malmö (Malmö stad 
2009:10). 

Holma har en liknande befolkningssammansättning som Kroksbäck med en relativt ung befolkning 
och 75% av de boende har utländsk bakgrund. Andelen som har eftergymnasial utbildning är lägre än 
Malmö i genomsnitt. Upplåtelseformen består liksom i Krocksbäck av en stor andel hyresrätter med 
främst lägenheter på 2-3 rum och kök (Malmö stad 2009:12). 

 

Befintliga fysiska strukturer och barriärer 
Kroksbäck var ett av de första områden som byggdes inom det som benämns miljonprogrammet. 
Området består av två delar; den norra uppförd av HSB och den södra som är uppförd av Malmö 
Kommunala Bostadsbolag, MKB. I den norra delen av Kroksbäck finns två kvarter bestående av 
småhus. Bebyggelsen består i söder av ett långt hus i tre våningar, vilket skapar en mur mot det 
intilliggande åkerlandskapet. Det södra huset följs sedan av tre rader med fyra åttavånings skivhus. 
Mellan skivhusen finns de försänkta gatorna, samt u-formade trevåningshus och lamellhus. Den 
norra delen ramar in området med flera långsträckta lamellhus. I den östra delen ligger 
Kroksbäcksskolan (Malmö stad 2009:10) 

Bebyggelsestrukturen i Kroksbäck karaktäriseras av trafiksystemet och gatunätet. Bebyggelsen är 
fördelad över en i princip rektangulär yta som omges av småhuskvarter, gator och parkmiljö. Gatorna 
är försänkta, vilket skapar onaturliga nivåskillnader och slänter som är svåra att använda till något. 
Rörelsemönstret för gående och cyklister präglas av gångbroar som löper över gatorna. 
Bostadshusen och gårdarna ligger ovanpå stora, sammanhängande underjordiska garage som nås via 
trappor och gångbroar eller via garagen. (Malmö stad 2009:10). 
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 Bild 4. Karta som visar Holma och Kroksbäcks befintliga strukturer och Hyllies framväxt i söder. 
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Den andra stadsdelen, Holma, är ett typiskt område från den senare delen av miljonprogrammet som 
ritades 1971 och bebyggdes snabbt därefter. Området är till två tredjedelar uppfört av MKB, men 
den norra delen tillhör Riksbyggen. Byggnaderna i området består av lamell- eller loftgångshus i tre 
våningar samt skivhus i åtta våningar. Bebyggelsestrukturen är rätvinklig och bildar öppna gårdar 
mellan husen (Malmö stad 2009:12). 

Flera större vägar omringar Kroksbäck och Holma och skapar barriärer till närliggande stadsdelar i öst 
och väst och även söderut mot Hyllie. De vägar som markeras som fysiska barriärer är 
Lorensborgsgatan, Hyllievångsvägen, Annetorpsvägen och Pildammsvägen (Malmö stad 2009:16). 
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2. Att segregera eller integrera 
- en översikt om forskning kring planering och politik då och nu 
 

Följande kapitel ger en översikt kring forskning om hur boendesegregationen har växt fram i Sverige 
och hur den fysiska planeringen kan skapa förutsättningar för integration. Kapitlet är indelat i två 
delar och efter vardera del följer en sammanfattning av vad som tagits upp kring ämnet.  

I den första delen presenteras boendesegregation som begrepp och olika teoretiska utgångspunkter 
redovisas. Fokus ligger sedan på att beskriva den svenska situationen med utgångspunkt från 
forskning, planeringsideal och politik för att söka reda på vilka faktorer som har bidragit till att skapa 
den boendesegregation vi idag upplever i Sverige. 

I den andra delen av kapitlet presenteras en bild av ett nutida planeringsideal, nyurbanismen, och 
synen kring hur det går att skapa integration genom fysisk planering. Vad innebär nyurbanistiska 
ideal för integration enligt förespråkarna och vad finns det för kritik från forskare? Här syns samtidigt 
ett skifte kring planerarrollen i förhållande till medborgarnas deltagande, vilket tas upp i samband 
med diskussionen om den rättvisa staden. Slutligen lyfts vikten av identitet och mötesplatser i det 
offentliga rummet fram. 

 

2.1 Boendesegregation – orsaker och lösningar 
 

2.1.1 Begreppet och en historisk bakgrund 
Begreppet boendesegregation kan förklaras med att olika samhällsgrupper bor geografiskt och 
socialt åtskilda. Enligt Lena Magnusson Turner (2008:16-18) har den etniska segregationen och den 
geografiska omfattningen förändrat synen på boendesegregation. Tidigare kunde det handla om en 
segregation som fanns i enstaka kvarter i staden, men idag handlar det om hela stadsdelar som är 
segregerade. Ofta är det så att bostadens upplåtelseform skiljer grupperna invandrare och infödda 
från varandra eftersom olika upplåtelseformer, p.g.a. en segmentering på bostadsmarknaden, är 
geografiskt avskilda inom ett bostadsområde. 

Eva Andersson och Urban Fransson (2008:87-88) sätter begreppet boendesegregation i ett större 
sammanhang och menar att det inte är något nytt fenomen. Ända sedan de första städerna uppkom 
så har det funnit en segregation. De beskriver att Babylon, en av jordens äldsta städer, hade en 
indelning i olika typer av kvarter. De yttre delarna var de som var tillgängliga för alla, medan de inre 
reserverades för kungen och prästerna som hade makten på den tiden. De tar även upp medeltida 
städer som exempel, där stadskärnan ofta beboddes av de rika medan ytterområdena tillföll de 
fattiga. Sett i ett svensk perspektiv pekar Andersson och Fransson på att en uppdelning mellan 
befolkningen fanns även på landsbygden. De självägande bönderna bodde då längs med bygatan, 
medan underklassen som arbetade i jordbruket var bosatta i utkanten av byn eller på gränsen mellan 
jordbruksmark och skog. Även i de gamla bruksbygderna och industriorterna fanns en tydlig 
uppdelning i bebyggelsen efter yrkesstatus. 
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2.1.2 Forskning och utgångspunkter kring segregation 
Det har med åren forskats mycket om segregation, men trots det finns det fortfarande inget entydigt 
svar på vad som är segregationens kärnproblematik. Det finns forskare som menar att 
bostadsområdet påverkar människor på så vis att fattiga och marginaliserade områden ger 
marginaliserade människor (se t.ex. Andersson 1998). Andra forskare, som t.ex. Irena Molina (1997), 
menar att segregationsforskningen i sig skapar problembilden och stigmatiseringen kring förorter och 
de människor som bor där. Förutom forskningen om själva orsaken till segregation har det 
framkommit teorier från ett tvärdisciplinärt fält kring relationen människa-omgivning och vilken 
betydelse den byggda miljön har. Den forskningen har visat på att grunden till människors identitets- 
och meningsskapande är komplicerad, men att förorter också är viktiga som platser för identitet och 
förankring (Lilja 2002:4). 

Andersson & Fransson (2008:86-87) lyfter fram att begreppet grannskap har varit i fokus den senaste 
tiden för den internationella forskningen kring segregation och integration. Forskningen har 
fokuserat på hur grannskapet används av de boende, men också aktualiserat hypotesen att 
grannskapet påverkar de boende i ett visst område. Ett annat forskningsområde behandlar frågan om 
segregationen är frivillig eller inte. Söker sig hushåll efter att bo med sina landsmän, eller vill de flytta 
därifrån? Forskning som gjorts i Sverige och utomlands visar inget entydigt svar, då det finns stöd för 
både kvarboende- och flyttningshypotesen. 

 

Teoretiska utgångspunkter för segregationsforskningen 
De teoretiska utgångspunkterna för forskningen kring segregation har varierat med tiden. Den 
humanekologiska ansatsen, med sin bakgrund i Chicagoskolan, tolkade mänskligt beteende efter 
ekologins hypoteser. Utgångspunkten var att de starkaste grupperna kunde ta över de 
fördelaktigaste bostadsområdena i det urbana rummet. Staden delades upp i zoner efter t.ex. 
ekonomiska och sociala resurser. De nyanlända bosatte sig i en omvandlingszon i stadens centrala 
delar, där det fanns billiga bostäder men ofta med låg standard. Flyttmönstret för dem gick sedan 
successivt längre ut från centrum och på så vis gavs plats för nya invandrare. Andersson och Fransson 
menar att det går att se samma mönster i svenska städer fram till 1960-talet, då centrumförnyelse 
och rivning av de äldre bostäderna i omvandlingszonen och byggandet av förorter mer perifert i 
staden förändrade mönstret (Andersson & Fransson 2008:91-92). 

Kritiker mot Chicagoskolan och humanekologin menar att de empiriska studierna fokuserade för lite 
på förändringar i bostadsområdet, på de boendes preferenser eller på det faktiska institutionella och 
politiska inflytandet. Individerna ansågs enligt denna utgångspunkt vara fullt informerade och även 
kunna agera ekonomiskt, rationellt och optimalt. Den biologiska modellen som grund anses inte 
kunna förklara segregationsprocessen utan att baseras på sociala och kulturella processer. Den andra 
inriktningen, den marxistiska, ser istället uppdelningen efter social klass som den huvudsakliga 
orsaken till boendesegregation i samhället. Religion, kultur, etnicitet eller ursprung är inte viktiga för 
den marxistiska ansatsen - människor ses istället främst som styrda av kapitalets intressen 
(Andersson & Fransson 2008:92-93). 

En tredje ansats är den institutionella, s.k. neoweberianska, där boendesegregation förklaras utifrån 
konkurrensen om de befintliga bostäderna. Om attraktivt boende ses som en bristvara så kommer 
olika grupper att konkurrera. Människor skiljs då åt genom att de uppvisar olikheter i ekonomisk 
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styrka på bostadsmarknaden. En stabil och god position på arbetsmarknaden förknippas med en god 
position på bostadsmarknaden (Andersson & Fransson 2008:93). 

Utöver de tre redan nämnda teoretiska utgångspunkterna finns mismatch-hypotesen och tesen om 
polarisering. Mismatch-hypotesen utgår från att städernas centrala delar efterfrågar en högutbildad 
och specialutbildad arbetskraft, medan befolkningen i invandrartäta områden har en lägre eller 
okvalificerad utbildning som inte motsvarar efterfrågan. Tesen om polarisering bygger istället på att 
den ekonomiska klyftan mellan olika socioekonomiska grupper växer - samhällets resursstarka blir 
allt fler samtidigt som fler blir allt fattigare. Enligt tesen om polarisering antas det finnas arbete till 
lågutbildade, även om det är lågavlönat arbete som det refereras till. Konsekvensen beskrivs som att 
det enbart kommer finnas ett fåtal bostadsområden för de lågavlönade och att risken för en ökad 
socioekonomisk uppdelning i områden kommer öka (Andersson & Fransson 2008:95-96). 

 

Planeringshypotesen 
Andersson och Fransson (2008:97-104) tar upp flera hypoteser kring boendesegregation och vad det 
är som påverkar boendesegregationen. Exempelvis så innebär marknadshypotesen att segregerande 
effekter kommer uppstå om hyrorna varierar mellan olika stadsdelar och det finns skilda 
betalningsförmågor bland befolkningen. I Sverige har bruksvärdessystemet varit ett verktyg för att 
kontrollera de stora skillnader som annars uppkommer på en oreglerad marknad. Andersson och 
Fransson menar dock att den hypotes som borde framhållas är planeringshypotesen. 
Planeringshypotesen innebär att om bostadsområden planeras så att olika instanser ges kontroll över 
fördelningen av mark så kan effekter uppstå som gör det möjligt för andra hypoteser att verka. Det 
kan handla om direkt eller indirekt kontroll när det gäller olika byggherrar, hustyper, 
lägenhetsstorlek, vägdragning, kollektivtrafik m.m. En annan avgörande faktor kan vara bristande 
kontroll i planeringsprocessen från kommunens sida. Här tas byggandet av miljonprogrammet upp 
som planeringsexempel, där sammansättningen av upplåtelseformer påverkade utfallet i vilka 
hushåll, flyttningsmönster och ekonomiska grupper som bosatte sig i områdena - något som en 
senare del av avsnittet behandlar mer djupgående. 

 

2.1.3 Grannskapstanken som planeringsideal 
Enligt Roger Andersson (2008:119) kan boendesegregationen i Sverige idag ses som ett 
samhällsproblem. Men Andersson pekar även på att det samtidigt inte är länge sedan som ”social 
blandning” sågs som mindre önskvärt. Han hänvisar till att grannskapsförespråkare hävdade att det 
var viktigt att medlemmarna tillhörde samma klass eller social grupp för att grannskapet skulle kunna 
bli till en social enhet. 

Grannskapsidealets principer kommer ursprungligen från USA där en av de ledande amerikanska 
planerarna i början av 1900-talet, C.A. Perry, tog fram principer för hur en grannskapsenhet skulle 
fungera. Storleken på grannskapsenheten skulle motsvara upptagningsområdet för den lokala 
grundskolan, och enligt Perry var det sex fysiska element som behövdes för att skapa ett grannskap; 

- storleken skulle vara ca. 1000-5000 hushåll 

- gränserna skulle bestå av genomfartsvägar som länkade samman olika delar av staden 
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- tre till fyra öppna ytor för lek och rekreation skulle finnas 

- skola, kyrka och andra institutioner skulle placeras i mitten av området 

- affärer skulle ligga i utkanten för att förenkla transporter 

och 

- trafiksystemet inne i området skulle utformas för de boende, inte för genomfartstrafik 
(Persson 2001:152-153). 

Idéerna om grannskap var en reaktion på den okontrollerade stadstillväxt som skett i och med 
industrialismen och tankarna spred sig på olika sätt i Europa, med utgångspunkt i att planeringen ville 
skapa bättre levnadsförhållanden genom att arbeta med förutbestämda mål och ideal. I Sverige 
fanns det tankar kring att storstäderna inte gav tillräckligt underlag för gruppbildningar och 
samhörighetskänsla, eftersom människor med gemensamma intressen inte träffades så ofta i samlad 
grupp. I de svenska grannskapsidéerna fanns en föreställning att en rumslig närhet tillsammans med 
en lämplig stadsplanering skulle skapa en social närhet. Närheten ansågs i sin tur vara ett medel för 
att skapa trivsel, samhörighet och utveckla den demokratiska människan. Planerarnas syn på ett 
grannskap var att där skulle finnas ett stadsdelscentrum med butiker, medborgarhus och andra 
centrumfunktioner för att skapa en självständig stadsdel. Den tätare bebyggelsen med flerfamiljshus 
skulle läggas närmast centrumbildningen, medan en glesare egnahemsbebyggelse kunde placeras i 
utkanterna. Idealet innebar även att skolor skulle förläggas så att de kunde nås utan att behöva korsa 
genomfartsgator (Persson 2001:152-154). 

Grannskapsplanering började användas i Sverige i början av 1940-talet. Enheter byggdes till en början 
i storstäderna efter andra världskriget, men från mitten av 1950-talet blev det även vanligt i andra 
städer. Även under byggandet av miljonprogrammet användes grannskapsenheten som 
planeringspraxis när det bestämdes hur bostäder, service och trafik skulle ordnas (Sandstedt 
2001:331-333). Den fysiska utformningen av grannskapet speglar det fokus planeringen då hade på 
sociala och samhälleliga förändringar. Det handlade om att skapa välfärd och utveckling i en tid då 
familjelivet förändrades med två arbetande föräldrar. När folkhemmet byggdes så var 
funktionalismens tankar om funktionsseparering ideal – offentliga funktioner placerades i centrum 
med bostäderna runt omkring. Utomhusmiljön planerades ofta sparsamt och det var vanligt med 
öppna eller inga gårdsbildningar (Tunström 2005:62). 

Ett syfte med grannskapsplaneringen var att skapa en lokal offentlighet för att få en känsla av 
medborgarskap på den lokala nivån. Målet var att skapa en tät gemenskapskänsla och att större 
delen av vardagslivet kunde ske inom gränsen för närområdet. På den tiden när idealet slog igenom 
var det möjligt att tillgodose det som människor efterfrågade för service och fritid inom närområdet, 
mycket beroende på att det fanns ett starkt hemmafruideal. Persson (2001:156-161) tar upp att det 
finns en paradox med det svenska bostadsbyggandet; det fanns en önskan att skapa många lokala 
offentliga miljöer, men planeringen av närområdena bidrog istället till en ökad privatisering av livet. 
Det offentliga livet uteblev och det som föredrogs var istället ett mer privat familjeliv hemma i 
bostaden. 

Idag går det enligt Persson (2001:161-165) att säga att grannskapstanken är otidsenlig, eftersom det 
bygger på att det ska vara gångavstånd till skolor och service. Idag handlar det till större grad om 
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valfrihet än närhet, vilket gör att förutsättningarna för ett grannskapsideal  inte är realistiskt. Persson 
vill ändå inte förkasta idealets grundtankar, beroende på att det finns människor som inte kan välja 
en livsform som innebär ökad valfrihet. Den lokala offentligheten är enligt Persson alltid viktig för 
grupper som t.ex. barn, sjuka och pensionärer. Hans slutsats är att planeringen bör ta hänsyn både 
till det lokala och till den utveckling som ger oss större valfrihet. Det handlar om att se till att det går 
att skapa rörlighet och kontakt med omvärlden, samtidigt som den lokala identiteten och offentligen 
stärks. Samtidigt pekar Persson på den kritik som finns mot grannskapsidealets bild av hur det 
offentliga livet ska fungera i ett närområde. Kritiken handlar om att de eventuella resultaten som ett 
grannskap leder till är tveksamma och att det istället finns en risk för likformighet och segregation. 
Annan kritik handlar om realismen i grannskapsidealet och att det inte går att uppfylla av olika skäl, 
bl.a. att det går att ifrågasätta hur människor vill och bör leva. 

 

2.1.4 Bostadspolitiken 
Bostadspolitiken under efterkrigstiden hade stora problem att lösa med hemlöshet, bostadsbrist, låg 
boendestandard och trångboddhet i städerna. Den bostadspolitik som då togs fram har haft stor 
betydelse för segregationens utveckling enligt Molina (2005:108). Karin Borevi (2001:320-323) tar i 
en artikel upp på vilket sätt boendesegregation har uppfattats som ett problem inom den svenska 
bostadspolitiken och vilka åtgärder som har föreslagits. Artikeln bygger på tre bostadspolitiska 
utredningar - SOU 1975:51, SOU 1986:5 och SOU 1996:156. I boendeutredningens betänkande från 
1975 sågs en blandning av befolkningen som målet och en allsidighet var det som skulle eftersträvas i 
alla bostadsområden, oavsett om de var rika eller fattiga. Samtidigt ses det som positivt för 
framförallt barn att växa upp i en befolkningsmässig homogenitet, vilket visar på en spänning mellan 
vad som anses bäst för individen kontra allmänheten. 

Bostadskommittén 1986 var fortfarande inriktad på att skapa en allsidighet i 
befolkningssammansättningen, men enligt Borevi (2001:320-323) fanns ett tydligare fokus på att 
hantera segregationen direkt i de utsatta områdena. Segregation sågs som ett problem som drabbar 
vissa befolkningskategorier, något som sedan förstärktes under 1990-talet när riktade insatser mot 
”utsatta” områden ansågs vara lösningen. I bostadskommitténs betänkande från 1996 finns det 
generella målet om allsidighet i boendet inte längre kvar. Ett samordnat program för att motverka 
segregationen föreslogs då, något som ledde till den nya storstadspolitiken. Borevi konstaterar alltså 
att bostadspolitiken har gått från att utgå från en generell blandningsstrategi till att satsa på riktade 
åtgärder till de områden som anses svaga. 

 

Invandrartätt eller svenskglest? 
Det senaste halvseklet har Sverige genomgått en förändring i form av en växande medelklass, 
kvinnors inträde på arbetsmarknaden, en ökad andel ensamboende och ett betydande 
befolkningstillskott har skett genom invandring. Bostadspolitiken har sedan 1970-talet varit inriktad 
på att skapa den sociala blandning som tidigare inte var önskvärd. Paradoxen är däremot att den 
sociala och etniska segregationen istället har förstärkts sedan dess (Andersson 2008:119-120).  

Orrskog (2005:36) menar att det är medelklassens föreställning om vad som är en god bostad som 
dominerar inom svensk stadsbyggnad idag. Det innebär att hög- och medelinkomsttagare flyttar ifrån 
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de områden som inte matchar deras föreställning. En segregation skapas, och enligt Orrskog är den 
rumsliga klassuppdelningen idag större än på länge. Magnusson Turner (2008:19-20) menar att det i 
den allmänna debatten talas om ett delat samhälle och en stark uppdelning mellan hushåll som är 
resursstarka och resurssvaga. De hushåll som saknar ekonomiska och sociala förutsättningar och har 
mindre möjligheter att påverka samhällets utveckling har en tendens att samlas i mindre attraktiva 
bostadsområden. Områdena karaktäriseras av storskalighet, anonymitet, otrygghet, bristande service 
och kommunikationer. Men en stor del av den etniska boendesegregationen bör ses i relation till en 
underliggande socioekonomisk segregation som påverkas av att de som invandrat är nya på 
bostadsmarknaden och att de i allmänhet har en annorlunda socioekonomisk sammansättning än 
vad infödda svenskar har. 

De bostäder som byggdes under 1950- och 1960-talet hade som mål att bygga bort den tidens 
bostadsbrist, trångboddhet och låga standard. Byggnadstekniken gick under den här tiden över till att 
bli industrialiserat och byggde på effektivitet och storskalighet. Mellan åren 1965 och 1974 byggdes 
det så kallade Miljonprogrammet vars syfte var att tillgodose den efterfrågan på bostäder som fanns. 
Upplåtelseformen dominerades vanligen av hyresrätter, ibland med så mycket som 70-100% av 
bostadsbeståndet (Andersson 2008:128, 133). Kort därefter, i slutet på 1970-talet, fick svenska 
hushåll bättre ekonomiska förutsättningar, vilket tillsammans med ett nytt subventionssystem ledde 
till en ökad efterfrågan och produktion av småhus. Situationen på bostadsmarknaden ledde till att 
lägenheter i miljonprogramsområde stod tomma, främst i de allmännyttiga bostadsområdena i 
förorterna. Lägenheterna var av god kvalitet, men det storskaliga uppförandet och bristen på 
kvalitativa utemiljöer utsattes för kritik. Den socioekonomiska segregationen som funnits med länge i 
svensk historia, bl.a. med arbetarstadsdelar och trädgårdsstäder för tjänstemän, kompletterades 
snart med en etnisk segregation, då nyanlända till Sverige placerades ut i de lediga kommunala 
hyresbostäderna (Magnusson Turner 2008:14-15). 

Problemet med segregationen i Miljonprogramsförorterna definieras enligt Molina (2005:106) utifrån 
själva platserna och invånarna som bor där. Det som saknas i debatten är andra former av 
segregerade områden där höginkomsttagare dominerar och invånare med utländsk bakgrund i stort 
sett inte är representerade. Molina menar att det skapas mentala barriärer och en förstärkt Vi-Dom 
uppdelning mellan olika delar av stadsrummet. Att tala om ”invandrartäta” bostadsområden är enligt 
Andersson (2008:127, 143) inte rättvist – det borde istället talas om svenskglesa bostadsområden för 
att uppmärksamma den svenskfödda befolkningens flyttningar och bostadsval. Sverigefödda hushåll 
har i genomsnitt en högre inkomst än invandrade hushåll, särskilt gentemot de som kommer utanför 
Europa, vilket ger svenska hushåll en större valmöjlighet på bostadsmarknaden. Valen som de 
svenska hushållen gör kan därför resultera i en etnisk boendesegregation. Åsa Bråmå (2006:48-51) 
visar att det inte handlar om att majoritetsbefolkningen väljer att flytta från de svenskglesa 
områdena – det är snarare så att majoritetssvenskarna från början undviker de områden som har en 
hög andel invandrare. 

Boendesegregationen är enligt Molina (2005:109) ett resultat av att individer och familjer som har 
haft ekonomiska resurser har kunnat förverkliga sin bostadsdröm och kunnat samlas i attraktivare 
områden. Samma bostadspolitik har gjort att de som inte har lika stora resurser inte har kunnat välja 
på samma sätt. Boendesegregationen kan därför sägas vara en av folkhemmets paradoxer. Enligt 
Molina är det två aktörer som sticker ut när det gäller skapandet av segregation; för det första 
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bostadspolitiken och stadsplaneringen och för det andra massmedierna. Hon belyser vikten av att 
skapa en politisk vilja för att nå ett socialt rättvist boende i Sverige (Molina 2005:112-114). 

 

Idag: Blandade upplåtelseformer och områdesfokus 
När det gäller segregation idag så anses problemet och lösningen från politiskt håll ofta ligga i just de 
segregerade områdena. Men forskare menar att det är lika viktigt att fokusera på de områden som 
anses vara integrerade och dess invånare, för att se hur de påverkar bilden av segregationen 
(Bradley, Broms Wessel & Tunström 2005:23). Andersson (2008:153-155) menar att politikerna 
fortsätter att se segregationen som ett problem för de specifikt utsatta stadsdelarna, inte för hela 
staden. Ett argument är att arbetet med de lokala utvecklingsavtalen fortsätter, vilket var ett uttryck 
för antisegregationspolitik och den s.k. storstadssatsningen från den socialdemokratiska regeringen i 
slutet av 1990-talet. Avtalen lägger fokus på åtgärder i just de segregerade stadsdelarna. 

Allmännyttans historia har sin grund i den sociala bostadspolitik som växte fram under 1940-talet. 
Den välfärdspolitik som då etablerades skulle förverkligas genom hyresboendet, och ansvaret lades 
ut på kommunerna och de allmännyttiga bostadsföretagen. Sedan dess har synen på hyresrätten och 
allmännyttan förändrats, och med den avreglering på bostadsmarknaden som skedde i början på 
1990-talet tappade allmännyttan sin särställning. Den sittande borgerliga regeringen har enligt 
Magnusson Turner (2008:15-16) som ståndpunkt att blandade upplåtelseformer främjar en 
socioekonomisk blandning av befolkningen. Rätten till att äga sin bostad ses därigenom som ideal 
och omvandlingen till bostadsrätter är idag ett starkt mål för att minska boendesegregationen. 

 

2.1.5 Sammanfattning 
Boendesegregation innebär att olika samhällsgrupper bor geografiskt och socialt åtskilda, något som 
idag gäller för hela stadsdelar. Forskningen visar inget entydigt svar på vad det är som påverkar 
segregationen, men det kan konstateras att upplåtelseformer och infödda svenskars aktiva val spelar 
en stor roll i skapandet av segregerade områden. 

Den fysiska planeringen anses vara styrande för hur områdena utvecklas när det gäller olika 
byggherrar, hustyper, lägenhetsstorlek m.m. Den grannskapsplanering som var idealet under stor del 
av 1900-talet anses ha bidragit till boendesegregationen i Sverige med sitt underliggande ideal om 
homogena områden. Tanken om närhet och gemenskap känns avlägsen i ett samhälle som idag 
präglas av valfrihet och privatliv. 

Samtidigt som problem med bostadsbrist och trångboddhet har lösts så har segregationen i 
områdena ökat, vilket kan förklaras med att alla grupper inte har lika ekonomiska och sociala 
förutsättningar. Bostadspolitiken har gått från att ha ett fokus på att skapa en generell blandning i 
bostadsområdena till att satsa på riktade åtgärder i utsatta områden. Idag anses en blandning av 
upplåtelseformer främja en socioekonomisk blandning, men politiken har ett fortsatt fokus på att 
främja åtgärder i de utsatta stadsdelarna. 
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2.2 Att planera för integration 
 

2.2.1 Integrationsbegreppet 
Jämfört med hur svenska städer såg ut för drygt 30 år sedan så är det idag en betydligt mer blandad 
sammansättning såväl etniskt som familjemässigt. Samtidigt präglas vårt samhälle av 
socioekonomiska klyftor och boendesegregation. Stadsplaneringen har här enligt forskare ett ansvar 
att skapa ett samhälle som främjar integration och rättvisa (Bradley, Broms Wessel & Tunström 
2005:16). Men på vilket sätt kan begreppet integration ställas mot boendesegregation? Margareta 
Popoola (2008:189, 195) menar att begreppen segregation och integration har ställts upp som 
varandras motsatser och att det blivit till en dikotomi där det ena utesluter det andra. Integration 
bygger på att det finns en segregation att förhålla sig till. Segregationsprocesserna hålls på så sätt vid 
liv enligt Popoola, eftersom om segregationen skulle upphöra så finns det inget att integrera. 

Integration som begrepp används enligt Popoola (2008:192) som ett politiskt honnörsord i flera 
sammanhang och ges en mängd betydelser. Det skiljs tydligt från begreppet assimilation, vilket står 
för en process när en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin 
egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. Integrationsbegreppet har sitt ursprung i 
det latinska ordet integer som bl.a. står för hel, oskadad, oförminskad. Olika delar ska kunna förenas 
till en helhet utan att de enskilda delarna påverkas eller försvinner i helheten. Popoola menar att det 
finns en paradox i resonemanget, eftersom en långt gående integrationsprocess kan leda till att det 
blir en enda helhet. Att sträva efter integration istället för segregation tycks enligt Popoola 
(2008:195) vara en strävan efter att skapa social närhet mellan olika samhällsklasser eller etniska 
grupper. En närhet mellan olika befolkningsgrupper bygger på att det finns en närhet inom 
befolkningsgrupper, annars går det inte att förhålla sig till någon identifierbar befolkningsgrupp. 

 

2.2.2 Blandningspolitiken och integration 
Det konstaterades i föregående avsnitt att det satsas på en blandningspolitik för att motverka 
boendesegregationen. Planeringen kan verka för att få till en befolkningsmässig blandning inom ett 
bostadsområde, vilket kan leda till att olika befolkningsgrupper lever i närheten av varandra. Men 
Popoola menar att bara för att den geografiska närheten har skapats så behöver de olika grupperna 
inte uppleva ökad jämlikhet eller social närhet till varandra. Området kan då ge en skenbar bild av att 
vara integrerat. Även om det finns en geografisk närhet så kan sociala, ekonomiska och kulturella 
villkor vara olika (Popoola 2008:197-199). 

I ett område som domineras av hyresbostäder spelar hyresvärdarna en stor roll i hur heterogen 
befolkningssammansättningen faktiskt blir. Enligt studier så har fastighetsägare stor del i att 
segregationsprocesser uppstår och att de befästs. Det är de som styr inflyttningen till fastigheterna 
och aktivt väljer ut hyresgäster som de vill teckna kontrakt med. Som exempel kan hyresnivåer och 
krav på att kunna uppvisa fast arbete bidra till att stänga ute vissa grupper från bostadsområden 
(Popoola 2008:207, 228). 

Dessutom visar forskning att de stora byggbolagen i Sverige verkar lägga fokus på den svenska 
medelklassen som har råd att köpa nyproducerade bostäder, vilket i sig inte bidrar positivt till 
integrationen i stadsdelar där det byggs nyproducerade bostäder (Bradley 2005:176). 
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2.2.3 Dagens planeringsideal och synen på integration 
Orrskog (2005:34) lyfter fram att dagens stadsbyggnad generellt har ett starkt fokus på att omvandla 
gamla industriområden, rangerbangårdar och hamnar för att visa att staden är på väg in i det ”nya” 
tjänste- eller kunskapssamhället. Dessa områden är ofta centralt belägna, vilket ger höga markpriser 
och exklusivare bostadsområden. En annan ambition inom stadsbyggnad menar Orrskog är att bygga 
ihop förortsenklaverna, eftersom det finns en tro på att det kan stärka städerna och göra dem mer 
intressanta för den typen av ”spännande” människor som staden vill locka till sig. 

Enligt forskare finns det idag ett starkt fokus på just den täta rutnätsstaden eller småstaden inom 
svensk stadsplanering. Efterkrigstidens förorter målas upp som en motbild; betong, enformighet och 
funktionsuppdelning ses inte som eftersträvansvärt. Forskare hävdar utifrån resonemang kring detta 
att nyurbanismen, som ursprungligen är ett ideal från USA, växer sig allt starkare även i Sverige 
(Bradley, Broms Wessel & Tunström 2005:14-15). Nyurbanismen kan idag ses som en 
stadsbyggnadshegemoni - alla tycks veta vad som är en ”bra” stad (Raattamaa 2005:205). 

Förespråkare för nyurbanismen argumenterar för områden med en mänsklig skala och en blandning 
av såväl funktioner som befolkning. Idealet är en motreaktion på den utglesning av städer, s.k. 
sprawl, som skett de senaste årtiondena. Kritiken handlar inte bara om förlusten av offentliga rum, 
utan även om konsekvenserna som det utökade bilberoendet fått för stadsplaneringen. Sprawl anses 
bidra till att enformiga och segregerade områden skapas. Alternativet som presenteras är 
bostadsområden som bygger på den traditionella stadens uppbyggnad med bostäder, grönområden 
och skolor som placeras på gångavstånd från servicefunktioner och jobb. Just det fotgängarvänliga 
perspektivet är det som lyfts fram som viktigt – det måste till en planering där fotgängare prioriteras 
för att stimulera en utveckling som leder bort från bilberoendet (Calthorpe 1993:15-17). 

Den traditionella staden ses alltså som förebild när det gäller att skapa integration, främst för att 
avstånden mellan olika grupper och funktioner blir mindre och dessutom gångvänliga. Det ledde 
enligt Calthorpe (1993:21) till att möjligheten till kontakt var större förr. Calthorpe (1993:23, 37) 
menar att förortslivet har lett till att det privata livet har tagit överhand och att de offentliga 
platserna måste få större utrymme om den lokala kontakten och identiteten ska återfås. Ett annat 
sätt att få människor att träffas är enligt honom att bygga ut kollektivtrafiken och få folk att resa 
kollektivt. 

I The Charter of the New Urbanism finns de nyurbanistiska värderingarna och designprinciperna 
sammanfattade. På områdesnivå rekommenderar nyurbanismen en funktionsblandning av bostäder, 
arbete, service och offentliga platser. Målet är att skapa närhet mellan bostad och arbete och göra 
det möjligt för invånarna att gå eller cykla till sina målpunkter. Ett mål är att minska bilberoendet 
med hjälp av kollektiva transporter, företrädesvis spårbundna sådana. Designen av områden ska utgå 
från att skapa en lokal identitet som gärna får bygga på det som är historiskt specifikt för platsen 
(Congress for the New Urbanism 2000). 

 

Kritik mot nyurbanismen 
Nyurbanismen som doktrin har ett starkt fokus på att skapa en mångfald och verka mot en 
segregation i samhället, men enligt forskaren Kristen Day (2003:84) så saknas det övertygande 
praktiska strategier som visar att det går att skapa en mångfald enligt deras ideal. Day menar att det 
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fokus som nyurbanismen har på att skapa mångfald främst handlar om att blanda upplåtelseformer 
och boendepriser i ett område. Det finns alltså en tro på att människor i olika åldrar, med olika 
etniskt ursprung och med olika inkomstnivåer skulle mötas dagligen i ett sådant område. 

Day (2003:87) menar att nyurbanismen ställer sig bakom grannskapsidealet filosofiskt sett utan att 
ifrågasätta vad det egentligen står för. För nyurbanister verkar det självklart att det är ett grannskap 
som skapas i ett väldesignat område där olika grupper av människor bor. Day vill istället lyfta fram 
det ideal som Iris Marion Young argumenterat för – ett city life där skillnader mellan grupper 
existerar och identiteter, livsstilar och värden får fortsätta präglas av skillnader. Ett sådant ideal 
kunde enligt Day passa bättre än grannskap för områden där det är tänkt att en mångfald av invånare 
ska bo (Day 2003:87). 

Även Leonie Sandercock kritiserar nyurbanismens grannskapsideal och menar att det är en nostalgisk 
reaktion på rädslan av att möta det nya postmoderna samhället: 

This is the flight from metropolis to ”community”, an attempt to turn away from the challenges 
of the present, and return to an imagined pre-industrial golden age of extended families living 
in small villages, engaged in face-to-face relations. But this ideal fails to acknowledge that pre-
industrial life was in fact embedded in a highly unequal, feudal, patriarchal, and imperialist 
society (Sandercock 1998:194). 

Det som Day (2003:88) kommer fram till i sin undersökning om nyurbanism och planering för 
mångfald är att lösningar på sociala problem inte alltid går att nå enbart med fysiska förändringar av 
ett område. För grupper som har det svårt ställt ekonomiskt, är arbetslösa eller har dåliga skolor så 
behöver fysiska förändringar inte vara det som prioriteras. Om design och planering är det första 
steget i en förändringsprocess av ett område så kan det leda till oenighet, eftersom känslan av 
exkludering blir påtaglig. Day förespråkar istället att första steget i planeringen bör vara att bygga 
upp ett förtroende och urskilja vad olika grupper har för likheter och skillnader, för att sedan i ett 
andra steg kunna diskutera vad som bör prioriteras när det gäller planering och design av området. 

 

2.2.4 Mångfald och en rättvis stad 
Ett planeringsideal som nyurbanismen verkar ha svårt att skapa blandade och levande städer. Det 
finns, som visat, kritik mot idealet, men det finns också de som visar på andra sätt än bara just fysisk  
planering för att skapa en integration och mångfald – ett exempel är teorin om den rättvisa staden. 

Enligt Susan Fainstein (2005:16) är det inte så enkelt att planera för mångfald som att använda 
nyurbanistiska ideal med en blandning av byggnader och prisnivåer och en välfungerande 
kollektivtrafik. Hon menar att den typen av planering kan bidra med fysiska förutsättningar för bättre 
kvalitet för boende och turister, men att det som är avgörande för att skapa respekt och ökad 
jämlikhet i staden ändå är att det finns en politisk medvetenhet på nationell och lokal nivå. Fainstein 
(2005:3-5) menar att det fokus som planeringen idag har på att skapa mångfald är en motreaktion på 
hur planeringen tidigare ville skapa ordning och effektivitet. Den typen av planering ses nu som 
alltför enformig och anses ha stängt ute vissa grupper. Författare har sedan 1960-talet argumenterat 
för en stadsplanering som skapar fysisk och social heterogenitet. För planeringens del menar 
Fainstein att det är Jane Jacobs som haft störst inflytande. Jacobs förordar en funktionsblandning för 
att skapa en ekonomisk och social mångfald. Den ”riktiga”, äldre staden ses som ideal, där möten 
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mellan främlingar sker och där det finns en blandning av aktiviteter. Jacobs syn på staden som 
ekonomisk drivkraft är enligt Fainstein samma som Rickard Floridas – de menar båda två att städers 
mångfald stimulerar kreativitet. 

Richard Sennett (1999:128-134) menar att städer idag visar upp en mångfald i 
befolkningssammansättning och att stadsdelar präglas av olika kulturer, men det betyder inte att 
städerna faktiskt är blandade och att olika grupper träffas eller blandas med varandra. Min tolkning 
av Sennett är att han menar att det behövs en diskussion mellan grupper och att de interagerar och 
konfronteras med varandra för att det ska kunna skapas en förståelse mellan dem. De sociala 
konflikterna som skapas genom att människor talar med varandra är det som behövs för att det ska 
gå att tala om en mångfald i städerna. Det handlar om att upptäcka varandras olikheter, vilket alltså 
inte stämmer överrens med bilden av mångfald som en plats där alla har det bra och umgås på 
fritiden. Stadsplaneringen kan arbeta för att skapa förutsättningar för en blandad stad, men enligt 
Sennett leder det inte per automatik till den mångfald som föreställs. 

Frågan är vilken typ av planering som skapar mångfald och om det går att planera för det medvetet. 
Fainstein (2005:6) pekar på att planeringsområden som haft som mål att skapa en mångfald ofta inte 
ses som äkta utan snarare ger uttryck för en skenbild. Jacobs argumenterar för att marknaden 
historiskt sett har lyckats skapa en mångfald i staden, men Fainstein menar att det inte är möjligt att 
jämföra dagens globala marknadsekonomi med den lokala ekonomi som städer utvecklades ur förr. 
En mångfald skapades förr av att det fanns flera ägare till mindre tomter, medan utvecklingen idag 
har ersatts av större utvecklingsområden som liknar varandra till form och utseende. 

En annan fråga som Fainstein (2005:9-10) ställer sig är om det verkligen är en blandning av 
funktioner och strukturer som bidrar till att skapa social mångfald. Hon tar exemplet Amsterdam för 
att visa att det där till stor del handlar om statens arbete med sociala program och bidrag för att 
utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan medborgarna. Den fysiska formen är då inte det 
avgörande för att skapa en blandning, eftersom områden med liknande arkitektur ändå kan vara 
blandade socialt. Istället för att enbart fokusera på att planera för mångfald argumenterar Fainstein 
(2005:14-16) för ett skapande av modellen ”the just city” där flera värden, så som demokrati, 
jämlikhet, mångfald, tillväxt och hållbarhet, måste skapas. Återigen använder hon Amsterdam som 
exempel för att visa på vikten av ett nationellt system som utjämnar skillnaderna mellan grupper 
med olika inkomst eller etniskt ursprung. Det gör att staden inte får områden som är helt homogena. 
Fainstein menar att det är lätt att falla för trender som t.ex. mångfald och kreativitet, men att utfallet 
beror på den nationella politiska kontexten och om det bidrar till att skapa en mer rättvis stad. 

 

2.2.5 En förändrad planerarroll 
Leonie Sandercock (1998:183) menar att modernismen snarare stod för enhetlighet och enformighet 
än för skillnader och mångfald. I framtidens städer behövs ett omvänt fokus, eftersom städer idag 
snarare präglas av multikulturalism. Sandercock (1998:163-164) menar att det behövs en ny typ av 
planering i det postmoderna samhälle vi lever i idag – en planering som tar hänsyn till den kulturella 
mångfald som städer idag präglas av. Sandercock kallar sin utopi för cosmopolis - en utopi som inte 
handlar om något ideal för hur städer ska utformas rent fysiskt utan istället är mer inriktad på en 
strävan efter en planering som tar hänsyn och ger plats åt alla. Att städer har blivit mer heterogena 
befolkningsmässigt har skapat en rädsla för ”den andre”, något som i utopin är viktigt att motverka. 
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Kunskap handlar enligt Sandercock (1998:216-217) om att känna till saker, vilket betyder att det i 
dagens planering behövs en mer demokratisk och kulturellt inkluderande planering. Som planerare 
är det enligt henne viktigt att förstå att kunskap utgår från maktrelationer och är socialt konstruerad 
utifrån en viss historisk kontext och ett visst sätt att prata om saker. En god planerare är den som 
lyckas samla in allas kunskaper utan att favorisera någon särskilt. 

Den svenska kommunala planeringen hade fram till 1960-talet fokus på markanvändningsplanering 
och var under välfärdsuppbyggnaden omfattande och ambitiös. Men under 1970-talet flyttades 
fokus från den storskaliga planeringen till ekonomi- och förvaltningsfrågor. Det berodde till stor del 
på den ekonomiska kris som då uppstod, men även på att nya sociala rörelser växte fram och 
ifrågasatte den moderna planeringen (Khakee & Elander 2001:232-233). Den planerarroll som sedan 
präglat svensk samhällsplanering är enligt Khakee & Elander (2001:236-246) både en 
förhandlingsplanering och kommunikativ planering. När den långsiktiga planeringen försvann 
uppstod en typ av projektplanering där det blev vanligt med överrenskommelser mellan den privata 
sidan och kommunen. Den typen av förhandlingsplanering sker bakom stängda dörrar för 
medborgarna, vilket står i motsats till den kommunikativa planeringsteorin där syftet är att uppnå 
konsensus mellan alla medverkande. Khakee & Elander (2001:246-248) menar att den 
kommunikativa planeringen är den som lyfts fram i debatten som eftersträvansvärd, men att 
förhandlingsplaneringen är vanligt förekommande ute i kommunerna. Planeringen antar två läger – 
den är förhandlande när näringslivet kräver det och kommunikativ när kommunen vill skapa en 
hållbar utveckling tillsammans med medborgarna. Detta skapar en förvirring hos medborgarna som 
ibland får delta på fulla villkor men ibland inte ges någon som helst insyn i planeringen. 

Bradley, Broms Wessel & Tunström (2005:17-18) menar att när det nu argumenteras för en rättvis 
planering där olikhet är det som främjas så behöver den offentligt anställda planeraren anta en roll 
som främjar mångfald och tar hänsyn till marginaliserade grupper. Ett problem är att vissa grupper är 
starkare än andra när det gäller att få sina röster hörda i planeringsprocessen, något som planerare 
föreslås arbeta mot genom att aktivt söka kunskap utanför de traditionella källorna. Det kan handla 
om ungdomsgårdar, köpcenter eller att undersöka hur olika grupper faktiskt använder stadsrummen. 
Orrskog & Bradley (2006:133-135) tar det ett steg längre och argumenterar för att det behövs en typ 
av advokatplanering i Sverige med planerare som står utanför staten och kommunens fysiska 
planering. Dessa planerare ska verka för sårbara och marginaliserade grupper och intressen genom 
att lyssna till och föra fram deras perspektiv. Anledningen till att Orrskog & Bradley vill se en sådan 
utomstående roll beror på att de anser att dagens planerare är för låsta till den kommunala politiken 
och ett beslutsfattande som inte alltid tar hänsyn till flera perspektiv. De menar att svenska planerare 
inte arbetar så proaktivt som de borde göra inom den kommunala ramen, där fokus istället ofta 
ligger på ekonomi och politiska beslut. 

Bradley, Broms Wessel & Tunström (2005:21) menar att den svenska samhälls- och stadsplaneringen 
fortfarande präglas av ett modernistiskt och positivistiskt tänkande. Det handlar om att hitta neutrala 
och samhällsoptimala lösningar som ska vara till för det allmännas bästa - vilket i sig bygger på en 
föreställning om att det finns en någorlunda homogen befolkning som kan ha ett gemensamt 
slutgiltigt mål. De senaste decennierna har postmodernistiska idéer kritiserat ett sådant synsätt, 
eftersom det inte anses stå för olikhet och förändring. Broms Wessel (2005:213) beskriver att 
övergripande lösningar traditionellt sett varit målet inom planering och arkitektur. Det som har setts 
som den bästa och mest effektiva lösningen för den stora massan har varit den vinnande, men det är 
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alltid någon grupp som inte drar fördel av en sådan planering. Idag finns det en ökad medvetenhet 
om att livssituationer och verklighetsuppfattningar skiljer sig mellan människor, och därmed finns det 
ett behov av en planering som tar hänsyn till marginaliserade perspektiv. Broms Wessel (2005:222-
225) menar att planeraren måste låta andra uttala sig om fysisk form för att få en djupare förståelse 
för samhällsproblem. Han argumenterar även för en offentlig planering som kan komplettera där 
vinstdrivande företag inte ser någon drivkraft – som t.ex. i periferi och mellanrum i staden. Det är 
områden som inte marknaden ensam klarar av och där det kommunala planmonopolet måste hitta 
sitt sätt att stödja utvecklingen. 

Planeraren behöver alltså enligt forskare inse att det är viktigt att andras erfarenheter, önskemål och 
behov lyfts fram, något som ger en bild av att det behövs en lyssnande planerare. Kunskap är makt 
och personer som har makt tenderar att definiera vad som är ”sant”, så även i 
planeringssammanhang. Även om det är politikerna som fattar de slutgiltiga besluten så har 
planerarna inflytande och måste i sin roll reflektera över vilka röster som hörs och vilka som deltagit i 
planeringen (Bradley, Broms Wessel & Tunström 2005:21-22). Lilja (2002:4-5) menar att det behövs 
kunskap inifrån om förorternas mänskliga kvaliteter för att ta hänsyn till kulturella och sociala 
skillnader. Även Orrskog (2005:38) hävdar att det behövs en lyssnande planering som tar hänsyn till 
de olika berättelser om samhället som finns. Planerarens roll blir då att skapa dialog och ha förmågan 
att lyssna. Enligt Orrskog behöver fokus särskilt ligga på att lyssna på svagare gruppers berättelser, 
eftersom de idag inte gör sig hörda i planeringsprocessen. 

 

2.2.6 Identitet och mötesplatser – det offentliga rummets betydelse 
Dolores Hayden (1995 i Sandercock 1998:208) menar att offentliga platser är viktiga för att skapa en 
känsla av kulturell tillhörighet och samtidigt vara en plats där mångfald kan upplevas och bli 
respekterat. Det handlar om att uppmärksamma att det finns platser som har ett värde och utgör 
viktiga minnen för människor, även om det inte är uttalat av den breda massan. Iris Marion Young 
menar att om stadslivet ska handla om att möta främlingar i det offentliga rummet så måste rum 
skapas som uppmanar till dessa möten mellan olika sociala grupper. Det största hotet mot den typen 
av rum är att planerare tenderar att motverka den utvecklingen, eftersom rädsla för det okända tar 
överhand (Young 1990:237 i Sandercock 1998:210). Enligt Sandercock (1998:213-214) lade den 
rationella planeraren fokus på att kontrollera det offentliga såväl som det privata rummet, vem som 
använder det och på vilket sätt. Hon ställer sig bakom Young´s resonemang och menar att det behövs 
en mångfald av platser så att människor trots olika kulturella bakgrunder kan känna sina minnen, 
önskningar och en slags själslighet i staden. 

Sören Olsson (1998:75-78) menar att stråk har fått en allt större betydelse för det offentliga 
stadslivet jämfört med torg och platser. Olsson beskriver torg och platser som statiska - de är helt 
enkelt ett ställe att vistas på. En gata eller ett stråk uppmuntrar däremot till rörelse, samtidigt som 
det också finns plats för att slå sig ned längs med stråket. Kombinationen av folk som rör sig och 
sitter ned skapar en attraktivitet hos stråken som skiljer dem från flera torg och platser. Gatans 
rörelse som ger möjlighet till nya och varierande intryck är enligt Olsson en tydlig postmodern 
hållning som också hör samman med önskan om att bli sedd och se andra. 

Olsson (1998:106-107) menar att en viktig anledning till att ha ett rikt offentligt liv är för att skapa 
tolerans mellan olika grupper i samhället. På de offentliga platserna kan möten ske mellan unga, 
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gamla, olika samhällsklasser och olika etniska eller kulturella grupper. Det lär oss något om 
variationen och om likheter och olikheter i ett samhälle som präglas av olikheter och segregerade 
miljöer. En annan anledning till att ha ett rikt offentligt liv är enligt Olsson (1998:108) att det 
offentliga livet är viktigt för att skapa en identitet och samhörighet. Offentliga rum skapar en känsla 
av delaktighet och behövs för att skapa möten mellan människor – inte minst i utsatta förorter där 
den lokala identiteten kan behöva förstärkas. 

Det är idag vanligt att marknadsföra stadsrummet och Catharina Thörn (2006:307) tar upp att det 
även har inneburit att etnicitet har blivit en del av det kommersiella. Att det finns en närvaro av 
kulturella minoriteter i staden ses som positivt, eftersom det går att marknadsföra som t.ex. exotiskt 
och göra ett varumärke för en stadsdel. Men de offentliga rum som skapas idag är inte alltid så 
offentliga som benämningen tycks påvisa. Thörn (2006:311) menar att det inom stadsplaneringen 
alltid funnits strategier för att skapa ordning och kontroll, och ett sätt att göra det på idag är att göra 
de offentliga rummen exklusiva så att inte alla ges tillträde. Ett exempel är affärsgallerior där 
besökarna kan uppleva ”mångfald” på ett starkt kontrollerat och säkert sätt med hjälp av 
säkerhetsvakter, och där de fattiga och hemlösa känner av de tydliga gränser som skapas i denna 
privatisering av offentliga rum. Det finns en risk att även de övriga stadsrummen utvecklar sådana 
här gränser, eftersom privata intressen ges allt större inflytande över t.ex. områdena närmast 
butiker. Det är vanligt att offentliga platser städas upp och ”disneyfieras” för att utgöra en säker plats 
för konsumtion och turism. Dessa platser beskrivs ofta som mindre autentiska och levande än de var 
förut, som t.ex. Times Square i New York (Sennett 1999:129). Idag är det vanligt att kommunerna 
saknar resurser att ta hand om de allmänna platserna och ansvaret läggs då istället över på privata 
ägare. Problemet är att de privata bolagen inte är intresserade av att sköta en allmän plats, eftersom 
det ger ökade kostnader (Bradley 2005:178). 

Bradley, Broms Wessel & Tunström (2005:18) menar att stadsplaneringen genom tiderna har haft 
fokus på att skapa ordning bland folkträngsel, trafikkaos, oroligheter m.m. Viljan att skapa denna 
ordning har på sina håll lett till att det som ses som oanständigt har städats undan och att platser där 
möten mellan olika grupper kan ske inte har blivit till. Fokus ligger idag på ett stadsbyggande som ska 
verka för spontana möten och miljöer som är kreativa och spännande. Problemet som forskarna 
belyser är att det inte blir så levande och spontana miljöer i verkligheten - istället skapas en slags 
kontrollerad heterogenitet. 

En grundtanke med det offentliga rummet är att det ska vara till för det allmänna och därmed skilja 
sig från det privata rummet. Att ha tillgång till det offentliga rummet blir därför en demokratifråga. 
Det offentliga rummet kan definieras på tre sätt; en plats för kommers, en plats för skådespel och 
nöjen samt en arena för möten (även politiska sådana). Samhällets konflikter och ojämlikheter borde 
ha en chans att synas i detta rum, men när vissa grupper exkluderas fungerar det inte så. Men det är 
viktigt att komma ihåg att offentliga rum aldrig har varit helt öppna – däremot pågår en ständig kamp 
om att ta platser i anspråk och det offentliga rummet blir därför ett rum som omskapas hela tiden 
(Thörn 2006:314). Borret (2005:96) menar att det finns en romantisering av det urbana offentliga 
rummet. Det verkar finnas en tro på att det rummet var till för alla och att det bör försöka återskapas 
idag. Verkligheten såg dock annorlunda ut, eftersom det historiskt har funnits en uteslutning från 
dessa rum - alla hade inte samma möjlighet att delta på allmänna mötesplatser. 
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2.2.7 Sammanfattning 
Begreppet integration står för att olika delar ska kunna förenas till en helhet utan att de enskilda 
delarna påverkas. Integration bygger på att det finns en segregation och de två begreppen ställs ofta 
upp som varandras motsatser. Blandningspolitiken som togs upp i föregående avsnitt kan leda till en 
ökad geografisk närhet mellan grupper, men det behöver inte betyda att de upplever en ökad 
jämlikhet eller social närhet. Andra viktiga parametrar som påverkar integrationen är hyresvärdarnas 
urval och de stora byggbolagens fokus på en viss målgrupp. 

Idag finns ett starkt fokus på att bygga i centrala lägen med höga markpriser, vilket ofta ger 
exklusivare områden. Det framstår även som viktigt att binda samman förorter med övriga staden, 
eftersom det kan göra staden som helhet mer spännande och locka till sig nya människor. 
Nyurbanistiska ideal växer sig samtidigt allt starkare inom planeringen i Sverige, något som bl.a. 
påverkar planeringen med ett ökat fokus på den traditionella stadens uppbyggnad av offentliga rum, 
funktionsblandning och fotgängarvänlighet. Integration är en viktig ambition för idealet, men dess 
fokus på grannskap har fått kritik för att inte bidra till en ökad integration eller mångfald. Forskare 
menar att det krävs mer än fysiska förändringar för att nå den integration och blandning som 
eftersträvas, bl.a. en politisk medvetenhet på nationell nivå och möjlighet till social interaktion för att 
skapa en rättvis stad. 

Den offentliga planeringen måste hitta sitt sätt att stödja utvecklingen i de områden som 
vinstdrivande företag inte tar sig an. Flera forskare hävdar att planerarrollen behöver förändras för 
att planeringen på allvar ska verka för integration och mångfald i dagens multikulturella samhälle. 
Planeraren behöver lyssna och särskilt se till de marginaliserade grupperna i samhället och kanske 
bör detta arbete ske helt utanför myndighetssammanhang. 

Även skapandet av offentliga rum inom planeringen har betydelse för integration och tolerans, 
eftersom dessa platser kan uppmana till möten mellan olika grupper i samhället. Idag syns ett ökat 
fokus på att skapa stråk istället för torg och öppna platser. Ett hot mot de offentliga rummen är dock 
en tilltagande privatisering där alla inte ges lika tillträde. 

 

- - - - -  

 
 
Det här kapitlets forskningsöversikt har visat på hur den fysiska planeringen kan kopplas till de båda 
begreppen segregation och integration. I kommande kapitel redovisas resultatet av hur diskursen 
kring integration ser ut i de två studerade projekten. I den efterföljande analysen används 
forskningsöversikten för att knyta an till resonemang och tankar kring projektens syn på hur 
integration kan skapas genom fysisk planering. 
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3. Aktuella projekts integrationsdiskurs 
Arbetets fokus ligger på att analysera diskursen kring integration i två aktuella stadsbyggnadsprojekt. 
I kommande kapitel redovisas resultatet av hur det talas om integration i projekten H+ i Helsingborg 
och Hyllie i Malmö. Resultatet presenteras för ett projekt i taget och består av en kombination av vad 
som framträtt i de analyserade dokumenten och intervjuerna. Huvudrubrikerna är desamma för de 
två projekten och följer frågeställningarna för arbetet - först tas fysiska strukturer och gestaltning 
upp, därefter synen på medborgarnas deltagande och sist de möjligheter och begränsningar kopplat 
till den fysiska planeringen som diskuteras i de två projekten. Underrubrikerna varierar däremot efter 
vad som har varit framträdande för respektive projekt i analysen. 

 
3.1 H+ i Helsingborg 
 

3.1.1 Fysiska strukturer och gestaltning 
 

Blandstad i mänsklig skala 
Den struktur som visionen anger som optimal är en tät kvartersstruktur med blandade funktioner. 
Det motiveras bl.a. av buller1 och att det ger möjlighet att skapa kompakta offentliga rum2. 
Målsättningen är enligt visionen att skapa en blandad stad med en stor variation av funktioner, vilket 
ska främja rörelser och aktiviteter även kvällstid. Trygghetskänslan och viljan att röra sig i området 
antas då öka (Helsingborgs stad 2011:30). 

Byggnader i City ska förberedas för handel och service genom att längs huvudstråken förbereda de 
nedre två våningarnas bottenvåningar. Utanför City lokaliseras handel och service till knutpunkter 
och nära kollektivtrafikens hållplatser och bottenvåningarna utformas flexibelt för att möjliggöra 
olika användning (Helsingborgs stad 2011:109). För att skapa förutsättningar för integration och 
kopplingar mellan nya och befintliga stadsdelar ses det även som positivt att servicefunktioner som 
förskolor lokaliseras i randzoner mellan befintlig och ny bebyggelse (Helsingborgs stad 2011:105). 

Dragningskraften till H+ området anses vara beroende av att de lyckas skapa en god närhet till vatten 
och grönska samtidigt som dagens storskaliga miljö bryts ner till en mer mänsklig skala (Helsingborgs 
stad 2011:10). Illustrationerna till visionen präglas av en relativt låg bebyggelse kopplad till den 
mänskliga skalan, något som enligt Rizell3 är de tidigare inblandade konsulternas starka idé. Hon 
menar att de i projektet är måna om den mänskliga skalan, men att den starka visionen om att bygga 
tätt kan leda till att projektet i framtiden även består av högre bebyggelse.  

Det anses viktigt att försöka bevara områdets historia, samtidigt som de nya delområdena ska ges 
olika karaktär. Inom varje delområde ska delar av den befintliga strukturen därför bevaras och 
integreras för att skapa ett mervärde i den nya strukturen (Helsingborgs stad 2011:29). 

                                                           
1 Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
2 Kristoffer Nilsson strukturarbete FÖP H+, intervju 2012-03-27 
3 Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
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Visionen har ju dels varit att fånga upp och inte radera den historia som finns i det här området 
med hamnen och industrierna. Det är ett stort område, och för Helsingborgs del är det ett 
väldigt stort område, så visionen har varit att försöka hitta olika karaktärer på områdena så att 
man får en variation. Vi vill kunna styra så att man får mindre fastighetsbildningar, och på så 
sätt styra att det blir en variation i karaktären och innehållet på bebyggelsen också inom varje 
delområde (Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27). 

Visionens grund för att skapa integration är att det finns en variation av bostäder och 
verksamhetslokaler i olika storlekar och prisklasser. Det ska även finnas blandade upplåtelseformer. 
Enligt visionen skapar en blandning av bostäder och verksamheter i olika storlekar och 
upplåtelseformer miljöer där människor och företag vill vistas (Helsingborgs stad 2011:10, 14). Inom 
H+ ska ett varierat utbud av boende erbjudas och en blandning i upplåtelseform, storlek och prisklass 
antas stärka de enskilda områdenas karaktär. Genom blandade funktioner och karaktärer i 
delområdena är målet att ge förutsättningar för människor att mötas och att sociala nätverk kan 
uppstå. Om det blir en alltför homogen invånargrupp inom H+ nybyggnadsområden antas det kunna 
skapa förstärkta mentala barriärer mot Söder och Planteringen (Helsingborgs stad 2011:29-30). 
Helsingborgs stad (2011:113) anger att ett sätt att motverka segregationen kan vara att eftersträva 
en blandning av upplåtelseformer och bostadstyper i de nya stadsdelarna och att förtäta med nya 
typer av bostäder i befintliga områden. 

 

Kollektivtrafik och gång- och cykelvänligt 
När det gäller gatunätet så förespråkas en struktur som främjar kollektivtrafik, fotgängare och 
cyklister (Helsingborgs stad 2011:14). Det handlar om ett finmaskigt nät av gator där gång- och 
cykeltrafik får ta plats och kollektivtrafiken prioriteras med egna körfält4. Gatorna ska vara lätta att 
korsa för gående och cyklister och rymma flera funktioner för att upplevas som attraktiva och 
varierande. En stadsmässighet eftersträvas och även en begränsning av hastigheten. Kopplingar till 
omkringliggande områden anses vara av största vikt för att H+ området ska fungera bra och bli 
välintegrerat (Helsingborgs stad 2011:100, 102). 

 

Bild 5. Kollektivtrafikstråket skapar en struktur för H+ området. 

                                                           
4 Ida Sandström projektsekreterare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
Kristoffer Nilsson strukturarbete FÖP H+, intervju 2012-03-27 
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Kollektivtrafikstråket är som nämnt innan en del av den övergripande strukturen för att integrera de 
olika stadsdelarna. En spårväg anges vara ryggraden i bebyggelsestrukturen och knyter ihop centrum 
med södra Helsingborg via Planteringen och Miatorp (Helsingborgs stad 2011:23). Även Ramlösa 
station anses viktigt för integrationen av stadsdelarna, eftersom det på sikt går att binda samman 
stadsdelar och ge ökad status åt bl.a. Planteringen och Miatorp (Helsingborgs stad 2011:80). 

 

Mötesplatser och stråk 
Mötesplatser som är till för alla och skapandet av stråk är viktiga delar i visionens integrationsmål. De 
bärande strukturerna för att stärka kopplingen mellan den nya bebyggelsen och befintliga stadsdelar 
anges vara kollektivtrafikstråken, ett blågrönt stråk och nätverket av stråk och stadsrum. När det 
gäller de offentliga rummen så ska de utveckla kvaliteter som de södra delarna av Helsingborgs lider 
brist på (Helsingborgs stad 2011:6, 14, 22). För att nå en integration behövs det enligt Helsingborgs 
stad (2011:10) mötesplatser och aktiviteter som ger alla förutsättning att delta, oavsett 
socioekonomiskt ställning. Ett exempel som anges är att pirerna ska ha en zon med allmän platsmark 
runt kajkanten som är öppen för alla invånare och inte enbart för en exklusiv del (Helsingborgs stad 
2011:41). 

Helsingborgs stad ambition är att börja läka staden inifrån i takt med att järnvägen grävs ner. De 
offentliga rummen med stråk, platser och torg ska prioriteras för att levandegöra området innan det 
är fullt utbyggt (Helsingborgs stad 2011:32). 

I H+ området skapas tvärgående stråk för att levandegöra området och öka flödet av människor i de 
södra delarna av Helsingborg. Vissa stråk ger långa siktlinjer ner mot sundet medan andra enligt 
visionen kan vara mer intima och inramade av träd. Det anges även att det är viktigt att det finns 
målpunkter så att det skapas en anledning att röra sig längs med de tvärgående stråken. Här anses 
Kanalrummet ha stor potential för områdets attraktivitet och små parker, mötesplatser, cykelbana 
och anslutande bebyggelse med verksamheter och service i bottenplan förväntas (Helsingborgs stad 
2011:23, 54). 

Det blågröna stråket är H+ områdets ryggrad och tanken är att det ska förbinda omkringliggande 
områden med det nya. Stråket bygger på tanken att ingen invånare ska ha längre än 200 meter till 
rekreativa ytor och vatten- och grönmiljöer av hög kvalitet. Stråket delas upp i tre olika karaktärer 
och går från norr till söder från att vara urbant, parklikt till naturlikt. Stråket ska enligt visionen inte 
enbart koppla samman nord och syd utan även utgöra en viktig koppling i öst-västlig riktning 
(Helsingborgs stad 2011:98). 

Om man tar det övergripande strukturtänket så är det inte bebyggelsen i sig som vi har jobbat 
jättemycket med, utan det är just hur vi skapar ett nät i det här nya området som kopplas till 
det befintliga. Vad är det vi inte har i Helsingborg idag som vi kan komplettera med i det här 
området? Vi har väldigt stora, pompösa mötesplatser i Helsingborg, men vi saknar de kanske 
lite mindre och de lite mindre pompösa som, vad ska man säga…bjuder in alla människor att 
känna sig välkomna. Så det har varit mycket fokus på det blågröna stråket som en länk från 
Jordbodalen ut i sundet, och att längs med det koppla aktiviteter som är för alla (Malin Rizell 
projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27). 



39 
 

 

Bild 6. Det blågröna stråket skapar plats för möten och binder samman stadsdelar. 

 

Bild 7 och 8. En vattennära plats i Södra Hamnen-Oceanpiren och en del av det blågröna stråket längs Bredgatan. 

 
I visionen anges att fem nya regionalt betydelsefulla mötesplatser skapas inom H+ området. Dessa är 
Knutpunkten, Södra hamnen, Universitetsplatsen, det blågröna stråket och kaserngården vid 
Husarplatsen. Förutom dessa regionala mötesplatser utvecklas även mindre, lokala mötesplatser. 
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Tanken är att inom varje område skapa torg och platser med en karaktär som utgår från respektive 
område (Helsingborgs stad 2011:24). Enligt visionen så växer förtroende mellan människor fram i 
interaktion med andra och det är då avgörande att det finns möjlighet för människor att mötas. H+ 
behöver därför utvecklas så att en mångfald av mötesplatser skapas (Helsingborgs stad 2011:104). En 
av de starkaste mötesplatserna som lyfts fram, och som även har testats under en period 2011, är 
bassängen vid Oceanpiren5. 

 

3.1.2 Medborgarnas deltagande 
 

Delaktighet  
Möjligheten för de boende och verksamma i södra Helsingborg att delta ses som en viktig del för att 
projektet ska ge effekt på en ökad integration (Helsingborgs stad 2011:31). I projektet ses 
användandet av Open Source-metoder som framgångsrikt när det gäller att komma på nya idéer. 
Enligt Helsingborgs stad (2011:36) bygger de metoderna på övertygelsen att kunskap och 
innovationer utvecklas genom samarbete och en mångfald av röster. Metoderna har använts inom 
H+ projektet och anses ha gett goda resultat. 

Bland de intervjuade nämner Rizell6 att det kan vara för abstrakta frågor för medborgarna att vara 
med och diskutera i det här läget. Hon menar att det är lättare för medborgarna att delta och tycka 
till när det är precis i ens absoluta närhet. Rizell tycker inte att de lyckas leva upp till den relativt höga 
vision om dialog som projektet har satt. Nilsson7 tror inte att den fysiska planeringen räcker till när 
det gäller arbetet med integrationsfrågor och menar att arbetet måste vara mer holistiskt och 
helhetsmässigt. Han tror på att lyssna mer på staden och planera mindre från ovan. 

Sandström8 är den enda av de tre intervjuade som tydligt uttrycker att det borde vara en person som 
hade mer uttalat ansvar för att få in medborgarnas deltagande och vad det finns för intressen att ta 
hänsyn till på den plats som planeras. Det krävs enligt henne ett engagemang, vilket dock kan vara 
svårt att hålla uppe när det kommer andra saker i vägen. 

Det skulle behöva vara ett mer kontinuerligt arbete, och det har ju också fallit på att det har 
varit svårt att få tid att jobba med det. Det har stått i konflikt med andra saker som måste 
göras. Och det finns inte så mycket färdiga modeller för att arbeta på det sättet, så det har 
hållits uppe mycket av ett engagemang hos ett fåtal personer. Då blir det också väldigt sårbart 
och så fort som det kommer annat eller man går in i en intensiv arbetsperiod så är det lätt att 
det tappas bort (Ida Sandström projektsekreterare FÖP H+, intervju 2012-03-27). 

 
Medskapande och temporär användning 
För H+ projektet finns en tydlig ambition att uppmuntra lokala initiativ och en temporär användning 
av platser (Helsingborgs stad 2011:14). Eftersom projektet spänner över en lång tidsperiod så anses 
det viktigt att i ett tidigt skede skapa attraktioner och händelser som kan locka människor till 

                                                           
5 Kristoffer Nilsson strukturarbete FÖP H+, intervju 2012-03-27 
6 Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
7 Kristoffer Nilsson strukturarbete FÖP H+, intervju 2012-03-27 
8 Ida Sandström projektsekreterare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
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området. Staden och H+ projektet ska arbeta med att initiera sådana projekt och även stödja och 
underlätta för medborgare och andra externa intressenter som kommer med förslag (Helsingborgs 
stad 2011:36). 

Bland de intervjuade finns en tydlig vilja att få medborgarna att agera på platsen och utgå från vad de 
skapar där. Rizell9 och Nilsson10 berättar om ett exempel där de byggde upp en plats ute på piren där 
kvinnoföreningar från Söder fick stå och laga mat på plats. De menar att det var ett sätt att 
manifestera att just de människorna finns här och att de skapar liv på just den platsen. Sådana typer 
av temporär användning anses viktigt för att få människor att agera och inse vad de faktiskt får göra 
där. I framtiden vill de fortsätta använda sig av medborgarna när den offentliga platsen ute vid badet 
på Oceanpiren ska anläggas. De menar att alla kan relatera till sådana platser och tycka till om det. 
Det handlar om en typ av medskapande till de allmänna platserna. 

Om jag nu har facebook-kontakt med en kranförare i hamnen samtidigt som en syriansk 
kvinnoförening på Söder, kring ett projekt som vi har gjort tillsammans… det tycker jag ger en 
relation som man inte kan få genom att bara svara på en enkät eller så. På något sätt så känner 
de sig, och är, medskapare. De bryr sig på något sätt om det. Sådana relationer tror jag är mer 
trovärdiga. Vi har haft dialog kring olika projekt, men jag tycker att skapa saker tillsammans är 
ett fint sätt (Kristoffer Nilsson strukturarbete FÖP H+, intervju 2012-03-27). 

 

3.1.3 Möjligheter och begränsningar 
 

Levande mötesplatser och nya arbetssätt 
I projektet finns en stark vision om att skapa mötesplatser som är levande och till för alla. De har 
arbetat med nya metoder genom att låta människor använda platserna innan de planeras, något som 
de tror på att fortsätta med. Sandström11 menar att Helsingborgs stad har möjlighet att genom 
planeringen påverka de offentliga rummen och att det är positivt att ligga steget före och vara 
flexibel när det gäller utformningen och användningen. Samtidigt ses det som en svår uppgift för 
planeringen att skapa mötesplatser som är levande och till för alla. 

Ja det är ju det man alltid säger och vill, sen hur det fungerar i praktiken… men vi har ju varit 
väldigt tydliga med att signalera ute på pirerna att kajpromenaden ska vara offentlig. Den ska 
vara tillgänglig för alla så man inte får en massa privata zoner närmast vattnet, så att alla kan få 
vattenkontakt. Och likaså längs det blågröna stråket också, att det är till för alla. Men sen kan 
man ju diskutera vilka aktiviteter det är som lockar olika grupper, hur vi lyckas få dem att 
komma hit. Vi har en vision om att de här temporära, tillfälliga aktiviteterna vi gör nu innan 
man börjar bygga kan fånga målgrupper som var intresserade av att vara med där, och just 
skapa vad det nu är för ytor man vill ha. Skatare eller tillfälliga aktivitetsytor, använda en lokal 
för en förening osv. Det kan vara ett sätt att påbörja hur vi får programmera området, att vi får 
människor att vara i det här. Men jag tror att vi har en liten övertro som planerare att tro att vi 
kan skapa mötesplatser för alla - det hjälper inte bara för att vi har en yta där 
(Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27). 

                                                           
9 Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
10 Kristoffer Nilsson strukturarbete FÖP H+, intervju 2012-03-27 
11 Ida Sandström projektsekreterare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
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Staden anses ha möjlighet att påverka de offentliga platsernas utformning, men det finns samtidigt 
ingen övertro på att planeringen löser allt. Nilsson12 tror inte att det genom den normala planeringen 
går att skapa levande städer. Han tar upp exempel som Orestaden och Hammarby sjöstad och menar 
att det inte på ett trovärdigt sätt går att säga att det är levande och spännande. Enligt Nilsson är det 
viktigt att staden är beredd att gå in och arbeta på nya sätt och åtminstone är med och startar upp 
processen. Det är just det inledande skedet i användningen av platser som anses viktigt - efter ett tag 
ska de leva av sig själva. 

Det ses som en möjlighet att använda sig av andra aktörer i planeringsprocessen, som t.ex. att låta 
byggnader som ska rivas tillfälligt användas för sport eller kultur. Arbetssättet är idag bara i 
uppbyggnadsfasen och det stöter på problem i form av skepticism. Rizell13 menar att det finns en oro 
för att det kommer bli svårt att få till stånd en rivning när byggnaderna fått användas tillfälligt. Hon 
tror att integrationen kommer ta tid, men att det i alla fall skapas vissa fysiska förutsättningar. Men 
Rizell anser att det är viktigt att skapa en vilja och en samförståelse för visionen att använda sig av 
invånarna och nya aktörer som hela staden är med på. Enligt henne gäller det att få till ett tänk där 
aktörer tycker att det är spännande att få dit folk i ett tidigt skede istället för att det sopas rent och 
görs färdigt för att bygga direkt. 

 

Läka den fysiska strukturen 
Den främsta utmaningen i H +projektet är att väva ihop staden fysiskt och mentalt. Genom projektet 
ser staden en möjlighet att bygga bort de fysiska barriärer som idag försvårar för människor att röra 
sig mellan områdena (Helsingborgs stad 2011:10). Begränsningar ses dock i genomförandet eftersom 
fysiska barriärer som t.ex. den inhägnade hamnverksamheten i väster kommer att vara kvar och få 
utvecklas (Helsingborgs stad 2011:11, 30, 86). 

En av de större begränsningarna anses vara parallella projekt som projektet blivit beroende av. Rizell 
menar att bilden av att det går att skapa integration genom H+ bygger starkt på att Södertunneln 
byggs så att järnvägen inte längre utgör en barriär mellan stadsdelarna. Detta är en möjlighet för 
projektet, samtidigt som det nu skapar problem både för integrationen och trovärdigheten när 
beslutet skjutits upp på politiskt beslut. Tunneln står högt som en politisk vilja, men det som behövs 
nu är stöd på statlig- och EU-nivå för att kunna finansiera. 

Det mest uppenbara problemet här är ju att vi har lagt väldigt mycket kraft och tid på att 
staden själv ska gräva ner järnvägen, och sen  visar det sig vara för dyrt så det är skjutet på 
framtiden. Indirekt så handlar det ju om att man bygger upp strategin kring en 
infrastruktursatsning, där jag kan tycka att man egentligen missat att det handlar om ett 
integrationsprojekt av norr och söder, där tunneln är en av många delar. Skulle man presentera 
det så är det mer ok att en del faller bort, men vi får ett trovärdighetsproblem nu när vi tappar 
den delen (Kristoffer Nilsson strukturarbete FÖP H+, intervju 2012-03-27). 

 

                                                           
12 Kristoffer Nilsson strukturarbete FÖP H+, intervju 2012-03-27 
13 Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
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Täthet och trafik 
En annan begränsning när det gäller genomförandet och just trafikfrågorna är de målkonflikter som 
kan uppstå, t.ex. vid planeringen av en gata. Det ses som en utmaning att skapa gatumiljöer som är 
tillgängliga och attraktiva för fotgängare samtidigt som kollektivtrafiken prioriteras med egna körfält. 
Det ger breda gaturum och inte den intima skala som var tänkt i visionen (Helsingborgs stad 2011:11) 

Där kommer man till en målkonflikt – man vill inte ha för stora gaturum och man vill ha ett tätt 
nätverk. Samtidigt så vill man att fotgängare, bilister och cyklister ska kunna samsas. Då blir det 
ju oftast ett ganska brett gaturum, det går ju då till trafiksäkerhet och sådant (Malin Rizell 
projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27). 

Likaså uppstår det en begränsning i att skapa det blågröna stråket och en god tillgång till 
rekreationsytor när det finns en vilja att bygga tät innerstad med hög exploateringsgrad 
(Helsingborgs stad 2011:10). 

 

Blandningen av funktioner och upplåtelseformer 
Möjligheten att genomföra en blandning av funktioner som gör att det skapas en variation i området 
anses vara svårt. Det anses finnas en begränsning i att eftersträva en blandad stad med verksamheter 
i bottenplan utanför stadskärnan, eftersom det lokala kundunderlaget inte räcker till (Helsingborgs 
stad 2011:108). Det finns också en risk för utträngningseffekt om områden som t.ex. Gåsebäck 
uppgraderas så att de aktörer som finns där idag inte har råd att ha kvar sina lokaler (Helsingborgs 
stad 2011:30, 64). 

För att skapa en mångfald och variation i bebyggelsemiljöerna anses en möjlighet vara att dela in 
marken i mindre fastigheter så att olika byggherrar och arkitekter kan få vara med och utveckla 
området. Ett sätt att försöka motverka segregationen anses vara att blanda upplåtelseformer och 
bostadstyper i de nya stadsdelarna och att förtäta med nya typer av bostäder i befintliga stadsdelar 
(Helsingborgs stad 2011:112-113). Variationen av bostadstyper anses kunna öka om det sker andra 
stadsförbättrande åtgärder och service tillkommer utmed spårvägssträckningen. Det anses dock 
finnas en risk att hyrorna stiger i ett område som Planteringen i takt med att det rustas upp och 
förnyas (Helsingborgs stad 2011:30). 

Det finns en begränsning i att skapa variation i och med att det ligger tung industri i konflikt med 
bostadsområdena. Rizell14 menar att en modern stad måste kunna hantera det och arbeta för att 
utveckla verksamheter som klarar av att ligga jämsides med bostäder. 

Dels finns det alltså en begränsning som beror på bullerriktvärden, men det finns också en 
begränsning i att det idag är dyrt att nyproducera bostäder, särskilt på mark som behöver saneras 
och därför ger dyra anläggningskostnader. Sandström15 hoppas på att vissa byggnader kommer 
kunna bevaras, men tror ändå att det framförallt kommer att bli nyproducerat när det gäller 
bostäder. Hon nämner att det är svårt att hålla nere kostnaderna för nya bostäder idag och att det 
finns en oro från folk i allmänhet att det kommer bli ett nytt exklusivt område med bostadsrätter. 

                                                           
14 Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
15 Ida Sandström projektsekreterare FÖP H+, intervju 2012-03-27 



44 
 

Kommunen anses ändå kunna planera för en funktionsblandning, spara befintliga byggnader och 
lägga fokus på offentliga platser som är till för alla. 

Ett av huvudproblemen är ju dels att vi har rätt så stora kostnader för att överhuvudtaget 
kunna börja bebygga området. Ett annat är ju bostadsmarknaden i Sverige - hur man än vill så 
är det svårt att bygga nytt som är prisvärt och på det sättet skapa variation. Så det är en 
jättepuck. Det är väl egentligen huvudproblemen. Det vi tror man kan göra är dels att bevara 
delar av befintliga byggnader och se till de offentliga rummen… alltså pirerna tror vi man måste 
acceptera att det blir ett rätt så exklusivt område, men att de offentliga rummen görs för alla. 
Och att vi sen i vissa områden verkligen går in och försöker promota andra typer av boende och 
spränger in vissa experiment i varje stadsdel (Kristoffer Nilsson strukturarbete FÖP H+, intervju 
2012-03-27). 

 
Ekonomiska aspekter 
I projektet anses det viktigt att göra de nya kopplingarna och stråken attraktiva i ett tidigt skede. 
Grönskan ses som möjlig att prioritera i den etappvisa utbyggnaden, så att t.ex. det blågröna stråket 
kan aktiveras innan byggnaderna är på plats. Träd och växter kan börja planteras och aktiviteter som 
sport- och lekområden kan skapas (Helsingborgs stad 2011:31, 36). Det som ses som en begränsning i 
genomförandet av den blågröna stråket är att det beror på ägarstruktur och fastighetsägarnas 
intresse för förändring. Att omvandla t.ex. Malmöleden i ett tidigt skede ses även det som 
ekonomiskt svårt om det inte finns exploateringsprojekt i anslutning (Helsingborgs stad 2011:64). 

När det gäller att bygga upp offentliga platser från början i ett område så anses ett av de största 
problemen vara den kommunala ekonomin. Enligt Rizell16 är det först när en exploatör knyts till 
projektet som ekonomin finns för att kunna börja utveckla den allmänna platsen. De skulle vilja 
påbörja arbetet tidigare, men det är svårt att få förankrat när det handlar om dyra satsningar.  

Sandström17 nämner även att det kan finnas en oro för att genomförandet av de sista bitarna inte blir 
av. Hon tror att det som hörs och skrivs om H+ idag är det som folk uppfattar som projektet och att 
det finns en risk för att det är just de attraktiva havsnära lägena som bebyggs. De sista bitarna frågor 
hon sig när de kommer att bli intressanta för en exploatör. Mindre attraktiva områden riskerar att 
inte bli bebyggda, och då finns det risk att visionen faller. 

 

3.1.4 Sammanfattning 
Den diskurs som är central för H+ projektet när det gäller den fysiska formen för integration är att en 
tät kvartersstruktur med blandade funktioner förespråkas. Det talas om en mänsklig skala och vikten 
av att skapa en blandning av bostäder och upplåtelseformer för att främja integration. Fotgängare 
och cyklister ska främjas och stadsgator med företrädesvis spårväg är önskvärt för att knyta ihop 
stadsdelar. Begrepp som mötesplatser och stråk är viktiga delar för integrationsmålet och utgör de 
bärande strukturerna i planeringsvisionen. 

Medborgarnas delaktighet ses som viktig, men det finns ingen tydlig diskurs kring hur det bör gå till 
och om det är betydelsefullt för integrationen. En av tjänstemännen ser det som alltför abstrakta 

                                                           
16 Malin Rizell projektledare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
17 Ida Sandström projektsekreterare FÖP H+, intervju 2012-03-27 
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frågor för medborgarna, medan en annan pekar på vikten av att någon har mer uttalat ansvar för 
medborgarnas deltagande. Vad som däremot är tydligt för H+ projektet är att de vill arbeta med nya 
sätt att planera, där begrepp som lokala initiativ och temporär användning är centrala. 

För att skapa mötesplatser som bidrar till integration anses det viktigt att kommunen arbetar 
förebyggande med nya arbetssätt och andra aktörer än vanligt i planprocessen. Planeringen ser det 
som sin uppgift att väva ihop staden såväl fysiskt som mentalt och ser en möjlighet att bygga bort de 
fysiska barriärer som finns idag. Mindre fastigheter och offentliga rum är begrepp som används för 
att beskriva planeringens möjligheter att bidra till en ökad integration. De största begränsningarna 
handlar om att parallella projekt bromsar upp, att det finns målkonflikter gällande bl.a. trafik och 
täthet samt att ekonomin sätter gränser för vad som kan genomföras i ett tidigt skede. 

 
 

3.2 Hyllie i Malmö 
 

3.2.1 Fysiska strukturer och gestaltning 

 
Blandstad och variation 
När det gäller bebyggelsen så är det en kvartersstruktur med en blandning av funktioner som anges 
för att verka för integration i visionen. Skalan är varierad från 1-6 våningar (Malmö SBK 2011:9) och 
kvartersstorleken 40-60 meter18. En av huvuduppgifterna för Hyllieprojektet anses vara att bryta ner 
skalan i området (Malmö stad 2009:18). 

Den blandade staden som är rätt så tät, d.v.s. att det inte är låghusbebyggelse, möjligtvis det 
här lågt och tätt som finns kan man använda. Men överhuvudtaget den blandade staden med 
små enheter... eh… också det här någon form av grannskapsenhet, men inte så som 60-talets 
grannskapsenhet när man sa liksom jaja, det är 7000 människor som ska ha ett centrum, utan 
jag menar liksom grannskap att man verkligen tittar på ja, hur är det att bo i den här 
trappuppgången? Vad har de för någonting som är deras, bara deras som de kan betrakta som 
sitt? Och vad har de som är gemensamt med resten av kvarteret? Och vad har de sen som är 
gemensamt med resten av stadsdelen? (Marianne Dock arkitekt, intervju 2012-03-21). 

En indelning i mindre fastigheter anses bidra till en större variation och att de boende känner en 
gemenskap kring sitt kvarter. Hyllieprojektet arbetar med en planering där kvarteren delas in i 
mindre fastigheter, vilket enligt Hesslekrans19 är till för att mindre aktörer ska kunna komma och få 
möjlighet att bygga här. Större exploatörer som bygger kvartersstora projekt är inte önskvärt – det 
anses vara fel skala. Wallberg20 menar att de sociala enheterna som definierar en lokal tillhörighet 
har försvunnit med den större skalan, och att det nu är den mindre skalan som behövs med små 
enheter, små trapphus och små platser. 

                                                           
18 Åke Hesslekrans enhetschef, intervju 2012-03-20 
19 Åke Hesslekrans enhetschef, intervju 2012-03-20 
20 Mikael Wallberg projektledare Hyllie, intervju 2012-03-21 
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Miljonprogrammets bebyggelse beskrivs som variationslös och mindre detaljerad än det tidigare 
hantverksmässiga byggandet (Malmö stad 2009:9). Gestaltningen av byggnaderna i Hyllieprojektet 
beskrivs som nyjugend. Det ska vara en dekorativ arkitektur, vilket sätts i kontrast till hur 
arkitekturtrenden sett ut de senaste åren i svenska städer. Wallberg21 menar att den arkitektur som 
innebär vitt och luftigt länge har varit förhärskande och att det saknas en materialitet och tyngd åt de 
större gatornas byggnader. Det behövs enligt honom en brytningstid i svensk arkitektur och inom 
projektet formulerades därför tanken om nyjugend. Byggherrar och arkitekter har nappat på 
konceptet. 

Den nya delen, Hyllie parkstad, planeras som en fortsättning på den täta bebyggelsen från Hyllie 
centrumområde upp mot Kroksbäcksparken. Tanken är att tre stadsområden med olika karaktär 
samlas kring parken, som inte ska utgöra den barriär den gör idag (Malmö SBK 2011:6). 

I visionerna anges en förtätning i de befintliga stadsdelarna. För Kroksbäcks del handlar det i första 
hand om zonen kring Hyllievångsvägen och kompletterande bebyggelse i en del av 
Kroksbäcksparken. Bebyggelse i souterräng med bottenvåningar och entréer mot gatan anses kunna 
överbrygga de befintliga nivåskillnaderna och aktivera parkens kanter. I Holma planeras en förtätning 
för att skapa en struktur åt samlande torgplatser. Butikslokaler och bokaler i bottenplan planeras här. 
Vid parken föreslås de befintliga husens bottenvåningar få trädgårdar som kan kopplas till nya 
radhusbaksidor. De nya radhusen vänder i sin tur framsidorna mot parken och anses på så vis bidra 
till uppsikt och trygghet (Malmö stad 2009:20, 22, Malmö SBK 2011:6, 13). 

Tillskottet av nya typer av bostäder i Holma och Kroksbäck ses som positivt eftersom stadsdelarna 
idag präglas av ett relativt ensidigt lägenhetsutbud. Områden med alltför ensidigt lägenhetsutbud 
anses ha större risk att bli mer boendesegregerade än områden som har en blandning av bostäder 
och upplåtelseformer. Alternativ möjliggör en boendekarriär inom stadsdelen och anses förhindra att 
folk väljer att flytta till andra platser (Malmö stad 2009:18, 20). 

 

 

 

Bild 9 och 10. Illustrationer på hur Holma respektive Kroksbäck kan förtätas i gränsen mot Kroksbäcksparken för att skapa 
tryggare platser och mötesplatser. 

                                                           
21 Mikael Wallberg projektledare Hyllie, intervju 2012-03-21 
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Bild 11. Ny bebyggelse i form av punkthus planeras för att skapa en torgbildning i Holma. 

 

Mötesplatser och stråk 
Enligt visionen är det viktigt att överbrygga och motverka barriärer och samtidigt främja möten 
mellan människor (Malmö stad 2009:6). Stråk anses viktigt för att koppla samman stadsdelarna och 
överbrygga såväl fysiska som mentala barriärer. Grönstråk som förbinder ska också bidra till att skapa 
mötesplatser och vara en trygg och rekreativ plats. Enligt Dock22 handlar det om att hela staden 
genom att binda ihop den med olika stråk och kopplingar, såväl i nord-sydlig riktning som öst-västlig, 
något som även Visionsplanen tar upp (Malmö SBK 2011:3). 

Hyllie Boulevard beskrivs som den ena ryggen i strukturen. Den binder samman norra delen av Hyllie 
med den södra (Malmö stad 2009:23). Boulevarden beskrivs av Wallberg23 som en bred och aktiv 
gata där det skapas social kontroll och trygghet genom fönster etc. Parallellt med Boulevarden 
planeras ett mer rekreativt grönt stråk som är tänkt som en motsättning till den aktiva gatan. Stråket 
ska knyta samman Kroksbäcksparken med Vattenparken och vara en plats för långsammare rörelser 
(Malmö stad 2009:23). Det stråket ska vara grönt men urbant och innehålla flera funktioner. 
Kroksbäcksskolan får en ny placering i visionen, eftersom dagens läge anses försämra kontakten 
mellan Kroksbäck och Holma. Det nya läget norr om Annetorpsvägen gör att skolan ligger integrerat 
med bostadskvarter och hänger samman med stråket mellan Kroksbäcksparken och Vattenparken 
(Malmö stad 2009:19). En koppling som anses avgörande för att minska barriäreffekterna är den 
överdäckning som föreslås över Annetorpsvägen. En överdäckning anses skapa bra förutsättningar 
för att skapa ett sammanhängande grönt stråk (Malmö stad 2009:23, 31). 

                                                           
22 Marianne Dock arkitekt, intervju 2012-03-21 
23 Mikael Wallberg projektledare Hyllie, intervju 2012-03-21 
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Bild 12. Karta över den struktur som visionen anger för att koppla samman Hyllie med Holma och Kroksbäck. 

 
Kroksbäcksparken ska enligt visionerna utvecklas till en stadspark och bli en grön och attraktiv 
mötesplats som kan verka som symbol för Hyllie och Malmö. Människor från hela Malmö ska lockas 
till parken genom unika attraktioner och tydligare gångstråk och entréer (Malmö stad 2009:30). 
Pildammsstråkets fortsättning tangerar området och är tänkt att skapa en koppling mellan Hyllie och 
Kroksbäck-Holma (Malmö stad 2009:31). 

I Holma planeras ett nord-sydligt stråk genom de centrala delarna för att skapa mötesplatser och 
kopplingar ner mot Hyllie. 

Holma har ju egentligen inget fungerande centrum. Men MKB har ett förtätningsprojekt kring 
stråket som går nord-sydligt genom Holma. Längs det stråket finns en plats som skulle kunna 
fungera som torg, men som idag bara är en parkeringsplats och vändplan i princip. Där ville 
MKB förtäta och detaljplanen är färdig för att bygga tre stycken punkthus som då kommer att 
inrama en torgmiljö. Där ska det också finnas god tillgång till lokaler och service, för det finns 
nästan ingen service i Holma. Det är ett bra exempel på att skapa en mötesplats i Holma, sen är 
också tanken att den ligger längs med det här nord-sydliga stråket som kan kopplas vidare till 
grönstråken ner mot vattenparken, vidare till Tygelsjöstigen och ner i Hyllie. Det kan vara 
exempel på att skapa mötesplatser längs stråk, som då förhoppningsvis ska få människor att 
förflytta sig och överbrygga de mentala barriärerna (Jan Rosenlöf arkitekt, intervju 2012-03-
21). 
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En av huvudprinciperna i Visionsplanen är att dela in området i tydliga delar med varsin kärna eller 
mötesplats. Mötesplatserna ska sammanfalla med punkter där flera rörelsestråk möts. Där 
Boulevarden viker av mot Kroksbäck föreslås någon form av offentlig byggnad som plats för Hyllie 
parkstads kärna, t.ex. ett badhus som är en målpunkt för fler än de som bor i Holma och Kroksbäck. 
För Holmas del handlar det om torget som det redan finns planer för. Kroksbäck har inte en lika 
självklar mötesplats, varför det istället föreslås en koncentration av aktiviteter till Hyllievångsvägen 
(Malmö SBK 2011:3, 6). I söder fungerar Hyllie centrum som huvudsaklig målpunkt (Malmö stad 
2009:33). 

Genom bebyggelsen anses en trygghet kunna byggas in, i form av att entréer och fönster vänder sig 
mot de gator och parker där människor rör sig. Rosenlöf24 beskriver de nedsänkta gatorna som 
otrygga där ingen ser en och att det istället skulle gå att skapa trevliga stadsrum med fönster mot 
gatan så att det finns ögon so ser vad som händer längs gatan. Dock25 menar att det behövs en 
bebyggelse längs kanterna till Kroksbäcksparken för att aktivera den och göra den till en säkrare och 
tryggare plats. Den förtätningen av bebyggelsen anser hon även bidrar positivt till stadsdelarna, då 
de behöver ett ökat underlag för att service etc. ska kunna etableras där. 

 

Stadsgator och kollektivtrafik 
Trafiksepareringen ses som ett problem och visionen föreslår istället att Holma och Kroksbäck ska 
öppnas upp för ny trafik och att det ska skapas gaturum där trafikslag och människor kan mötas. 
Hyllievångsvägen anses behöva förändras från trafikled till aktiv stadsgata med verksamheter och 
gång- och cykeltrafik, så att den främjar Kroksbäcks sociala liv (Malmö SBK 2011:11) . Gatunätet i 
Holma föreslås kompletteras så att det lättare går att få in nödvändiga transporter i området. De 
gatunät som planeras har för avsikt att öka genomströmningen av trafik i stadsdelarna och ge en 
ökad tillgänglighet (Malmö stad 2009:3, 26, 28). 

Dock26 menar att de flesta större gatorna som idag ses som barriärer tål att göras smalare så att 
gång- och cykelbana kan byggas och kanterna bestå av bebyggelse. Hon efterfrågar en stadskaraktär 
istället för det trafikledsutseende som präglar dem idag. Rosenlöf27 beskriver en stadsgata som en 
gata med tydliga stadsrum, omgiven av fasader på båda sidorna, ljuskorsningar och låg hastighet. 
Han menar att det är viktigt att folk har skäl att röra sig över gatan så att det skapas en aktiv miljö. 

Kollektivtrafiken anses viktig för att bättre integrera områdena. Spårvagn är ett förslag som finns 
med i skisserna, vilket anses bidra till att skapa stadskaraktär och stödja de omkringliggande 
stadsdelarnas utveckling (Malmö stad 2009:29). Spårvägen ses som ett sätt att hantera kopplingarna 
med de befintliga områdena28. 

 

                                                           
24 Jan Rosenlöf arkitekt, intervju 2012-03-21 
25 Marianne Dock arkitekt, intervju 2012-03-21 
26 Marianne Dock arkitekt, intervju 2012-03-21 
27 Jan Rosenlöf arkitekt, intervju 2012-03-21 
28 Åke Hesslekrans enhetschef, intervju 2012-03-20 
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Bild 13. Illustration över Hyllievångsvägen med förtätning av bebyggelse och spårvagnsdragning. 

 

Alltså spårvagnen ska ju stärka de här sambanden, den skapar ju en struktur i staden. Det är ju 
mycket mer struktur än en buss . Här planeras det spårvagn - det är långt fram i tiden, men 
någon gång kanske. Den ska gå längs Hyllie boulevard och Hyllie allé som är det viktiga, sen ska 
den upp mellan Holma och Kroksbäck för det är de områdena som behöver stöd (Mikael 
Wallberg projektledare Hyllie, intervju 2012-03-21). 

I visionsarbetet finns en spårvagnsdragning med i tankarna längs med Hyllievångsvägen och Hyllie 
Boulevard (Malmö SBK 2011:9, 11). 

 

3.2.2 Medborgarnas deltagande 

 
Dialog i en representativ demokrati 
För att skapa bättre förutsättningar för sociala förhållanden anses det viktigt att föra en dialog mellan 
boende, myndigheter, företagare, fastighetsägare och andra aktörer i området. Malmö stad vill ha en 
bred dialog kring utvecklingen av Holma, Kroksbäck och den nya stadsbebyggelsen i Hyllie. Samrådet 
kring dialog-PM ses som ett steg i rätt riktning (Malmö stad 2009:8). 

Intervjupersonerna har lite olika syn på hur medborgarna bör delta i planeringen. Några av de 
intervjuade hänvisar till den representativa demokratin och att det i slutändan är politikerna som 
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fattar besluten. Hesslekrans29 menar att det demokratiska systemet som finns borde fungera och att 
de politiska direktiv som ges ska ställas i relation till en eventuell medborgardialog. Han är nöjd med 
det sätt som medborgardialogen har förts inom planprocessens ramar. Dock30 anser att det är viktigt 
att i dialog med medborgarna ständigt upprepa vad rollerna är och att det i slutändan handlar om att 
beslut tas i den politiska nämnden. Medborgarna måste förstå att när de kommer ut och frågar vad 
de tycker så betyder det inte att de bestämmer. Hon nämner även att det krävs tid och resurser för 
att medborgarnas deltagande ska leda till någonting. 

 

Abstrakt visionsarbete 
Wallberg31 menar att det finns en rädsla att trötta ut medborgarna om de hela tiden ska delta i 
planeringen, samtidigt som det anses svårt att få dem att inse vad projektet faktiskt betyder. Det 
förväntas mycket av de boende i området – de ska delta och vara engagerade. Han menar att när det 
gäller visionsfrågor och planeringsfrågor så är det svårt för de boende att se vart det ska leda. Han 
anser att det är viktigt att kommunicera idéer, men ställer sig frågande till hur mycket medborgarna 
ska engageras i det här visionsstadiet när det handlar om något som kanske förverkligas 25 år fram i 
tiden. 

Rosenlöf för ett liknande resonemang kring medborgarnas delaktighet och det abstrakta 
visionsarbetet: 

Jag tror förstås det är viktigt att människor känner att de är deltagande. Det finns nog ofta en 
rädsla att man planerar över deras huvuden och så ser man en färdig lösning som här, håll till 
godo. Jag tror det är viktigt att folk känner deltagande, och det kan ju ske med många medel. Vi 
har samrådsmöten när vi kommer ner på detaljplanenivå, men det kan vara svårt när man är på 
ett visionsstadium som det här. För när man presenterar sådana visioner tolkas det lätt som att 
såhär ska det bli, såhär ska vi bygga, färdigt om si och så många år. Så är det inte, det gäller att 
få människor att förstå att det är en levande process och det kan bli någonting annat (Jan 
Rosenlöf arkitekt, intervju 2012-03-21). 

Rosenlöf menar att visionsbilder och skisser lätt kan tolkas som att det är så det kommer att bli, att 
det från medborgarnas sida finns en önskan att gå till det väldigt konkreta. Han menar att planerare 
är så vana att kommunicera med illustrationer och vara medvetna om att det då handlar om just 
exempel, att det i slutändan kan se ut helt annorlunda. De som inte är verksamma inom yrket kan 
enligt Rosenlöf vanligtvis ha svårt att tolka bilder på det öppna sättet.  

Även Dock32 hänvisar till att medborgarna i det här sammanhanget är lekmän som har lättare att 
förstå planering när det kommer ner på en mer detaljerad, konkret nivå. Hon anser att det är viktigt 
att som planerare eller arkitekt kunna visa på exempel, men att det är svårt att förmedla att det bara 
handlar om en illustration. Enligt Dock är det bättre att gå ut och vara ärlig med vad stadens 
intentioner är från början och ange argumenten för det, istället för att gå ut med ett vitt papper och 
fråga medborgarna vad de tycker om sitt område. Att fråga öppet anser hon är svårt, eftersom det 
ofta inte går att hantera de önskemål som då kommer in. 

                                                           
29 Åke Hesslekrans enhetschef, intervju 2012-03-20 
30 Marianne Dock arkitekt, intervju 2012-03-21 
31 Mikael Wallberg projektledare Hyllie, intervju 2012-03-21 
32 Marianne Dock arkitekt, intervju 2012-03-21 
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Medskapande 
I dialog-PM nämns att självförvaltning av bostadsgårdar i Holma har lett till vackra och bra 
mötesplatser. Där ansvarar de boende själva för den halvprivata utemiljön, och det sköts på ett sätt 
som inte anses ha varit möjligt för fastighetsägaren att genomföra. Det anses vara ett tecken på 
betydelsen av delaktighet och inflytande från de som bor och verkar i området och är något som bör 
uppmuntras för att stärka Holma, Kroksbäck och den nya bebyggelsen i Hyllie. Genom 
självförvaltning skulle nya platser för möten kunna skapas (Malmö stad 2009:33). 

 

3.2.3 Möjligheter och begränsningar 

 
Livsstilar och marknad 
Att få till de mindre sociala enheterna med lokala torg och små platser som visionen anger anses vara 
svårt i dagens samhälle, beroende på vad som byggs och hur dagens livsstil ser ut. 

Sociala enheter i staden får vi ju inte prata om längre… eller det får man väl, men det är ju så 
att tittar vi på vad som byggs nu jämfört med förut… ta trapphuset som enhet som exempel, 
hur många kan det bo i ett trapphus för att man ska säga hej till varandra? Alltså, ganska tydligt 
så har de sagt förut att är det mer än 12 per trapphus så fungerar inte längre den sociala 
inklusionen [...] Nästa enhet med det lokala torget, posten och banken och det här, det har ju 
försvunnit och det beror ju delvis på hur vi lever våra liv, men också på hur vi planerar och mer 
och mer har funktionellt tänkande kring handel och så (Mikael Wallberg projektledare Hyllie, 
intervju 2012-03-21). 

När Kroksbäck och Holma byggdes innehöll de olika samhällsfunktioner, men flera av dess finns idag 
inte kvar eftersom servicesektorn har förändrats sedan dess med färre och större enheter (Malmö 
stad 2009:9).  

Det talas om att genom planeringen skapa möjligheter och fysiska förutsättningar för en integration 
och variation i bebyggelsen. Både Wallberg33 och Rosenlöf34 anser att en begränsning kan vara att det 
inte finns underlag för handel överallt. De menar att det är lätt att säga att aktiva bottenvåningar ger 
attraktiva gaturum, men det finns inte alltid förutsättningar för det. Det anses viktigt att planera för 
att få in fler lokaler än vad exploatörer egentligen vill, men det kan få negativa följder om det inte 
hyrs ut. 

 

En drivande kommun 
Ekonomin och den privata marknaden kan vara en begränsning när det gäller etableringen i Hyllie. 
Hesslekrans35 menar att det viktigaste för integrationen är att få dit byggherrar, boende och företag 
för att det ska gå bra för Hyllieprojektet. 

Det ses samtidigt som svårare att bygga i områden som inte är ekonomiskt lönsamma. Även här 
anses kommunen ha möjlighet att ligga steget före. Dock36 anser att kommunen måste vara de som 

                                                           
33 Mikael Wallberg projektledare Hyllie, intervju 2012-03-21 
34 Jan Rosenlöf arkitekt, intervju 2012-03-21 
35 Åke Hesslekrans enhetschef, intervju 2012-03-20 
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drar igång det för att näringsliv och byggherrar ska följa efter. Det finns annars en risk att de inte 
vågar satsa kapital och resurser på att bygga i Kroksbäck och Holma. 

Problemet med sådana här bitar är ju att idag så finns det ju inga byggherrar som vill bygga i 
sådana här oattraktiva lägen som det är. Alltså, varför ska de lägga pengar? Vem tror de att de 
kan dra dit? Så det är ju en grannlaga uppgift att staden själv visar att ja men vi är beredda att 
satsa på det här området - vi bygger om gatan, vi gör jättetjusigt, vi bygger allé, vi kanske ser till 
att vårt kommunala bolag är de som börjar bygga […] Och det är inte enkelt, för vi har en policy 
som heter så att ska vi bygga om en gata, det här klassiska att man ska göra en 
landsvägsliknande gata till en stadsgata med hus i kanten, så har vi sagt att den kostnaden som 
den här omläggningen av gatan ger, den ska bekostas av exploateringen i kanten. Så då blir det 
ju extra dyrt - då ska de först betala sitt hus och så ska de betala den här gatan, i ett område 
som inte är attraktivt (Marianne Dock arkitekt, intervju 2012-03-21). 

Viljan att påverka ses som en viktig möjlighet för kommunen, och det kan gälla att påverka andra 
aktörer som t.ex. det kommunala bostadsbolaget. Även Wallberg37 nämner att det är viktigt att 
Malmö stad är tydliga med att det här är något som måste göras för Holma och Kroksbäck, för att få 
ihop staden. Han pekar på att det är billigt att bygga på åkermarken i Hyllie, men väldigt dyrt att 
bygga uppåt de befintliga områdena. 

Kommunen anses ha möjlighet att påverka genom att ha visioner och tydligt förmedla dem till 
byggherrar och investerare. En vision anses skapa möjlighet att få andra att förstå vilken riktning 
kommunen vill arbeta. Visionen ska vara gemensam för flera parter och visa på de möjligheter som 
finns att utveckla området. Det ses som ett sätt att förstå att olika parter talar om samma sak, att de 
tillsammans tror på det som visionen anger38. 

 

Målkonflikter 
En begränsning anses vara att det uppstår målkonflikter som kan påverka integrationen av 
stadsdelarna. Att få till en blandning av tät stad och grönska är en sådan, vilket exemplifieras med 
odlingslotterna som fungerar som en viktig mötesplats för människor. När Hyllieprojektet växer så 
väcks också anspråk på markytor för förtätning, vilket gör att marken för odlingslotterna hamnar i 
kläm. T.ex. så är tanken att strukturen norr om Annetorpsvägen ska utformas för att knyta ihop 
bebyggelsen på ett bättre sätt, vilket gör att det uppstår en målkonflikt med det större 
odlingsområdet (Malmö stad 2009:32). 

När det gäller trafiken så ses det som en möjlighet att bygga över de barriärer som flera av vägarna 
runt omkring utgör mellan de olika stadsdelarna. Här ses en begränsning i vad som kan relateras till 
olika typer av målkonflikter. Det kan handla om krav på biltrafikens framkomlighet, något som 
Hesslekrans39 nämner vid intervjun. Han tar Pildammsvägen som exempel och menar att det helst 
bara bör vara en stor gata som är lätt att passera för att stadsdelarna ska kopplas ihop och upplevas 

                                                                                                                                                                                     
36 Marianne Dock arkitekt, intervju 2012-03-21 
37 Mikael Wallberg projektledare Hyllie, intervju 2012-03-21 
38 Jan Rosenlöf arkitekt, intervju 2012-03-21, Mikael Wallberg projektledare Hyllie,  
intervju 2012-03-21 
39 Åke Hesslekrans enhetschef, intervju 2012-03-20 
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närmre varandra. Konflikten består enligt honom i att det samtidigt finns en önskan att biltrafiken 
ska ha hög framkomlighet in mot Malmö.  

Dock40 menar att det även finns en konflikt när det gäller trafiksepareringen inom Holma och 
Kroksbäck. Den kan upplevas som något positivt av de boende – det är så man vill ha det, några bilar 
vill de inte ha in i området. Samtidigt menar Dock att det är just trafiksepareringen som gör 
områdena oflexibla och att det inte går att komma fram med t.ex. varutransporter. 

 

Beroende av andra projekt 
Vad som byggs och på vilket sätt stadsdelarna kan integreras är till viss del beroende av att andra 
projekt genomförs. Ett exempel är att en förtätning längs Hyllievångsvägen och komplettering av 
bebyggelsen i södra Kroksbäck är beroende av att den nya boulevardens sträckning byggs. Det i sin 
tur hör samman med när Kroksbäcksskolan kan omlokaliseras. Delar av kompletteringen i kanten av 
parken anses kunna genomföras tidigare (Malmö stad 2009:35). 

När det gäller kompletteringen i Holma så är det inte lika starkt beroende av andra projekt utan 
anses möjliga att genomföra innan andra strukturella förändringar skett. De centrala delarna där kan 
förtätas och stärkas oberoende av vad som byggs runt omkring (Malmö stad 2009:35). 

Överdäckningen över Annetorpsvägen är en stor investering som kan dröja. Bebyggelsen måste 
därför anpassas så att den kan fungera även utan en överdäckning till en början (Malmö stad 
2009:23). 

 

3.2.4 Sammanfattning 
Den diskurs som är central för Hyllieprojektet när det gäller den fysiska formen för integration 
handlar om skapandet av en kvartersstruktur med blandade funktioner. Det talas om vikten av att 
bryta ner skalan i området och begrepp som mindre sociala enheter är framträdande. En blandning 
av bostäder och upplåtelseformer anses bidra till ökad integration. Stråk och mötesplatser är 
centrala begrepp när det gäller att koppla samman stadsdelarna såväl fysiskt som mentalt. 
Stadsgator med spårvagn och främjande av gång- och cykeltrafik anges vara viktigt för att stödja 
integrationen med omkringliggande stadsdelar. 

Det anses viktigt att föra en bred dialog med medborgarna, men det finns ingen samlad diskurs kring 
hur medborgarnas deltagande påverkar integrationsarbetet. Tjänstemännen beskriver den 
representativa demokratins starka roll, samt att planeringen kan vara för abstrakt för medborgarna i 
ett visionsarbete. Begrepp som självförvaltning anses dock viktigt för att skapa nya platser för möten. 

Kommunen anses ha möjlighet att vara drivande och ligga steget före och påverka genom att tydligt 
förmedla sina visioner. De begränsningar som framträder för Hyllieprojektet handlar främst om 
dagens livsstil, den privata marknadens starka roll, ekonomiska begränsningar, målkonflikter mellan 
bl.a. grönska och täthet samt att projektet blivit beroende av andra projekts genomförande. 

                                                           
40 Marianne Dock arkitekt, intervju 2012-03-21 
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4. Analys 
 

I analyskapitlet kopplas resultatet från föregående kapitel ihop med den forskning som togs upp kring 
segregation och integration i andra kapitlet. Resultatet analyseras utifrån de rubriker som var 
gemensamma för föregående kapitel och som i grunden bygger på arbetets frågeställningar. I 
analysen lyfts även fram vilka likheter och skillnader som går att se mellan de två studerade 
projekten. 

 

4.1 Fysiska strukturer och gestaltning 

 
4.1.1 Stråk och mötesplatser 
Flera forskare pekar på vikten av offentliga platser som plats för integration och möten mellan 
främlingar. Det är viktigt att det skapas rum för att möta andra för att en tolerans ska kunna skapas 
och för att identiteten ska kunna stärkas (Hayden 1995:208 i Sandercock 1999:208, Olsson 1998:106-
107, Sandercock 1998:213-214, Young 1990:237 i Sandercock 1998:210). I båda projekten betonas 
vikten av att skapa stråk och mötesplatser för att de olika stadsdelarna ska integreras såväl fysiskt 
som mentalt. Flera olika typer av stråk i de två projekten ska bidra till att koppla samman befintliga 
stadsdelar med de nya. Just betoningen på stråk kan kopplas till Olssons (1998:75-78) resonemang 
om att stråk med sina varierande intryck och rörelser är en anpassning till en postmodern tid. 

I visionernas stråktanke lyfts grönskan fram som en viktig del. För H+ del handlar det om skapandet 
av ett blågrönt stråk som ska förbinda omkringliggande områden med det nya. I Hyllie ska grönstråk 
hjälpa till att förbinda och skapa trygga och rekreativa mötesplatser. Här är en överdäckning över en 
av trafiklederna nödvändig för att skapa ett sammanhängande grönt stråk. 

Stadsmässiga gator där gång- och cykeltrafik prioriteras före biltrafik anses i båda projekten bidra till 
att minska trafikledsbarriärerna. De kopplingarna anses vara viktiga för att integrationen ska fungera 
bra. Kollektivtrafiken är också viktig för sammanlänkningen mellan de olika stadsdelarna och det 
argumenteras särskilt för en spårvagnstrafik i projekten. I H+ projektet är spårvägen ryggraden i 
bebyggelsestrukturen och det som knyter samman de befintliga stadsdelarna med centrum. I Hyllie 
ses trafiksepareringen som ett problem och förslag ges på att istället skapa gaturum som är till för 
olika trafikslag och där människor kan mötas. Flera av de större vägarna föreslås få en utformning 
med stadskaraktär. Även här anses kollektivtrafiken bidra till att integrera områdena och spårvagn är 
ett förslag som anses skapa struktur i staden. 

När det gäller mötesplatserna finns det en likhet mellan projekten i att de väljer att ange såväl 
regionala som lokala mötesplatser. I H+ projektet anses en mångfald av mötesplatser vara viktigt för 
att främja möten mellan människor. I Hyllie planeras en tydlig kärna i varje område och det finns en 
önskan att platserna ska vara en angelägenhet för fler än de som bor i området. 

För att nå en integration anses det i H+ projektet behövas mötesplatser och aktiviteter som ger alla 
förutsättning att delta. Kajkanterna ska hållas öppen för allmänheten och inte enbart för en exklusiv 
skara. Det finns alltså en medvetenhet om att det inte är en självklarhet att allmänna platser är till för 
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alla, något som även forskare tog upp (Borret 2005:96, Thörn 2006:314). Den typen av resonemang 
lyftes aldrig fram i Hyllieprojektets visioner. 
 

4.1.2 En småskalig blandning 
De fysiska strukturer som lyfts fram i de båda projekten liknar till stor grad varandra innehållsmässigt. 
Det går att se en tydlig koppling till det nyurbanistiska planeringsidealet som forskare menar växer 
sig allt starkare i Sverige (Bradley, Broms Wessel & Tunström 2005:14-15, Raattamaa 2005:205). 

En vision om kvartersstruktur och småskalig blandning i en mänsklig skala finns med i båda projekten. 
I H+ projektet handlar det om att få till en funktionsblandning som kan främja trygghetskänslan och 
viljan att röra sig i området. En blandning mellan bostäder och verksamheter i olika storlekar och 
upplåtelseformer anses ge förutsättningar för människor att mötas och därför föreslås en blandning i 
de nya stadsdelarna och en förtätning med nya typer av bostäder i befintliga områden. I H+ anses det 
även viktigt att bevara en del av områdets historia och integrera den med den nya. I Hyllieprojektet 
anses en tät och blandad stad ge förutsättningar för integration och en typ av mindre enheter lyfts 
fram som viktigt för den sociala integrationen och identiteten. Även här föreslås en komplettering i 
de befintliga stadsdelarna med nya typer av bostäder, eftersom ett alltför ensidigt utbud anses leda 
till en ökad risk för boendesegregation. 

Mindre fastigheter anses i både Hyllie och H+ vara ett sätt att skapa variation och mångfald när det 
gäller bebyggelsens arkitektur och upplåtelseformer. I Hyllie finns det är särskild tanke om att bryta 
nutidens arkitekturtrend och få till mer variation genom att skapa ett nyjugendområde. 

Den typen av grannskap som nyurbanismen filosofiskt sett ställer sig bakom tycks vara en tro på att 
blandade upplåtelseformer skulle verka mot en segregation. Kritiken mot idealet säger att det finns 
en alltför hög tilltro på att människor skulle blandas i ett sådant område (Day 2003:87). Särskilt i 
Hyllie verkar tanken om att skapa mindre sociala enheter vara central för visionen. Det finns där en 
önskan att planera i en mindre skala, för att på så vis skapa områden som människor kan känna sig 
trygga i och där identitetskänslan stärks. 

De fysiska strukturer som idag anses bidra till att skapa en segregation i projektområdena har 
förmodligen en gång setts som skapandet av ordning och effektivitet. Nu sker en motreaktion likt 
den Fainstein (2005:3-5) beskriver och det handlar istället om att skapa en mångfald och städer som 
är till för alla. Bara för att det finns en mångfald i befolkningssammansättning och för att stadsdelar 
präglas av olika kulturer så behöver det inte betyda att olika grupper faktiskt träffas eller blandas 
med varandra (Sennett 1999:128-134). Även om planeringen kan arbeta med att skapa 
förutsättningar så kan det behövas annat än en fysisk form för att en social blandning ska bli möjlig - 
t.ex. att den nationella politiken arbetar aktivt för att utjämna skillnaderna (Fainstein 2005:9-16). 

 

4.2 Medborgarnas deltagande 

 
4.2.1 Abstrakta visioner och medskapande 
När det gäller medborgarnas deltagande finns ingen enhetlig syn i de båda projekten kring hur det 
bör se ut. I H+ projektet finns en stark vilja från planerarnas sida att låta allmänheten använda de 
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offentliga platserna i ett tidigt skede - alltså en typ av planering som utgår från hur medborgarna 
faktiskt använder platsen. Lokala initiativ och temporär användning uppmuntras för att kunna utgå 
från medborgarna agerande. Arbetssättet präglas av en tro att lyssna mer på vad människorna i 
staden vill. Även i Hyllieprojektet nämns att medskapande genom självförvaltning av bostadsgårdar 
kan vara viktigt för att skapa nya platser för möten och att det är något som bör uppmuntras. Det 
finns dock ingen liknande tanke som i H+ om att låta medborgarna använda de offentliga platserna i 
ett tidigt skede. 

I båda projekten nämns att det kan vara för abstrakta planeringsfrågor för medborgarna att vara med 
och diskutera i ett sådant tidigt skede som visionsstadiet. Det anses vara lättare för medborgarna att 
delta i planeringsprocessen när det handlar om mer konkreta frågor på detaljnivå, eftersom det finns 
en önskan att gå till det mer konkreta. Särskilt i Hyllieprojektet trycker de intervjuade på att det 
handlar om att förmedla stadens visioner och att beslutet ytterst fattas av de valda politikerna. Det 
anses finnas en risk att trötta ut medborgarna om de ska delta ofta i planeringsprocessen och att det 
kan vara svårt för dem som lekmän att se vart planeringen ska leda. 

En lyssnande planerare med fokus på marginaliserade gruppers perspektiv, som flera forskare 
argumenterar för (Bradley, Broms Wessel & Tunström 2005:17-18, Broms Wessel 2005:213, Orrskog 
2005:138, Sandercock 1998:216-217), verkar inte finnas närvarande i projekten på det sättet som 
forskare menar behövs. H+ projektet ligger i så fall steget före Hyllie genom att de arbetar aktivare 
med just medskapardelen, men det är svårt att säga om fokus hamnar på marginaliserade grupper 
eller om det är en starkare grupp som tar sig an de offentliga rummen. I de båda projekten anses 
medborgardialogen vara viktig, men det anses samtidigt svårt att nå upp till målen och att få 
medborgarna att förstå vad planeringsprojekten handlar om. 

Viljan att lyssna på medborgarna hamnar någonstans i kläm med den representativa demokratin och 
att det krävs tid och engagemang att genomföra en bra medborgardialog. I H+ projektet nämner en 
av de intervjuade att det skulle behövas en särskild person som arbetade heltid med 
medborgarfrågan och vad det finns för intressen att ta hänsyn till i området som planeras. Det kan 
kopplas till Orrskogs & Bradleys (2006:133-135) diskussion om att den kommunala planeraren är för 
begränsad inom den offentliga förvaltningen. Kanske behövs en typ av advokatplanerare som kan 
lyfta fram marginaliserade gruppers perspektiv, men just den tanken är inget som är framträdande i 
de studerade projekten. 

 

4.3 Möjligheter och begränsningar 
 

4.3.1 Vägvisande kommun och privata exploatörer 
En större begränsning för integrationen är att det i dagens marknadsstyrda samhälle kan vara svårt 
att få till en utveckling i perifera och stigmatiserade områden, eftersom företag helt enkelt inte ser 
någon vinst i att satsa där. Broms Wessel (2005:222-225) argumenterar för att det är viktigt att den 
kommunala planeringen kan komplettera de vinstdrivande företagen i sådana områden. Om inte 
marknaden ensam klarar av att utveckla dessa områden så får den kommunala planeringen med sitt 
planmonopol hitta sätt att stödja utvecklingen. I de två projekten nämns svårigheten att få till en 
utbyggnad i mindre attraktiva områden och att kommunen måste vara tydlig med sin vision. Det 
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gäller att aktivt arbeta för att visa byggherrar och andra aktörer vad kommunens ambitioner är och 
att kommunen är beredd att satsa. 

I Hyllieprojektet anses det viktigt att kommunen drar igång arbetet och visar vägen för näringsliv och 
byggherrar, så att de vågar satsa kapital och resurser på att bygga i Holma och Kroksbäck. Det är 
billigt att bygga på åkermarken i Hyllie men dyrt att bygga uppåt de befintliga områdena, vilket är 
nödvändigt för att stadsdelarna ska kunna integreras. Det kan för kommunens del handla om att 
bygga om en gata eller se till att det kommunala bostadsbolaget är de som börjar bygga för att andra 
exploatörer ska se att det händer någonting. Det är inte helt enkelt att locka exploatörer att bygga i 
områden där de inte ser någon större vinst, eftersom policyn säger att exploatören även står för 
anläggandet av gatan. I Hyllieprojektet anses det viktigt att ha en gemensam vision för att det ska bli 
tydligt för byggherrar och investerare vilket riktning kommunen vill arbeta. 

I H+ projektet finns en rädsla för att enbart de attraktiva, havsnära lägena bebyggs och att det kan bli 
svårt att få exploatörer att intressera sig för de övriga delarna. Det anses viktigt att ligga steget före 
och utforma de offentliga rummen, och se till att de nya kopplingarna och stråken blir attraktiva i ett 
tidigt skede. Grönskan anses möjlig att prioritera, men kan begränsas av fastighetsägarnas inställning 
till förändring. Även här handlar det om ekonomiska begränsningar, t.ex. är det svårt att omvandla 
Malmöleden i ett tidigt skede om det inte finns exploateringsprojekt i närheten. Det anses helt enkelt 
som svårt att prioritera de offentliga platser som är viktiga för integrationen innan det finns en privat 
exploatör knuten till projektet. 

 

4.3.2 Att skapa blandstad och levande platser 
Det finns i dagens stadsbyggnadsideal en önskan att planera för variation och mångfald, något som 
de båda projekten också visar på. Forskare tar upp att dagens globala marknadsekonomi har svårt att 
skapa den blandning som dagens ideal förespråkar. Områden där det eftersträvats har snarare gett 
uttryck för en skenbild av mångfald (Fainstein 2005:6). Även när det gäller mötesplatser som ska vara 
levande och spontana så finns det ett problem med att det istället skapas en slags kontrollerad 
heterogenitet (Bradley, Broms Wessel & Tunström 2005:18). 

Funktionsblandning anses viktigt att skapa i de båda projekten, men möjligheten att genomföra det 
anses vara begränsad. För H+ del nämns att verksamheter i bottenplan utanför stadskärnan kan vara 
svårt att få till, eftersom det lokala kundunderlaget inte är tillräckligt. I H+ projektet finns en tydlig 
vision om att skapa mötesplatser som är levande och till för alla. Just att låta människor använda 
platserna temporärt och vara flexibel med användningen ses som en möjlighet att skapa levande 
mötesplatser. Det inledande skedet ses som viktigt och nya arbetssätt eftersträvas, även om det 
möter på visst motstånd. Planeringen anses ha möjlighet att påverka hur platserna aktiveras, men 
det ses samtidigt som en svår uppgift som kräver nya arbetssätt. 

I Hyllieprojektet anses den fysiska planeringen kunna skapa möjligheter och fysiska förutsättningar 
för en integration och variation i bebyggelsen. Det anses dock svårt att få till de mindre sociala 
enheter som visionen anger, beroende på att dagens samhälle skiljer sig från hur det såg ut förr, hur 
dagens livsstil ser ut och vad det är som byggs idag.  Aktiva bottenvåningar anses viktigt att planera 
för, men det finns en medvetenhet om att det inte alltid finns förutsättningar för att använda dem 
och att det kan få negativa följder. 
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I båda projekten finns en vilja att skapa en blandning av upplåtelseformer och bostadstyper i de nya 
stadsdelarna och även förtäta med nya typer av bostäder i befintliga stadsdelar, vilket anses bidra till 
integration. Det är helt i linje med den politiska synen om att blandade upplåtelseformer främjar en 
socioekonomisk blandning (Magnusson Turner 2008:15-16). Forskning visar däremot att en 
geografisk närhet inte behöver betyda att olika grupper upplever en ökad jämlikhet eller social 
närhet till varandra (Popoola 2008:197-199). Hur blandat det blir beror även på vilka byggbolagen 
väljer att rikta sig mot när det gäller nyproducerade bostäder (Bradley 2005:176). I H+ projektet finns 
en viss sådan oro för att det kommer att bli ett exklusivt område med bostadsrätter, eftersom det är 
svårt att hålla nere kostnaderna för nya bostäder idag. Dyra anläggningskostnader anses också 
påverka utfallet. 
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5. Slutsatser och diskussion 
 

I det här kapitlet presenteras först de slutsatser som går att dra utifrån den genomförda 
undersökningen av de två projekten H+ och Hyllie. Slutsatserna knyter an till de frågeställningar som 
legat till grund för arbetet, vilka presenterades i det inledande kapitlet. Efter slutsatserna följer en 
avslutande diskussion kring arbetet i sin helhet. 

 

5.1 Slutsatser 

Hur beskrivs de fysiska strukturer och den gestaltning av lösningar som anses bidra till 
integration? 
Det kan konstateras att det finns en tydlig diskurs kring vilka fysiska strukturer som bidrar till 
integration i de två projekten. Begrepp som stråk, blandstad och stadsgator har stork makt i 
diskursen och används för att beskriva den fysiska struktur som ska bidra till att skapa en ökad 
integration av stadsdelarna. 

Såväl i H+ som Hyllie finns ett starkt fokus på att skapa stråk som ska integrera de olika stadsdelarna 
med varandra. Det handlar om att överbrygga barriärer, som i mångt och mycket består av 
infrastruktur som tunga trafikleder och järnvägsspår. Stråken ska skapa länkar och mötesplatser som 
är öppna för alla. Gröna stråk anses viktiga som komplement till mer affärsinriktade gatustråk, 
eftersom rekreation är något som olika grupper kan utföra på lika villkor. Särskilt i H+ projektet 
uttrycks det att nya allmänna platser ska vara tillgängliga för allmänheten och bidra till möten mellan 
olika grupper av människor. 

De båda projekten har fokus på att skapa en tät och blandad stad med den nya strukturen. Begrepp 
som kvartersstruktur och en småskalig blandning finns med i båda projekten och motiveras bl.a. av 
att det ger möjlighet att skapa mindre offentliga rum och mindre sociala enheter. En indelning i 
mindre fastigheter nämns i båda projekten, med målet att få till en blandning i arkitekturen och 
samtidigt skapa en variation i bebyggelse och upplåtelseformer. Just en blandning i upplåtelseformer 
och en blandning av funktioner anses viktigt i de båda projekten för att bidra till integration. Visionen 
är att de boende ska känna identitet och trygghet i sitt grannskap och att det inte får vara storskaliga 
miljöer, där den sociala kontakten anses gå förlorad. Särskilt i Hyllie diskuteras denna ”nya” 
grannskapstanke som viktig att eftersträva. 

Stadsgator och sammanbindning med hjälp av kollektivtrafikstråk förordas i de båda projekten. 
Spårvagnstrafik anses bidra till att skapa en stadsstruktur och hjälpa till att integrera de områden 
som idag ligger avskilda från övriga staden. Även gång- och cykeltrafiken prioriteras i de båda 
projekten. 
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Hur ser planerarna i projektet på medborgarnas deltagande i integrationsarbetet? Anses 
det viktigt för integrationsarbetet? 
Analysen visar att det inte finns någon entydig diskurs i de studerade projekten kring medborgarnas 
deltagande och hur viktigt det anses vara för integrationsarbetets del. H+ projektet har dock ett 
tydligt fokus på att få med sig medborgarna tidigt i processen, vilket inte är lika framträdande för 
Hyllie. I H+ ses medskapande av de offentliga platserna som ett medel för att låta planeringen styras 
av de som faktiskt kommer att använda platserna i framtiden. En tillfällig användning av byggnader 
och platser som inte är i byggskedet än uppmuntras av staden. En av de intervjuade i H+ projektet 
nämner att medborgarfrågan är viktig och att det borde finnas en person som arbetar heltid specifikt 
med medborgarfrågan, och vad det finns för intressen att ta hänsyn till i området som planeras. 

I båda projekten nämns att det i ett visionsstadium kan vara för abstrakta planeringsfrågor för 
medborgarna. Särskilt i Hyllieprojektet framhålls det tydligt att det kan vara svårt att som lekman 
förstå det abstrakta arbetet med en vision. Det är snarare ett fokus på de mer konkreta planerna som 
förordas för medborgarnas del, eftersom det enligt de intervjuade finns en önskan från medborgarna 
att gå till det konkreta i planeringssituationen. Medborgarnas delaktighet kopplas inte tydligt till 
integrationsarbetet och är alltså inte av betydande vikt i diskursen. 

 

Vad ses som den fysiska planeringens möjligheter och begränsningar när det gäller 
genomförandet av visionen att skapa integration? 
När det gäller möjligheter så fokuseras diskursen i de båda projekten kring kommunala initiativ och 
visionsarbete. Kommunen anses ha en möjlighet att locka till utveckling av områden som ses som 
mindre attraktiva från byggherrar och andra aktörers sida genom att själva ta initiativ. Särskilt uttalas 
detta från de intervjuade i Hyllieprojektet, där det talas om att kommunen bör ta initiativ att börja 
bygga och visa på att de vill ha en utveckling i det specifika området. Det kan t.ex. handla om att 
börja bygga ut vägar, plantera grönt och skapa en trevlig miljö från början, så att byggherrarna 
förstår att kommunen är villig att satsa. Även i H+ projektet anses det viktigt att ligga steget före i 
planeringen och att försöka skapa de offentliga platserna i ett tidigt skede. Även den fysiska 
planeringens visioner anses vara viktiga för utvecklingen av segregerade områden. Det ses som en 
möjlighet att få olika aktörer att samsynt se på ett projekt och att det ska genomföras. Särskilt de 
intervjuade i Hyllieprojektet lyfter fram visionen som ett viktigt instrument för planeringen. 

Begränsningarna handlar till stor del om den privata marknaden, ekonomi och att planeringen är 
beroende av andra projekt. Något som är framträdande i de båda projekten är synen på den privata 
marknadens sätt att hantera stigmatiserade områden som har problem med segregation. Det finns 
en risk att områden som inte ses som attraktiva och vinstgivande inte byggs ut. En annan 
begränsning som nämns är att det finns en risk att servicen inte byggs ut i områdena, p.g.a. 
förändrade livsstilar och en marknad som inte lägger fokus på småskalighet. En tydlig begränsning 
som framträder för båda projekten i det här läget är den kommunala ekonomin och möjligheten att 
satsa proaktivt på utbyggnaden. 

En viktig del i diskursen kring integrationsarbetet anses vara att överbrygga de fysiska barriärer som 
till stor del består av infrastruktur. Ett problem med det är att projekten gör sig beroende av att 
andra projekt blir genomförda. För H+ del har det målats upp en bild av att projektet är beroende av 
att järnvägsbarriären försvinner. När nu nedgrävningen av järnvägen har senarelagts så skapas en 
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begränsning i kopplingen till omkringliggande stadsdelar och trovärdigheten för projektet ifrågasätts. 
För Hyllies del handlar det bl.a. om att Hyllie Boulevard behöver byggas innan förtätningen i 
Kroksbäck kan komma igång och att överdäckningen av Annetorpsvägen kan komma att dröja. 
Trafikplaneringen sätter även andra käppar i hjulet för visionerna, eftersom det anses skapas en 
målkonflikt mellan en mindre skala som främjar gång- och cykeltrafik kontra trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 

 

5.2 Diskussion 
Att skapa fysiska förutsättningar för integration är något som den fysiska planeringen kan bidra med, 
även om det inte med säkerhet går att säga att det leder till integration i slutändan. Diskursen i H+ 
och Hyllie fokuseras kring att skapa stråk och blandstad. För planeringsprofessionen verkar 
begreppen ha blivit så vanliga och självklara att de inte märks, de innehar helt enkelt en 
maktställning i diskusen kring hur fysisk planering kan skapa integration. Kopplingen till 
nyurbanismen och dess integrationstanke är stark, och planeringen ser sig därmed som ett medel för 
att motverka segregation. Men bara för att diskursen har intagit en i det närmaste doktrinliknande 
ställning så betyder det inte att integrationen kommer öka. Frågan är om planeringen kan stötta 
integrationen i så stor utsträckning - forskningen verkar snarare peka på att resultatet påverkas mer 
av privata aktörer, dagens livsstilar och människors fria val. Kommer andra aktörer att anstränga sig 
lika mycket? Kommer de här visionerna att förverkligas någon gång i framtiden? Marknaden är 
svårare att påverka, likaså dagens livsstil och medelklassens aktiva val. Det handlar även om långa 
tidsperspektiv, särskilt för H+ projektet, och mycket av dagens förutsättningar och perspektiv hinner 
antagligen förändras med tiden. 

De båda projekten visar på en vilja att skapa förutsättningar för en blandad befolknings-
sammansättning genom t.ex. blandade upplåtelseformer och mindre fastighetsbildningar. Men som 
forskningen visar skapar en blandning i sig inte någon integration - det krävs även någon form av 
social interaktion för att olika grupper ska integreras i en stad, vilket ligger utanför den fysiska 
planeringens ramar att påverka. Eller kan planeringen även verka för social interaktion? De nya 
arbetssätt som H+ projektet använder sig av när det gäller medskapande och temporär användning 
är intressanta, eftersom de inte enbart fokuserar på att skapa fysiska förutsättningar i första hand. 
Kanske kan det arbetssättet påverka integrationen? Det visar på en vilja att lämna planeringen mer i 
händerna på de som faktiskt ska använda områdena. Jag tror det är viktigt att planeringen öppnar 
upp för sådana här nya sätt att arbeta. Sen finns det alltid en risk för konflikter, såväl mellan de som 
tagit platsen i anspråk och från politiskt håll, men det är viktigt att nya metoder testas och det vore 
intressant att studera om H+ lyckas med den typen av planering i slutändan. 

Medborgarnas delaktighet kan som forskningsläget visar vara en viktig del för identitetsskapande och 
integration. I de studerade projekten går det att ana att tjänstemännen känner en viss begränsning 
till vad som är möjligt att uppnå genom den kommunala planprocessen. Deltagande ska ske inom 
ramen för den representativa demokratin och det tar tid och kostar pengar. Även om nya arbetssätt 
håller på att växa fram och tjänstemännen visar en vilja att anta en mer lyssnande roll så känns ändå 
frågan berättigad; behövs det en planerare utanför den kommunala ramen likt det som framkom i 
forskningsläget? En planerare som i sådana fall hade kunnat ta mindre gruppers perspektiv och 
fungerat som en medlare, utan politiskt tycke eller strikta begränsningar gällande tid och ekonomi. 
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Det hade varit intressant att se vad en sådan form av planering hade gett för resultat för 
integrationen. 

Något annat som är intressant är synen på att skapa mindre sociala enheter. Vid intervjuerna i Hyllie 
ansågs det fel att prata om grannskapsplanering - en sådan värld där det är nära till funktioner som 
service och skolor lever vi ju inte i idag i det valfria samhället. Men det är någonting med de sociala 
värdena i grannskapsplaneringen som tycks leva kvar. Det talas fortfarande, främst i Hyllie, om vikten 
av att skapa mindre sociala enheter för att människor ska känna en identitet med sitt område. Det 
stämmer väl överrens med de värden i grannskapsplaneringen som i forskningsöversikten togs upp 
som viktiga delar för planeringen att ha med sig. Men om grannskapstanken i grunden handlade om 
att samla likasinnade så finns det nu ett ideal kring att få till en social blandning i de mindre 
enheterna. Blandade stadsdelar hänger väl samman med bostadspolitikens mål för att motverka 
boendesegregationen. Även om planeringen tycks ha skiftat sin diskurs kring vad ett grannskap är så 
är risken ändå att det skapas homogena områden - inte p.g.a. planeringen i sig den här gången, utan 
snarare beroende på människors fria val och vilken typ av bostäder som idag produceras i vårt land. 

Personligen kan jag dra flera lärdomar av det här arbetet. Det går att lära mycket av att analysera 
vilka bakomliggande tankar som faktiskt formar planeringen. I samtalen med de inblandade har min 
egen roll som student och blivande planeringsarkitekt fått stå åt sidan och ingenting har fått anses 
självklart. Att möta människor som visar en stark entusiasm för sitt arbete och som har en tro på att 
planeringen kan bidra till integration har varit inspirerande, oavsett vad forskningen visar om 
planeringens möjligheter att faktiskt bidra till integration. Det handlar om att utveckla nya perspektiv 
och hitta lösningar på problem som verkat fastnat i en alltför trist ekonomisk verklighet. Det handlar 
också om att göra saker tillsammans och lära av varandra. 

Den diskurs som arbetet visar på handlar till stor del om att bygga ihop staden, att låta gamla ideal 
med funktionsseparering möta ”nya” som istället innefattar en funktionsblandning. Det handlar om 
en dröm om en sammanhållen stad. Kanske beror integrationen mer på vad som görs på nationell 
politisk nivå än det faktiska resultatet av lokala stadsbyggnadsprojekt likt H+ och Hyllie. Vad 
diskursen däremot speglar är att den fysiska planeringen vill verka för integration och att vissa 
begrepp innehar en stark maktställning i diskursen. Kanske handlar det just bara om en dröm för de 
studerade projektens del, men utan drömmar blir verkligheten så trist. 
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Bilaga 1 
Intervjumall 
 
 

Informerat samtycke 

Syftet med arbetet är att studera hur den kommunala fysiska planeringen idag arbetar med visioner 
för integration och mångfald. Arbetet syftar till att studera vad som karaktäriserar aktuell 
planeringspraktik i stadsförnyelseprojekt när det gäller integration och mångfald och samtidigt se på 
vilket sätt det kommer till uttryck i gestaltningen av den byggda miljön. 

 

 

På grund av arbetets fokus på specifika projekt där du har varit deltagare kan det trots en kodning gå 
att identifiera dig som person. 
Godkänner du som intervjuperson att personliga data kan bli identifierbara i arbetet? 
JA NEJ 

 
Under intervjun kommer ljudupptagning att användas för att lättare kunna analysera materialet i 
efterhand.  
Godkänner du som intervjuperson att ljudupptagning sker? 
JA NEJ 

 

 

………………………….  …………………………. 

Underskrift   Namnförtydligande 
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Bilaga 1 
Intervjumall 
 

Intervjufrågor 

Intervjun genomförs semistrukturerat, vilket innebär att nedanstående frågor enbart är en mall och 
att du som intervjuperson tillåts tala mer öppet kring ämnet. 

 
Personliga frågor 
Din bakgrund? 
Din roll i projektet? 

 
Fysisk planering och integration och mångfald 
Beskriv områdets karaktär och varför frågor kring integration och mångfald är aktuellt i projektet 

- Bebyggelse 
- Gatunät 
- Mötesplatser/offentliga rum 

Beskriv projektets visioner och mål kring integration och mångfald med fokus på fysiska strukturer 
och gestaltning – val och motivering 

- Bebyggelse 
- Gatunät 
- Mötesplatser/offentliga rum 

 

Medborgardialog 
Har någon form av medborgardialog förts i projektet? 
Din syn på projektets arbete med medborgardialog kopplat till integration och mångfald? 
 
 
Möjligheter och problem 
Hur ser du på den fysiska planeringens möjligheter att genomföra visionen? 
Vad ser du som problem när det gäller genomförandet? 
 
 
Övrigt 
Övriga frågor eller synpunkter 
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- diskurs kring integration i projekten H+ och Hyllie 
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