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Sammanfattning 
Detta examensarbete på masternivå i Fysisk Planering är en kvalitativ studie som genom
innehållsanalys och tematisering undersöker blandstaden som planeringsideal utifrån de
anspråk som görs gällande problemlösning. Studien innefattar en presentation av
praktikdiskurs, teori och empiri i form av kommunala översiktsplaner vilket studeras utifrån
institutionalisering genom tankefigurer, spårbundenhet och kognitiv dissonans. Studien visar
att blandstaden är en institutionaliserad, spårbunden tankefigur som i stort delar ideologisk
grund med planeringsidealet modernism. Studien visar även att trots detta framställs
modernismens planeringsideal i problembeskrivningar som förefaller nyanserade, och
blandstaden framställs som dess motpol.

Nyckelord: 
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1. Inledning 
 

"Det talas om estetisk och social blandning, om funktionsblandning, om
funktionsintegrering. Att begreppet är vagt ses som positivt eftersom det ger
tolkningsutrymme. Jag ser snarare begreppet som en oförmåga till att analysera och
förstå vad stad innebär." (Gullbring 2013a, s.2)

Leo Gullbring är en fristående arkitektur- och designskribent som i en artikel kallad
Månadens Tanke i tidskriften Arkus (Mars 2013) visar en tolkning av blandstaden som
motreaktion till tidigare stadsideal. Blandstaden framstår som ett kulissbygge som i och med
det faktum att det ter sig som en motreaktion till tidigare ideal även präglas av tidigare
planeringsideal och dess brister. Frågan väcks huruvida blandstaden är ett försök till att
reducera stadsbyggandet till ett estetiskt uttryck, eller helt enkelt en oförmåga eller ovilja att
förstå staden. Kanske är det så att blandstaden är en föreställning om vad staden skulle kunna
vara om den behandlats på annorlunda vis (Gullbring 2013a, s.2).

Oklarheter kring begreppet blandstads betydelse exemplifieras i en artikel i Sydsvenskan (11
mars 2013) där området Brunnshög i Lund agerar exempel. Brunnshög är platsen för 40 000
nya arbetsplatser och 15 000 nya boenden i samband med etableringen av
forskningsinrättningarna ESS och Max IV. Till en början talades det om "blandad och
attraktiv stadsmiljö", vilket resulterade i fria händer för byggherrarna att anlägga i princip
enbart villaområden. Liknelsen mellan anläggandet av forskningsområdet och anläggandet av
valfri militärbas tas upp, och det konstateras att det "lär knappast räcka med lite bostäder för
att göra området attraktivt". Nu har dock ett nytt begrepp tagits till. Nu ska det byggas
blandstad i Brunnshög. Blandstad som det är svårt att finna ett enda förverkligat exempel på i
Sverige, vilket återför oss till tanken kring vad blandstad egentligen är. Föreställningen om att
blandstaden ska resultera i något annat är tydlig, men frågan är vad detta är (Gullbring
2013b).

Svensk stadsplanering efter kriget med allt från ABC-städer till monofunktionalitet och
miljonprogramsförorter, för att inte nämna åttiotalets stenstad eller Jakriborg som exempel på
en ren Hansapastisch. Vad är det då som hänt sedan dess, som talar för att dagens planering,
blandstaden, inte är det senaste tillskottet av dessa? Gullbring menar att planeringsmässiga
modebegrepp figurerar i något olika former, stadsmässighet, den goda staden, blandstaden,
men alla är de samma sak, modebegrepp i den svenska planeringskontexten. Frågan är då om
blandstaden är något annat och något nytt? För detta finns det inga garantier, Brunnshög har
inget som avviker från andra konstgjorda stadsmiljöer (Gullbring 2013b). Däremot verkar det
förekomma en tanke om att så är fallet.

Brunnshög är endast ett exempel bland andra, av en i det närmaste oändlig uppsjö blandstäder
i olika tappningar. Ett annat exempel är Nya Hovås i Göteborgs kommun, här anlägger
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Veidekke "Småskalig blandstad i världsklass" (Veidekke 2014). Det är intressant när vi tittar
närmare på om det här talas om estetisk, social och funktionsblandning, som togs upp i det
föregående exemplet. Den estetiska blandningen är förstås svår att säga något om, eftersom att
byggnaderna ännu inte är byggda. Det går dock att konstatera att estetisk variation inte är
något speciellt framträdande i denna marknadsföring, eftersom att varken estetisk, variation
eller någon av dess synonymer nämns alls. Vad gäller funktionsblandning så nämns följande:

"Här ska blandad ny bebyggelse med bostäder och verksamheter samverka med hav,
natur och stadsliv" (Veidekke 2014).

Citatet ovan representerar den blandning som erbjuds. Vad är det då som gör Nya Hovås till
blandstad i världsklass? Att tanken om blandstaden är något positivt, något nytt och bättre
framgår tydligt. Vad blandstaden i praktiken innebär, och hur den positiva undertonen tar sig
uttryck i praktiken är mer oklart. Den sociala blandningen är svår att sätta fingret på i ett
område som inte byggts. Däremot kan anläggningen av 300 lägenheter, uteslutande
bostadsrätter med inflyttning två år efter säljstart möjligtvis anses vara en märklig strategi för
att främja social blandning.
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2. Bakgrund 

2.1 Historia 
Funktionssegregering eller zonering infördes först under industrialismen. Det var då det inte
längre fungerade, eller i varje fall inte ansågs fungera att samla alla funktioner i staden. Det
var även då som städer övergick från att ha varit inbyggda med en ringmur till att få mer
diffusa gränser och flyta ut mer och mer på landsbygden. Den moderna bostaden, separerad
från arbete, framstår när vi ser tillbaka som en naturlig utveckling (Arnstberg & Bergström
2010, s.34-35). Behovet av en ringmur avtog efterhand som nationalstater med övergripande
säkerhet infördes. I Paris byggdes breda boulevarder för att förhindra uppror (genom att
omöjliggöra barrikadering), som sedan blev tungt trafikerade när människor insåg deras
kapacitet. Det är mycket av detta som idag ingår i den romantiserade bilden av europeiska
städer från slutet av 1800- till början av 1900-talet. Det som däremot utelämnas är att den
industriella revolutionen faktiskt inte var särskilt trevlig för de flesta människorna. Snabbt
växande, kaotiska och smutsiga städer liknar mer en dystopi än en utopi (Arnstberg &
Bergström 2010, s.34-35).

2.2 Dagens utmaningar 
Är det något bekymmer som konstant oroat stadsbyggare i Europa under 1900-talet så är det
bristen på gemenskap. Dystopiska bilder av våldsstyrda mardrömsstäder utan någon form av
mänsklig gemenskap verkar kanta stadsbyggandet, och efter andra världskriget blev det än
värre (Arnstberg & Bergström 2010, s.63).

Det lyfts fram en trend idag som antyder att en stor del av planeringens uppgift ät att åter
locka befolkning till stadskärnorna för att kunna återuppbygga dem. Det antyds i denna trend
även en stark tilltro till att det genom planering faktiskt går att attrahera åtminstone vissa delar
av stadens befolkning. Bakom denna trend kan olika aktörer, med olika intressen finnas
(Arnstberg & Bergström 2010, s.38). Många städer tycks vara på nedgång med övergivna
industrier och hamnar, endast de städer med god tillväxt har någon egentlig förmåga att
behålla sin befolkning. Småstäder och bruksorter överges i mångt och mycket, den enda
strategi som det talas om för någon form av ekonomisk hållbarhet är turism. Företrädarna för
trenden menar att de mindre samhällena kan inte erbjuda vad kunskapssamhället söker, istället
menar de att det krävs vissa urbana värden för att kunna få ett kunskapssamhälle att gå runt,
en något deterministisk syn från deras utgångspunkt. Därtill kommer folkliv, något som
generellt sett anses vara vitalt för städer. Ett faktum står klart, trångboddhet genererar folkliv
på offentliga platser. Det är möjligt att den enda absolut säkra metoden för att generera folkliv
är att generera trångboddhet. På så sätt elimineras möjligheterna till socialt liv i bostaden
(Arnstberg & Bergström 2010, s.38).

I takt med industrialismens nedgång i Europa framträder en ny typ av samhälle. Dessa
samhällen fokuseras fortfarande till stor del kring handel, men numera med kunskap och
tjänster snarare än varor. Något som skiljer industrihandel och tjänste- eller kunskapshandel är
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att industrihandel inte nödvändigtvis behöver äga rum där varorna produceras. Det behöver
dock ofta kunskapen eller tjänsterna. Detta bygger på en viss koncentration, köpare och
säljare måste befinna sig på samma plats, vilket större städer i större utsträckning kan erbjuda.
Konsumtionstätheten avgör verksamhetens avkastning i många fall. Det handlar fortfarande
om någon form av tillverkning eller framställning, och denna sker till stor del vid högskolor
och universitet. Detta medför att städer med dessa faciliteter skiljer sig från de utan. Är det
dessutom ett erkänt universitet är chansen stor att såväl studenter som andra invånare lockas
till staden som en direkt effekt (Arnstberg & Bergström 2010, s.84-85).

"En kliché säger att stockholmarens önskeboende är en röd stuga vid Stureplan... Man
vill bo rofyllt mitt i händelsernas centrum" (Arnstberg & Bergström 2010, s.38).

Citatet ovan vittnar om en till synes omöjlig önskan. Det är dock intressant eftersom att det
visar en viss längtan bort från storstaden, bort från kunskapssamhällets epicentrum. Det visar
att det kan finnas hopp för mindre städer. Vilka mindre städer är det då som har denna
potential till att behålla sina invånare, eller till och med öka i invånarantal? Jo, i så fall de som
ligger inom rimligt pendlingsavstånd till någon större kunskapsstad. Medan ungdomar verkar
söka sig till högskolor och universitet så verkar nybildade familjer istället söka bort från
universitetsstaden, inte sällan på grund av bostadspriserna (Arnstberg & Bergström 2010,
s.85).
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3. Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att belysa den frekvent förekommande föreställningen om
blandstaden som en ny positiv stadsutveckling, och undersöka vad begreppet innefattar då det
används inom planering. Syftet är dessutom att undersöka hur blandstaden relaterar till andra,
tidigare stadsbyggnadsideal.
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4. Problemformulering 
 
Föreställningen om blandstaden som en bättre stad, och dess förmåga att lösa komplexa
problem kan bli problematisk då den omsätts i praktiken. Detta eftersom att det verkar finnas
en inneboende vaghet, en eventuell osäkerhet kring vad begreppet står för. På grund av detta
kan det vara svårt att avgöra vad som faktiskt realiseras och blir verklighet då
blandstadsplanering utan närmre precisering tillämpas. Blandstaden verkar göra stora anspråk
på att bidra till att lösa komplexa, exempelvis sociala problem, samtidigt som idealet ges stort
utrymme i dagens planeringsdiskurs. Detta visar på en stark tilltro till att det är möjligt att
genom planering påverka de faktorer som föranleder dessa sociala problem. Därför är det
viktigt att genom denna studie undersöka de anspråk som kopplas till begreppet blandstad,
samt vad begreppet ges för innehåll.

Problemet studeras utifrån följande frågeställningar:

Vilka problem avses lösas genom planering utifrån föreställningen om
blandstad?

Vilka lösningsförslag föreslås, och vilken effekt förväntas dessa ha?

Hur förhåller sig planeringsidealet blandstad till andra, tidigare planeringsideal?
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5. Teoretiskt ramverk 
 

5.1 Inledning 
Studiens övergripande teoretiska ramverk består av institutionell teori. Det innebär att
blandstaden studeras utifrån hur beslut och sätt att se på planering påverkar kommande beslut
och sätt att se på planering. Som exempel kan ett institutionaliserat ideal leda till att
tillvägagångssätt som idealet föreslår inte anses behöva kritiseras, tolkas som "sanning" eller
inte behöver motiveras eftersom att det anses vara vedertaget (Hall & Taylor 2001, s.941).

Det är alltså med institutionell teori i åtanke som blandstaden studeras och tolkas. För att
genomföra studien används tre operativa begrepp, tankefigur, spårbundenhet och kognitiv
dissonans. Dessa presenteras vidare i avsnittet 5.2 som följer. Institutionalisering kan handla
om två saker, om den formella bildningen av institutioner, och om institutionalisering av sätt
att tänka, exempelvis genom föreställningar. Denna studie fokuseras på institutionalisering av
tankesätt och föreställningar. Detta bildar vad Asplund (1991) formulerar som en tankefigur.
Detta begrepp används alltså för att kunna studera blandstaden ur ett perspektiv som grundas
på institutionell teori. Detsamma gäller spårbundenhet, genom att studera blandstaden ur ett
spårbundenhetsperspektiv närmar sig studien blandstaden och eventuell institutionalisering
kopplad därtill. Det tredje begreppet, kognitiv dissonans, används förklarande i förhållande
till studiens tredje frågeställning, dvs. hur blandstaden förhåller sig till andra, tidigare
planeringsideal. Genom att studera blandstaden med hjälp av det operativa begreppet kognitiv
dissonans närmar sig alltså studien den tredje frågeställningen som del i det övergripande
ramverket institutionell teori.

5.2 Centrala teoretiska begrepp 
Gemeinschaft och gesellschaft är två sociologiska begrepp som fått betydelse inom en
planeringsdiskurs där begreppen formar tankar som sedan idealiseras (Asplund 1991, s.47).
De två skapar en tankefigur baserad på ett polariserande ideal, där gesellschaft är det
misslyckade samhället som bör planeras bort, medan gemeinschaft är det som ska ta dess
plats. Gemeinschaft är föreställningen om ett samhälle baserat på relationer och stark
gemenskap, en sorts romantiserad bild av 1800-talsstäder (Asplund 1991, s.47-49). Motpolen
gesellschaft är således föreställningen om hur industrisamhället tagit dess plats, med
konkurrensstyrning och andra typer av sociala relationer. Mer förenklat skulle gemeinschaft
beskrivas som tanken om ett mer lantligt liv, medan gesellschaft är mer representerar tanken
av ett stadsliv. Dessa förenklingar skiljer sig sannolikt från vad Tönnis, den ursprungliga
författaren av Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) menade, men enligt Asplund är det ofta
så begreppen tolkas och används som tankefigur (Asplund 1991, s.47-48).

Ur denna studiens perspektiv är frågan om blandstaden är ett exempel på en tankefigur, och i
så fall om den är så vag att den kan representera det som passar olika specifika aktörer med
skilda intressen. Tankefigur i den meningen kan liknas vid en planeringsdoktrin, exempelvis
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trädgårdsstaden. Trädgårdsstaden förväntas lösa tämligen stora problem, samtidigt som
trädgårdsstaden som doktrin i sig är vag och kan ha en mängd olika betydelser. Detsamma
kan alltså vara aktuellt även för blandstaden.

Spårbundenhet i sin tur är ett fenomen som medför att ett visst tankesätt eller ett visst
tillvägagångssätt etableras, och därmed genomgående och okritiskt upprepas och förs vidare.
Spårbundenhet kan dels grundas på exempelvis teknologisk utveckling eller forskning, och
dels grundas på sociala förhållanden, så som en allmän uppfattning (Pierson 2000, s.256). När
ett beslut tas eller resonemang förs utifrån ett visst perspektiv kan detta få konsekvenser för
kommande beslut och sätt att se på saker. När detta sker och tidigare beslut och synsätt har en
betydande påverkan inför kommande beslut och sätt att se på saker har en institutionalisering
skett (Hall & Taylor 2001, s.941). Detsamma gäller tankefigurer. Att vissa tillvägagångssätt
genomgående väntas leda till vissa resultat är karaktäristiskt, samtidigt som den vetenskapliga
grunden för metoder och tillvägagångssätt kan vara tvivelaktig. Därför framstår spårbundna
tankefigurer snarare som grundade på sociala förhållanden eller allmänna uppfattningar.
Samtidigt förs resonemang baserade på tankefigurer som i sig förstärker dem. Detta leder till
en institutionalisering av tankefiguren. Här är segregation och integration ett tydligt exempel
från blandstaden. Även om blandstaden inte har någon entydig vetenskapligt bevisad inverkan
på segregation och integration så är resonemang som förstärker tanken om att så är fallet
vanligt förekommande.

I sammanhanget är förändringen mellan gemeinschaft och gesellschaft av betydelse. Asplund
tar upp vad han kallar för kognitiv dissonans, ett begrepp för att beskriva den problematik
som kommer med förändring och varför människor har svårt för förändring. Ponera att en
människa har två val, val A och val B. Båda dessa val har sina klara för- och nackdelar och
människan tvingas välja. Faller valet på val A kommer personen genast att förstora upp
nackdelarna och förminska fördelarna i det val som gjorts, och vice versa för det val som inte
gjorts (Asplund 1991, s.59-60).

Kognitiv dissonans kan alltså, något förenklat, formuleras som den osäkerhet vi ställs inför
vid förändring. Att planering handlar om förändring, och dessutom hantering av förändring
medför att det finns anledning att förhålla sig till just kognitiv dissonans. Utifrån Asplunds
resonemang finns det anledning att ställa frågan om det bakom olika planeringsideal finns
tankar om och idealiseringar av gemeinschaft och gesellschaft (Asplund 1991, s.47-48).
Exempelvis skulle möjligtvis en föreställning om att vi lever i gesellschaft, det
konkurrensbaserade stadslivet och att de problem vi möter löses genom att återinföra
gemeinschaft kunna relateras till blandstaden. Detta fenomen återfinns i såväl Howards, Le
Corbusiers och Mumfords utopier som i planeringsdoktriner och ideal (Asplund 1991, s.47-
48).

Till den kognitiva dissonansproblematiken kommer frågan om lösningar på problem. Den
första frågan är vad det är för problem som avses lösas med att planera blandstad. Följdfrågan
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är om planering är rätt verktyg för att lösa dessa problem, eller om det ens är möjligt att lösa
dessa problem genom planering. Richard Sennet (1990) påpekar att planering ofta strävar
efter att skapa enhetlighet (unity) för att undvika konflikter. Konflikträdslan grundar sig enligt
Sennet ofta i missuppfattningen att konflikt är förspelet till fysiskt våld, men att konflikter
egentligen krävs för att människor ska komma överens. Detta är inte ett problem som löses
genom planering utan snarare tvärtom (Sennet 1990, s.197-198). Även Herbert J. Gans (2002)
knyter an till denna kritik, och han menar att det är problematiskt att planera för vad han
kallar sociala effekter. Visserligen kan en plats planeras för att möjliggöra eller omöjliggöra
vissa specifika aktiviteter, däremot är detta inte att likställa med att planering är den
avgörande faktorn för en plats sociala liv. Gans menar att det är sociala konstruktioner som
huvudsakligen styr en plats sociala liv, men att detta är lätt att missförstå. En plats som
planeras för ett rikt socialt liv kan få ett rikt socialt liv, vilket då ofta tillskrivs den goda
planeringen. Så är dock oftast inte fallet, utan det goda sociala livet grundas på sociala
företeelser eller fenomen, och samma planering ger därför inte samma resultat på en annan
plats, vilket samma sociala faktorer kan göra (Gans 2002, s.330-334).

Planering i sig kan alltså beskrivas som ställningstaganden till förändringsprocesser. Om olika
planeringsideal faller tillbaka på gemeinschaft och gesellschaft som bakomliggande tanke så
återstår frågan om blandstad gör detsamma. Det skulle kunna vara så, förutsatt att vår tids
förändringar orsakar en kognitiv dissonans som leder till att planerare faller tillbaka på den
grundläggande tanken om gemeinschaft och gesellschaft.
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6. Litteraturöversikt 
 

6.1 Inledning 
Denna litteraturöversikt syftar till att redogöra dels för hur forskningen hanterar begreppet
blandstad, men även hur de praktiker som rör sig i ett gränsland mellan forskning och praktik
behandlar begreppet blandstad.

6.2 Blandstadstankens ursprung 

6.2.1 Längtan efter blandstad och den nya planeraren 
Inom svensk planeringsdiskussion konstateras att det idag finns en uttalad trend eller längtan
efter att skapa attraktiva, blandade och livfulla städer. Detta i bestämd form och utan närmare
definition (Tunström 2009, s.127-129). Därefter konstateras det att denna längtan har sitt
ursprung i den rationella planeringens misslyckanden. Det handlar om att vända sig från den
problematiska efterkrigsplaneringen som resulterat i problemområden och betongförorter.
Detta görs genom att ett nytt ideal lyfts fram och tar plats, som ska vara baserat på människors
behov och genomförbarhet. Enligt detta nya ideal ska det ska planeras utifrån kunskap,
omsorg, lyhördhet och sunt förnuft, inte rationella beräkningar som tidigare (Tunström 2009,
s.130-131). Den enligt idealet föreslagna nya, mer mänskliga planeraren lyssnar, känner
respekt och visar sin omtanke istället för att agera på normer och prognoser. Ödmjukhet,
fantasi och humor är andra egenskaper som framhålls som viktiga hos den nya planeraren.
Tekniska eller fackmässiga kunskaper betonas inte alls, och hierarkier ska bortses från. Alla är
experter som tillsammans planerar genom samtal med varandra (Tunström 2009, s.133-134).

Tunström (2009) talar om den goda staden, men kopplingen till blandstaden är tydlig.
Exempelvis genom att ett helt kapitel i hennes avhandling behandlar förenklade
polariseringar och den mångtydiga mångfalden. I detta kapitel visar det sig hur den goda
staden och blandstaden hänger samman, i grund och botten verkar de bygga på samma
föreställning om mångfald och blandning, och Tunström identifierar även en potential i den
otydlighet hon menar finns när det talas om mångfald eller blandning i
planeringssammanhang (Tunström 2009, s.114-124).

En tolkning kan vara att modernismen och blandstaden i någon mening identifieras som
varandras motpoler. Enligt Tunström verkar blandstaden kunna ha sitt ursprung i tidigare
ideals misslyckanden, eller uppfattningen om dessa misslyckanden. Det identifieras även en
brist på närmare definition och konkreta lösningar.

6.2.2 Blandstadstankens motpol, modernism? 
I den svenska plandebatten kan fyra idealtyper identifieras: rationalism, voluntarism, utopism
samt det kollektiva goda. Genom att ge dessa ideal större eller mindre utrymme i diskurser
formas planeringsideal. Det ideal som föreställningen om blandstad till synes kontrasterar till
är den rationella processen som kännetecknar modernismen och miljonprogrammet. Olika
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planeringsideal kan alltså sägas vara en samling av dessa idealtyper, där vart och ett ges mer
mindre utrymme.

Inom modernismen är rationalismen enligt Strömgren begränsad i det avseendet att politiker
även involverar andra i beredning, och sedan fattar beslut. Jämfört med om rationalismen varit
fullständig och planeraren hade setts som professionell i den mening att de fattar beslut.
Voluntarismen menar Strömgren också är begränsad, vilket motiveras genom att det sker en
ömsesidig samverkan mellan parterna till skillnad från en renodlad autonomi för planerare.
Utopismen är enligt Strömgren begränsad i modernismens planeringsideal, men endast i det
avseendet att samhället gradvis reformeras till skillnad från om samhället vore från grunden
formbart. Därtill hävdas att den rationella processen ämnar främja mänsklighetens utveckling,
vilket indikerar att det kollektiva goda är mycket starkt (Strömgren 2007, s.60).

Den tydliga brytpunkten från rationalismen sker enligt Strömgren under den första plan- och
bygglagsreformen, även om han samtidigt menar att utvecklingen är ett uttryck för en stabil
planeringsdiskurs. Det identifieras skiftningar i hur idealtyperna hanteras, och vilket utrymme
de ges. En sak utmärker sig dock tydligt på andra hållet, och det är det kollektiva goda. Alltså
tanken om att genom planering göra tillvaron bättre för alla. Den visar sig oförändrad. Även
utopism står starkt efter reformen, även om den extrema utopismen fasats ut långt tidigare.
Istället menar Strömgren att det förekommer en processutopism, som fortfarande innebär att
framtiden är formbar men med skillnaden att formningen måste ske genom en beslutsprocess
som bygger på ständig prövning och utredning av planalternativ (Strömgren 2007, s.189-191).

Hur de två idealen blandstad och modernism överensstämmer eller strider mot varandra är
intressant, inte minst på grund av hur företrädare för blandstadsidealet ger intrycket av att de
två idealen är varandras motpoler. Därför är det även av intresse att studera hur blandstaden
förhåller sig till de fyra idealtyperna.

6.3 Tankefiguren blandstad  
Till blandstaden som tankefigur och dess ursprung hör främst ett litterärt verk, Den
Amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs (2004). Hennes verk har fått mycket
stort genomslag i plan- och arkitekturdebatter. Problemidentifieringen, beskrivningarna och
lösningarna ses ofta som universella, även om hennes iakttagelser är gjorda under mycket
begränsade förutsättningar. I stora drag har Jacobs resonemang fått så stort genomslag att de,
åtminstone i vissa fall, kan hävdas utgöra grunden för tanken om blandstad som ideal och
lösning. Detta är av intresse då det talas om en eventuell institutionalisering, vilken betydelse
Jacobs har och om det kanske till och med är så att Jacobs resonemang kan vara exempel på
institutionaliserade tankar.

På liknande sätt har Jan Gehls (1996) verk Life between buildings: Using public space fått ett
mycket stort genomslag. Genom att studera dessa verk ges en bild av grunden till tankefiguren
blandstad. Följande avsnitt tar upp de centrala delarna och kärnan som tankarna kring
blandstad bygger på.
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6.3.1 Blandade primära funktioner 
En av de mest framträdande komponenterna i Jacobs tolkning av blandstaden är
funktionsblandning. Exempel på primära funktioner är bostäder, handel och rekreation.
Kortfattat innebär detta att det måste finnas flera primära funktioner i stadsdelen och i sin tur i
dess delar. Helst ska det finnas mer än två primära funktioner som medför att människor rör
sig på platsen vid mer än en tidpunkt. Dessa funktioner bör även nyttja samma faciliteter för
att skapa möjligheter för så stor mångfald som möjligt, och i bästa fall leder blandningen av
primära funktioner till att människor använder platsen dygnet runt (Jacobs 2004, s.179). Värt
att nämna är att det är ett absolut krav enligt Jacobs att människorna använder exakt samma
plats. Det vill säga exakt samma gator att röra sig på, annars uppstår ingen verklig blandning
(Jacobs 2004, s.190).

Det är ett spann mellan ett område eller en plats som används dygnet runt på olika sätt och ett
område eller en plats som exempelvis endast används vardagar mellan kl 12-13 då de flesta
har lunch. Målet är att uppnå det stadium där mångfalden har potential att utöka sig själv.
Exempelvis behöver en dagligvarubutik ett visst antal kunder per dag för att gå bra. Går denna
bra rör det sig kanske på grund av denna tillräckligt mycket människor för att en mindre
klädesbutik ska kunna gå runt. Om denna i sin tur lockar fler människor så finns det potential
för andra att etablera sig, och så fortsätter det. Rör människor endast sig på platsen en mycket
begränsad tid förgås denna potential. Exempel på detta är områden med enbart bostäder. Här
finns ingen anledning att röra sig under arbetstid, således har en butik inte några kunder under
arbetstid om den är belägen här. Eftersom att butiken inte kommer att gå bra, på grund av att
det inte finns några potentiella kunder under merparten av dagen så finns det heller ingen
potential för att denna ska attrahera några människor (Jacobs 2004, s.180-182).

Att möjliggöra för denna funktionsblandning ligger enligt Jacobs till viss del i planering.
Genom att planera för blandade primära funktioner påverkas vissa förutsättningar för de
tillstånd som Jacobs beskriver. Däremot är det viktigt att poängtera att det handlar om
förutsättningar, inga garantier. Således går det inte att planera funktionsblandning. För att
kunna planera funktionsblandning i längden skulle planeringen behöva styra hur, när och var
människor rör sig. Planering är alltså en faktor bland många, till vilken tilltron här antyds vara
stark.

6.3.2 Mänsklig skala 
Jacobs är snabb med att konstatera att långa isolerade kvarter helt enkelt är socialt hjälplösa.
Det slutar dock inte där. Långa isolerade kvarter har även enligt Jacobs mycket förödande
ekonomiska konsekvenser, av den enkla anledningen att platserna där människor
sammanstrålar blir färre än i områden med mindre och kortare kvarter (Jacobs 2004, s.205).

Gehl talar om hur mångfald och småskalighet hör ihop, och hur detta skapar en enhetlighet
(Unity). Även om blandstad inte är det direkta uttrycket, så sammanstrålar Gehls resonemang
med blandstaden i flera avseenden, då inte minst när det talas om social mångfald och därmed
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blandning. Enligt Gehl är omgivningens skala väsentlig för upplevelserikedomen, vilket han
menar ställer höga krav på planering. Endast en eller ett fåtal platskrävande funktioner kan
omvandla upplevelserikedom och blandning till dess motsats (Gehl 1996, s.85). Fasaderna i
ett område spelar också en stor roll för hur det offentliga livet fungerar. Gatulivet är så skört
att en bensinmack, bilhandlare eller parkeringsplats helt kan förstöra det. Den enda egentliga
lösningen på detta problemet är att planera bort det. Till exempel finns det i femton danska
städer restriktioner mot större anläggningar som förstör fasadens småskalighet på gatunivå
(Gehl 1996, s.97). Gehl söker genom detta enhetlighet och helhet. Beskrivningarna och
förväntningarna antyder här en stark tilltro till att detta kan forma socialt liv och skapa sociala
möten. Gehls tilltro verkar än starkare än Jacobs, då Jacobs talar mycket om potential och
förutsättningar, medans Gehl snarare verkar tala om att enhetlighet är ett recept för ett bra
socialt liv på en plats, att den estetiska utformningen leder till att människor attraheras, möts
och blandas samtidigt som de trivs.

6.3.3 Bebyggelseblandning 
Behovet av äldre bebyggelse i städer är enligt Jacobs fundamentalt, det ses som en
förutsättning för att livaktiga gator och stadsdelar ska kunna växa. Det är inte historiska eller
exklusiva äldre byggnader som avses, utan billiga, ordinära äldre byggnader. Historiska
byggnader kan vara ett viktigt inslag, men just billiga äldre byggnader är av stort intresse.
Detta beror på att de dyra omkostnader som nya byggnader per automatik för med sig
begränsar möjligheterna för mångfald. Verksamheter som är vitala för den stadsmässiga
mångfalden har helt enkelt inte möjlighet att existera om det inte finns byggnader för dessa att
etablera sig i till förmånliga priser (Jacobs 2004, s.215).

6.3.4 Koncentration 
Utspridda människor klarar sig medan en hög koncentration av människor för med sig
bekvämligheter. Bekvämligheter attraherar i sin tur människor, vilket skapar en
mångfaldsspiral som i sin tur kan medföra en livlig och väl fungerande plats. Detta är något
som observerats ända sedan stadens ursprung, och till mångt och mycket är det detta faktum
som stadens liv faktiskt grundas (Jacobs 2004, s.229). Hög koncentration drar dock med sig
en hel del problem som måste hanteras, och jämfört med de tidigare städerna står vi idag inför
helt andra problem. Utmaningen är inte längre att tränga ihop så många människor som
möjligt utan att de drabbas av sjukdomar och sanitära olägenheter. Utmaningen är att tränga
ihop människor utan att de drabbas av hopplöshet och försätts i apatiska tillstånd (Jacobs
2004, s.248).

6.3.5 Aktiviteter 
Enligt Gehl kan aktiviteter delas in i tre kategorier, nödvändiga aktiviteter, frivilliga
aktiviteter och sociala aktiviteter. Nödvändiga aktiviteter så som att ta sig till skola eller
arbete påverkas endast i liten utsträckning av den fysiska miljön. Eftersom att oavsett hur den
fysiska miljön är utformad så är de enligt Gehl fortsatt nödvändiga. Frivilliga aktiviteter
menar Gehl uppstår då väder och plats tillåter dem. Det är endast då de rekreationella
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aktiviteterna, så som att ströva längs gatan, sitta på en bänk, sola eller ta en nypa frisk luft
förekommer i nämnvärd utsträckning. Dessa är alla exempel på aktiviteter som utförs
utomhus, och som är starkt beroende av sin omgivning. Således är de enligt Gehl starkt
beroende av den fysiska utformningen på platsen de utövas (Gehl 1996, s.11-15).

De sociala aktiviteterna baseras på social interaktion. Därför, menar Gehl, är dessa beroende
av aktiviteter från de andra två kategorierna. Där aktiviteter från någon av- eller båda de andra
kategorierna äger rum finns det minst en människa, således finns det möjlighet för en annan
människa att ansluta sig, och då kan de på denna plats utöva en social aktivitet (Gehl 1996,
s.11-15). Vad gäller stad och det sociala liv som förknippas specifikt med städer så baseras
det enligt Gehl på passiv interaktion. En överväldigande majoritet av människorna som alla
utgör stadslivet är helt okända för varandra. Detta i sig skapar möjlighet för en specifik social
aktivitet, att iaktta och lyssna på människor som för en själv är helt okända. Således uppstår
social aktivitet så fort två människor vistas på samma plats vid samma tillfälle, och detta
fungerar som rot till utvecklingen av mer sofistikerade sociala aktiviteter (Gehl 1996, s. 11-
15).

6.3.6  Stimulering 
Sedan industrialiseringen och den fortsatta funktionssepareringen har trenden gått mot att vi
lever i bilburna, döda och monotona bostadsområden. En av anledningarna att vi inte trivs i
dessa områden är att människor har ett behov av stimulering (Gehl 1996, s.23).

Att uppleva människor menar Gehl är en mycket attraktiv källa till stimulering, och
tillfredsställs inte detta behov blir människor understimulerade. Upplevelsen av människor är
så stimulerande för att människor är en outtömlig källa för variation. Människor i sig skapar
och bidrar med nya upplevelser gång på gång, och alla stimulerar de andra människor de har
kontakt med på ett eller annat sätt (Gehl 1996, s.23). Detta är också grundpelaren i påståendet
att det mest effektiva sättet att attrahera människor är människor. Finns det människor i en
byggnad, i ett kvarter eller var som helst så är sannolikheten mycket stor att detta i sig
kommer att attrahera fler människor till samma plats (Gehl 1996, s.25). Gehl konstaterar att
det är livet i och mellan byggnaderna som är det väsentliga för attraktion, inte byggnaderna
eller platserna i sig (Gehl 1996, s.31). Detta innebär att samtidigt som Gehl antyder en stark
tilltro till att genom planering påverka socialt liv, så påpekas vikten av människorna. Tanken
att socialt liv främjar mer socialt liv förekommer, varpå frågan om detta egentligen motsäger
den starka tilltron till att planering kan främja socialt liv är värd att ha i åtanke.

6.4 Blandstadsplanering ur vetenskapens perspektiv 

6.4.1 Blandstadsplanering och socialt liv 
Sociologen Herbert J. Gans framhåller att det inte finns tillräckliga belägg för att påstå att
planering direkt påverkar socialt liv. Han visar istället att förhållandet mellan planering och
socialt liv handlar om att den fysiska utformningen kan möjliggöra eller förhindra sociala
aktiviteter. Gans påpekar alltså att en plats påverkar socialt liv i den mån att platsens
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utformning kan förhindra eller tillåta sociala aktiviteter (Gans 2002, s.330). Däremot visar sig
steget långt från det faktum att alla platser inte möjliggör alla aktiviteter, till att en plats
utformning ska kunna styra det sociala livet på platsen. Sådant som Gans menar går att
planera, så som markanvändning, lokalisering, densitet, offentliga platser och kvarter
påverkar användandet av platsen. Det innebär dock inte att effekten av platsens utformning på
användaren är vad som avgör vilket socialt liv platsen har. Det är snarare så att det som
påverkar en plats sociala liv är sociala faktorer (Gans 2002, s.330). Resonemanget
exemplifieras nedan.

Anta att tät bebyggelse banar väg för vänliga sociala möten eller konstruktiva konflikter. Här
kan det istället hävdas att tätheten egentligen är av mindre betydelse, och att människor med
gemensamma intressen kan skapa dessa vänliga sociala möten. Detta medan människor utan
gemensamma intressen lär sig att ignorera varandra för att undvika konflikter (Gans 2002,
s.333).

Gans tilltro till att genom planering och fysisk utformning påverka socialt liv utmärker sig
alltså polariserande jämfört med inslagen i Jacobs och Gehl. Gans menar att en plats fysiska
utformning inte är avgörande för det sociala livet, utan att det är det sociala livet som sätter
ramarna för det framtida sociala livet på en plats.

Även planerande för grannskapseffekter är problematiskt. Detta är något som förekommit
frekvent under det senaste århundradet när det planeras för väl avgränsade kvarter som ska
skapa grannskapskänslan och gemenskap, vilket i sin tur ska leda till sociala aktiviteter
invånarna emellan. Grannskapseffekter är i sig inget problem, och de är eftersträvansvärda,
däremot är det ett missförstånd att grannskapseffekten skapas av platsen. Grannskapseffekten
skapas av människorna och det sociala livet på platsen, inte av platsen i sig. Ett kvarter skapar
inte någon grannskapseffekt, det är människorna som bor där som kan skapa denna effekt
(Gans 2002, s.334).

En framträdande del av planering för socialt liv är integration och social mobilitet. Under åren
1989-1994 utfördes en omfattande europeisk studie av i vilken utsträckning vilket område en
person bor i påverkar personens sociala mobilitet. Detta studerades genom att hushåll i olika
ekonomiska situationer delades in i kategorier. Kategorierna sammanställdes i början och i
slutet av undersökningen i kategorierna endast bidrag (benefits only), minst pension (at least
pension) samt minst ett betalt arbete (at least a paid job) (Musterd et al. 2003).

Genom en jämförelse sammanställningarna emellan konstateras det att de hushåll som har det
sämre ställt ekonomiskt från början påverkas i mycket liten grad av i vilket område de bor i.
Oavsett så är det en relativt liten del som faktiskt har bytt kategori i slutet av undersökningen.
Däremot så konstateras det även att de som har minst ett betalt arbete i hushållet från början
påverkas desto mer av sitt bostadsområde. Dessa personerna har en stor fördel om de bor i ett
område där en hög grad av de övriga hushållen också har minst ett betalt arbete (Musterd et
al. 2003, s.890-891).
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Musterd et al. problematiserar alltså genom sina resultat tanken om att blandade
upplåtelseformer leder till en blandad social sammansättning i ett område. Detta visar att
problemet med social segregation och integration faktiskt är mycket mer komplext än att det
går att lösa genom att enbart blanda upplåtelseformer, och i någon mening legitimeras frågan
om det går att planera fram social blandning över huvudtaget.

6.4.2 Blandning, eftersträvansvärt och svårhanterligt 
Richard Sennet bidrar också med ett kontrasterande synsätt i förhållande till blandstaden och
planering för socialt liv, inte minst i förhållande till Gehls synsätt som behandlats tidigare.
Sennet talar om hur vi människor sedan lång tid är kulturellt formade genom olikhet och
sammanhållenhet. Detta kopplar Sennet samman med rädslan för det som upplevs annorlunda,
vilket är en del av problemet med social blandning. Rädslan som kommit ur sättet denna
utveckling har skett på har medfört att vi idag har svårt att hantera olikhet eller blandning, det
är svårt att förstå att upplevelsen av olikhet är av positivt mänskligt värde (Sennet 1990, s.97-
98). Detta verkar vara en tydlig kontrast mot den mer modernistiska hållpunkten Gehl intar då
han talar om att skapa enhetlighet för social mångfald (Gehl 1996, s.85-97).

Denna problematik menar Sennet är särskilt påtaglig för de som engagerar sig i arkitektur och
planering. Sennet menar att planerare ofta, om inte alltid, ser staden på en stor skala. Ser vi
städer på en stor skala så är ingen stad homogen, och således är det enligt Sennet lätt att
arkitekter och planerare ser blandning eller olikhet i någon form. Detta hänger samman med
kritiken Sennet riktar mot strategin att planera för en helhet från början, och inte låta
aktörerna på platsen faktiskt ha inflytande. Vad som händer då menar Sennet är att den lokala,
intima skalan förbises, och här skapas istället inåtvända, sammanhållna bubblor. Moderna
planerare saknar förmågan att se hur olika etniciteter kan blandas på offentliga platser likväl
som de saknar förmågan att zonera gaturum så att en blandning av ekonomiska
användningsområden fungerar väl (Sennet 1990, s.97-98).

Battery Park i New York är ett exempel som visar på hur funktionsblandad planering kan
fungera i verkligheten. Här blandas bostäder, verksamheter, natur och stora
företagsbyggnader. Visserligen bor här människor av alla möjliga etniciteter, men alla är av
övre medelklassen. Likväl så är området faktiskt blandat enligt konstens alla regler.
Effekterna detta har är en livfullhet, dock inte den livfullhet som faktiskt önskas. Detta är en
slags påklistrad livfullhet, något som upplevs som en kuliss och som i praktiken inte fyller
någon som helst funktion som inte vilket annat område också har potential att göra (Sennet
1990, s.193-197).

6.4.3 Spekulativ utveckling och socioekonomiska effekter 
Milwaukee, Wisconsin i USA är en stad som i många år dragits med ekonomiska nedgångar
och utflyttning. Försöken att vända denna utveckling har varit flera, men inget har lyckats. Ett
försök var att omvandla staden till en såkallad entreprenörsstad, med starka influenser av
Richard Floridas resonemang rörande den kreativa klassen. Istället för att försöka jaga det
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som en gång fanns, tillverkningsindustrier, skulle man nu jaga något nytt. Det var den kreativa
klassen som skulle lockas. Detta gjordes genom att anlägga ett nytt musikdistrikt och nya
blandstadsområden anpassade för fotgängare. En ny samhällsplan togs fram och döptes till
"live/work/play", vars syfte är att tillgodose den kreativa klassens behov (Zimmerman 2008,
s.230-231).

Tillsammans med den nya samhällsplanen lanserades även en ny marknadsföringsstrategi. Det
kanske mest uppmärksammade elementet i denna är en byggnad ritad av Calatrava som
kostade 122 miljoner dollar. Denna kom att bli en kulturell symbol för Milwaukees nya
image, och den blev även ett klassiskt exempel på spekulativ utveckling av platser som
associeras med entreprenörsstäder (Harvey 1989, s.8 i Zimmerman 2008, s.235).

Utöver denna byggnad och marknadsföringen så förblev dock planen i vad som beskrivs som
embryostadiet. Resultatet av denna strategi blev positivt vid en första anblick. Staden
omnämndes mycket i tidningar, resekataloger och lokal media firade att den starkaste
tillväxtpunkten flyttats från förorten till centrala delarna av Milwaukee. Utöver detta
poängterades att staden nu lockade fler unga högutbildade än tidigare, och att den
nedåtgående trenden vänt. De centrala delarna fick en "boom" som överskred
förväntningarna, och nu beskrevs Milwaukee som ett "bohemian bargain" även i tidningar
utifrån (Zimmerman 2008, s.238-239).

Skrapas det på ytan så avtäcks dock en annan sanning. När man bortser från den ytliga
framgångssagan framträder en mycket mer komplex verklighet, en verklighet som ställer
frågor om vilka socioekonomiska effekter utvecklingen egentligen haft, och kommer att ha i
det långa loppet. Lokala tidningar vittnar om starka påtryckningar för att rent opinionsmässigt
motivera att arbetarklassen i Milwaukee bör ge plats åt den kreativa klassen. I princip verkar
det i efterhand som att hela kampanjen har en klang av så kallade pro- gentrifierings tankar
(Zimmermann 2008, s.240). Milwaukee är ett textboksexempel på den problematik som
Harvey (1989) ser med att kopiera framgångskoncept platser emellan. Vidare så visar det sig
att trots Floridas popularitet både lokalt och nationellt så visar den senaste forskningen att det
inte finns något direkt samband mellan den kreativa klassens koncentration och ekonomisk
tillväxt (Rausch & Negrey 2006 i Zimmerman 2008, s.239).

Vad exemplet Milwaukee visar och belyser är svårigheter i att utvärdera och bedöma effekter
av planering och platsmarknadsföring. Det intressanta är att Milwaukee är just det, ett
exempel. Det är svårt att föreställa sig utvärderingar eller bedömningar av planering som med
säkerhet kan visa att just planeringen i sig bidragit till en viss, eller flera effekter. Detta gäller
inte minst då sociala faktorer ligger som grund för utvärdering och bedömning. Detta
tillsammans med att det, enligt exemplet Milwaukee, finns svårigheter i att bedöma vilka
effekter och hur stora dessa är som över huvudtaget förekommer tyder på att det kan vara
mycket svårt att avgöra huruvida planering eller andra faktorer är grund för dessa effekter.
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6.4.4 Segregation 
Arnstberg & Bergström (2010) intar en mer normativ ställning. Det är av stor vikt att ha detta
i åtanke, eftersom att påståenden och resultat annars kan uppfattas som rena sanningar, utan
att problematiseras.

Arnstberg & Bergström hävdar att segregation är ett av de kanske mest omdiskuterade
problemen till följd av modernismens framfart inom planeringen. Enligt dem är segregation
en helt naturlig process, det är så människor i staden visar vad de uppnått idag. En bra adress
betyder mer än fina kläder. Fina kläder har för många råd med för att skapa en tillräcklig
distinktion för de mer välbärgade i samhället. De menar även att det finns en önskan om att bo
med likasinnade, med samma standard och liknande mål. Däremot menar de inte att
segregationen är något önskvärt på en övergripande planeringsnivå, utan tvärtom (Arnstberg
& Bergström 2010, s.86-87). Genom detta tar Arnstberg & Bergström upp vad som skulle
kunna vara en del av blandstadsproblematiken, dvs. att individers faktiska preferenser kan
vara eller är bidragande till delar av den problematik blandstad ämnar åtgärda och lösa.

Arnstberg & Bergström talar om två typer av segregation, funktionell- och social segregation.
Den sociala segregationen innebär att sociala grupper isoleras från varandra, något Arnstberg
& Bergström menar leder till förstärkta samhällsklyftor och direkt utanförskap. Den
funktionella segregationen innebär att samhällsfunktioner separeras från varandra, exempelvis
arbetsplatser och bostäder (Arnstberg & Bergström 2010, s.86-87).

De båda segregationsprocesserna hänger tätt samman, och bildar enligt Arnstberg &
Bergström tillsammans en mycket stor utmaning för dagens planering. Bostadsområden som
är separerade från andra funktioner medför också att dess invånare separeras från andra
befolkningsgrupper och vice versa. Detta är ett problem så länge det syns tydliga olikheter,
däremot innebär det inte att alla grannar bör upprätta social gemenskap för att lösa detta
problem (Arnstberg & Bergström 2010, s.86-87). Bilden som framförs här skiljer sig från den
Musterd et al. framhåller, i den mening att Arnstberg & Bergström härleder social segregation
till funktionell boende segregation. Musterd et al. visar med sina resultat att detta inte alltid
har en så tydlig koppling, utan att blandade bostadsområden, exempelvis genom blandade
upplåtelseformer faktiskt har en relativt liten inverkan i den sociala strukturen (Musterd et al.
2003, s.890-891).

Genom att samtidigt studera Musterd et al. och Arnstberg & Bergström visar sig nya sidor och
problem. Det visar sig att de problem som Arnstberg & Bergström påvisar normativt i någon
mening verkar tas för givet. Å ena sidan anser planeringsvärlden att segregation är ett
problem, å andra sidan problematiserar vissa forskningsresultat detta igen.

6.4.5 Förtätning och integration 
Arnstberg & Bergström talar om att det sedan 1950-talet och framåt pågått en, såväl för
staden som för miljön, mycket kostsam process. Denna utspridningsprocess eller "sprawl"
hävdar de är orsaken till att i princip alla städer idag har ett gemensamt mål: att förtäta staden.
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Det finns två sätt att göra detta på, att bygga höga hus eller att ha tätt mellan husen. Den
europeiska trenden är den senare varianten, eftersom att den anses bibehålla en viss
stadskaraktär (Arnstberg & Bergström 2010, s.239-241).

Arnstberg & Bergström talar vidare om att precis som att förtätning är lösningen på sprawl-
problemet så är integration lösningen på segregationsproblemet. I sammanhanget påvisar de
den Holländska 30/30/30-modellen, där 30% av bostäderna är social housing, 30% är
hyresreglerade bostäder och 30% är fritt prissatta bostäder. Denna modell fungerar genom
mycket hård styrning, och har visat goda resultat. Detta har även spridit sig, och på andra
platser runt om i Europa försöker liknande metoder implementeras, om än inte alltid med
samma hårda styrning (Arnstberg & Bergström 2010, s.239-241).

Detta har lett till att ett stort fokus i lösningen på segregationsproblemen har legat vid att få
olika grupper att bo på samma plats, boendeintegration. Problemet enligt Arnstberg &
Bergström är att detta har visat sig ha ett mycket litet samband med en verklig social
integration. Social integration bygger istället på större nätverk som sträcker sig över staden,
och man umgås helt enkelt inte först och främst med sina grannar. En lösning är att inte
tillhandahålla allt som behövs för nära bostäder. Tvingas människor till samma platser för att
uträtta ärenden så kommer de även att träffa på varandra. Ett exempel kan vara handel. Två
personer från två olika bostadsområde ska båda handla mat, det finns bara en matbutik och
således kommer de med stor sannolikhet att mötas där (Arnstberg & Bergström 2010, s.239-
241).

6.4.6 Blandning 
För att människor från olika grupper över huvud taget ska ha möjlighet att bo i samma område
menar Arnstberg & Bergström att det krävs boenden i olika prisklasser, men även i olika
tidsanpassning. Dels är bostaden eller adressen ett sätt att särskilja sig, och dels måste man ha
råd. Dels måste det finnas möjlighet att stanna och etablera sig, och dels måste det finnas
möjlighet att bosätta sig i kortare tidsperioder. Blandade upplåtelseformer är enligt dem en
metod för att ta ett steg i riktningen mot boendeintegration (Arnstberg & Bergström 2010,
s.242).

För att spara miljön, individens tid och tillhandahålla arbetsplatser nära bostaden har
blandstad blivit ett mycket populärt begrepp. Frågan är dock hur man anpassar skalan, hur
finmaskig ska blandningen vara? Sett ur ett större perspektiv finns det ingen monofunktionell
stad. Kärnfrågan är enligt Arnstberg & Bergström den mänskliga skalan. De ställer sig
frågorna behövs det bil för att ta sig till de viktigaste funktionerna i staden? Hur stor är
staden? Behövs det cykel? Sedan resonerar de om att i fall färdmedel behövs, har alla samma
tillgång eller kan staden vara blandad för vissa, men inte för andra? Alla dessa frågor mynnar
ur den mänskliga skalan, som enligt Arnstberg & Bergström också bör bestämma skalan på
funktionsblandningen i staden. Europeiska projekt har provat flertalet olika skalor på
blandstad, och resultaten är samstämmiga, menar Arnstberg & Bergström. För att skapa



20

blandstad måste trafikslag blandas. Trafiksepareringen har i princip övergivits, och i den mån
den används omöjliggör den vad som kallas blandstad (Arnstberg & Bergström 2010, s.242-
244).

Även i denna del gäller som i föregående delar att Arnstberg & Bergström representerar ett
normativt synsätt, ett synsätt som till stor del problematiseras av forskning, så som
exempelvis både Sennet (1990) och Musterd et al. (2003) I formuleringar och framförande
verkar det finnas ett antal "sanningar", saker som tas för givet som av någon anledning
uppkommer. När olika synsätt studeras sida vid sida uppenbarar sig ett glapp mellan
profession och forskning, som vid en närmare anblick kanske föder den problematik som
blandstadsplanering kan innebära.

Det verkar alltså finnas två olika sätt att se på blandstaden och eventuell problematik därtill.
Ett sätt representeras av Arnstberg & Bergström, som visar de på problem och svårigheter
som uppkommer. Det andra sättet, som forskningen tar upp tydligt är problematisering av det
som professionen verkar ta för givet. Är problemen de som hanteras? Är lösningarna de som
tillämpas? Vad är egentligen problemen som blandstad avhjälper, och med vilka metoder är
det rimligt att anta att man löser dessa?

6.4.7 En romantiserad bild 
Romantiserade bilder av samhällen och städer, eller platser över huvudtaget kan fungera som
en sorts verklighetsflykt. Då vi inte trivs eller är nöjda med den plats vi har, kan förskönade
tillbakablickar eller föreställningar fungera som lösning. Camillo Sitte är personen som gett
denna typ av nostalgi kopplad till staden en röst. Han målar upp en bild av längtan efter
stadsliv, en längtan efter en medeltida gränd, fylld med djur, barn och vuxna, en längtan efter
torget fyllt med fruktstånd, kryddor och kött (Sennet 1990, s.175-176).

Förändringen som leder till att det skapas romantiserade och nostalgiska bilder är del av
västerländska städers utveckling, övergången från industrialism till servicesamhälle. Detta är
inte en problemfri förändring, och utmaningarna är tydliga på offentliga platser i staden.
Utvecklingen har under lång tid medfört att städer breder ut sig, bland annat på grund av
transport och informationsteknologi. De numera utbredda städerna står i tydlig kontrast till de
förmoderna städerna som kretsade kring en eller flera större offentliga platser (Madanipour
2005, s.10-12).

Dessa större offentliga platser, exempelvis kyrkotorg eller handelsplatser fyllde viktiga
samhällsfunktioner, inte minst fungerade dessa som stadens hjärta där alla större evenemang
tog plats. Denna samling av funktioner på en och samma plats gjorde den offentliga platsen
till en oöverträffad samling av aktiviteter, politiska sammankomster, ceremonier och ritualer.
Det är denna samling av funktioner som kollapsat i takt med att städerna har bretts ut, det är
inte längre möjligt att förlita sig på en enda central offentlig plats. Numera är det otänkbart att
ha samma grad av ekonomisk, politisk och kulturell mångfald på en och samma plats. Medan
vissa vill ångra städernas utbredning, och därmed den förmoderna offentliga platsens fall så
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råder det inga tvivel om att denna utveckling har varit ett steg framåt (Madanipour 2005, s.10-
12).

Vad Madanipour visar är att det förekommer en längtan tillbaka, en önskan om att ångra
utvecklingen och återförena torgets eller den offentliga platsens ursprungliga funktioner till
torget. Vad Madanipour sedan vidare menar är att historien gått dem förbi, att det inte är
möjligt att återförena de offentliga platserna till vad de en gång var. Således visar han också
att lösningar inte går att hitta i det förflutna, utan att historiens gång gått dem förbi.

En annan anledning till att romantiserade bilder av offentliga platser skapas och ges utrymme
i planering enligt Madanipour är deras roll i marknadsföring. Detta är en av
huvudanledningarna till att offentliga platser idag har en så stor roll i planeringen. Den
globala ekonomin gör att städer utsätts för en konkurrens om kapital, och detta kapital anses
vara medel för att i det långa loppet skapa jobb åt stadens invånare. Offentliga platser används
för att attrahera investerare, för att locka företag och förankra globalt kapital lokalt. Städerna
har blivit som en typ av företag, som vill utveckla sin produkt, stadens miljö och
marknadsföra den på en global marknad (Madanipour 2005, s.13).

6.4.8 Nyurbanism 
Nyurbanism är en strategi för såkallad smart tillväxt, baserad på antaganden om hur
människor interagerar och reagerar på sitt grannskap eller sitt bostadsområde. Nyurbanistiska
fenomen och strategier är även vanliga influenser i blandstadsstrategier och ideal. Dessa
antaganden har studerats, och en av dessa studier inriktas på relationen mellan lokal
tillgänglighet och benägenhet att transportera sig till fots. Som följd studeras även huruvida
utökade rörelser till fots i närområdet leder till såkallade grannskapseffekter, samt huruvida
lokal tillgänglighet leder till grannskapseffekter. Resultaten av denna studie visar att det finns
ett samband i alla de tre studerade relationerna. Däremot visar studien även att den fysiska
utformningen har en begränsad förmåga att påverka, medan exempelvis personliga attityder
hos de boende har en stark förmåga att påverka grannskapsbeteende (Lund 2003, s.414, 426).

Lund drar två slutsatser utifrån sin studie av lokal tillgänglighet, fotgängare och
grannskapseffekter. Den första är att lokal tillgänglighet av exempelvis parker och
dagligvaruhandel i kombination med en fotgängarvänlig utformning kan öka transporter till
fots inom området och öka grannarnas interaktion med varandra. Människor som går i sitt
område är mer benägna att interagera med, och skaffa sig en relation till sina grannar.
Däremot visar studien även att den fysiska utformningen har en begränsad förmåga att
påverka dessa fenomen. För att dessa effekter ska uppstå krävs att människorna som bor i
området är intresserade av sammanhållenhet och relationer i grannskapet (Lund 2003, s.428).
Detta relaterar till huruvida planering kan användas för att nå sociala mål, och Lund ger
genom denna studie inga belägg för att så skulle vara fallet.

Det finns även andra forskare som är än mer kritiska till antagandet att fysisk utformning
leder till vissa sociala effekter. Emily Talen visar genom en studie av nyurbanism och den
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sociala doktrinen att fysisk utformning kan skapa en känsla av gemenskap att dessa
påståenden eller uppfattningar är ambitiösa som bäst. Talen konstaterar att sambandet mellan
fysisk utformning och grannskapseffekter är minst sagt tvetydigt. Visserligen går det att finna
samband, men dessa samband är påverkade av faktorer bland vilka den fysiska utformningen
har en relativt liten förmåga att påverka (Talen 1999, s.1374-1375). Ann Winstanley, David
C. Thorns och Harvey C. Perkins har studerat nyurbanism och neo-traditionalism i
Christchurch på Nya Zeeland. De resonerar med utgångspunkt i detta kring att nyurbanism
avser ge intrycket av att stödja en positiv samhällsutveckling, delvis genom att påverka
sociala relationer. Det visar sig dock att nyurbanism och neo-traditionalism används främst
för att främja bostadsförsäljning (Winstanley et al. 2003, s.187).

6.4.9 Sammanfattning 
Litteraturöversikten visar på flertalet intressanta aspekter när vi talar om att studera
blandstaden som planeringsideal. Genomgången visar att det finns flertalet motstridiga, om än
inte alltid oförenliga, synsätt. Det kanske mest uppseendeväckande är glappet mellan teori och
praktikdiskurs.

Moa Tunström talar om att blandstad handlar om att vända sig från den problematiska
efterkrigsplaneringen. Det är enligt henne en del av grunden till att blandstaden växt fram som
ideal (Tunström 2009, s.130-131). Det visar sig dock att utvecklingen avseende idealtyper
anses stabil. Det finns en brytpunkt, och vad som tydliggörs är att tanken om det kollektiva
goda är fortsatt stark och att utopismen finns kvar, men i annan form. Tanken om att planering
ska göra livet bättre för alla fortlever alltså, samtidigt som en ny sorts utopism,
processutopism etablerats (Strömgren 2007, s.189-191).

Avseende tankefiguren blandstad identifieras ett antal komponenter eller stöttepelare:
blandade primära funktioner, mänsklig skala, bebyggelseblandning, koncentration, aktiviteter
och stimulering. Det är dessa faktorer som i någon mening utgör blandstaden enligt Jacobs
(2004) och Gehl (1996).

Sett till mer vetenskaplig forskning träder andra resultat fram. Gans framhåller att det inte
finns tillräckliga belägg för att påstå att planering har någon direkt inverkan på socialt liv.
Snarare, menar han, är det sociala faktorer som faktiskt har en inverkan på en plats sociala liv
(Gans 2002, s.330). Tanken om att blandade upplåtelseformer leder till en blandad social
sammansättning i ett område problematiseras också (Musterd et al. 2003). Det visar sig att
problemet med social segregation är mer komplext än så, vilket banar väg för frågan huruvida
det är möjligt att planera fram social blandning alls.

Sennet i sin tur talar om hur vi människor är kulturellt formade utifrån sammanhållenhet och
olikhet, och därför har svårt att ta till oss att det finns ett positivt mänskligt värde i blandning.
Det har lett till en rädsla för det som är olikt, vilket kan vara en del av
blandstadsproblematiken (Sennet 1990, s.97-98).
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Exemplet Milwaukee visar på svårigheterna med att utvärdera planering. Det är svårt att se
hur effekter ska kunna tillskrivas just planeringen, samtidigt som det pågår så många andra
processer parallellt (Zimmerman 2008). Harvey påvisar problematiken med att kopiera
framgångskoncept från en plats till en annan (Harvey 1989). Detta relateras också till alla de
parallellt pågående processerna, vilket gör varje plats unik. En planeringsframgång är alltså
inte garanterat samma framgång på en annan plats.

Det talas om två typer av segregation, funktionell och social. Arnstberg & Bergström menar
att bodstadsområden som är separerade från andra funktioner också medför att dess invånare
separeras från andra invånare (Arnstberg & Bergström 2010, s.86-87). Musterd et al. visar å
andra sidan att blandade bostadsområden, exempelvis genom blandade upplåtelseformer
faktiskt har en begränsad förmåga att påverka sociala strukturer (Musterd et al. 2003, s.890-
891).
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7. Forskningsstrategi och Metod 
 

7.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
Den övergripande forskningsstrategin som används är kvalitativ forskningsstrategi. För
studien innebär detta framförallt tre saker, en induktiv syn på förhållandet mellan teori och
praktik, vilket innebär att teori växer fram ut praktiska forskningsresultat. I detta fallet växer
alltså teori fram genom studier av praktik. Designen innebär även en kunskapsteoretisk
ståndpunkt, vilket innebär att deltagarna i en viss kontext och deras tolkning av verkligheten
är tyngdpunkten. Det tredje är en ontologisk ståndpunkt, som innebär att sociala egenskaper
skapas av individer och deras samspel (Bryman 2011, s.340-341).

Denna strategi är lämplig för en kvalitativ samhällsvetenskaplig studie just på grund av de tre
punkter som tagits upp. Studien fokuserar på praktiken, dvs. planeringspraktiken, och vad
andra studier av praktiken, dvs. vad andra studier av planering visar. Slutligen är den
ontologiska ståndpunkten väl anpassad till det teoretiska ramverk som används, eftersom det
teoretiska ramverket baseras till stor del på tankefigurer och hur dessa institutionaliseras.
Metoden som används inom den kvalitativa forskningsstrategin är kvalitativ innehållsanalys.

7.1.1 kritik 
Kvalitativ forskning kan vara problematiskt eftersom att det kan anta väldigt många olika
former. Det förekommer diskussioner i form av att kvalitativ forskning är allt som inte
kvantitativ forskning är, dvs. kvalitativ forskning benämns som forskning med en avsaknad av
siffror. Så är dock inte fallet, då det finns tydliga karaktärsdrag även hos kvalitativ forskning.
Trots detta är det största problemet de många olika former som kvalitativ forskning kan anta.
Detta har lett till att kritik riktats mot försök att specificera kvalitativ forskning som ett
generellt synsätt. Att göra det är i viss mån nödvändigt för att kunna behandla kvalitativa
undersökningar som en speciell forskningsstrategi (Bryman 2011, s.343-344).

7.2 Datainsamling genom dokumentstudier 
Studiens empiri har samlats genom dokumentstudier. Plandokument i form av kommunala
översiktsplaner är datakälla, och genom dokumentstudier samlas relevant empirisk data in och
sammanställs. Vid dokumentstudier värderas dokument utifrån fyra aspekter som Bryman
formulerar som autencitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (Bryman 2011,
s.488-489). Det är alltså utifrån dessa aspekter som valet av empirisk källa är kommunala
översiktsplaner.

7.2.1 Urval 
Urvalet definieras på ett sätt som dels specificerar vilka medier eller andra tryckta källor som
ska ingå i studien och dels specificerar inom vilken tidsperiod studien rör sig. Eftersom att det
främst är tryckt material krävs tydliga avgränsningar för att det empiriska materialet inte ska
bli ohanterligt och allt för omfattande (Bryman 2011, s.285-286). Detta är även en av de
största svårigheterna med en kvalitativ undersökning, att de snabbt genererar ett stort och
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ohanterligt material (Bryman 2011, s.510). Därför genomförs urval kontinuerligt, men endast
fram tills den teoretiska mättnaden är nådd. Utan denna avgränsning riskerar det empiriska
materialet att bli allt för omfattande.

Urvalsgrunden är först och främst studiens syfte och frågeställningar. Därtill värderas
dokumenten utifrån de fyra aspekter Bryman (2011) definierar. Som utgångspunkt är
urvalsgruppen alla aktuella översiktsplaner som är av relevans och uppfyller Brymans (2011)
kriterier. Relevans i detta sammanhanget avser översiktsplaner med anknytning till
blandstaden.

Materialets autencitet säkerställs genom att översiktsplanerna hämtas direkt från respektive
kommuns officiella hemsida, och således säkerställs även trovärdigheten. För att uppfylla
kriteriet representativitet har flera kommunala översiktsplaner valts och studerats.
Meningsfullheten relateras till studiens syfte. I förhållande till att belysa och undersöka
föreställningen om blandstaden och dess relation till tidigare stadsbyggnadsideal empiriskt, är
kommunala översiktsplaner med blandstaden som inriktning, direkt eller indirekt, tydligt och
begripligt.

Urvalet har lett till att tre kommunala översiktsplaner valts, Göteborgs stad (2009), Malmö
stad (2005) samt Örebro kommun (2010). De tre planerna har tydliga blandstadskopplingar,
men kopplingarna uttrycks på olika sätt. Göteborgs stad (2009) har ett mycket starkt och
direkt blandstadsfokus, Malmö stad (2005) har också ett mycket starkt blandstadsfokus och
Örebro kommun (2010) har inte ett lika direkt blandstadsfokus, men även här artikuleras
mycket stora delar av blandstadsidealet.

7.2.2 Metod- och urvalskritik 
Användningen av offentliga dokument, i detta fall kommunala översiktsplaner, som källa
medför att materialet är lättillgängligt. Samtliga källdokument har kunnat hämtas på
respektive kommuns hemsida.

Tidsaspekten lämnar utrymme för kritik. Sammanställning av empiri genom dokumentstudier
är förhållandevis tidskrävande, och en förutsättning är att dokumenten studeras genom
upprepad genomläsning. I detta fallet är källorna omfattande, de kommunala
översiktsplanerna är ofta långa. Det är av stor vikt att inte sålla för tidigt, då relevant data
riskerar falla bort. Därför måste varje översiktsplan studeras grundligt och kontinuerligt. Ett
problem med att använda just denna källa i denna studie är också att mycket information inte
är relevant, men trots detta måste studeras. Översiktsplanerna behandlar långt mycket fler
områden än vad som är av relevans.

Just tidsåtgång är något som Bryman (2011) tar upp som en klar nackdel för dokumentstudier.
Bryman poängterar att det dels är tidskrävande att hitta dokument, något som till viss del
kringgås i denna studie genom tidigare kännedom om relevanta översiktsplaner.



26

De tre valda översiktsplanerna har visat sig fylla sitt syfte i förhållande till studien. Det har
inte visat sig några svårigheter i att identifiera dragen av blandstad i respektive översiktsplan,
men det har krävt något olika tillvägagångssätt. Framförallt Örebro kommuns översiktsplan
(2010) har i större utsträckning krävt att begrepp som innefattas i blandstaden söks, snarare än
blandstaden i sig som begrepp.

7.3 Innehållsanalys som metod 
Insamlad empirisk data analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys baserad på
tematisering. Avgörande i valet av metod är tematiseringen som är en av den kvalitativa
innehållsanalysens klara styrkor (Bryman 2011, s.505). Genom tematisering nås ett bredare
underlag än vid analys av specifika begrepp. I detta fallet är det grundläggande, eftersom att
det inte enbart är blandstaden som begrepp studien ämnar undersöka. Tematiseringen tillåter
alltså studien att närma sig blandstaden som övergripande begrepp, men även begrepp och
fenomen kopplade till blandstaden.

Tematiseringen är till för att styra och precisera insamlingen av data från de källor som
identifierats genom dokumentstudierna. Varje tema kan ses som ett filter, genom vilket all
empiri som dokumentstudierna identifierat filtreras. Syftet med denna process är att göra
empirin mer lätthanterlig, och preciserad i förhållande till studiens syfte och frågeställningar
(Bryman 2011, s. 505-506).

7.3.1 Tematisering 
Två teman används i innehållsanalysen:

Problem som blandstadsplanering ämnar lösa

Lösningsförslag och förväntad effekt

De två teman som används utgår från studiens två första frågeställningar, vilka problem avses
lösas genom planering utifrån föreställningen om blandstad? samt vilka lösningsförslag
föreslås, och vilken effekt förväntas dessa ha? och används i analysen som del i att besvara
dessa frågeställningar. Studiens tredje frågeställning, hur förhåller sig planeringsidealet
blandstad till andra, tidigare ideal? används inte som tema för innehållsanalysen, utan denna
besvaras genom en jämförelse av hur blandstadsbegreppet kommer till uttryck i det empiriska
materialet i förhållande till andra planeringsideal.

En stor del av studien ämnar undersöka vilka anspråk blandstaden gör när det kommer till
problemlösning. Temat problem som blandstadsplanering ämnar lösa närmar sig just detta.
Genom detta tema undersöks vilka problem blandstad förväntas lösa.

Det andra temat lösningsförslag och förväntad effekt närmar sig också en stor del av vad
studien ämnar undersöka, nämligen vilken effekt som förväntas av de lösningsförslag som ges
enligt planeringsidealet blandstad.
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I analysen innefattas också ett avsnitt för att hantera studiens tredje frågeställning, hur
förhåller sig planeringsidealet blandstad till andra, tidigare planeringsideal? I denna del
analyseras de likheter och skillnader som kan tydas mellan blandstaden och modernismen.
Modernismen används på grund av den relation som blandstaden utger sig från att ha till just
detta ideal, det är modernismen som blandstaden utger sig för att vända sig bort från i
planeringssammanhang.

7.3.2 Metodkritik 
Kvalitativa innehållsanalyser är inte problemfria. Generellt riktas kritik mot svårigheten för
andra att i efterhand reproducera studierna. Detta ställer krav på författaren att genom metod
så långt som möjligt begränsa inflytandet av tidigare erfarenheter och kunskap. Problemen
hanteras och möjligheterna till att reproducera studien säkerställs genom tydliga
frågeställningar och att de teoretiska förutsättningarna redovisas. Tillsammans möjliggör detta
upprepningar av studien.

Innehållsanalysens tematisering tillåter, som nämnts, att ett bredare underlag studeras än om
blandstaden som specifikt begrepp skulle studeras. Detta har använts vid studier av samtliga
studerade översiktsplaner, men tydligast är fördelen vid studierna av Örebro kommuns
översiktsplan (2010). Detta eftersom att blandstaden som begrepp används relativt lite i denna
plan, men att blandstaden trots detta visar sig vara ett starkt bakomliggande ideal. Detta visar
sig just genom att delar av blandstaden artikuleras, och tillsammans tyder dessa delar på att
det faktiskt är blandstaden som är det bakomliggande idealet.
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8. Presentation av empiriskt material 
 
I denna del presenteras det empiriska material som dokumentstudien resulterat i. Vidare, i
senare delar, tillämpas innehållsanalys genom tematisering. Det som följer i denna del kan
alltså ses som en sammanställning av de mest relevanta delarna som identifierats genom
dokumentstudien.

Empiripresentationen inleds med varje översiktsplan övergripande inriktning mot blandstaden
för att visa hur varje kommuns blandstadstanke beskrivs. Därefter presenteras hur
översiktsplanerna hanterar genomgående blandstadsdelar för att ge en mer samlad bild av det
empiriska materialet. De genomgående blandstadsdelarna som används är blandade primära
funktioner, mänsklig skala, bebyggelseblandning, koncentration, aktiviteter, stimulering,
blandstadsplanering och socialt liv, segregation samt förtätning och integration.
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8.1 Göteborgs stad (2009) 
"Visionen om blandstad rymmer mer än bara blandade funktioner. Här ryms önskan om
en levande, trygg stad, önskan om en spännande och attraktiv stad, om en hållbar och
flexibel stad, en stad där alla får plats. Blandstadens kvaliteter skapas genom variation i
stort och smått, på alla nivåer i planeringen. Människans upplevelse står i centrum. En
lyckad blandstad gör att alla människor känner sig välkomna, vill använda stadens rum,
vill promenera och cykla och känner sig trygga. Det är gatans miljö som är
utgångspunkten, där blandningen inte bara bör vara i olika funktioner utan även visuell.
Variationen kan bestå av finmaskiga kvarter, funktionsblandning inom kvarteret, en
blandning mellan äldre och nyare bebyggelse och en variation av upplåtelseformer.
Offentliga platsers karaktär kan variera i stort och smått. Breda trottoarer kan ha
varierande användning och gynna upplevelsen av stadsmiljön. Det bör finnas ett samspel
mellan ute och inne, och bottenvåningarna bör vara publika och kunna förändras i
användning över tid." (Göteborgs stad 2009, s.1:108)

Citatet ovan är Göteborgs stads blandstadsvision. Vid en första anblick tyds i det närmaste
utopiska tendenser som rimligtvis kan antas kräva en mycket stark styrning från planeringens
sida. Dessutom ges intrycket att Göteborgs stad vet vad människor vill ha, utan närmare
konkretisering. Frågan är vad det är för stad som målas upp, vad är det egentligen Göteborg
ska sträva efter att bli?

I Göteborg grundar sig blandstadsplanering i målet att ge förutsättningar för en attraktiv stad
med ett rikt stadsliv. Att attraktivitet och blandstad går hand i hand tydliggörs vid
blandstadens första omnämning:

"En attraktiv stad kännetecknas av komplexitet med blandning av funktioner, en visuell
mångfald och möjligheter till möten mellan människor" (Göteborgs stad 2009, s.1:35).

Blandstadsplanering tillämpas såväl vid omvandling av förnyelseområden som vid
komplettering av övriga områden. Utgångspunkter för planeringen är människor och dess
möjligheter att röra sig i staden (Göteborgs stad 2009, s.1:35). Genom att blandstadsplanera
både förnyelseområden och kompletteringar av övriga områden möjliggörs en balans mellan
bostäder, service och arbetsplatser. Utgångspunkter för planeringen är människor och dess
möjligheter att röra sig i staden, samt varje områdes natur-, kultur- och karaktärsvärden
(Göteborgs stad 2009, s.1:35, 1:55). Här väcks funderingar över vilka dessa flanörer
egentligen är, som har ett så ständigt behov av att röra sig och uppleva saker konstant.

Volymhandelsområden och containeruppställningar lyfts fram som problematiska vid
blandstadsplanering. Volymhandeln genererar mycket trafik och tar stor plats vilket gör
volymhandelsområden svåra att hantera. För containeruppställning har mark avsatts bland
annat i Amhult idag, men i samband med att blandstadsplaneringen realiseras flyttas buffert-
uppställningen. Volymhandeln läggs i anslutning till befintliga handels- områden för att
effektivisera trafikhanteringen (Göteborgs stad 2009, s.1:69, s.1:103).
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Visserligen så poängteras att flytten av containeruppställningen sker till förmån för
blandstadsplanering i Amhult. Däremot verkar resonemanget bygga på att viss zonering
faktiskt är önskvärd, något som i kan tyckas motstridigt i förhållande till andra resonemang.
Genom att utesluta vissa element ur den önskvärda blandningen definieras också vad som
faktiskt inkluderas i blandningen.

Nybyggnad och ombyggnad bidrar till en ökad mångfald, och den nya bebyggelsen
kompletterar den befintliga på ett sätt som gör den tillgänglig och attraktiv för alla. Förutom
bostäder och service måste det även finnas kultur och rekreation. Dessutom ska planeringen
lämna luckor för andra behov (Göteborgs stad 2009, s.1:109). Frågan är hur någonting som är
attraktivt för alla skapas, och vad detta egentligen är. Nybyggnad och ombyggnad tenderar
dessutom att påverka prisnivån på ett sätt som sannolikt kan orsaka gentrifiering snarare än att
bidra till tillgänglighet för alla.

Även för centrala Göteborgs förnyelseområden är det blandstadsplanering som tillämpas.
Stadskärnan utvidgas och för att skapa en livfull plats med rörelse och trygghet blandas
funktioner. Den mänskliga skalan och upplevelserikedom står i fokus vid planering av
proportionerliga gator, torg, parker och lekplatser med tydliga rumsliga kvaliteter. Eftersom
att en stor del av de planerade nybyggda bostäderna är lokaliserade i Göteborgs centrala delar
krävs det även att utbudet av lokal service och verksamhetslokaler utökas i detta område. Det
poängteras även att det kan dröja flera år innan planerna förverkligas, och att det då är viktigt
att bygga ut strategiskt så att halvfärdigheten inte blir påtaglig (Göteborgs stad 2009, s.1:114).

Språkbruket är värt att kommentera, här förekommer flera exempel på vaga formuleringar
som tycks bygga på någon form av samförståelse, exempelvis när det talas om rumsliga
kvaliteter. Det är ett begrepp som tillåter läsare av dokumentet tolka in i princip vad som
helst. Att det inom kommunen verkar förekomma någon form av samförståelse för vad
rumslig kvalitet faktiskt innebär är intressant, och än mer intressant är om denna
samförståelse delas av kommunens invånare och andra som läser dokumentet.

Resonemangen som förs i Göteborgs stads översiktsplan som avser att återge en viss
stadskaraktär eller stadsmässighet tycks ha likheter med nostalgiska tillbakablickar som
Madanipour tar upp och menar återkommer i en västerländsk diskurs om staden (Madanipour
2005, s.10-13). Ett tydligt exempel från översiktsplanen är då det talas om en livfull plats med
rörelse och trygghet.

Blandstadsplaneringen i Göteborg exemplifieras i tre områden, Gamlestaden - Bagaregården
med fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2006, Södra Askim med
pågående fördjupningar av översiktsplan samt Backaplansområdet som enligt översiktsplan -
99 ska utvecklas till blandad stadsbebyggelse (Göteborgs stad 2009, s.2:42-48). De primära
målen för Gamlestaden - Bagaregården är att utveckla en levande blandstad. Citykaraktär lyfts
fram som ledord, och den mångkulturella identiteten förstärks genom unik och stark
gestaltning. Området förtätas med bostäder, kontor, kultur, fritidsverksamheter, handel och
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service. Tyngdpunkt läggs på bostadsexploatering eftersom att bostäder är viktiga för att
skapa tryggare stadsmiljöer än vad som finns idag. Verksamheterna beskrivs som viktiga för
att skapa citykaraktär och blandstad (Göteborg 2009, s.2:42).

Hur den mångkulturella identiteten stärks genom gestaltning är oklart. Den unika och starka
gestaltningen är odefinierad, vilket leder till frågan vem eller vilka som avgör hur den ser ut
och vad den förstärker. Frågan är vem som kommer att bo i detta område, och hur det
påverkar blandstadsstrategins helhet.

För Södra Askim finns en inaktuell detaljerad översiktsplan (1996), som inte antagits av
kommunfullmäktige. Ett av målen för aktualiseringen av den fördjupade översiktsplanen är att
möjliggöra blandstad genom arbetsplatser, service och en variation av bostadstyper för ökad
integration (Göteborgs stad 2009, s.2:47). Blandstadsstrategin verkar konkret, vad som ska
blandas och vad som ska uppnås är tydligt, blandstad ska möjliggöras genom blandning av
dessa delar. Det kopplas också en förväntad effekt av blandningen, ökad integration. Detta
verkar tas för givet, att blandstaden ska främja integration, och därigenom verkar den
förväntade effekten helt oproblematiserat tas för givet.

Backaplan är ett centralt område, med förhållandevis låg exploateringsgrad. Enligt
översiktsplan -99 är blandstad planerat, vilket enligt översiktsplan -09 kräver att bostäder
byggs i området. Målet är att utveckla området till en attraktiv blandstad genom att utveckla
handeln, vilken kompletteras med andra verksamheter och bostäder för att få en levande
stadsdel (Göteborgs stad 2009, s.2:47-48).
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8.2 Malmö stad (2000, akt. 2005). 
Malmö stads vision är inte lika tydligt baserad på blandstadsidealet som Göteborgs (Malmö
stad 2000, s.38). Blandning i olika former nämns och ses ofta som positiv, men resonemangen
läggs fram på ett annat sätt. Tonvikten läggs vid attraktivitet snarare än blandning, där
blandning framstår som ett element i en attraktiv stad snarare än att de två likställs. Detta
exemplifieras i citatet nedan:

"Det sociala livet i Malmö skall stärkas med ett attraktivt och vitalt centrum, trivsamma
offentliga miljöer och allsidigt sammansatta stadsdelar som främjar integration" (Malmö
stad 2000, s.38).

Liknande frågor som initialt väcks när Göteborgs stads översiktsplan studeras väcks även här.
För vem eller vilka ska staden bli attraktiv, och är det möjligt att skapa en stad som är
attraktiv för alla? Är det ens så att alla finner staden över huvudtaget attraktiv?

Att stadsdelarna ska vara allsidigt sammansatta är alltså ett element i utvecklingen, dessutom
ska stadsdelarna främja integration och de offentliga miljöerna vara trivsamma.
Resonemangen verkar utgå från att det är möjligt att genom planering se till att stadsdelarna
blir allsidigt sammansatta, och att detta är önskvärt från alla parter.

Detta tydliggörs vidare under rubriken mål och riktlinjer där blandning, framförallt
funktionsblandning ges mer utrymme:

"Bostäder, arbetsplatser, gator, torg och parker, butiker, varuhus och restauranger,
idrottsplatser, teatrar och museer – tillsammans bildar de en arena där malmöbor och
besökande kan mötas och ta del av stadens nyttigheter och nöjen. Översiktsplanen skall
bidra till ett fungerande socialt samspel i Malmö genom att anvisa ett utbyggnads-
mönster och en service- och trafikstruktur som främjar ett starkt och vitalt cityområde
och attraktiva stadsdelscentra. Stadsmiljön skall kännetecknas av trivsamma och
attraktiva gator och torg, parker och grönområden där såväl kvinnor som män kan känna
sig välkomna och trygga. Både gamla och nya stadsdelar skall planeras för en blandning
av flera typer av boende och verksamheter där koncentration av hushåll med små
valmöjligheter motverkas." (Malmö stad 2000, s.38)

Citatet ovan presenterar en kontext som definierar den eftersträvansvärda attraktiviteten.
Formuleringarna framstår som vaga, vad de innebär beror till stor del på vem som läser dem.
Därför är det svårt att tänka sig att någon faktiskt sätter sig mot denna strävan. Ett möjligt
problem är om grunden till dessa formuleringar är en samförståelse eller förutfattade
meningar om vad som faktiskt är attraktivt, trivsamt och välkomnande. Det är värt att
reflektera över vem eller vilka som avgör vad som ska byggas, och hur detta avgörs.

Funktionsblandning tas upp som ett krav för att möjliggöra levande stadsmiljöer. Detta tas
hänsyn till både vid nyexploatering och komplettering av befintlig bebyggelse. Blandningen
består av bostäder och lokaler för varierande behov, och vid såväl nyexploatering som
komplettering varieras olika typer av boenden och verksamheter. En blandning av olika
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bostadstyper kan bidra till social balans, och igenom att successivt bygga ut stora områden
undviks en homogen områdesbefolkning. Detta samtidigt som hushåll med begränsade
valmöjligheter sprids för att en för hög koncentration av dessa ska motverkas. Gröna
rekreationsområden där både män och kvinnor känner sig trygga och välkomna ska
känneteckna stadsmiljön (Malmö stad 2000, s.44, 313). Utifrån dessa resonemang verkar det
vara genomgående antaganden att en blandning av olika bostadstyper leder till en social
balans, och att koncentrationen av hushåll med begränsade valmöjligheter minskas genom att
successivt bygga ut stora områden. Dessa effekter är inte något som forskningen entydigt kan
visa att blandstadsplanering faktiskt leder till (Musterd et al. 2003, s.890-891).

Funktionsblandningen har dessutom en egen rubrik, funktionsintegrering. Under denna rubrik
beskrivs funktionsblandning som en viktig del i att tillgodose stadskvaliteter. För att
möjliggöra samverkan mellan människor och verksamheter i en levande stad bör normalt sett
arbetsplatser, bostäder och service förekomma. För att tillgodose dessa behov bör det planeras
för flexibla ändamål, undantaget verksamheter med större omgivningspåverkan. Utöver detta
bygger en integrerad stad på att befolkningsgrupper blandas så att en social och kulturell
mångfald skapas (Malmö stad 2000, s.51).

Frågan om vilket stöd forskningen faktiskt ger för det samband som tas upp är aktuell även
här. Det är intressant att reflektera kring i vilken mån resonemangen kan tänkas bygga på en
institutionaliserad tankefigur av blandstaden, och hur denna innefattar föreställningar av en
levande stad, samverkan och mångfald.

Även Malmö stad poängterar den mänskliga skalan, och Malmö beskrivs som "något av en
"storstad i mänskligt format"". Ett stort utbud av kulturaktiviteter, utbildningsmöjligheter,
näringsliv samt såväl regional som kommunal service, blandade boendeformer, attraktiva
offentliga rum möjliggör ett stimulerande stadsliv. Blandingen består inte enbart i
funktionsblandning, utan blandning av sinnesintryck och upplevelser poängteras. Närmiljön
ska vara bekväm och socialt umgänge främjas. Skydd mot väderlek, sittplatser och konst är
exempel på värdefulla inslag i den offentliga närmiljön (Malmö stad 2000, s.51-52).
Tendenser liknande de som finns i Göteborgs stads översiktsplan tyds även här. Tanken om
och strävan efter att lägga livet tillrätta för människor är något som ofta förknippas med
modernismen. Huruvida blandstaden på något avgörande sätt skiljer sig från denna tanke är
intressant att reflektera över i förhållande till de formuleringar som tas upp.

Funktionsseparering präglar dagens städer, med undantag för livfulla innerstadsmiljöer och
mindre tätorter med en stark blandning av arbetsplatser, bostäder och verksamheter. För att
råda bot på utarmningen av Malmö och det ökade transportbehovet eftersträvas karaktären av
den livfulla innerstaden i hela staden (Malmö stad 2000, s.257). Resmöjligheter och
kollektivtrafik främjas av funktionsblandning. Frekventerade institutioner samt
sysselsättningsintensiva arbetsplatser, regionala institutioner och överordnad service
prioriteras på platser med goda kommunikationer. Förtätning tas upp som en annan faktor



34

som förbättrar underlag för utbyggd kollektivtrafik, medan externhandel minskar kundbasen
för verksamheter i lägen med goda kommunikationer (Malmö stad 2000, s.216).

Malmö stad identifierar även problem med kombinationen av hög bladning och hög
koncentration. Hög koncentration och blandning likt den som finns i stadsdel Centrum är
likväl en konfliktkälla som en kvalitet, och lugnet i mer funktionsseparerade stadsdelar finns
inte här (Malmö stad 2000, s.274). Denna del är intressant i förhållande till att
funktionsseparering uttryckligen motverkas, samtidigt som staden ska bli attraktiv. Dessutom
påpekas att funktionsseparering innebär vissa kvaliteter som kan anses attraktiva.

Aktualiseringen av Malmö stads översiktsplan 2000 som gjordes 2005 bidrar inte med något
nytt vad gäller blandning. Blandning av boendeformer för att motverka segregation
poängteras och lika så vikten av attraktiva offentliga platser (Malmö stad 2005, s.19-21). I
Malmö stads översiktsplan återkommer den närmast manifesta föreställningen om att
blandning kan planeras fram, och att detta kan användas som ett effektivt sätt att motverka
segregation. Detta indikerar en institutionaliserad tankefigur som inte finner något entydigt
stöd i forskning.
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8.3 Örebro kommun (2010) 
I Örebro ligger blandstadsfokus främst vid funktionsblandning. Staden omnämns som delvis
funktionsuppdelad till följd av planeringsideal som haft stort inflytande under
miljonprogramstiden. Funktionsblandning föreslås som lösning på flertalet övergripande
problem, så som service och verksamhets- underlag i stadskärnan samt sociala problem
överlag (Örebro kommun 2010, s.35). Ett tydligt exempel på formuleringar i Örebro
kommuns översiktsplan 2012 är:

"Det är positivt om fler människor - gamla och unga, med olika etnisk bakgrund, olika
socioekonomisk bakgrund och sysselsättning - träffas i närmiljön i anslutning till
bostaden och i det offentliga rummet i staden. Genom att planera för en boendemiljö med
variation, stadsdelar som innehåller många olika funktioner och mötesplatser, skapar vi
förutsättning för detta" (Örebro kommun 2010, s.35).

Vid en första anblick väcker även Örebro kommuns översiktsplan funderingar, framförallt
rörande planeringens och den fysiska utformningens förmåga att påverka de problem som
avses lösas, men även kring vilka medel planeringen i så fall skulle behöva använda för att nå
sina mål.

Stadsdelar med ensidigt bostadsbestånd kompletteras på ett sätt som medför en bredare
variation i bostadsutbudet, och utbyggnadsområden ska planeras utifrån en mångfald av
byggnadstyper och bostäder. Utbyggnadsområden utformas dessutom på ett vis som medför
att de kompletterar intilliggande områden. Utöver detta beskriver Örebro kommun att deras
ambition är att eftersträva funktionsblandning, specifikt av arbetsplatser och bostäder på
platser där detta anses lämpligt (Örebro kommun 2010, s.35).

Även om det uttryckligen inte nämns platser eller områden där funktions- blandning inte
anses lämpligt, så görs detta tydligt vid en närmare anblick på hur utvecklingen under
miljonprogrammets tid och fram till idag i Örebro beskrivs:

"Många bostadsområden i Örebro är ensidiga med endast en upplåtelseform och mycket
liten variation av byggnadstyper. Det finns områden som nästan enbart består av villor,
som exempelvis Lundby, medan andra områden nästan bara består av hyreshus, som
exempelvis Varberga. Planeringsidealet som rådde under det s.k. "miljonprogrammet"
gjorde dessutom att de bostadsområdena ofta blev isolerade från varandra. Fortfarande
idag byggs ensidiga områden, som exempelvis Ekeby-Almby där det nästa enbart finns
villor. Bristen på variation är en bidragande orsak till boendesegregering" (Örebro
kommun 2010, s.35)

Ovanstående citat tyder på att Örebro kommun har identifierat en övergripande problematik,
och är medvetna om att denna är utbredd i kommunen. En lösning identifieras också,
funktionsblandning, men denna lösning verkar inte vara aktuell i alla områden. Några direkta
förslag på andra lösningar föreslås inte, däremot går det att utläsa andra möjliga lösningar i
översiktsplanen:
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"Vid lokalisering av nya skolor och förskolor ska man där så är möjligt välja platser som
bidrar till integration, både etniskt och socioekonomiskt. Detta kan ske t.ex. genom att
lägga skolan mitt emellan ett område dominerat av flerbostadshus och ett område
dominerat av småhus" (Örebro kommun 2010, s.48).

Hur lösningar som i citatet ovan samspelar med den, åtminstone delvisa funktionsuppdelning i
form av ensidiga områden är oklart. Oklart är även samspelet mellan de blandade områdena
och de mer ensidiga, samt hur detta påverkar staden som helhet.

Örebro kommun lägger även ett relativt stort fokus på aktiviteter och rekreation. Närhet till
rekreationsområden och varsam placering av anläggningar som medför störningar,
exempelvis buller tas upp som positiva egenskaper. Spontanidrott och vardagsmotion pekas ut
som särskilt viktiga för stimulans, därför ska idrottshallar och idrottsplatser dels identifieras
och dels ska deras fortlevnad säkerställas (Örebro kommun 2010, s.50). I nedanstående citat
återges Örebro kommuns syn på rekreation:

"Rekreation handlar om att människor ska få tillfälle till fysisk aktivitet, återhämtning
från krav i arbete och hem samt stimulans till nya tankar och aktiviteter genom lek, idrott
och friluftsliv. Rätt planerade grönområden, lekplatser, idrottsplatser, spår och leder
lockar fler människor till lek, rörelse och gemenskap i vardagen" (Örebro kommun 2010,
s.50).

Ovanstående citat är värt att reflektera över i flera avseenden. Vissa oklarheter uppstår
rörande hur människor stimuleras och vad dessa till synes antaganden baseras på. Det finns
även en otydlighet rörande vad som avses med rätt planering. En annan fråga som också
väckts tidigare, som nu även väcks i detta fallet är huruvida planeringen faktiskt kan påverka
det sociala livet och skapa gemenskap.

Örebro kommun pekar ut sig själva som en framgångsrik kommun med goda insatser inom
både toppidrott och breddidrott (Örebro kommun 2010, s.50). Örebro har alltså rekreation och
idrott som ett stort fokus, där flertalet behov och krav planeras för. Ett visst problem
identifieras som återges i citatet nedan:

"Vanor när det gäller sådana aktiviteter skiljer sig dock åt mellan flickor och pojkar,
mellan män och kvinnor och beroende på etnisk bakgrund, något som är viktigt att ha i
åtanke i planeringen" (Örebro kommun 2010, s.50).

Denna av Örebro kommun utpekade problematik som planeringen måste ta hänsyn till
behandlas dock inte särskilt ingående. Hur och varför vanor skiljer sig, på vilket sätt det
behandlas och hur planeringen ska visa hänsyn till detta nämns inte. Det nämns inte heller
några belägg för att det faktiskt är ett problem som grundar sig i skillnader i etnicitet, kön
eller ålder. Att reflektera över vilken roll planeringen spelar i denna av Örebro kommun
uttalade problematik är viktigt. Frågan är om planeringen kan påverka dessa vanor, och med
vilka medel.
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För att stärka funktionsblandningen i Örebro ska staden förtätas med såväl arbetsplatser som
bostäder. Detta ska dock inte ske på bekostnad av friytor, grönstruktur, kulturmiljövärden
eller andra starka allmänna intressen. Örebro kommun ställer sig positiv till förtätning på
höjden, även om det kräver samutnyttjande av grönytor, rekreationsområden och parkeringar.
I andra fall är förtätning föreslaget på dåligt utnyttjade ytor, exempelvis längs stadens infarter
(Örebro kommun 2010, s.26-27).

Förtätning är en genomgående strategi som är värd att kommentera. Kanske är det så att även
förtätning är en institutionaliserad tankefigur. Det verkar finnas en allmän uppfattning om
förtätning som positivt, och förtätning används i stor utsträckning helt oproblematiserat, vilket
ges exempel på här i Örebro kommuns översiktsplan. Detta i sig skulle kunna indikera att det
förekommer en institutionaliserad tankefigur avseende förtätning, och att bieffekter av denna
strategi i så fall riskerar att förbises. En intressant reflektion är också vad exploatörer anser
om strategin, och rimligtvis är förtätning en strategi som de flesta, om inte alla, exploatörer är
positiva till. Detta eftersom att förtätning ger större tillgång till högre grad av exploatering på
central och högst attraktiv mark ur exploatörernas perspektiv.
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8.4 Blandstaden i översiktsplaner 

8.4.1 Blandade primära funktioner 
Funktionsblandning är ett mycket framträdande element i alla de studerade översiktsplanernas
blandstadsstrategier. I Göteborgs stads blandstadsvision ter sig detta element naturligt, och
snarare än att motivera och förklara varför funktionsblandning är en del av blandstadsstrategin
så poängteras att visionen innehåller även andra element (Göteborgs stad 2009, s.1:108).
Funktionsblandning ses som en grundpelare för fortsatt utveckling i Malmö stad, och
övergripande ses funktionsblandning som ett krav för vad som kallas en levande stadsmiljö.
Därför blandas olika typer av boenden och verksamheter såväl vid nybyggnation som
komplettering av befintlig bebyggelse (Malmö stad 2000, s.44). Funktionsblandning framhålls
på liknande sätt i Örebro kommuns översiktsplan, där grunden för kommunens utveckling,
med vissa undantag, är funktionsblandning (Örebro kommun 2010, s.30).

Avsikten rörande hur funktionsblandning ska ske är också liknande i alla de studerade
översiktsplanerna. I Göteborg är den genomgående strategin för att nå en blandning av
primära funktion att blanda bostäder med något annat. Med bostäder som grund görs
kompletteringar med service, verksamheter, arbetsplatser och rekreationsområden. I de
centrala delarna föreslås en kraftig utveckling, där uppbyggnad av helt nya kvarter är en del
av utvecklingsplanen. För att skapa en blandad befolkningssammansättning föreslås blandade
boende- och upplåtelseformer, och boendemiljön poängteras som viktig att ha under
bevakning (Göteborgs stad 2009, s.1:64-65).

I vad som kallas mellanstaden, mellan centrum och ytterområdena med goda
kommunikationer och service föreslås komplettering med bostäder, framförallt av den typ
som det finns brist av i det område som kompletteras. Trygghet och serviceunderlag kan
förstärkas genom att utveckla kring centrumplatser i mellanstadsområden. I ytterområden
finns möjligheter till större utbyggnad, detta planeras dock först på längre sikt (Göteborgs stad
2009, s.1:64-65). Även om det poängteras att utvecklingen ska göra staden attraktiv och
tillgänglig för alla, så är det värt att reflektera över vem eller vilka den kraftiga utvecklingen i
centrum faktiskt vänder sig till.

I Malmö verkar avsikterna vara desamma, fast här poängteras mer precis vad bostäder ska
blandas med. Genom flexibel planläggning förväntas funktioner integreras i staden. På så sätt
bör det normalt sett finnas boende, service och arbetsplatser i varje närområde (Malmö stad
2000, s.51). Även om blandstaden har sina nackdelar, exempelvis vid bränder, så poängterar
Malmö stad att den blandade staden med cykelavstånd och en smidig terräng ger staden som
helhet en betydande robusthet (Malmö stad 2000, s.252). Att integrera verksamheter i
stadsbebyggelsen väntas kunna medföra minskat trafikarbete. Detta anses också fördelaktigt
ur social och jämlikhetssynpunkt (Malmö stad 2000, s.318).

Det verkar finnas otydligheter kring hur den flexibla planläggningen ska kontrolleras i
Malmö, något som rimligtvis behövs för att den önskade blandningen ska kunna tillgodoses.
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Detta förstärker vikten av reflektioner ring vad, vem eller vilka som egentligen har inflytande
över planeringen.

Flertalet etableringsområden i Malmö pekas ut, och i viss mån går funktionsblandning även
igenom här. Flertalet områden pekas ut för etablering av blandad stadsbebyggelse, medan
andra pekas ut för mer ensidig etablering (Malmö stad 2000, s.126). Detta verkar innebära att
trots blandstadens fördelar så planeras ensidiga områden. Att blandningen är ett krav för
stadslivet kan antingen innebära att dessa ensidiga områden avsiktligen inte kommer att ha
något stadsliv, eller att kravet inte är ett krav överallt.

I Örebro verkar fokus ligga vid balans, vilket i någon mån ger intrycket av att blandningen ska
kunna bli harmonisk. Genom att bland annat eftersträva en bra balans mellan handel,
arbetsplatser och bostäder skapas ett bra underlag för service, verksamheter och
funktionsblandning. Detta förväntas även innebära att stadskärnan blir en knutpunkt för cykel
eller kollektivtrafikburna resenärer samt fotgängare (Örebro kommun 2010, s.30).

I Örebro tillämpas funktionsblandning vid såväl nyutbyggnad som kompletterings-
utbyggnad. Särskilt i monofunktionella eller ensidigt bebyggda områden föreslås
kompletterande bebyggelse som ökar funktionsblandningen (Örebro kommun 2010, s.35). I
Örebros funktionsblandningsstrategi ingår att samhällsservice främst hänvisas till
stadsdelscentrum. För att skapa en integrerande synergi kan samhällsservice däremot med
fördel placeras mellan olika stadsdelar eller områden (Örebro kommun 2010, s.47). I Örebro
kommuns funktionsblandningsstrategi ingår även att det är möjligt att placera kulturarenor på
de platser som är avsedda för funktionsblandning samt handel och bostäder (Örebro kommun
2010, s.51). Det råder oklarheter kring om det finns några belägg för den uttalade integrerande
synergin. Däremot är det intressant att reflektera över, bland annat med tanke på det fria
skolvalet.

8.4.2 Mänsklig skala 
I Göteborg poängteras den mänskliga skalan först och främst som viktig i kombination med
täthet för att en kvalitetsupplevelse ska finnas i staden. Olika tidsperioder har olika skala och
proportioner på hus och gator, och skalförändringar i äldre områden är grund till reaktioner
(Göteborgs stad 2009, s.1:57). Skalmässig hänsyn i Göteborgs stads översiktsplan uttrycks
främst för de centrala delarna av staden. Här föreslås proportionerliga gator, torg, parker och
lekplatser. Om än inte lika tydligt som på andra ställen så finns tendenser till att knyta an till
det som har varit, eller bilden av vad som har varit tidigare.

I Malmö ses Malmö stads befintliga skala som positiv, och Malmö som helhet beskrivs som
en storstad i mänskligt format (Malmö stad 2000, s.51). Innerstadens skala är ett typexempel
och används som ledord vid utveckling av andra områden, exempelvis Nyhamnen (Malmö
stad 2000, s.68). Detta ger en ledtråd till vad det är som eftersträvas, vilket verkar vara
stenstaden som byggdes innan modernismens verkliga genombrott. Detta tyder på tendenser
till att blicka tillbaka i ett försök att lösa dagens och framtidens problem. De övergripande
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riktlinjerna poängterar att det befintliga bebyggelsemönstret ska bevaras vid utveckling och
komplettering av befintliga områden, så även i de nyare storskaliga stadsdelarna (Malmö stad
2000, s.102-103).

Medan den mänskliga skalan ses som positiv ur flertalet hänseenden i Malmö, så är den
fortfarande underordnad den befintliga bebyggelsens skala. I områden som idag uttryckligen
har en mänsklig skala, exempelvis Centrum, innebär det att en fortsatt strävan efter mänsklig
skala prioriteras. Vad som avses med mänsklig skala tydliggörs inte konkret, men undertonen
tycks vara att det tidiga 1900-talets stenstad eftersträvas precis som då det talas om stadens
skala i allmänhet.

I Örebro kommuns översiktsplan är den mänskliga skalan inget som omnämns explicit.
Däremot poängteras att bebyggelsens täthet, höjd och utformning ska anpassas till stadens
läge och befintlig bebyggelse (Örebro kommun 2010, s.27). Något som benämns som hög
helhet är eftersträvansvärt i Örebro enligt översiktsplanen. Hög helhet innebär att
bebyggelsens element passar ihop i ett harmoniskt sammanhang. Detta uppnås genom
exempelvis färgsättning, funktion, skala och historia (Örebro kommun 2010, s.81). Att det
tidiga 1900-talets stenstäder är ett bakomliggande ideal även här görs inte lika tydligt.
Däremot är det inte otänkbart att så är fallet sett till formuleringar kring hög helhet,
harmoniskt sammanhang, estetisk utformning och historia. Kanske är det så att det även här är
aktuellt att tala om en institutionalisering, då de äldre centrala delarna pekas ut som ideala och
dessa till stor del grundas på det tidiga 1900-talets stenstäder.

8.4.3 Bebyggelseblandning 
I Malmö stads översiktsplan nämns att det på en övergripande nivå är viktigt med goda
samband stadsdelar emellan och mellan stadsdelarnas bebyggelse. De ytterområden som inte
har detta samband med övriga staden fungerar ofta dåligt. Därför är naturliga samband nya
stadsdelar och den befintliga staden emellan av stor vikt (Malmö stad 2000, s.122). En del
äldre områden i Malmö pekas ut som mogna för förnyelse, och i dessa områden prioriteras
mer intensivt markutnyttjande med delvis blandad stadsbebyggelse (Malmö stad 2000, s.132).
Hur sambandet stadsdelar emellan egentligen ser ut och fungerar tydliggörs inte, och det
presenteras inte heller några direkta belägg för att områden som saknar dessa ospecificerade
samband fungerar dåligt.

I Malmö prioriteras även områdens historia. Genom att gallra i äldre bebyggelse varsamt och
komplettera med ny bebyggelse så förnyas ett område medan dess historia fortfarande går att
avläsa. De äldre byggnader som anses värdefulla behålls, medan annat kan rivas (Malmö stad
2000, s.149-150). Detta tyder på att bebyggelseblandningen snarare fokuseras på att delar av
platsens historia ska kunna utläsas än att billigare bebyggelse bibehålls för att främja
mångfald.

En blandning mellan nyare och äldre bebyggelse nämns uttryckligen även i Göteborgs stads
blandstadsvision (Göteborgs stad 2009, s.1:108).Av förklarliga skäl planeras
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bebyggelseblandning främst vid komplettering av äldre befintlig bebyggelse. Områden med
goda kommunikationer för gående och cyklister kompletteras i Göteborg med arbetsplatser
och bostäder för en bredare blandning och ett vad som benämns som ett rikare stadsliv.
Kompletterande bebyggelse samspelar med den befintliga och ska skapa en stadsmiljö som
uppmuntrar till vistelse för alla. I de fall som bebyggelseblandning är möjligt vid
nyexploatering och ombyggnad ska denna möjliggöra en ökad mångfald och vitalisera
områdena (Göteborgs stad 2009, s.1:38).

I Örebro kommuns översiktsplan resoneras det kring hur de stora nya bostadsområdena i
stadens ytterkant skiljer sig från de äldre delarna av staden. Detta förklaras då genom att det
har tagit längre tid för de äldre stadsdelarna att växa fram, och således har dessa områden en
bredare arkitektonisk blandning (Örebro kommun 2010, s.26). Huruvida någon medveten
blandning av äldre och nyare bebyggelse ses som eftersträvansvärt i Örebro framgår inte.
Däremot poängteras, som nämnts tidigare, att komplettering av befintlig bebyggelse är aktuell
i flertalet områden. Varför det inte är möjligt, eller varför det inte är eftersträvansvärt att
skapa en bred arkitektonisk blandning vid nybyggnation och komplettering i Örebro verkar
inte framgå.

Genom att planlägga för blandade byggnadstyper, boendeformer och skapande av
arbetsplatser kommer Örebro att på lång sikt åstadkomma en sammansättning av befolkningen
i varje stadsdel som motsvarar staden som helhet vad gäller socioekonomiska, åldersmässiga
och etniska aspekter (Örebro kommun 2010, s.35).

8.4.4 Koncentration 
Stadsdelen Centrum används som referenspunkt när Malmö stads koncentration tas upp. I
denna del är det koncentrationen i kombination med funktionsblandningen som enligt Malmö
stad skapar livet. Blandningen av primära funktioner ger ett område som används under
flertalet av dygnets timmar och utelivet har intensifierats på senare tid (Malmö stad 2000,
s.270).

I Malmö ses koncentrationsfaktorn som både positiv och negativ. Dels så bidrar hög
koncentration till ett rikt stadsliv, men med högre koncentration kommer också konflikter.
Exempelvis är områden med hög koncentration inte lika lugna och ostörda som områden med
mer ensidig funktionalitet och lägre koncentration (Malmö stad 2000, s.274).

Även i Göteborg föreslås bebyggelse med hög koncentration för att skapa platser med liv
under stora delar av dygnet, främst i strategiska lägen och knutpunkter. De strategiska lägen
som utpekas som lämpliga för denna typ av koncentration är Centrum, Backaplan,
Gamlestaden, Angereds centrum och Frölunda torg. Dessutom eftersträvar Göteborgs stad en
högre koncentration vid bytespunkter för kollektivtrafik. Syftet är att samla människor,
bebyggelse och funktioner och skapa platser med ett rikt stadsliv (Göteborgs stad 2009,
s.1:35, 1:38, 1:55, 1:108).
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I Göteborgs stads översiktsplan nämns också att verksamhetskluster kräver en viss
koncentration för att fungera och vara attraktiva, idag finns några sådana kluster i Göteborg
inom it, bioteknik, media, evenemang och design. Att tillgodose dessa klusters behov av att
kunna expandera i Göteborg med bibehållen koncentration anses vara av vikt (Göteborgs stad
2009, s.1:73).

I Örebro kommuns översiktsplan nämns inget om koncentration direkt, däremot nämns att
förutom Örebro kommuns förtätningsstrategi och sammankoppling av stadsdelar ska tätorten
Örebros utbredning inte bli större än att större delen är tillgänglig till fots eller med cykel
(Örebro kommun 2010, s.26). Detta kan tänkas bygga på en tanke om viss koncentration, men
det är svårt att säga något om då de själva inte nämner det explicit.

8.4.5 Aktiviteter 
I Örebro används aktiviteter för att knyta samman stadsdelar, och skapa en mötesplats för
människor utöver byggnader, gator och parker. De aktiviteter som har en störande påverkan i
förhållande till sin omgivning, exempelvis motorsport placeras i områden som redan belastas
av buller av andra anledningar (Örebro kommun 2010, s.31, 43). Viktiga aspekter att ha i
åtanke vid planering av aktiviteter i Örebro presenteras i en punktlista, bland annat nämns att
fritidsutbudet närmast hemmet är viktigt för att simulera till lek, vardagsmotion och friluftsliv
året runt. Befintliga idrottshallar och idrottsplatser ska ses som resurser och tas hänsyn till vid
exploatering. Elitarenorna på Eyrafältet ska bevaras och utvecklas, samt att anläggningar för
idrott, friluftsliv och andra aktiviteter lokaliseras så att de grupper som huvudsakligen brukar
dem har god tillgång till dem (Örebro kommun 2010, s.50).

Utbudet av fritidsaktiviteter i Malmö ses som en stor kvalitet, dels för den enskilde men även
för företag och verksamheter. Spridningen, variationen och bredden i utbudet av
fritidsanläggningar kan inspirera till en mer aktiv fritid, samtidigt som besökare från andra
kommuner besöker Malmö för att nyttja vissa av anläggningarna (Malmö stad 2000, s.184).

I Malmö finns cirka 800 föreningar för fritidsaktiviteter genom vilka vissa fritidsanläggningar
kan nyttjas, medan andra anläggningar kan nyttjas på egen hand. Anspråken på områden och
anläggningar för fritidsaktiviteter är stora, vissa anläggningar är mer kostsamma och ställer
högre krav på lokalisering än andra (Malmö stad 2000, s.185).

I Göteborgs stads översiktsplan tas blandstadselementet aktiviteter upp i relativt liten
utsträckning. Här nämns främst två områden, varav det ena är kusten och skärgården och det
andra är trädgårdar, parker och naturområden. Vid kusten och i skärgården ska framtida
planering tillgodose behovet av ett varierat aktivitetsutbud, medan grönområdena är arena för
de mest populära fritidsaktiviteterna. I grönområdena ska goda hälsofrämjande
motionsmöjligheter finnas som ökar människors välbefinnande (Göteborgs stad 2009, s.1:37,
1:88).
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8.4.6 Stimulering 
Göteborg har två inriktningar när det kommer till stimulering, dels ska de boende, och
inflyttande i staden ha tillgång till en stimulerande miljö, och dels ska det skapas en
stimulerande miljö för att locka nya kunskaps- och tjänsteföretag. Därför måste planeringen
tillgodose behovet av tillräckligt många och tillräckligt varierade bostäder, vilka alla ska ha
god tillgänglighet, samtidigt som en blandning av boende, arbetande och besökare är grunden
i att locka nya företag (Göteborgs stad 2009, s.1:34, 1:38). Tankarna förs till modernismens
ambitioner att lägga livet tillrätta för människor. Frågan är om tendenser till dessa ambitioner
inte återfinns även här, och hur det samspelar med blandstaden som strategi. Precis som vid
avsnittet rörande verksamhetskluster är det även här intressant att reflektera över målgrupper
och vilka behov som egentligen styr planeringen.

Vidare finns en punktlista för hur Göteborg ska tillgodose de som vill bo, och redan bor i
staden med en stimulerande miljö (Göteborgs stad 2009, s.1:64):

Verka för att ett tillräckligt antal bostäder av varierande slag kan byggas

Bygga ut bostäder genom komplettering centralt och i den s. k. mellanstaden samt i
strategiska knutpunkter för att uppnå en hållbar stadsstruktur

Planera för större blandning av hustyper, upplåtelseformer och prisbilder för att nå
ökad valfrihet i boendet och mindre segregation

Samordna bostadsutbyggnad med utbyggnad av kollektivtrafik, arbetsplatser och
lokaler för skola, vård och omsorg

Planera för goda och trygga boendemiljöer med parker, grönområden, kultur och
service

Verka för att bostäder och boendemiljöer är miljöanpassade och uppfyller kraven på
god fysisk tillgänglighet

Det stimulerande stadsliv som uttryckligen finns i Malmö baseras på det välutvecklade
näringslivet, breda serviceutbudet, utbildningsmöjligheterna, det rika utbudet av
kulturaktiviteter, de varierade boendeformerna och de attraktiva offentliga rummen. För att
bibehålla en stimulerande stad så är det viktigt att gestaltning av närmiljöer görs med omsorg.
Närmiljön ska ge varierade intryck, vara bekväm att bruka, uppmuntra till socialt umgänge
och bjuda på varierade upplevelser. De offentliga platserna ska utgöra säkra och trygga
mötesplatser där sociala aktiviteter prioriteras (Malmö stad 2000, s.51-52).

I Örebro kommuns översiktsplan nämns att utöver att barn och ungdomar ska ha möjlighet att
vistas i en säker, trygg och hälsosam närmiljö är det viktigt att närmiljön erbjuder stimulans
genom lekmöjligheter, umgänge och sociala möten. Rekreation, i form av idrott, friluftsliv
och lek omnämns genomgående som en källa till stimulering. Därtill nämns kulturlivet som är



44

en källa till innovationer, spridning av värderingar och stimulerar demokrati. Människors
behov av kultur ska inte förhindras av den fysiska utformningen, och kommunen ska
tillhandahålla lokaler för exempelvis, dans, teater och konst (Örebro kommun 2010, s.10, 50-
51).

8.4.7 Blandstadsplanering och socialt liv 
I Malmö stads översiktsplan talas det om hur storskaligt byggande och specialiserad
markanvändning under den så kallade miljonprogramstiden, ökade inkomstklyftor och stor
inflyttning har medfört att individer och grupper idag isoleras, dels från varandra men även
från stadens mångfald, försörjningsmöjligheter och sociala liv. Detta har lett till att Malmö
sedan länge framställs som en segregerad stad (Malmö stad 2000, s.20). Detta är intressant,
och att reflektera över utvecklingen som skett kan vara till stor nytta. Däremot nämns inget
om dagens utveckling, exempelvis rörande gentrifiering av stadskärnor. Dessutom var
miljonprogrammet ett politiskt beslut för att lösa det mest bråda problemet just under den
tiden. Att framställa detta som enbart negativt får resonemangen att framstå som motiv för
den utveckling man vill få igenom än konstruktivt reflekterande. Kanske utgör dessa
resonemang en fond för viljan att återgå till vad som varit innan miljonprogrammet, och i så
fall kan resonemangen också vara tydliga exempel på planeringens oförmåga att hantera den
föränderliga staden.

För att uppnå goda levnadsvillkor i Malmö är det därför viktigt att översiktsplanen bidrar till
ett fungerande socialt samspel. Tillsammans ska bostäder, arbetsplatser, torg, gator, varuhus,
restauranger, teatrar, idrottsplatser, museer, butiker och gator skapa arenor för de boende i
staden och stadens besökare erbjuds delaktighet i stadens nyttigheter och nöjen (Malmö stad
2000, s.38).

Den sociala gemenskapen i Malmö poängteras genomgående, när det talas om offentliga
platser är det främst säkerhet, trygghet och social gemenskap som prioriteras (Malmö stad
2000, s.51-52). När nya stadsdelar byggs ut i Malmö är det viktigt att ett fungerande socialt
liv prioriteras, människor ska kunna träffas och känna gemenskap (Malmö stad 2000, s.122).
Formuleringarna verkar sträva mot en bild av en bättre stad, med möten och en stark
gemenskap. De för tankarna till gemeinschaft och strävan efter att återgå till vad man
åtminstone föreställer sig en gång ha funnits, men som formuleringarna i planen gör tydligt
saknas idag.

För det sociala livet i Göteborg är förtroendet invånare emellan viktigt, men också förtroendet
för stadens funktioner pekas ut som viktigt. När människor möts kan de få förståelse för
varandra, och för planeringen innebär detta att stadsdelar bör knytas samman och tillgängliga
mötesplatser skapas. Dessutom är det möjligt att genom planering ge områden en stark
identitet för att ge en lokal samhörighet (Göteborgs stad 2009, s.1:60). Underhåll av
vardagsmiljöer ses som grundläggande, men att även en sliten stadsdel kan som
stadsattraktion ha arkitektonisk betydelse betonas. En sådan stadsattraktion kan ge kulturella
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och sociala skönhetsupplevelser utöver de vanligtvis nämnda visuella upplevelserna
(Göteborgs stad 2009, s.1:56).

Örebro kommuns översiktsplan lämnar utrymme för en ökad befolkning, ett ökat företagande,
en ökad handel, utökade utbildningsmöjligheter, en ökning av andra verksamheter, goda
kommunikationer samt den sociala ekonomin (Örebro kommun 2010, s.13).

De tre hållbarhetsaspekterna agerar grund för Örebro kommuns översiktliga planering, dessa
är ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. Den sociala delen beskrivs enligt följande:

"Social hållbarhet innebär att bygga upp ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle
med jämlika och goda levnadsförhållanden. Det handlar förutom en bostad och mat på
bordet, om fred, demokrati, jämlikhet, individuella valmöjligheter, tillgång till utbildning,
kultur, gemenskap, trygghet, hälsa och psykiskt välbefinnande" (Örebro kommun 2010,
s.8).

Den övergripande strävan verkar alltså mycket bred i Örebro. Den konkretisering som finns är
att mötesplatser, sociala aktiviteter och rekreation ska finnas tillgängligt i den utsträckning det
är möjligt

8.4.8 Segregation 
Överlag har Göteborg ett relativt blandat bestånd av bostäder, men där små bostäder
dominerar. Ca en femtedel av bostäderna är småhus, vilket anses relativt högt för en stad som
Göteborg. Ägandeformerna av bostäder i flerbostadshus är varierade, dock varierar balansen
mellan olika bostadstyper från område till område. Ett ensidigt utbud av bostäder likt det som
är vanligt förekommande i Göteborgs ytterområden leder till segregation. Totalt sett har
boendesegregationen minskat medan polariseringen stadsdelar emellan ökat (Göteborgs stad
2009, s.1:62-63).

Boendesegregation är ett problem som orsakar trångboddhet och får sociala konsekvenser i
Göteborg. Mest påtagligt är detta i de stadsdelar som tar emot den största delen
flyktinginvandrare, och flyttningsöverskottet består mestadels av utländska medborgare
(Göteborgs stad 2009, s.1:62). Vissa typer av segregation är däremot frivillig och ses som
positiv, exempelvis studentboenden, seniorboenden eller exklusiva bostadsområden. De som
inte har möjlighet att välja på grund av olika skäl påverkas dock negativt eftersom att den
relativa skillnaden ökar. Totalt sett minskar denna typ av segregation också stadens blandning
som helhet (Göteborgs stad 2009, s.1:84).

Segregation i Örebro handlar främst om boendesegregation. Segregation är negativt för barns
hälsa och livskvalitet, och det är något flertalet områden i Örebro står inför. Den
socioekonomiska boendesegregationen kan minskas genom god lokalisering vid utbyggnad av
mötesplatser, fritidsanläggningar och möjligheter till arbete. Dessutom bör en avsaknad av
mentala och fysiska barriärer eftersträvas (Örebro kommun 2010, s.10).



46

Som nämnts så omtalas Malmö ofta som en segregerad stad av flera olika anledningar. En av
de mest påtagliga typerna av segregation som nämns i översiktsplanen är även här
boendesegregation. Medan viss boendesegregation är frivillig så är en stor del av
boendesegregationen i Malmö påtvingad. Boendesegregationen är omfattande i regionen som
helhet, med stora villaområden som omger staden och resurssvaga grupper som endast har
möjlighet att bo i miljonprogramsförorter (Malmö stad 2000, s.20-21).

Boendesegregation är dock endast en del av den övergripande segregationsproblematiken. Det
som tidigare omtalats som social segregation har nu fått en mer etnisk prägel. Malmö är den
stad i dess storleksordning med störst mångkulturell prägel, vilket har många fördelar.
Däremot är segregationen begränsande, segregationen har gått från att inte vara särskilt
utpräglad i Malmö jämfört med andra liknande städer, till att i flera viktiga avseenden prägla
Malmö som stad (Malmö stad 2000, s.20-21).

8.4.9 Förtätning och integration 
Malmö är en kompakt stad, vilket är något som bör bibehållas. Därför planeras nybyggnation
och förtätning främst på centralt belägen mark och innanför yttre ringvägen. Däremot ska
förtätning inte medföra att ytor som parker och grönområden tas i anspråk, istället ska
tillgången till rekreation och utevistelse öka (Malmö stad 2000, s.44).

Förtätning har flera fördelar, dels kan ensidiga områden tillföras en variation och dels kan en
ökad täthet bidra till ett ökat service- och verksamhets- underlag. Dessutom utnyttjas befintlig
infrastruktur bättre, och en tät stad förespråkas ur miljösynpunkt (Malmö stad 2000, s.122).

En befolkningsökning väntas i Malmö, och så även en ökning av andelen invandrare med
utländsk bakgrund. Detta riskerar att medföra en ökad polarisering och segregation i
kombination med att fler storstadsproblem också ökar. Därför visar utvecklingsstrategier hur
integration främjas genom funktionsblandning och blandat bostadsutbud i varje kvarter
(Malmö stad 2000, s.315).

Örebro i sin tur ska förtätats med fler bostäder och arbetsplatser, i både större och mindre
utbyggnadsområden. Detta ska ske med hänsyn till friytor, grönstruktur, kulturmiljövärden
samt andra allmänna intressen (Örebro kommun 2010, s.26). Dagens byggnadsteknik
möjliggör förtätning på platser som tidigare inte bebyggts på grund av buller, exempelvis
infartsleder. Dessa planeras bebyggas. Dessutom ställer sig Örebro kommun positiva till
förtätning på höjden. Dels vid ny bebyggelse, men även påbyggnad av befintliga byggnader.
En strategi är att ändra normalhöjden, så att våningsantalet för genomsnittshuset ökar (Örebro
kommun 2010, s.26-27). Ett av de största incitamenten för förtätning i Örebro är att nå ett
minskat transportbehov (Örebro kommun 2010, s.34).

Även om segregation och integration inte är direkt samhöriga enligt Örebro kommun så antas
en minskad boendesegregation kunna påverka integrationen i staden positivt. Genom möten
människor emellan skapas en ökad förståelse och respekt mellan samhällets olika
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grupperingar (Örebro kommun 2010, s.10). Ett sätt att främja integration är att lokalisera
skolor och förskolor exempelvis mellan områden dominerade av småhusbebyggelse och
områden dominerade av flerbostadshus. Detta väntas främja integration såväl etniskt som
socioekonomiskt (Örebro kommun 2010, s.48). För studenters integration i staden anses det
önskvärt att studentbostäder byggs i flera olika stadsdelar (Örebro kommun 2010, s.36).

I Göteborg delas stadens täthet in i två delar, faktiskt täthet så som mängden våningsyta per
mängd markyta och upplevd täthet som är mer komplex. Den upplevda tätheten påverkas av
sådant som topografi, planmönster, markbehandling, grönstruktur, utsikt och fasader. Det
poängteras att olika hushöjd kan användas för att nå önskad täthet, men att högre byggnader
ofta kopplas samman med hög täthet (Göteborgs stad 2009, s.1:57).

Samspelsintegration ska främjas i Göteborg, vilket innebär att samspel mellan människor på
offentliga platser så som gator och torg och människor inne i husen ska främjas genom att
skapa kontakt. Detta genomförs genom att husens första våning antingen görs publik, eller att
avståndet mellan det privata och offentliga anpassas så att gardiner inte hålls fördragna eller
att människor dras från att vistas på balkonger och uteplatser. Siktlinjer och placering av
element i det offentliga rummet är av stor vikt för samspelsintegrationen. Detta är dock något
som måste avgöras på plats, regleras och följas upp på detaljplanenivå. Offentliga platser där
olika samhällsgrupper kan mötas ska skapas och offentliga lokaler ska placeras så att boende
från områden av olika karaktär möts (Göteborgs stad 2009, s.1:86).

Den till synes helt oprobelmatiserade hanteringen av förtätning är intressant. Det verkar råda
någon sorts enighet om täthet som ett recept för att förbättra städer. När sådan enighet
förekommer finns det anledning att prata om institutionalisering, och vad det innebär.
Eftersom att det inte verkar förekomma någon kritisk diskussion alls kring förtätning så
riskerar förtätningens bieffekter att marginaliseras på ett sätt som i längden kan vara skadligt
för städers, och inte minst planeringens utveckling.
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9. Analys 
 
I denna del analyseras empirin genom innehållsanalytisk tematisering för att närma sig
studiens två första frågeställningar, de teman som används är, problem som
blandstadsplanering ämnar lösa och lösningsförslag och förväntad effekt. Analysen närmar
sig studiens tredje frågeställning under rubriken hantering av förändring, analysen innehåller
även delar som fördjupar analysen utifrån de operationella begreppen i studiens teoretiska
ramverk, tankefigur, spårbundenhet och kognitiv dissonans. Det är på detta sätt blandstaden
studeras utifrån institutionell teori med mål att leda fram till generaliserbara slutsatser som till
sist besvarar studiens frågeställningar:

Vilka problem avses lösas genom planering utifrån föreställningen om
blandstad?

Vilka lösningsförslag föreslås, och vilken effekt förväntas dessa ha?

Hur förhåller sig planeringsidealet blandstad till andra, tidigare planeringsideal?

och således även uppfyller studiens syfte.
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9.1 Problem som blandstaden ämnar lösa 
För att kunna analysera blandstaden som problemlösning måste problemen som blandstaden
avser lösas samt hur blandstaden förväntas lösa dessa problem identifieras i det empiriska
materialet. Denna första del i analysen identifierar och analyserar de problem som
blandstaden ämnar lösa.

9.1.1 Identifierade problem 
Planeringsidealet blandstad ämnar lösa flertalet problem. Utav dessa är det få som
uttryckligen beskrivs som problem i det empiriska materialet, men utav resonemangen som
förs, och vart visionerna strävar så kan flera bakomliggande problem utläsas. Gemensamt är
att resonemangen är genomgående i samtliga översiktsplaner, och här ges exempel på hur
resonemangen framförs.

Miljonprogrammets mer separerande ideal förutsätts ha orsakat problem med livlösa städer.
Beskrivning av detta problem exemplifieras här genom Malmö stads översiktsplan. I Malmö
sätts funktionsblandning upp som ett krav för levande stadsmiljöer. Att blanda bostadstyper
bidrar till en social balans, och motverkar dessutom en för hög koncentration av hushåll med
små valmöjligheter (Malmö stad 2000, s.44, 313).

Ett problem som kopplas samman till livlösa städer är isolerade områden, vilket förutsätts ha
orsakats av miljonprogrammets separerande ideal. Exempel på resonemang som kommer ur
att isolerade områden anses vara ett problem återfinns bland annat i Örebro kommuns
översiktsplan då de pekar ut miljonprogrammet som orsak till att ensidiga områden ofta är
isolerade. Detta i sin tur menar Örebro kommun leder till segregation i form av
boendesegregering (Örebro kommun 2010, s.35). I dessa resonemang tydliggörs alltså vad
som uppfattas och beskrivs som ytterligare ett problem, boendesegregation. Genom att
planera blandstad, istället för att planera så som under miljonprogramstiden så ska alltså
problemen med isolerade områden, och således boendesegregation lösas.

Segregation uttrycks som problematiskt, och kanske som det största problem som blandstad
ämnar lösa. Segregation är ständigt bakomliggande, och blandning ses i samtliga empiriska
dokument som en självklar lösning. Det förefaller som om att om blandning sker, så sker
också en automatisk integration. Exempelvis framförs i Göteborgs stads översiktsplan att
blandstad ska möjliggöras genom arbetsplatser, service och en variation av bostadstyper för
ökad integration (Göteborgs stad 2009, s.2:47).

Generellt de studerade planerna emellan visar det sig att segregation till stor del fokuseras
kring boendesegregation. I Göteborg poängteras att det ensidiga bostadsutbud som är vanligt
förekommande i stadens ytterområden leder till segregation (Göteborgs stad 2009, s.1:62-63).
Däremot nämns inget om innerstadens bostadsutbud, som rimligtvis också är relativt
homogent. Problemen bedöms störst i de områden som tar emot störst andel
flyktinginvandrare (Göteborgs stad 2009, s.1:62). Däremot poängteras även att viss
segregation kan ses som positiv, då den är frivillig, men totalt sett minskas på så sätt också
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stadens blandade helhet och de som har begränsade valmöjligheter påverkas negativt
(Göteborgs stad 2009, s.1:84). Denna problembeskrivning pekar indirekt ut samhällsgrupper,
och frågan är i vilken grad dessa problem faktiskt går att lösa genom planering. Strategin är
till synes att jämna ut identifierade problem, för att skapa en balans och inte belasta vissa
områden mer än andra.

I Örebro kommuns översiktsplan tas segregation upp i mindre utsträckning, men anspråken
och problemen är lika de som framförs i de andra kommunernas översiktsplaner. Att
segregation är ett problem poängteras, och framförallt socialt påvisas negativa konsekvenser.
Det är ett problem som flertalet områden även i Örebro står inför. Detta kan dock lösas,
genom god lokalisering vid utbyggnad av mötesplatser, fritidsanläggningar och möjligheter
till arbete samtidigt som fysiska barriärer undviks så motverkas även segregation (Örebro
kommun 2010, s.10).

Områdena som pekas ut kan sannolikt även beskrivas i socioekonomiska termer, exempelvis i
egenskap av arbetslöshet. Detta skulle dock påvisa eventuella problem med att planera bort
segregation. Genom att beskriva problem i socioekonomiska termer så riktas problemen
någon annan stans, men genom att beskriva problemen i termer av planering så riktas
problemet mot just planering. På så sätt kan planeringen ta på sig problemet, och således även
tillhandahålla de lösningar som framstår som adekvata. Detta är dock problematiskt om det är
så att problemet inte är planeringsmässigt, och således inte heller går att lösa genom
planering. I så fall blir denna strategi ineffektiv och problemet riskerar att förbigås.
Tillvägagångssättet finner inte något entydigt stöd i forskning, utan forskningen visar snarare
på motsatsen. Exempel på detta är Gans som genom sin forskning visar att det helt enkelt inte
finns tillräckliga belägg för att anta att planering har förmåga att påverka dessa sociala
effekter (Gans 2002, s. 330-334), och Musterd et al. som visar mer konkret att blandade
upplåtelseformer inte är någon garanti för social integration (Musterd et al. 2003, s.890-891).

Malmö stad tar i sin översiktsplan upp båda aspekterna av segregation, boendesegregation och
social segregation. Vad gäller boendesegregation så poängteras här, likt i Göteborgs stads
översiktsplan att viss segregation är frivillig, men att en stor del av segregationen är
påtvingad. När det kommer till social segregation poängteras att Malmö stads mångkulturella
prägel har många fördelar, men att segregation har blivit allt mer begränsande och i flera
avseenden präglar Malmö som stad (Malmö stad 2000, s.20-21).

Segregation har en tydlig problemstämpel i de studerade översiktsplanerna. Intressant är att en
stor del av problemet består i människors möjligheter att välja, dvs. att människor från vissa
samhällsgrupper tvingas bo i isolerade områden. Frågan är hur dessa problem löses genom de
åtgärder som kommunernas översiktsplaner föreslår. Antagandet bygger på att om exempelvis
upplåtelseformer blandas, så blandas även människor. Det är dock värt att reflektera över hur
mycket av problemen som beskrivs som faktiskt beror på områden och deras
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upplåtelseformer, och hur mycket som beror på sociala konstruktioner och mänskligt
beteende.

Ett annat mycket framträdande problem är städernas bristande attraktivitet. Göteborgs stad
sammanväver attraktivitet och en levande stad, bland annat genom att beskriva hur en
komplex blandning i form av funktionsblandning, social blandning och estetisk blandning är
ett kännetecken för en attraktiv stad (Göteborgs stad 2009, s.1:35). Detta är en del av kärnan i
Göteborgs stads blandstadsvision, där de två mest framträdande problemen är en livlös stad
med bristande attraktivitet. Här mixas blandning av människor med visuell blandning, vilket i
likhet med då det i Örebro kommuns översiktsplan talas om att blandning motverkar
segregation är formuleringar som styr sociala problem mot planeringsmässiga lösningar.
Liknande problematik riskeras även här, och precis samma argument kan riktas mot dessa
formuleringar från forskningens sida.

Att städernas bebyggelse är för gles och enformig kopplar man till modernismen och
miljonprogrammet. Dessa två problem, som kommunerna avser lösa genom
blandstadsplanering, är påtagliga i samtliga studerade översiktsplaner. Det talas mycket om att
förtäta, och därigenom komplettera befintlig bebyggelse för att nå en ökad blandning, och
således även lösa områdets problem. Ett exempel återfinns i Örebro kommuns översiktsplan
där det talas om hur funktionsblandningen ska stärkas genom förtätning (Örebro kommun
2010, s.26-27).

Bristande mångfald är ett problem som är något svårt att sätta fingret på. Huruvida det är en
bristande mångfald sett till befolkning eller till fysisk utformning är i flera fall oklart, men
båda varianterna förekommer genomgående. I Göteborgs stad ska nybyggnad och ombyggnad
bidra till en ökad mångfald, samtidigt som den nya bebyggelsen ska komplettera den
befintliga på ett sätt som gör den tillgänglig och attraktiv för alla (Göteborgs stad 2009,
s.1:109). Malmö stad beskriver en variant som att en integrerad stad bygger på att
befolkningsgrupper blandas, så att en social och kulturell mångfald skapas (Malmö stad 2000,
s.51).

I kommunernas formuleringar och hantering av de problem som identifieras finns ett tydligt
mönster i förhållande till planering för sociala effekter. Sammantaget är det vanligt
förekommande att problem formuleras i planeringsmässiga termer, vilket medför att det
framstår som att rimliga lösningar kan tillhandahållas genom planering. Detta kan vara
grunden till att blandstaden till så stor del ämnar hantera sociala problem, och att de komplexa
sociala problem som planerna avser lösa genom att planera blandstad framstår och uppfattas
som planeringsmässiga problem snarare än exempelvis socioekonomiska. En mix av
planering, exempelvis i form av fysisk utformning eller estetik och sociala frågor som
exempelvis möten och kulturell mångfald är också vanligt förekommande. På så sätt blandas
planeringens uppgift med förväntade sociala effekter på ett sätt som det finns anledning att
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vara kritisk mot med forskning av exempelvis Gans (2002) och Musterd et al. 2003) som
grund.

Några motiv till varför dessa formuleringar används, och varför planeringen egentligen tar på
sig dessa problem framstår inte tydligt. Det verkar vara en sorts allmän uppfattning att det är
så det ska vara, och sättet det hanteras på visar inga tendenser till problematisering och kritik.
Detta medför att det finns anledning att tala om en eventuell institutionalisering, eftersom att
en förklaring kan vara att dessa formuleringar grundas i en allmän uppfattning påverkad av
tidigare beslut och synsätt (Hall & Taylor 2001, s.941). Även tendenser till spårbundenhet är
tydliga, mycket på grund av de till synes så okritiska antagandena att planering faktiskt kan
styra socialt liv på de sätt som beskrivs (Pierson 2000, 256).

9.1.2 Sammanfattning 
De genomgående problem som framkommer i det empiriska materialet kan sammanfattas
punktvis i sex punkter:

Livlösa städer

Isolerade områden

Segregation

Bristande attraktivitet

Enformig bebyggelse

Bristande mångfald

Problemen är ofta sammankopplade och bygger på varandra, vilket innebär att genom att lösa
ett problem, så löses ofta även något eller några av de andra problemen.

Samtliga problem är återkommande från studiens litteraturöversikt, vilket är intressant att ta
med sig in i nästa del då lösningsförslag och förväntad effekt analyseras.
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9.2 Lösningsförslag och förväntad effekt 
Efter att problemen som blandstaden ämnar lösa identifierats och analyserats i analysens
första del, så identifieras och analyseras i denna del de lösningsförslag som föreslås genom
planeringsidealet blandstad. Slutligen i denna del presenteras en sammanfattande del där de
institutionella mönster som tydliggörs genom analysen sammanställs.

9.2.1 Blandade primära funktioner 
Blandade primära funktioner, eller funktionsblandning har visat sig vara en av de mest
framträdande elementen i de studerade kommunernas översiktsplaner. I Göteborgs stads
översiktsplan är detta element så centralt att istället för att motivera detta så förs resonemang
som ska motivera annat innehåll i blandstadsvisionen (Göteborgs stad 2009, s.1:108). I
Malmö stads översiktsplan poängteras att funktionsblandning är ett krav för en levande
stadsmiljö (Malmö stad 2000, s.44), och i Örebro kommuns översiktsplan talas det om balans,
något som också visar sig baseras på funktionsblandning (Örebro kommun 2010, s.30-35).

Funktionsblandning ses alltså inte som ett problem, utan en lösning. Frågan är då vad det är
för effekt som väntas av funktionsblandningen. Det visar sig dock, att trots
funktionsblandningens tyngd i kommunernas blandstadstankar så är det inte helt lätt att utläsa
vad denna ska leda till. Till viss del verkar målet vara stadsliv, och att funktionsblandning ska
leda till ett ökat stadsliv. Tydligast uttrycks detta i Malmö stads översiktsplan då
funktionsblandning pekas ut som ett krav för en levande stadsmiljö (Malmö stad 2000, s.44).
Att planering och sociala effekter återkommer, och verkar även här tas för givet. Det uppfattas
som att funktionsblandning är ett vedertaget recept för levande städer. Det kan vara tal om en
institutionaliserad tankefigur. Att det framstår som att det inte behövs några belägg för
påståenden, utan att det helt enkelt verkar vara så, är en tydlig ledtråd. Det är så en
institutionaliserad tankefigur kan tänkas fungera, det framstår som överflödigt att motivera
eller framföra belägg för något, istället är uppfattningen att det är så det är.

Även om de önskade effekterna inte är helt tydliga, så verkar alltså funktionsblandningen
sträva efter att integrera stadens funktioner med varandra, och i förlängningen även stadens
invånare och besökare. Denna otydlighet antyder att kommunerna vet vad de vill, men inte
varför. Sett ur studiens teoretiska perspektiv finns det anledning att reflektera kring kognitiv
dissonans och spårbundenhet. Det verkar inte råda något tvivel om att funktionsblandning är
eftersträvansvärt, men sett ur ett längre tidsperspektiv så visar sig även motsatsen. I den tid då
modernismen var rotad som stadsbyggnadsideal så var snarare funktionsseparering än
funktionsblandning på agendan. Möjligtvis är det så att det idag finns så starka viljor att inte
upprepa de konsekvenser denna funktionsseparering antas ha lett till, som idag ses som
negativa, och att det i sig är grunden till strävan efter funktionsblandning. Att
problembeskrivningen av miljonprogrammet tas för given, och att det även framstår som att
denna beskrivning används som motiv till blandstad, är av vikt eftersom att det i någon
mening underminerar vad som framstår som ett starkt motiv till blandstaden.



54

Bristen på motiveringar till varför funktionsblandning är eftersträvansvärt antyder också en
spårbundenhet. Att funktionsblandning är eftersträvansvärt verkar anses vara så självklart att
det helt oproblematiserat kan konstateras att så är fallet. Självklart är det upp till varje
kommun att avgöra vad som är eftersträvansvärt i just den kommunen, men att samtliga
studerade kommuner på ett så distinkt sätt hanterar funktionsblandning, och detta dessutom
inte problematiseras i något exempel tyder på att det ses som en självklarhet.

Likheterna mellan hur kommunerna hanterar funktionsblandning i sina översiktsplaner och
hur Jacobs beskriver funktionsblandningens roll och vilket utrymme denna aspekt bör ges i
planering är stora. Jacobs beskrivningar är dock mer ingående, mer detaljerade och mer
fokuserade på orsak och verkan (Jacobs 2004). Kommunernas översiktsplaner är i sin tur mer
rakt på och framställer funktionsblandning mer oproblematiskt.

Arnstberg & Bergström (2010) för intressanta resonemang kring huruvida funktionsblandning
faktiskt löser de problem som kommunerna avser lösa genom funktionsblandning. Arnstberg
& Bergström menar att en för stor blandning, och således att allt fler funktioner tillhandahålls
i varje människas närhet, faktiskt leder till att människor från olika grupper och områden
faktiskt möts i mindre utsträckning. Istället för de resonemang kring om det inte är en bättre
lösning att inte tillhandahålla specifika funktioner i varje område, och på så sätt tvinga
människor till samma plats för att använda funktionen. Detta är inget kommunerna tar upp i
sina översiktsplaner, men något som är värt att ha i åtanke.

9.2.2 Mänsklig skala 
Generellt tas den mänskliga skalan inte upp i alls samma utsträckning som
funktionsblandning i de studerade översiktsplanerna. Däremot uppfattas den mänskliga
skalan, likt funktionsblandning, uttryckligen som positiv då den nämns. I Malmö stads
översiktsplan ses stadens befintliga skala som positiv, vilket visserligen är konkret, men
samtidigt så diffust. Det ger uttryck för ett ideal, och vad som framstår som en allmän
uppfattning om vad den mänskliga skalan är och innebär. Det tas för givet att vad den
mänskliga skalan innebär är vedertaget, vilket tyder på att det handlar om en universell
tankefigur kring den mänskliga skalan. Att det förutsätts att läsaren av planen delar
kommunens uppfattning om och föreställning av den mänskliga skalan tydliggörs av hur
begreppet används, och avsaknaden av precisering.

Det är oklart om det verkligen är hela staden som avses när skalan beskrivs som positiv, eller
om det i själva verket faktiskt bara är delar av staden. En storstad i mänskligt format kanske är
precis vad Malmö är, vilket i så fall vittnar om att det är en väldigt spretig skala som avses.
Räknar man in Malmö stad som helhet så förekommer ett mycket stort antal olika skalor. Det
förekommer dessutom konkreta indikationer på att det endast är delar av staden som avses när
Malmö stad talar om storstaden i mänskligt format. Innerstaden sätts upp som typexempel,
men sett ur ett större perspektiv är det en förhållandevis liten del av hela staden som faktiskt
har innerstadsskalan.
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Vad som egentligen är positivt med den mänskliga skalan tas inte upp alls, utan likt
funktionsblandning är även detta blandstadselement i någon mening oproblematiserat. Det
som verkar avses med mänsklig skala är främst de centrala delarna av innerstaden i både
Göteborg och Malmö, medans det i Örebro talas mycket lite om just mänsklig skala. Att
innerstadsmiljö är eftersträvansvärt är inte så märkvärdigt, men att som i Malmö stads
översiktsplan se innerstaden som ett typexempel antyder att denna skala skulle vara
eftersträvansvärd överallt i hela staden. Detta trots att det finns områden där innerstadsskalan
är uppenbart oönskad, exempelvis i villaområden. Att ett område används som typexempel
visar tydligt att det är ett specifikt stadsbyggnadsideal som presenteras och eftersträvas.

Ett möjligt problem med hur kommunerna hanterar just skala är att det inte direkt framgår vad
som menas. Det som går att utläsa är snarare att skala är något kommunerna anser är värt att
ta hänsyn till vid fortsatt planering, men i själva verket ger översiktsplanerna mycket lite
vägledning i vilken skala blandningen ska ske. Dessa vaga beskrivningar, som kan innebära
olika saker beroende på vem som läser planen riskerar att medföra att invändningar inte
framförs. Eftersom att varje läsare kan anpassa begreppen till sin egen uppfattning så kan
planen också överensstämma med varje läsares uppfattning om hur planen borde vara. På
grund av detta riskeras att kritik eller meningsskiljaktigheter i dessa frågor inte framförs, utan
varje part förutsätter att begreppen innebär vad som överensstämmer med den egna
uppfattningen. I förlängningen innebär detta att meningsskiljaktigheter och kritik inte kan
diskuteras i ett demokratiskt sammanhang.

9.2.3 Bebyggelseblandning 
Bebyggelseblandning uttrycks som en viktig del i fungerande städer i samtliga studerade
översiktsplaner. Vad man egentligen försöker uppnå med bebyggelseblandning skiljer sig
dock från översiktsplan till översiktsplan. I Malmö stad lyfts bebyggelseblandning fram som
en viktig del i att inte isolera ytterområden. Bebyggelseblandning skapar enligt Malmö stad
goda samband stadsdelar emellan, något som dessa isolerade ytterområden saknar. I Malmö
stad prioriteras även områdens historia, vilket tillgodoses i viss mån genom
bebyggelseblandning (Malmö stad 2000, s.122-132, 149-150). Malmö stads tankar om
bebyggelseblandning visar sig alltså mycket lika de som Jacobs (2004) beskriver då hon talar
om funktionsblandning. Likheterna visar sig då historiska inslag visserligen bedöms som
värdefulla, men att bebyggelseblandningens roll till stor del är att tillgodose behovet av
billigare bostäder.

Intressant är också att det finns forskning som visar problematik när det kommer till att knyta
samman stadsdelar och områden med varandra. Att knyta samman dem fysiskt, genom att
med byggnader lappa ihop områden är förstås möjligt, men steget därifrån till att skapa sökta
samband mellan stadsdelar är stort. Sambandet bygger mer på sociala faktorer än fysiska, och
inte minst Sennets (1990) resonemang kring sammanhållenhet och rädslan för olikhet antyder
att denna strategi faktiskt inte löser problemen som den avser lösa. Det är alltså svårt att skapa
samband i sociala strukturer, även om områden länkas samman rent fysiskt.
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I Göteborgs stad är anspråken höga. Genom bebyggelseblandning ska mångfald främjas och
områden vitaliseras. Bebyggelseblandningen ska även bidra till vad som benämns som ett
rikare stadsliv, utan närmare definition. Genom att kompletterande bebyggelse samspelar med
den befintliga skapas enligt Göteborgs stad en stadsmiljö som uppmuntrar till vistelse för alla.
Huruvida detta är möjligt eller inte är svårt att svara på, men det går att konstatera att
anspråken är mycket högt satta, och tilltron till att bebyggelseblandning faktiskt löser många
problem är stor.

Utöver de mycket stora anspråken så visar också forskning att planering för sociala effekter är
problematiskt. Detta är inte något som tas upp i resonemangen från Göteborgs stad, men
något som är uppenbart då det talas om vitaliserade stadsdelar, främjad mångfald och
uppmuntran till vistelse för alla. Gans (2002) menar att det helt enkelt inte finns tillräckliga,
om några, belägg för att det är möjligt påverka sociala strukturer genom planering på det sätt
som Göteborg Stad visar sig vilja göra.

Örebro kommun konstaterar att nya och äldre områden skiljer sig i den mening att äldre
områden har en bredare arkitektonisk blandning. Huruvida detta ses som positivt eller
negativt, och varför framgår dock inte. När det gäller bebyggelseblandning i Örebro är det
alltså inte något som uttrycks specifikt, däremot framkommer även här mycket stora anspråk i
ett enda stycke. Det beskrivs som att Örebro kommun ska åstadkomma en sammansättning av
befolkningen som motsvara staden som helhet, i varje område. Detta ska ske genom att
planlägga för blandade byggnadstyper, boendeformer och skapande av arbetsplatser. Hur
realistiskt det är att förvänta sig en stad där varje område motsvarar en
befolkningssammansättning likt den staden har som helhet är oklart, så också varför detta
skulle vara önskvärt. Det finns mycket som talar för att detta inte är möjligt, däribland
litteratur som visar att människor faktiskt vill bo i olika områden (Arnstberg & Bergström
2010). Hur kommunen, förutsatt att människor vill bo i olika områden, ska kunna styra
människor att bo så som de önskar genom bebyggelseblandning nämns inte.

9.2.4 Koncentration 
Blandstadselementet koncentration skiljer sig från de tre som hittills tagits upp i
analyskapitlet. Förutom att koncentration i kombination med funktionsblandning skapar liv
enligt Malmö stad, så finns det även negativa aspekter att ta hänsyn till. Dessa negativa
aspekter grundas i konflikter, exempelvis på grund av att mer koncentrerade områden tenderar
att inte vara lika lugna som områden med läge koncentration (Malmö stad 2000, s.270-274).
Överlag uttrycks dock koncentration som eftersträvansvärt, och än en gång använder Malmö
stad stadsdelen Centrum som referenspunkt (Malmö stad 2000, s. 270).

Precis som vid tidigare tillfällen då just centrum används som referenspunkt finns det
anledning att reflektera över vad en sådan strategi faktiskt innebär för områden som idag
skiljer sig väsentligt från centrum avseende koncentration.
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Göteborgs stad verkar mer positivt inställda till koncentration i sin översiktsplan. Däremot
föreslås en högre koncentration endast i specifikt utpekade strategiska lägen.
Koncentrationens syfte är i princip detsamma som i Malmö, att skapa livfulla platser. Genom
hög koncentration samlas enligt Göteborgs stad människor, bebyggelse och funktioner, vilket
i sin tur skapar vad som kallas ett rikt stadsliv (Göteborgs stad 2009, s.1:35, 1:38, 1:55,
1:108).

Göteborgs stad tar alltså en annan väg när det kommer till frågan om koncentration jämfört
med Malmö stad. I Göteborg pekas specifika områden ut som lämpliga för en högre
koncentration, något som åtminstone vid en första anblick förefaller mer rimligt.

Örebro kommun nämner inget explicit om koncentration, däremot nämns att Örebro tätort inte
ska bredas ut mer än att större delen är tillgänglig till fots eller med cykel (Örebro kommun
2010, s.26).

När det talas om att koncentration leder till stadsliv är det intressant att också här se till vad
Jacobs (2004) talar om när det gäller koncentration. Jacobs talar om att koncentration skapar
förutsättningar för bekvämligheter, som i sin tur attraherar fler människor. Enligt Jacobs är det
också så att stadens liv faktiskt till stor del bygger på just denna spiral, att koncentration leder
till bekvämligheter, som leder till fler människor, som leder till fler bekvämligheter osv. Detta
innebär att flera olika komplicerade relationer och sammankopplade händelser antas medföra
vissa effekter, vilket det inte finns något entydigt stöd för från forskning.

Eftersom att kommunerna inte talar något om hur koncentration ska leda till stadsliv, så går
det inte heller att säga om det är så att deras idéer om detta bygger på Jacobs (2004)
resonemang. Det framstår dock som en rimlig förklaring, och kombinationen med Jacobs
stora inflytande i planering och kommunernas tendenser att inte utveckla förloppet förstärker
denna rimlighet.

9.2.5 Aktiviteter 
Aktiviteter används i Örebro för att knyta samman stadsdelar och skapa mötesplatser.
Fritidsutbudet närmast hemmet poängteras som särskilt viktig för att stimulera invånare till
lek, vardagsmotion och friluftsliv året runt. Anmärkningsvärt är att anläggningar för idrott,
friluftsliv och andra aktiviteter lokaliseras så att de som brukar dem mest har god tillgång till
dem (Örebro kommun 2010, s.50). Detta motverkar snarare kommunens önskan om att genom
dessa aktiviteter knyta samman stadsdelar. Om anläggningar placeras så att de som använder
dem frekvent får god tillgång till dem, så minskar det rimligtvis chansen till att andra
människor också söker sig till anläggningen.

Även i Malmö stad ses utbudet av fritidsaktiviteter som en stor kvalitet, främst för att det kan
inspirera dels kommunens egna befolkning, och dels för att locka besökare till kommunen
(Malmö stad 2000, s.185).
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Göteborgs stad har mer fokus på friluftsliv än idrott. Här nämns framförallt kusten och
skärgården, samt parker, trädgårdar och naturområden. För att öka människors välbefinnande
ska det finnas goda hälsofrämjande motionsmöjligheter (Göteborgs stad 2009, s.1:37, 1:88).

Aktiviteter skiljer sig från de andra lösningarna i relationen mellan empiri och litteratur.
Medans de övriga lösningarna har en tydlig koppling till Gehl och Jacobs tankar om
blandstad, så förekommer inte samma koppling för aktiviteter. Då Gehl talar om aktiviteter,
och dess förhållande till fysisk utformning förs resonemang kring hur de två påverkar
varandra. Gehl menar att aktiviteter, och då inte minst sociala sådana till viss del är beroende
av en plats fysiska utformning (Gehl 1996, s.11-15). Dessa resonemang hänger tätt samman
med blandstaden och de resonemang som blandstaden bygger på. Kommunernas sätt att
hantera aktiviteter gör inte det på samma sätt. I planerna handlar aktiviteter snarare om att
ytterligare förstärka blandningen, aktiviteter används alltså för att skapa en större mångfald av
funktioner.

9.2.6 Stimulering 
Sammantaget kan två varianter av stimulering identifieras i de studerade dokumenten. Dels
stimulering för människor, och dels stimulering för näringsliv. Att skapa en stimulerande
miljö för näringsliv beskrivs inte så mycket närmare än att såkallade verksamhetskluster ska
ges utrymme. Huruvida dessa verksamhetskluster riskerar att bli isolerade
verksamhetsområden verkar inte hanteras alls. Däremot kan det ses som en potentiell risk att
renodlade verksamhetsområden växer fram genom just verksamheternas behov. Detta i sin tur
verkar motstridigt ur ett blandstadsperspektiv.

Att skapa och bibehålla stimulerande miljöer för människor tas upp i desto större
utsträckning. Mycket av stimulansen verkar ligga i sociala konstruktioner, något som
planeringen i sin tur verkar väntas kunna påverka. Bland annat ska en stimulerande
boendemiljö uppnås genom en större blandning av hustyper, upplåtelseformer och prisbilder
(Göteborgs stad 2009, s.1:64). Intressant är att stimulering här också relateras till integration,
dvs. blandningen av upplåtelseformer väntas leda till integration, som i sin tur väntas leda till
stimulerande boendemiljöer. Musterd et al. (2003) visar genom sin forskning att blandade
upplåtelseformer inte är någon garanti för integration, utan att problemen är långt mer
komplexa än så. Detta skulle kunna innebära att resonemanget att blandade upplåtelseformer
leder till integration, som leder till stimulerande boendemiljöer faktiskt inte ger de resultat
som förväntas. Planering för så kallade grannskapseffekter är också något som
problematiseras av forskning, bland annat Gans (2002) visar exempel på detta.

De sociala aspekterna är genomgående för samtliga studerade översiktsplaner, och mycket av
att möjliggöra stimulerande miljöer verkar ligga i att skapa mötesplatser, främja socialt
umgänge och bjuda på varierande upplevelser.

Just varierande upplevelser är precis vad Gehl (1996) också tar upp som väsentligt för
stimulering. Gehl menar dock att människor i sig är den största källan till stimulering,
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eftersom att människor är en outtömlig källa till variation. Detta verkar till viss del också vara
genomgående för de studerade översiktsplanerna, men det uttrycks som att planeringen ska
främja mötesplatser, socialt umgänge och bjuda på varierande upplevelser. Frågan är hur
mycket av detta som faktiskt ligger i planerings händer. Att möjliggöra möten är förstås
viktigt, men samtidigt verkar tilltron till att planeringen kan påverka människor att mötas och
på så sätt stimulera varandra mycket stark.

Huruvida tilltron till att planering kan få människor att mötas är för stark eller inte är svårt att
avgöra, däremot visar Gans (2002), som nämnts innan, att det inte finns tillräckliga belägg för
att påstå att planering medför de väntade sociala effekterna.

9.2.7 Blandstadsplanering och socialt liv 
I flertalet av de hittills analyserade lösningarna som presenteras har det visat sig att det i
själva verket är planering i förhållande till socialt liv som är i fokus. Skillnaden mellan dessa
och blandstadsplanering och socialt liv, är att i de övriga uttrycker inte kommunerna explicit
att det är socialt liv det handlar om, vilket de gör här.

Malmö stad tar tydligt ställning till vad som orsakat de problem som finns idag, och det är
miljonprogrammens storskaliga byggande och specialiserade markanvändning i kombination
med ökade inkomstklyftor och stor inflyttning. Problemen som detta har orsakat är att
människor idag isoleras från varandra och stadens mångfald, försörjningsmöjligheter och
socialt liv (Malmö stad 2000, s.20). Dessa resonemang är mycket lika de som förs av
Arnstberg & Bergström (2010) då de talar om segregation som ett av modernismens största
misslyckanden. Det visar också på en tilltro att det innan modernismens framfart fanns ett
samhälle där dessa problem inte var lika påtagliga. Även här fungerar den problematiserande
bilden av miljonprogrammet som motiv för blandstaden. Detta förstärker bilden av att det
finns eller håller på att skapas en vedertagen uppfattning om ett problematiserat
miljonprogram, vilket också fungerar som vedertaget motiv till att planera blandstad. På så
sätt blir problematiseringen av miljonprogrammet en del i tankefiguren om blandstad och de
lösningar blandstaden väntas bidra med.

Det finns också anledning att tala om romantiserade bilder av det som en gång varit. Den
problematiserade föreställningen av miljonprogrammet bygger till synes på en uppfattning om
att det innan miljonprogrammet fanns ett samhälle där problemen som miljonprogrammet
påstås ha orsakat inte förekom i samma utsträckning. Detta är ett exempel på vad Madanipour
menar är en romantiserad bild, baserad på den förmoderna staden med dess centrala torgplats
som var rum för en mycket stor mångfald av funktioner. Problemet med dessa romantiserade
bilder är att de är just romantiserade, de är en försköning av historia. Visserligen så är de
baserade på historia, men tiden har gått dem förbi och det är därmed lönlöst att försöka
återskapa dem i dagens samhälle (Madanipour 2005, s.10-12).

Lösningen ligger enligt Malmö stad i att planera blandstad. Genom att göra detta ska
översiktsplanen bidra till ett fungerande socialt samspel och erbjuda stadens invånare
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delaktighet i stadens nyttigheter och nöjen (Malmö stad 2000, s.38). Vid planering av nya
områden och stadsdelar poängteras viken av att prioritera ett fungerande socialt liv, människor
ska kunna träffas och känna gemenskap (Malmö stad 2000, s.122). Tendenserna till att
beskriva sociala problem genom planeringsmässiga termer återkommer, och dessutom
relateras problem som pekas ut som sociala i planerna till planeringsmässiga lösningar. Att
det förekommer en stark tilltro till att planering faktiskt kan lösa sociala problem tydliggörs,
och genom att påpeka detta direkt visar kommunerna även att det inte handlar om att
problemen har antagits vara planeringsmässiga utan att sociala problem antas kunna lösas
genom planering. Sett till forskning så finns det inget entydigt stöd för att anta att planering
kan påverka socialt liv på det sätt som kommunerna gör. Detta visar exempelvis Gans som
talar om hur planering kan möjliggöra eller omöjliggöra socialt liv, men inte styra det (Gans
2002, s.330). Det innebär inte att det ena är rätt och det andra fel, men det är intressant att ha i
åtanke, inte minst på grund av det okritiska och oproblematiserande sätt som kommunerna
framför dessa antaganden på.

Göteborgs stad fokuserar till stor del på förtroende, dels invånare emellan, och dels förtroende
för stadens funktioner. Genom att människor i staden möts får de möjlighet att skapa
förståelse för varandra, vilket ska tillgodoses genom att planeringen jobbar för att knyta
samman stadsdelar och för att skapa tillgängliga mötesplatser (Göteborgs stad 2009, s.1:60).
Detta är också något som till stor del bygger på sociala faktorer.

Örebro kommun lägger stor vikt vid de tre hållbarhetsaspekterna, och så även när det kommer
till blandstadsplanering och socialt liv. Anspråken kommunen gör avseende socialt liv är dock
så breda, att det är svårt att se hur kommunen konkret tänker sig jobba för frågorna. För att nå
social hållbarhet påpekar Örebro kommun att fokus bör läggas vid att skapa goda och jämlika
levnadsförhållanden. Detta grundar sig inte enbart i att människor ska ha tillgång till en bostad
och mat, utan även i exempelvis jämlikhet, demokrati, valmöjligheter, gemenskap, trygghet
och psykiskt välbefinnande (Örebro kommun 2010, s.8).

9.2.8 Förtätning och integration 
I Malmö stad väntas en befolkningsökning och i takt med detta också en ökning av andelen
invandrare med utländsk bakgrund. Risken är att detta leder till ökad polarisering, därför
strävar Malmö stad efter att integrera genom funktionsblandning och ett blandat bostadsutbud
(Malmö stad 2000, s.315). Den kompakta struktur som Malmö stad anser att staden har idag,
bör bibehållas. Förtätning föreslås främst i stadens centrala delar, innan för yttre ringvägen,
med hänsyn till grön- och rekreationsområden (Malmö stad 2000, s.44). Förtätning beskrivs
ha flera fördelar. Dels genom att ensidiga områden kan tillföras en variation, och dels genom
att befintlig infrastruktur utnyttjas bättre (Malmö stad 2000, s. 122).

Sett till forskning, så visar det sig att de lösningar som föreslås genom blandade
upplåtelseformer faktiskt är problematiska, även om de i översiktsplaner används
oproblematiserat. Förutsatt att de blandade upplåtelseformerna faktiskt leder till att olika
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samhällsgrupper blandas och bor i samma område, så finns det fortfarande inga garantier för
att detta leder till någon verklig integration, vilket Musterd et al (2003) visar.

Även i Örebro föreslås förtätning med hänsyn till grön- och rekreationsområden. Främst ska
både större och mindre utbyggnadsområden förtätas med fler bostäder och arbetsplatser
(Örebro kommun 2010, s.26). I Örebro är också ett av de största incitamenten till förtätning
att ett mindre transportbehov förväntas (Örebro kommun 2010, s.34).

I Göteborgs stads översiktsplan tas ett intressant begrepp upp, samspelsintegration. Med detta
menas att ett samspel mellan människor på offentliga platser och människor inne i byggnader
ska främjas genom att skapa kontakt dem emellan. Detta genomförs genom att husens första
våning antingen görs publik, eller att avståndet mellan det privata och offentliga anpassas så
att gardiner inte hålls fördragna eller att människor dras från att vistas på balkonger och
uteplatser. Siktlinjer och placering av element i det offentliga rummet är av stor vikt för
samspelsintegrationen. Detta är dock något som måste avgöras på plats, regleras och följas
upp på detaljplanenivå. Offentliga platser där olika samhällsgrupper kan mötas ska skapas och
offentliga lokaler ska placeras så att boende från områden av olika karaktär möts (Göteborgs
stad 2009, s.1:86).

Denna samspelsintegration verkar snarare vara en idé om hur staden skulle kunna fungera, än
ett konkret förslag på hur planeringen ska skötas. För att planering ska kunna tillgodose de
aspekter som Göteborgs stad talar om när det kommer till samspelsintegration måste
planeringen ha en mycket stor makt att styra människor och deras vardag.

9.2.9 Diskussion och sammanfattning av institutionella mönster 
Hittills i analysen har ett antal institutionella mönster och tankefigurer identifierats, för att
tydliggöra dessa mönster och tankefigurer sammanställs de här.

Det första tydliga institutionella mönstret som framträder i analysen är att formulera problem
som inte nödvändigtvis är planeringsmässiga i planeringstermer. Detta är ett sätt för planering
att ta över ett problem, och mönstret är tydligt i samtliga studerade planer. En nödvändig
faktor att ha i åtanke är forskningens förhållningssätt till relationen mellan planering och
exempelvis socioekonomiska problem, eftersom att det är denna faktor som leder oss till att
problemen inte nödvändigtvis är planeringsmässiga.

Ett annat tydligt mönster är problembeskrivningarna av modernismen, och då inte minst
miljonprogrammet. Analysen tyder på att det finns en slags samförståelse kring dessa
problembeskrivningar och att de oproblematiserat tas för givet. Det förefaller alltså finnas en
gemensam tankefigur kring vad som i stor utsträckning orsakat de problem som planeringen
idag måste hantera, och i stor utsträckning legitimerar denna tankefigur också blandstaden
som planeringsideal. Att kritiskt reflektera över miljonprogrammet och hur det framställs i
planerna är viktigt. Miljonprogrammet användes för att lösa den tidens mest akuta problem,
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bostadsbrist och även om det mycket väl har sina brister så förefaller det vara en starkt
nyanserad bild som presenteras i dagens planeringssammanhang.

Sett till hanteringen av den mänskliga skalan så tydliggörs ytterligare en tankefigur. Det
förefaller råda konsensus om vad den mänskliga skalan är, och vilken effekt den har i staden.
Detta tydliggörs främst av begreppshanteringen eftersom att begreppet i sig är såpass vagt och
används på ett sätt som förutsätter att samtliga läsare av planen delar en gemensam
uppfattning. Hanteringen av den mänskliga skalan tydliggör också ett bakomliggande ideal,
det tidiga 1900-talets stenstad. Denna används som en universell referenspunkt för den
mänskliga skalan, och pekas ut som ideal och eftersträvansvärd vid planering.

Det fjärde identifierade institutionella mönstret är att bebyggelseblandning används för att
väva samman områden. Analysen tyder också på att det förekommer en gemensam tankefigur
om att denna sammanvävning av områden genom bebyggelseblandning leder till stärkta eller
skapade samband i sociala strukturer. Detta tydliggörs genom hur kommunerna kopplar
samman bebyggelseblandning med förväntade sociala effekter, likt samtliga tankefigurer som
berör planering och sociala effekter så problematiseras detta till stor del av forskningen som
presenteras i denna studies litteraturöversikt.

Att blanda upplåtelseformer för att motverka segregation och främja integration framstår i
empirin som ett vedertaget recept, och även detta används till synes helt oproblematiserat,
trots att det inte finns något entydigt stöd för detta från forskningen. Denna tankefigur
relaterar tydligt till flera andra, genom att den bygger på problembeskrivningen av
miljonprogrammet, att segregation och integration inte nödvändigtvis är planeringsmässiga
problem, men hanteras i planeringsmässiga termer och därför framstår som det.

Att samtliga av dessa institutionella mönster och tankefigurer är del av blandstaden som
planeringsideal leder frågan om blandstaden i sig är en tankefigur, en slags samlad tankefigur
av alla de som identifierats genom denna analys. Övergripande i det empiriska materialet
hanteras blandstaden mycket likt de tankefigurer som identifierats och analyserats.
Blandstaden är liksom flera av de andra begrepp som tankefigurer bygger på ett vagt och
oprecist begrepp, vilket kan tolkas på en mängd olika sätt och innebära en mängd olika saker
beroende på vem läsaren är och vad läsaren har för intresse och förväntningar på planering.
Blandstaden som helhet problematiseras inte, och utrymmet för kritisk diskussion i
demokratiska forum marginaliseras, eftersom att begreppet i sig kan ha en så bred innebörd.

Sättet blandstaden som ideal används på förutsätter att det finns ett konsensus, en gemensam
uppfattning om vad blandstaden innebär. Detta utan att det preciseras, vilket tyder på att detta
helt enkelt anses överflödigt. Blandstaden hanteras som en sanning, något som inte
nödvändigtvis behöver motiveras eller för den delen kritiseras. Detta ger fog för slutsatsen att
blandstaden är en övergripande tankefigur, innefattandes flertalet andra tankefigurer.
Dessutom ger det fog för att blandstaden är institutionaliserad, i den mening att den inte
problematiseras. Visserligen tyder forskningen som presenteras i denna studie inte på att
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blandstaden i sig är något problematiskt, men vad blandstaden innehåller och består av finns
det utrymme för att diskutera. På grund av att tankefiguren blandstad institutionaliserats så
lämnas dock inget utrymme för kritik och diskussion, den tas för givet och antas vara en
sanning som inte behöver motiveras eller diskuteras. Sättet blandstaden används på medger
dessutom ett så stort tolkningsutrymme att diskussioner rörande blandstaden i demokratiska
forum riskerar att marginaliseras.

9.3 Blandstaden och spårbundenhet 
Att blandstaden är en institutionaliserad tankefigur, som innefattar flertalet andra
institutionaliserade tankefigurer påvisas genomgående i empirin. Blandstaden som tankefigur
förekommer även i praktikdiskursen som presenteras i litteraturöversikten, främst baserad på
Jacobs (2004) och Gehl (1996).

Den undersökta empirin och praktikdiskursen identifierar samma eller liknande problem
genomgående. Precis som i de studerade planerna påvisar blandstaden i praktikdiskursen
problem med livlösa städer, isolerade områden, boendesegregation, bristande attraktivitet, för
gles bebyggelse och för enformig bebyggelse. Exempelvis talar Jacobs om hur
funktionsblandning skapar levande platser (Jacobs 2004, s.180-182), om hur den mänskliga
skalan är grundläggande för att inte skapa socialt hjälplösa kvarter (Jacobs 2004, s.205) och
hur bebyggelseblandning främjar mångfald (Jacobs 2004, s.215). Även Gehl talar om den
mänskliga skalan och hur denna är väsentlig för platsens upplevelserikedom (Gehl 1996,
s.85). Gehl talar också om stimulering och attraktivitet, vilket enligt honom har ett mycket
starkt samband, och dessutom motverkas genom den planering som förekom under
miljonprogramstiden (Gehl 1996, s.23-31). För de påståenden som görs presenteras inga
vetenskapliga belägg, vilket inte är något problem eftersom att verken de framförs genom inte
utger sig för att vara vetenskapliga. Dessa verk är snarare presentationer av hur författarna ser
på staden, dess utveckling och blandning.

Lösningarna som presenteras i empirin bygger, som nämnts tidigare, till stor del på
tankefigurer, som tillsammans utgör den övergripande tankefiguren blandstad. Även detta
återfinns i Jacobs och Gehls praktikdiskurs. Dessutom verkar de legitimeras på samma sätt,
genom den problembeskrivning av modernism som tas för givet. Ett tydligt exempel är då
Gehl talar om hur vi sedan industrialiseringen och den fortsatta funktionssepareringen lever i
bilburna och döda områden. Gehl påpekar också att anledningen till att vi inte trivs i dessa
områden är människans behov av stimulering (Gehl 1996, s.23). Dessa beskrivningar är
återkommande i praktikdiskursen, och exemplet visar på hur samma mönster är lika tydligt
här som i empirin. Blandstaden motiveras och ses som ett allmänt vedertaget recept på att
åtgärda vad som genom en problembeskrivning av modernismen och miljonprogrammet
orsakat.

Att de institutionella mönstren och tankefigurerna förts vidare från praktikdiskursen till
dagens planeringspraktik ger fog för att tala om en spårbundenhet. Hittills i analysen har det
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påvisats att det förekommer institutionaliserade tankefigurer i praktikdiskursen som okritiskt
förts vidare och används oproblematiserat i planeringspraktiken. Spårbundenheten bygger på
sociala förhållanden och en allmän uppfattning, och motsvarar precis det Pierson talar om i
sin beskrivning av hur spårbundenhet fungerar (Pierson 2000, s.256).

9.4 Hantering av förändring 
Denna del av analysen ser till planering som helhet, och vad planering i grunden är. Att
planera något kan sägas vara ett sätt att hantera förändring, och det gäller inte minst för
blandstaden som planeringsideal. Ett exempel är ett samhälle, som ständigt står inför
förändring. Genom att planera väntas planeraren kunna hantera, och påverka samhällets
utveckling och förändring. Översiktsplanerna som studerats är exempel på hur kommunerna
hanterar förändringarna samhällena ställs inför, och hur de vill påverka förändringarna för att
åtgärda det som idag upplevs problematiskt.

9.4.1 Längtan tillbaka 
I samtliga studerade översiktsplaner och i litteraturöversiktens presentation av praktikdiskurs
tydliggörs en problembeskrivning av modernism och miljonprogrammet. Detta medför att de
genomgående presenterade lösningarna ses som rimliga och logiska konsekvenser av
modernismens planeringsideal. Det uttrycks en längtan efter samhället som fanns innan den
era då livlösa platser med isolerade områden, segregation och utanförskap skapades. Genom
att planera funktionszoneringens motsats, blandstad, så väntas effekterna bli de omvända.
Medans modernismen och funktionszonering skapade livlöshet, så väntas blandstad skapa
livfullhet. Ett tydligt exempel där detta uttrycks återfinns i Malmö stads översiktsplan där det
talas om hur miljonprogrammets ideal skapat livlöshet i staden, och att funktionsblandning
inte endast ses som en lösning i det specifika fallet, utan pekas ut som ett allmänt krav för
levande stadsmiljöer (Malmö stad 2000, s.44, 313).

Sättet på vilket problem som inte nödvändigtvis är planeringsmässiga beskrivs i
planeringsmässiga termer, har tidigare i analysen visat sig medföra att planeringen gör
anspråk på att lösa exempelvis sociala eller socioekonomiska problem. Detta utgör en del av
tankefiguren blandstad, och sambandet mellan detta och hur modernism och miljonprogram
framställs i problembeskrivningar är viktigt att poängtera för att skapa förståelse för hur
tankefiguren blandstad lever vidare. Eftersom att det har etablerats en institutionaliserad
föreställning av att tidigare planering orsakat sociala problem så antas annan planering också
kunna lösa dessa. Förloppet framstår som logiskt och vedertaget, men sett till forskningen
som presenteras i litteraturöversikten finns det anledning att kritisera denna logik.

Gans poängterar med sin forskning att det är fullt möjligt att förhindra eller möjliggöra socialt
liv, sociala aktiviteter och andra sociala faktorer genom planering. Däremot visar han även att
planering inte är den avgörande faktorn för en plats sociala liv (Gans 2002, s.330-334). Även
om den problembild som presenteras av miljonprogrammet och modernismens
planeringsideal skulle vara verklighetstrogen, vilket skulle innebära att den tidens planering
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till stor del omöjliggjort exempelvis socialt liv och attraktiva platser, så innebär det alltså inte
att det för den sakens skull är möjligt att genom en annan typ av planering återskapa dessa
attribut. Det logiska samband som ligger till grund för, och till stor del motiverar valet av
blandstad som planeringsideal genom institutionaliserade tankefigurer finner alltså inget
entydigt stöd i forskning.

I sökandet efter grunden till tankefigurerna som bygger upp blandstadsidealet framstår
romantiserade bilder likt de Madanipour visar är vanligt förekommande som en rimlig
förklaring. Madanipour studerar förändringen mellan industrialism och servicesamhälle, och
visar att det är denna förändring som föranleder att det skapas romantiserade bilder av vad
som en gång varit. De romantiserade bilderna förespråkas av en mer tät stad, med ett rikt
stadsliv, rik mångfald och mötesplatser innefattandes ett stort antal funktioner. Även om det
kanske inte motsvarade de romantiserade bilderna som skapas av det, så var det så många
samhällen fungerade innan de började breda ut sig, inte minst tack vare transport och
informationsteknologi (Madanipour 2005, s.10-12).

Tendenser till liknande romantiserade bilder förekommer frekvent, både i det studerade
empiriska materialet och i den praktikdiskurs som studeras i litteraturöversikten. Ett tydligt
exempel från Göteborgs stads översiktsplan är beskrivningen av hur attraktiva städer
kännetecknas av en komplex blandning (Göteborgs stad 2009, s.1:35). Ett annat tydligt
exempel, hämtat från litteraturöversikten är då Gehl talar om hur människor idag inte trivs,
och finner områden oattraktiva på grund av att det under modernismen skapat döda och
monotona bostadsområden. Detta leder enligt Gehl till att människor blir understimulerade,
eftersom att möten mellan människor inte förekommer i samma utsträckning (Gehl 1996,
s.23). Denna längtan uttrycker sig genomgående, längtan efter attraktivitet, möten, stimulans,
mångfald och socialt samspel. Genomgående är det också denna längtan som planering av
blandstaden förväntas tillfredsställa.

9.4.2 Tankefiguren blandstad och kognitiv dissonans 
På samma grund som motiverar att tala om romantiserade bilder i förhållande till tankefiguren
och planeringsidealet blandstad, så är det motiverat att tala om en kognitiv dissonans. Asplund
beskriver kognitiv dissonans som en problematik människor drabbas av vid förändring, och
tar sig uttryck i att ett val som gjorts omotiverat värderas ner, medans det som valts bort
omotiverat värderas upp. Om en människa tvingas välja mellan två likvärdiga alternativ med
respektive för och nackdelar, A och B, väljer alternativ A och sedan drabbas av en kognitiv
dissonans så innebär det alltså att alternativ A omotiverat värderas ned, och alternativ B
omotiverat värderas upp. I förlängningen innebär detta också att det kan uppstå en vilja att gå
tillbaka och välja det andra alternativet, istället för att hantera de negativa bieffekter som val
A innebär (Asplund 1991, s.47-60).

Applicerat i blandstadens kontext kan alternativen representeras av modernism och blandstad.
Valet föll på modernism, men snarare som ett led i städers utveckling än ett aktivt vägande
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mellan modernism och blandstad. Att planerare drabbas av kognitiv dissonans innebär i så fall
att modernismen i efterhand omotiverat värderas ned, medans blandstaden värderas upp. Att
kommunernas problembeskrivningar av modernism och miljonprogrammet institutionaliserats
är en indikator på att det är kognitiv dissonans som föranleder den utbredda användningen av
tankefiguren blandstad. Sättet tankefiguren blandstad används på är en annan indikator,
eftersom att detta förefaller okritiskt och inte problematiseras trots att forskning på området
visar att det finns underlag för diskussion.

9.4.3 Blandstaden möter modernism 
Den institutionella problembeskrivningen av modernism och miljonprogram, samt den
institutionella tankefiguren blandstad som framställs som dess motpol motiverar att tala om de
båda idealens skillnader, och framförallt deras likheter.

Strömgens forskning i planeringsideal och idealtyper i den svenska plandebatten identifierar,
som nämnts mer ingående i litteraturöversikten, fyra grundläggande idealtyper, rationalism,
voluntarism, utopism och det kollektiva goda, vilka i sin tur sammanvävs till planeringsideal
där varje idealtyp ges olika stort utrymme (Strömgren 2007, s.60). På grund av blandstadens
till synes bestämda ställningstagande till modernismen genom hur modernism och
miljonprogram beskrivs i blandstadssammanhang är det intressant att belysa idealens
grundläggande ideologiska likheter.

I det studerade empiriska materialet är blandstaden det etablerade planeringsidealet. Detta
ideal bygger likt alla andra planeringsideal i den svenska plandebatten på de fyra idealtyperna
som presenteras i litteraturöversikten, rationalism, voluntarism, det kollektiva goda och
utopism (Strömgren 2007, s.60). I samtliga studerade planer är det främst två av dessa
idealtyper som ges stort utrymme, utopism och det kollektiva goda. Detta exemplifieras på ett
tydligt sätt i Göteborgs stads blandstadsvision där blandstaden förutom blandade funktioner
också innebär en stad där alla, utan undantag får plats, känner sig välkomna och har en vilja
att använda stadens rum (Göteborgs stad 2009, s.1:108). Utopismen är som sagt tydlig, och på
samma sätt som i modernismen så framträder tron på att samhället gradvis kan reformeras, bli
något annat och något bättre. Likaså är tron på det kollektiva goda stark, denna vision vittnar
om att planeringen ska göra allt bättre, för alla, helt utan undantag.

Strömgren talar om att brytpunkten från modernismen sker under den första plan- och
bygglagsreformen, men poängterar att utvecklingen av planeringsdiskursen är stabil
(Strömgren 2007, s.189-191). Till en början tycks detta motstridigt i förhållande till hur
idealen framställs i empirin, där det snarare formuleras som att det skett en ideologisk
helomvändning. Det visar sig dock att så inte är fallet, utan att stora delar av vad som utgjorde
grund för modernismens planeringsideal finns kvar. Detta innebär inte att den brytpunkt
Strömgren identifierat inte har ägt rum, det har skett en förändring.

Tunström talar om att det förekommer än längtan efter en annan typ av planerare, som inte
planerar utifrån rationella beräkningar, utan utifrån människors behov (Tunström 2009, s.130-
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131). Detta bygger på resonemangen om att det skett en förändring, nu är det inte längre
rationalism som ges utrymme i samma utsträckning som det gjorts tidigare, utan snarare
framträder det kollektiva goda. Blandstaden skiljer sig alltså från modernismen i detta
avseende, men i andra avseenden är de mycket lika. Modernismen och blandstaden delar
grundläggande ideologiska tankar om planering och det kollektiva goda, och dessutom
utopism.

De likheter mellan modernism och blandstaden som tydliggörs här visar att blandstaden
kanske inte alls är det nya, bättre planeringsidealet. Snarare ger det fog för att diskutera
huruvida blandstaden över huvudtaget är något nytt planeringsideal, eller om det egentligen är
ett gammalt planeringsideal, med vissa justeringar, ett nytt namn och med nya termer för att
argumentera för sin sak.

 



68

10. Slutsatser 
 
I detta avsnitt redovisas de slutsatser som dras utifrån analysen på ett generellt plan, studiens
frågeställningar besvaras och därmed uppfylls studiens syfte.

10.1.1 Problem som blandstaden avser lösa 
De problem som kommuner avser lösa genom att planera blandstad är städernas livlöshet,
problem med isolerade områden, segregation, bristande attraktivitet, enformig bebyggelse och
bristande mångfald. Genom en djupare analys av dessa problem kan en tydlig slutsats dras,
och det är att det finns tendenser till att beskriva problem som inte nödvändigtvis är
planeringsmässiga i planeringsmässiga termer. Att lösa dessa problem genom planering är
inte något som det ges entydigt stöd för i forskning på området, men planering av blandstad
framstår trots det som en logisk och rimlig lösning på grund av hur problemen beskrivs.

10.1.2 Blandstaden som problemlösning 
För att lösa de problem som identifierats presenteras en rad lösningar. Planeringsidealet
blandstad medför en rad lösningsförslag, och de som identifieras är blandning av primära
funktioner, mänsklig skala, bebyggelseblandning, koncentration, aktiviteter, stimulering och
förtätning. Samtliga av dessa bygger på en problembeskrivning av modernism och
miljonprogrammet. Det innebär att problembeskrivningen pekar ut problem som dessa
tidigare planeringsideal antas ha orsakat, och genom blandstadsplanering presenteras
lösningarna för att åtgärda dessa. Problembeskrivningen av modernismens planeringsideal
framstår som vedertagen, vilket medför att det inte framförs några belägg för den bild som
presenteras. Problembeskrivningen framstår som nyanserad, och det är denna
problembeskrivning som inleder beskrivningen av de problem som blandstaden avser lösa i
planeringstermer.

10.1.3 Blandstaden, en institutionaliserad tankefigur 
En av studiens grundläggande slutsatser är att blandstaden är en institutionaliserad tankefigur,
byggd på föreställningar och antaganden som till synes tas för givet. Blandstaden framstår
som en universell sanning, i den mening att det inte ges något utrymme för diskussion och
problematisering. Detta tar sig uttryck i begreppets inneboende vaghet, att blandstaden kan
innebära så många olika saker, och inte preciseras lämnar ett stort utrymme för tolkning och
varje läsare kan tolka blandstadsplanering för att passa intressen och uppfattningar om hur
staden bör planeras. Förutsatt att sådan tolkning sker, så marginaliseras diskussionen om
blandstadsplanering i demokratiska forum, eftersom att blandstaden kan passa så många olika
intressen. Genom mer specifika och konkreta planeringsinriktningar hade ett större utrymme
lämnats för kritisk diskussion.

Tankefiguren blandstad har visat sig vara den övergripande tankefiguren och innefattar flera
andra tankefigurer som fungerar på samma sätt, exempelvis planering utifrån den mänskliga
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skalan. Det förefaller råda konsensus kring vad samtliga av dessa begrepp och ideal innebär,
samtidigt som de är vaga och lämnar ett mycket stort tolkningsutrymme.

10.1.4 Tankefiguren blandstad och spårbundenhet 
Att blandstaden som planeringsideal är vedertaget och det förekommer en allmän uppfattning
om vad blandstadsplanering är, vad det innefattar och vilka resultat som kan förväntas antyder
att tankefiguren blandstad är spårbunden. Tankefiguren blandstad återfinns i praktikdiskursen,
och det talar för att denna spårbundenhet leder från praktikdiskursen till planeringspraktiken.
Det är alltså praktikdiskursens tankefigur som anammats, i denna praktikdiskurs presenteras
samtliga problem och lösningar som tankefiguren blandstad innefattar när den används i
planeringspraktiken, och det förefaller vara från denna praktikdiskurs antagandena om
blandstadsplaneringens effekter härstammar. En annan tydlig indikator på att blandstaden är
en spårbunden tankefigur är bristen på entydigt stöd i forskning. Snarare än att se till den
vetenskapliga forskning som gjort på området så förlitar sig planeringspraktiken på
tankefiguren blandstad.

10.1.5 Romantiserade bilder och kognitiv dissonans 
De romantiserade bilder av samhället som visat sig förekomma frekvent vittnar om en
kognitiv dissonans. Problembeskrivningarna av modernism och miljonprogrammet, samt att
tankefiguren blandstad och dess förväntade effekter framstår som en vedertagen sanning ger
fog för slutsatsen att kognitiv dissonans spelar en signifikant roll i dagens planering.

10.1.6 Blandstadens förhållningssätt till tidigare planeringsideal 
Planeringsidealet blandstad förhåller sig tydligt till ett tidigare ideal, modernismen.
Slutsatserna som dras är samtliga rörande förhållandet mellan blandstad och modernism,
eftersom att några förhållningssätt mellan blandstaden och andra ideal inte identifierats.

Genom de problembeskrivningar som görs av modernismens planering, de problem som
blandstaden ämnar lösa och de lösningsförslag som föreslås framställs blandstaden som
modernismens motpol. Genom att identifiera de problem som modernismens planeringsideal
antas ha orsakat, och sedan förslå direkt motsatt planering förväntas effekten bli den omvända
och problemen åtgärdas.

En viktig slutsats i sammanhanget är att blandstaden och modernism till stor del delar
ideologisk grund utifrån planeringsidealens fyra idealtyper. Tron på det kollektiva goda och
den starka utopismen från modernismen lever kvar i blandstaden.
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11. Diskussion 
 

I denna avslutande del diskuteras studien, de val som gjorts, studiens utfall och förslag till
vidare forskning.

Till att börja med har studien, som har sin grund i frågor som dykt upp under mina fem år i
den akademiska världen och i akademiska planeringsdiskussioner, bidragit med för mig
mycket intressanta och uppseendeväckande resultat. Min förhoppning är att studien ska väcka
intresse för att diskutera problemen som studien undersöker vidare, och att studien är ett steg i
rätt riktning för forskningsutvecklingen på området.

I studien har flera val gjorts, ett av de största är valet av metod. Den kvalitativa
forskningsstrategin förefaller naturlig vid denna typ av studie, och utan de praktiska
forskningsresultaten skulle studien sett väldigt annorlunda ut. Datainsamlingen genom
dokumentstudier har fungerat bra, och det empiriska urvalet har fyllt sin funktion. En annan
möjlig strategi hade varit att endast välja planer som hanterar blandstaden som planeringsideal
explicit, men genom urvalet i denna studie så tydliggörs att den spårbundna, och
institutionaliserade tankefiguren blandstad inte bara förekommer, utan tar en mycket stor plats
även i planer där blandstaden inte pekas ut som enskilt planeringsideal och strategi.
Möjligheten att studera detta ges av innehållsanalys och tematisering, som i denna studie fyllt
sin funktion och bidragit med ett mervärde och lyft studiens kontext till ett mer generellt plan.
Metodvalet har också tydliggjort de institutionaliserade tankefigurer som förekommer inom
tankefiguren blandstad, vilket har varit ett viktigt steg i ledet att undersöka blandstaden som
planeringsideal.

Valet att utgå från en praktikdiskurs, främst representerad av Jacobs och Gehl, har också visat
sig bidra med ett mervärde. Att kunna jämföra praktikdiskurs och empiri har möjliggjort
analysen av spårbundenhet, vilket bidragit till en av studiens slutsatser.

För vidare forskning vore det intressant att studera just spårbundenhet närmare, ur ett mer
kronologiskt perspektiv. Hur blandstaden fortlever och utvecklas, och om den
institutionaliserade tankefiguren kommer att vara fortsatt spårbunden är något en framtida
studie får visa. Att studera fler kommuners översiktsplaner kan också vara av intresse för
framtida forskning, men som komplement till denna studie hade det varit än mer intressant att
studera blandstaden som planeringsideal med andra metoder, exempelvis genom intervjuer,
eller genom att undersöka hur blandstaden figurerar i plandiskursen som helhet, inte enbart i
kommunala planer.

Att studera blandstaden i relation till nyurbanism och hur framställningen av att skapa
samhällsnytta fungerar i marknadsföring är också en intressant vinkel, som endast mycket
kortfattat berörts i denna studie. Tyvärr har inte detta kunnat studeras närmare, på grund av
arbetets omfattning, men i en framtida studie finns det fog för sådana undersökningar.
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