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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att belysa och diskutera rättviseaspekten i fysisk planering 

under 2000-talet utifrån ett antal begrepp och kriterier om rättvisa relaterade 

till kontexten för fysisk planering. Vidare är syftet att tillämpa dessa begrepp och 

kriterier i en analys av rättviseaspekten i det pågående planeringsprojektet Östra 

Kvillebäcken i centrala Göteborg. 

Arbetet inleds med avsnittet Rättvisa i samhällsbyggandet som tar upp rättvisa 

som begrepp, hur rättvisa kan kopplas till staden samt det svenska systemet och 

planerarnas roll. Ambitionen med avsnittet är att ge bakgrund och förståelse för 

begreppet rättvisa och för hur planeringen påverkas av det system som byggts upp 

i landet samt vilken möjlighet planerare har att styra utvecklingen mot ett mer 

rättvist utfall. 

Efter det här följer en forskningsöversikt ifrån vilken de kriterier som används för 

att analysera Östra Kvillebäcken hämtas. Där på följer arbetets undersökning 

som består av en fallstudie där platsens kontext analyseras och en innehållsanalys 

görs. Analysen av platsens kontext syftar till att ge en förståelse för platsen och 

dess förutsättningar. Innehållsanalysen går ut på att ett antal dokument kopplade 

till planeringen för Östra Kvillebäcken analyseras utifrån forskningsöversiktens 

kriterier. 

Undersökningen visar att rättvisa inte tycks ha varit ett prioriterat perspektiv i 

planeringen av Östra Kvillebäcken. Rättvisa är dock ett komplext begrepp och 

mycket av utfallet av planeringen kan inte påverkas av politiker och planerare på 

lokal nivå då det styrs av större nationella och internationella system.
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1. Inledning
Avindustrialiseringen och globaliseringen har påverkat utvecklingen av våra städer. 

Det pågår en hård konkurrens om investeringar mellan städer, regioner och länder. 

Tillväxt är det mål alla strävar efter med argumentet att en ständigt ökande tillväxt 

ger mesta möjliga nytta för största antal människor (Thörn 2011). När staten allt 

mer avsäger sig ansvaret för välfärdsfrågor och när politiken inte längre syftar till att 

fördela resurser blir skillnaden mellan vinnare och förlorare allt större (Johansson 

och Khakee 2009). Det har alltid funnits ekonomiska klyftor i samhället, men idag är 

skillnaderna större än tidigare (Sernhede 2004). I staden ökar den etniska och sociala 

segregationen och socialt utsatta förorter blir allt mer eftersatta parallellt med att 

stadskärnor blir allt mer exklusiva (Bradley 2005). Många forskare anser att politiker 

och planerare tar de ekonomiska konsekvenserna i beaktande framför de sociala och 

att marginaliseringen och polariseringen i våra städer ökar som en konsekvens av 

detta (Fainstein 2010, Sernherde 2004, Mukhtar-Landgren 2009). 

Parallellt med den här utvecklingen talas det allt mer om hållbar utveckling där 

social hållbarhet är en av tre delar tillsammans med ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. Den här uppsatsen tar sitt avstamp i den fysiska planeringens sociala 

aspekter men fokus ligger på begreppet rättvisa istället för på det bredare begreppet 

social hållbarhet. 

Ingången kommer från Susan S Fainstein som är professor i urban planning vid 

Harvard University. I boken The Just City (2010) argumenterar hon för att social 

hållbarhet som begrepp har visat sig otillräckligt för att ta tillvara de sociala 

aspekterna och att rättvisa skulle kunna vara ett bättre begrepp för det här 

avseendet. Detta då social hållbarhet är ett diffust begrepp som tenderar att hamna 

i skuggan av de mer mätbara ekologiska och ekonomiska aspekterna. Även Peter 

Marcuse (1998), professor i urban planning vid Columbia University, argumenterar 

för samma perspektiv. Andra forskare anser att social hållbarhet kan vara ett viktigt 

begrepp om det får en tydligare definition. De beskriver istället rättvisa som ett av 

flera kriterier för att social hållbarhet ska kunna uppnås (Partridge, E. 2005 samt 

Olsson, S 2012). 

Rättvisa finns som både moraliskt, politiskt och filosofiskt begrepp och, liksom för 

social hållbarhet, finns det många olika uppfattningar om vad rättvisa innebär. I 

den här uppsatsen utforskas begreppet rättvisa i förhållande till fysisk planering. 

Utgångspunkten är hur fysisk planering kan bidra till att minska den växande klyftan 

mellan de som har och de som inte har. Ett annat fokus är om det går att påverka 

utvecklingen där missgynnade grupper, som en följd av upprustning och förnyelse, i 

allt större utsträckning förskjuts från städers centrala delar (Harvey 2008). 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera rättviseaspekten i fysisk planering 

under 2000-talet utifrån ett antal begrepp och kriterier om rättvisa relaterade 

till kontexten för fysisk planering. Vidare är syftet att tillämpa dessa begrepp och 

kriterier i en analys av rättviseaspekten i det pågående planeringsprojektet Östra 

Kvillebäcken i centrala Göteborg.

1.3 Frågeställningar 

Hur hanterar den vetenskapliga planeringslitteraturen begreppet rättvisa?• 

Vilka teoretiska begrepp och processer kan vara väsentliga att använda som • 

kriterier vid en analys av rättviseaspekten i ett planeringsprojekt?

Hur förhåller sig planeringsprojektet Östra Kvillebäcken till analyskriterierna?• 

1.4 Metod och empiri

Arbetet i uppsatsen består av två delar. Dels att undersöka hur rättvisa hanteras 

i den vetenskapliga planeringslittaraturen för att analysera fram ett antal 

kriterier kopplade till rättvisa och fysisk planering. Samt dels att analysera ett 

planeringsprojekt utifrån rättviseaspekten. Den första delen innebär studier 

av ett antal vetenskapliga texter medan den andra består av en fallstudie av 

planeringsprojektet Östra Kvillebäcken i centrala Göteborg. 

TEORETISK RAM. Som ram för undersökningen och analysen av Östra 

Kvillebäcken ligger Fainsteins teori om rättvisa städer. Valet av den teoretiska 

ramen grundar sig i Fainsteins ambition att binda samman planeringsteori och 

praktik genom att sätta upp konkreta kriterier för vad som skapar den rättvisa 

staden eller ”The Just City”. Ett annat av motiven till varför just Fainsteins teori är 

användbar i den här uppsatsen är att hennes bok The just City från 2010, är något 

av det mest aktuella som skrivits inom ämnet. Till skillnad från mer marxistiska 

urbanteoretiker så lägger Fainstein fokus på vad som är möjligt för planerare att 

förändra inom ramen för det rådande samhällssystemet snarare än på hur systemet 

i sig kan och borde förändras.

I forskningsöversikten kompletteras Fainsteins teori med ett antal begrepp 

kopplade till rättvisa och samhällsplanering. Det här för att lyfta in relevant svensk 

forskning som kan göra analysen av Östra Kvillebäcken mer komplex men även för 
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att ytterligare möjliggöra för en diskussion kring orsaker och konsekvenser av dagens 

planering ur en rättviseaspekt. 

Forskningen som uppsatsen utgår ifrån har valts ut efter aktualitet och inflytande 

vilket gör att de flesta böcker och artiklar som använts antingen är relativt nyskrivna 

eller skrivna av tongivande teoretiker inom ämnet fysisk planering. Ambitionen 

har varit att blanda svensk och utländsk forskning för få ett så brett perspektiv som 

möjligt. Kunskapsunderlag från svenska myndigheter har använts för att beskriva 

historiska förlopp samt i fall då andra källor inte stått att finna. 

FALLSTUDIE. Alla fallstudiers utgångspunkt är att undersökningens fokus 

bara riktas mot en enda undersökningsenhet. Målsättningen är att kunna belysa 

och diskutera generella problem genom att undersöka den enskilda enheten. Då 

undersökningen avgränsas till ett fall ges möjlighet att studera saker i detalj på ett 

annat sätt än vad som ges med bredare metoder (Denscombe 2009). Denscombe 

(2009), professor i social forskning på De Montfort university, pekar på att 

fallstudiens möjlighet till djupdykning lämpar sig för att undersöka komplexiteten i 

sociala relationer och processer. Metoden passar den här uppsatsen väl då tidsramen 

gör att ett större antal enheter skulle leda till en mycket ytlig undersökning och 

då syftet – att analysera ett planeringsprojekt utifrån en rättviseaspekt – kräver 

en komplex analys. I den här uppsatsen används fallstudien i första hand för att 

illustrera hur teorier och begrepp kan tillämpas på ett verkligt fall (Denscombe 2009). 

Fallstudiens svaghet är att det är svårt att bedöma hur långtgående generella 

slutsatser det går att dra utifrån det undersökta fallet (Denscombe 2009). Östra 

Kvillebäcken är unikt i flera avseenden men det är också i viss mån typiskt för en 

bredare kategori av vatten- och centrumnära stadsbyggnadsprojekt som blivit vanliga 

under 2000-talet. Mycket pengar och energi satsas på de här projekten och de har 

blivit viktiga delar i städers marknadsföring. Svenska exempel på detta är Västra 

hamnen i Malmö och Hammarby sjöstad i Stockholm (Öhrström 2006). I Göteborg 

ingår Östra Kvillebäcken i det större projektet Centrala Älvstaden där fortfarande 

mycket vatten- och centrumnära mark väntar på att bebyggas. Vidare går det 

att argumentera för att Östra Kvillebäcken är en del av den svenska kommunala 

planeringen vilken följer ett antal lagstiftade processer och därför kan hysa likheter 

med planering på andra platser i Sverige. Även om det utifrån det valda fallet inte 

går att svara på huruvida vi idag bygger rättvist i allmänhet eller om de begrepp 

som används för analysen är de mest ändamålsenliga så går det att föra en generell 

diskussion kring ämnet utifrån undersökningen.
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 Platsens kontext 

De metoder som ingår i fallstudien är en analys av platsens kontext samt en 

innehållsanalys av dokument. Analysen av platsens kontext syftar till att ge en 

förståelse för vilken situation projektområdet befinner sig i. Analysen utgörs av 

en inventering av platsen som visar på omkringliggande områdens karaktär, 

närliggande mötesplatser och barriärer. En viktig del av analysen är också en 

historisk genomgång av platsens utveckling, vilket syftar till att ge en känsla för 

vilka stadier platsen gått igenom. (Lär känna din ort 2006). 

 Innehållsanalys 

Innehållsanalysen innebär att ett antal dokument analyseras utifrån de kriterier 

som forskningsöversikten resulterat i. Utifrån varje kriterie görs en genomgång av 

relevanta dokument för att hitta passager som är kopplade till det aktuella kriteriet. 

De här diskuteras sedan utifrån rättviseaspekten. Styrkan i innehållsanalysen som 

metod är att den ger möjlighet att lyfta djupare, och ofta oavsiktliga, budskap 

som kommuniceras i texter och dokument. En annan fördel är att de dokument 

analysen görs på är bestående data som kan kontrolleras av andra. Svagheten 

med innehållsanalysen är att den är ett trubbigt verktyg för att förstå och se 

texters underförstådda meningar. Den tenderar även att lyfta ut enheter från sin 

ursprungliga kontext (Denscombe 2009). 

EMPIRI. En av fallstudiens starka sidor är att den tillåter och uppmuntrar att 

ett antal olika källor och data används i undersökningen (Denscombe 2009). Vid 

analysen av Östra Kvillebäcken används Göteborgs stads plandokument ”Östra 

Kvillebäcken södra delen” samt ”Översiktsplan för Göteborg – fördjupad för 

Backaplan”, båda med tillhörande samrådshandlingar samt detaljplanekartan. 

Dokumentet ”Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken” ingår också i 

empirin. Dessa dokument är alla hämtade från Göteborgs stads digitala portal för 

planprocesser (goteborg.se 2012).

Utöver de här dokumenten används Kvillebäckskonsortiets hemsidor   

kvillebacken.se och blog.kvillebacken.se samt Älvstranden utvecklingshemsida 

alvstranden.com som empiriskt underlag. 

Planbeskrivningen är en del av planprocessen och har en tydlig avsändare samt ett 

tydligt syfte att informera om planens utformning och konsekvenser. Hemsidorna 

har ett kommunalt bolag samt flera privata företag som avsändare och syftet 

med dem är att locka boende till det nya området, marknadsföra den nya 

stadsdelens ekologiska profil samt informera om projektet och svara på frågor ifrån 

allmänheten. Att det är en subjektiv bild som presenteras på Kvillebäckskonsortiets 

hemsida påverkar inte undersökningen negativt då ambitionen med den här 

uppsatsen inte är att förmedla en objektiv bild av sanningen utan att lyfta olika 
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föreställningar och berättelser kring vem vi bygger staden för. Vid sidan av den 

subjektiva bild som förmedlas via hemsidorna så är de aktuella och trovärdiga då de 

är uppdaterade och har en känd avsändare (Denscombe 2009).

1.5 Avgränsning 

För genomförandet av den här uppsatsen har ett antal avgränsningar krävts. Det har 

handlat om utifrån vilken aspekt rättvisa ska undersökas och beskrivas, vilket projekt 

som ska analyseras samt på vilken nivå undersökningen ska ske.

 

Vad gäller rättviseaspekten så beskrivs den utifrån en vetenskaplig och i viss mån 

filosofisk aspekt. Den vetenskapliga aspekten är viktig då den knyter samman fysisk 

miljö med begreppet rättvisa. Den filosofiska beskrivningen av rättvisa visar på 

inflytelserika och möjliga sätt att tänka kring rättvisa. Social hållbarhet och hur den 

kopplas till begreppet rättvisa kommer inte vidare diskuteras. 

Gällande nivån på undersökningen så har studien gjorts på ett väl avgränsat och 

aktuellt projekt i Göteborg. För att kunna undersöka Östra Kvillebäcken ur en 

rättviseaspekt så omfattar analysen av platsens kontext även angränsande områden. 

Det här för att förstå den fysiska och sociala kontext området tillhör och gränsar till. 

Innehållsanalysen har dock begränsats till de dokument som prestenterades ovan i 

metod- och empiriavsnittet.

Även om ambitionen med den här uppsatsen är att knyta samman fysisk planering 

och rättvisa så ligger fokus inte bara på fysisk planering utan på samhällsplanering i 

stort. 
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2. Rättvisa i 
samhällsbyggandet
– utgångspunkter
I det här avsnittet presenteras rättvisa som begrepp. Här beskrivs vilken 

utgångspunkt uppsatsen har gällande rättvisa. Vidare ges en kort översikt över hur 

diskussionen kring städer och rättvisa har förts inom forskningen. För att sätta in 

den empiriska analysen av Östra Kvillebäcken i ett sammanhang och för att kunna 

analysera de val som gjorts i området görs även en kort genomgång av den svenska 

kontexten kopplat till rättviseaspekten och av planerarens roll i arbetet mot en 

ökad rättvisa. Ambitionen är att ge bakgrund och förståelse för hur planeringen 

påverkas av det system som byggts upp i landet och vilken möjlighet planerare har 

att styra utvecklingen mot ett mer rättvist utfall.

2.1 Rättvisa som begrepp

Det finns ett stort antal olika uppfattningar om vad rättvisa innebär. Begreppet 

återkommer med olika innebörd inom juridik, religion, filosofi, kultur och politisk 

ideologi. Beroende av människors sociala, geografiska och historiska erfarenheter 

så får rättvisa olika mening (Harvey 2002). Det kan till exempel handla om vilket 

sätt som är mest rättvist att belöna människor på - efter duglighet, efter behov eller 

i förhållande till vad de bidrar med till samhället (Lindensjö 2004). Forskaren och 

geografen David Harvey anser dock att det finns en gemensam kärna i begreppet 

rättvisa som gör att vi instinktivt känner vad som är orättvist - som till exempel att 

ge mindre till de som redan har det sämst ställt eller att exkludera människor från 

platser och rättigheter som andra har tillgång till. Han anser att det är vad som gör 

rättvisa användbart som begrepp (Harvey 2002).

Det finns globala ambitioner att sätta upp spelregler för att öka rättvisan mellan 

människor och nationer. De här ambitionerna grundar sig i önskan om en säkrare 

och rättvisare värld för alla. Ett av de största globala projekten som strävar mot 

det här är Förenta Nationerna (FN) som skapades efter världskrigen för att 

upprätthålla de mänskliga rättigheterna och arbeta mot förtryck och kränkningar. 

För FN är strävan efter social rättvisa central. Det innebär att de arbetar för att 

avlägsna hinder som människor stöter på som en följd av ålder, ras, kön, etnicitet, 

religion, handikapp eller kultur (fn.se 2012). Under samma period som FN startade 
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började många av de europeiska länderna organisera sig efter en välfärdsmodell för 

att säkerställa den sociala rättvisan inom nationerna (Savage m.fl. 2003).

Filosofen John Rawls har skrivit en av de mest inflytelserika teorierna om rättvisa 

där han försöker visa på kärnan i begreppet (Lindensjö 2004). Teorin går ut på att 

om alla människor var omedvetna om sin position i samhället så skulle alla kunna 

komma överens om två saker, nämligen att varje person ska få så omfattande fri- och 

rättigheter som möjligt som går att förena med att alla andra får samma fri- och 

rättigheter samt att skillnader i inkomst och andra grundläggande tillgångar ska 

fördelas så att de som har det sämst gynnas (Lindensjö 2004). Rättvisa behöver med 

den här definitionen inte innebära exakt likhet. Istället ligger kärnan i att ojämlikhet 

är tillåtet så länge den gynnar de som har det sämst. Det här gör att ingrepp som 

social- och bostadsbidrag kan uppfattas som rättvisa. Rawls anser att staten ska 

förebygga orimlig koncentration av egendom och välfärd och att beslut ska gynna de 

som har det sämst i största möjliga utsträckning (Fainstein 2010).

UTGÅNGSPUNKTER. Den här uppsatsen utgår ifrån att rättvisa innebär alla 

människors lika värde och rätt till ett värdigt liv utan diskriminering (Lindensjö 

2004). Då det finns strukturer i samhället som gör att vissa samhällsgrupper 

överordnas medan andra underordnas så räcker det inte att ge alla samma chans 

och lika frihet. Som en konsekvens av de samhälleliga strukturerna så är människor 

inte fria att välja till exempel vilken utbildning eller vilket arbete de vill även om de 

rent praktiskt har samma möjligheter till det. Detta då bland annat etnicitet, kultur, 

kön och klasstillhörighet påverkar valmöjligheterna (SOU 2005:56). Det här gör att, 

utöver lika frihet och samma chanser, så måste resurser omfördelas till förmån för 

missgynnade grupper i samhället (jmf  Fainstein 2010). 

Fainstein anser att alla projekt ska ge fördelar till förmån för låginkomsttagare, 

fattiga och utsatta grupper. Mer konkret handlar det om att beslut som fattas inte 

får missgynna de som redan är missgynnade. Om ett projekt gynnar de som redan 

gynnas mest så ska det också krävas på fördelar för de som inte står så högt upp på 

samhällsstegen (Fainstein 2010). Kopplat till den urbana kontexten säger Fainstein 

(2010) att den grundläggande rättvisan handlar om att människor inte ska behöva 

offra livskvalitet för finansiell vinning. Till exempel ska kommuner i behov av pengar 

inte se det som en utväg att platser för förvaring av miljöfarligt avfall tillåts då det 

kan göra att invånarnas livskvalitet försämras. Människor ska inte heller tvingas 

bort för att lämna plats åt mer tillväxtbringande stadsbyggnadsprojekt. Det här är 

lösningar som annars kan tyckas rationella om tillväxt är det främsta målet. Den 

här rättvisesynen kräver att analyser av stads- och samhällsbyggnadsprojekt frågar 

sig vem som tjänar på projektet och vem som avgör vad varje grupp i samhället får 

(Fainstein 2010).
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VEM ÄR GYNNAD OCH VEM ÄR MISSGYNNAD. En fråga som blir viktig 

att definiera med det här rättviseperspektivet är vilka det är som är gynnade 

och missgynnade i samhället. I den här uppsatsen definieras dessa grupper 

utifrån statistiska centralbyråns socioekonomiska indelning. Det grundläggande 

för indelningen är vilken position personer har på arbetsmarknaden. Detta då 

det har en avgörande betydelse för välfärdsfördelning och livschanser (scb.se 

2012). Utbildning och inkomst är två viktiga faktorer kopplade till detta. Den 

socioekonomiska indelningen belyser hur människor i vårt samhälle delas upp i 

olika klasser genom hierarkier och strukturer. Statistiska centralbyrån konstaterar 

att det är viktigt att föra statistik över socioekonomi då många centrala frågor inom 

samhällsforskningen handlar om relationer mellan olika samhällsklasser (scb.se 

2012). Idag talas det i liten utsträckning om klass men det är ett viktigt begrepp 

i diskussionen om rättvisa då olika socioekonomiska klasser har olika villkor vad 

gäller status, lön, makt, hälsa, boende och arbete. Problematiken kan bland annat 

belysas med att det i Göteborg skiljer nio år i medellivslängd mellan boende i 

den socioekonomiskt starka stadsdelen Älvsborg och den socioekonomiskt svaga 

stadsdelen Bergsjön (vgregion.se 2012). I den här uppsatsen används begreppen 

socioekonomiskt svag och missgynnad synonymt.

Frågan om rättvisa är viktig idag då den traditionella värdegrunden tunnas 

ut allt mer i det svenska samhället. Som en följd av sekulariseringen är de 

traditionella kristna värderingarna inte längre självklara och detsamma gäller 

socialdemokratiska värderingar kring välfärd och rättvisa (Johansson och Khakee 

2009). Genom att använda rättvisa som kriterium vid varje utvärdering och vid 

beslut om projekt skulle effekten av de strukturer som finns i samhället som gör att 

vissa människor och grupper systematiskt missgynnas minska (Fainstein 2010). 

2.2 Staden och rättvisan

Diskussionen kring rättvisa i förhållande till plats och om alla människors rätt till 

staden har förts under en längre tid. År 1968 myntade Henri Lefebvre uttrycket 

The right to the city. Med det menade han att en av människans grundläggande 

rättigheter är möjligheten att skapa och omskapa sin stad. Många grupper har 

tagit till sig Lefebvres slagkraftiga uttryck i sin kamp för tillgången till det offentliga 

rummet. I början av 70-talet kopplade en annan tongivande forskare, David 

Harvey, ihop social rättvisa och plats i sin bok Social justice and the city (Harvey 1973). 

I boken diskuterar Harvey hur klyftan mellan analyser av rumsliga former och 

sociala processer ska kunna överbryggas.
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Diskussionen om rätten till staden och rättvisa i förhållande till plats har åter blivit 

aktuell under 2000-talet då gamla sociala spänningar blossat upp som en följd av 

fortsatt nedmontering av välfärdsstaten i kombination med utvecklandet av en global 

postindustriell ekonomi (Sernherde 2004). Aktuella exempel är de uppror som på 

senare år startats i förorter runt om i Europa. De har sitt ursprung i den frustration 

som följer av ökad marginalisering och polarisering av olika grupper i samhället 

(Sernherde 2004). 

Forskare som diskuterar de här frågorna idag är, förutom David Harvey och Susan S 

Fainstein, bland annat Peter Marcuse (2009), Edward Soja (2010) och Sören Olsson 

(2010).

2.3 Den svenska kontexten

ALLMÄNNYTTAN. Efter andra världskriget var det svenska välfärdssamhällets 

ambitioner höga. Folkhemmet skulle byggas och ett av målen var att förse hela 

befolkningen med goda bostäder. Bostaden sågs som en rättighet och modernismens 

stadsplaneideal med öppen bebyggelse som släppte in ljus och luft var rådande. 

Fram till 80-talet revs mycket äldre bebyggelse i stadskärnor runt om i Sverige för att 

lämna plats åt det nya samhället (Johansson 1997). Vid tiden efter andra världskriget 

startades kommunala bostadsbolag som en del av bostads- och välfärdspolitikens 

mål (Den kommunala allmännyttans historia 2008). De här bolagen går under 

benämningen allmännyttan och tanken var från början att de skulle drivas 

utan vinstsyfte, ägas av kommunerna, vara öppna för alla och sätta normen 

för hyresnivån. Allmännyttan blev ett viktigt verktyg för kommunerna att styra 

bostadsbyggandet (Den kommunala allmännyttans historia 2008). 

Många länder i Europa valde istället att bygga upp ett system där staten bara 

tillhandahöll lägenheter till resurssvaga hushåll, så kallat social housing. I Sverige 

bestämdes det dock att allmännyttan skulle vara öppen för alla. Tanken med det här 

beslutet var att människor inte skulle delas upp och sorteras efter inkomst. 

Efter påtryckningar från EU så har allmännyttans förutsättningar förändrats. Idag 

är de allmännyttiga bolagens hyror inte längre normerande och bolagen måste 

drivas affärsmässigt (De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på 

bostadsmarknaden 2011). Genom de här förändringarna vill EU försäkra att 

konkurrensen mellan den offentliga och den privata sektorn sker på jämlika villkor 

då det anses mer effektiv ur ett marknadsperspektiv. EU tillåter bara att staten ger 

bidrag till bostadsbyggande om det är till bolag som har ett socialt uppdrag och som 

enbart bygger bostäder för svaga hushåll (Turner 2007). 
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Även om allmännyttan är öppen för alla i Sverige så skiljer den sociala profilen för 

de som bor i allmännyttan sig åt från det svenska genomsnittet. Till exempel så 

är ensamstående föräldrar med barn och ensamstående äldre överrepresenterade 

(Turner 2007). Det är också de här personerna som drabbats då en stor andel av 

allmännyttans lägenheter ombildats till bostadsrätter (Werne 2010).

Tidigare fanns det ett utbrett subventionssystem för att nya hyresrätter skulle 

kunna byggas till en rimlig kostnad. Idag finns det inga subventioner av den här 

typen vilket fått konsekvensen att nybyggnationen av hyresrätter är låg och att de 

som byggs får en hög hyra. Bostadsbidraget är det enda bidrag som finns kvar 

kopplat till boende (Turner 2007). Som en del av den svenska välfärden så har 

kommunerna även idag ett lagstadgat bostadsförsörjningsansvar som går ut på att 

de ska planera sin bostadsförsörjning med syfte att skapa goda bostäder för alla 

invånare i kommunen (SFS 2000:1383). Uppdraget har blivit svårare att uppfylla 

med allmännyttans nya förutsättningar (De allmännyttiga bostadsföretagens 

utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011).

Som nämnts tidigare så har FN försökt att fastställa internationella principer om 

rättvisa som berör alla människors lika värde och solidaritet med de svaga. De här 

principerna var viktiga grundstenar då den svenska välfärdsmodellen utvecklades 

efter andra världskriget. Översatt till planering kan det här innebära skapandet 

av goda boendemiljöer för alla oberoende inkomst, social tillhörighet och etnisk 

bakgrund. Konkreta åtgärder kan innebära att, i centrala stadsbyggnadsprojekt, se 

till att platser är tillgängliga för utsatta personer som handikappade eller hemlösa. 

När marknaden tar över mer och mer är det dock svårt, för att inte säga omöjligt, 

att upprätthålla de principer kring alla människors lika värde som tidigare var så 

eftersträvansvärda (Johansson och Khakee 2009).

PLAN- OCH BYGGLAGEN. Vad gäller planeringen så har kommunerna ett 

omfattande ansvar som en följd av det kommunala planmonopolet. Den lag 

som bestämmer planprocessen i Sverige är Plan- och Bygglagen (PBL). Lagens 

portalparagraf  gör klart att planeringen i Sverige ska sörja för individens frihet på 

samma gång som den ska sträva efter en rättvis samhällsutveckling.

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

(SFS 2010:900. PBL kap 1 § 1).
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I andra kapitlet, första paragrafen i PBL står det att planeringen ska ta hänsyn 

till allmänna och enskilda intressen. I dag kan det vara svårt att definiera vad det 

allmänna intresset innebär. Från tiden efter andra världskriget och fram till 1980-

talet fanns det en bred uppslutning kring välfärdssamhället som mål för planeringen. 

Allt eftersom den här modellen försvagats har det blivit mer upp till den kommunala 

organisationen med politiker och tjänstemän samt överprövande myndigheter att 

göra överväganden från fall till fall. I välfärdssamhället ingick många gemensamma 

värden som kunde identifieras som allmänintresse. Då det idag inte längre finns 

någon allmän konsensus kring hur samhället ska byggas är behovet av dialog för 

att identifiera och ta till vara allmänintresset mycket större (Johansson och Khakee 

2009). 

Något som kan sägas vara en del av det allmänna intresset är dock att alla människor 

ska ha tillgång till den offentliga marken. För att säkra detta ska kommunen 

enligt PBL vara huvudman för en detaljplans allmänna platser så länge det 

inte finns särskilda skäl för annat. Är inte kommunen huvudman är det upp till 

fastighetsägarna att ordna och underhålla de offentliga platserna (SFS 2010:900. 

PBL kap 4 § 7). Risken med att överlåta huvudmannaskapet på fastighetsägarna 

är att en mer utbredd privatisering av det offentliga rummet blir möjlig då privata 

aktörer kan stänga ute människor från offentliga platser i större utsträckning än 

kommunen. Det här kan i förlängningen riskera att sätta de offentliga platsernas 

funktion ur spel (Zukin 1997). 

Medborgardeltagandet är ett av de steg i planprocessen som bestäms av PBL. Vid 

alla mer komplexa planeringsprojekt finns ett lagstadgat krav på samråd. Utöver 

Lantmäterimyndigheten, Länsstyrelsen och berörda kommuner så ska kommunen 

också samråda med kända sakägare, hyresgäster, bostadsrättshavare, boende 

som berörs, vissa kända organisationer av hyresgäster samt sammanslutningar 

och myndigheter. Även övriga enskilda personer som har ett väsentligt intresse 

av förslaget ska få tillfälle till samråd (SFS 2010:900. PBL kap 5 § 11). Hur 

många samrådstillfällen som behövs varierar beroende på hur komplicerad 

planeringsuppgiften är (SFS 2010:900. PBL kap 5 § 13). 

I PBL står det även att planläggning ska främja  ”en från social synpunkt god livsmiljö som 

är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper” (PBL kap 2 § 2).
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2.4 Planerarens roll

Den svenska planeringen är lagstyrd men lagstiftningen ska tolkas och tillämpas 

på lokal nivå. Det är i det här utrymmet den kommunala organisationen har 

möjlighet att styra mot en mer rättvis utveckling - om den politiska viljan finns. 

Planerarnas främsta roll är att se till att politiska mål uppfylls utan att påverkas av 

påtryckningar från särintressen (Johansson och Khakee 2009). Rollen som både 

rådgivare åt politikerna och som verkställare av politiska beslut ger planerare ett 

stort inflytande över de beslut som fattas (Bäck och Larsson 2006). Även om de inte 

är valda till sina tjänster så är planerare betrodda företrädare med relativt stort 

tolkningsutrymme (Johansson och Khakee 2009).

Då planering är värdegrundad och inte objektiv så spelar planerarnas egna åsikter 

och kårens traditioner en stor roll i planeringens utfall (Khakee 2000). Eftersom 

det inte finns någon tydlig gemensam värdegrund i samhället är det viktigt att föra 

en diskussion kring rättvisa och jämlikhet som mål för planeringen. Att planerare 

i sin yrkesutövning har möjlighet att påverka den byggda miljöns utveckling på 

lång sikt gör det väsentligt att tala om normer och värderingar och hur de kommer 

till uttryck i planer (Khakee 2000). Karin Bradley (2009) anser att planerare idag 

inte ser till hela samhällsstrukturen i tillräckligt stor utsträckning då de gör planer. 

Många gånger reflekteras det inte över vilken påverkan och därmed vilken skillnad 

planeringen faktiskt kan göra. Planerare är inblandade i den framtida utvecklingen 

och planerna de utformar påverkar många människors liv (Bradley 2009).

Den kommunala organisationens inställning till medborgarna påverkar vilka 

berättelser som får ge avtryck i byggandet av staden. Genom att lyfta vissa 

personers berättelser som önskvärda och ignorera andras så utesluts många 

från debatten om hur vi ska bygga framtidens samhälle. Är inte politiker och 

tjänstemän medvetna om vilka normer de påverkas av är det lätt att plandokument 

oavsiktligt beskriver och värderar områden och därmed människor på olika sätt. 

Till exempel så beskrivs förorter ofta som något problematiskt och centrala projekt 

som lyckade och tillväxtbringande (Mukhtar-Landgren 2009).
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3. Forskningsöversikt 
och teoretiska 
utgångspunkter
I boken The Just City lyfter Fainstein (2010) tre huvudkriterier som de mest 

grundläggande för att rättvisa ska kunna skapas inom samhällsplaneringen. De tre 

huvudkriterierna är:

• Democracy (demokrati)

• Diversity (mångfald)

• Equity (rimlig likhet)

Anledningen till att Fainstein använder equity och inte equality är att equality 

ofta tolkas som ett krav på absolut jämlikhet. Ett sådant krav kan göra att fokus 

hamnar på att ta fördelar ifrån de som står över genomsnittet på samhällsstegen 

(Fainstein 2010). Detta är dock inte ambitionen i det här fallet. Målet är istället att 

lägga fokus på vilka kriterier som kan bidra till att de som har det sämst i samhället 

inte missgynnas, eller allra helst gynnas, av den fysiska planeringen. I den fortsatta 

uppsatsen används Sören Olssons svenska översättning ”rimlig likhet” för equity 

(Olsson 2011).

Det här avsnittet är upplagt efter de tre huvudkriterierna. Under rubrikerna 

demokrati, mångfald och rimlig likhet diskuteras vad Fainstein och annan forskning 

säger om rättvisa kopplat till varje kriterie. Poängen med att lyfta in andra begrepp 

än Fainsteins är att få en bredd av analysverktyg som går att tillämpa i en svensk 

kontext. 

I nästa kapitel sammanfattas de analyskriterier som kommer att användas i 

undersökningen av rättviseaspekten i planeringsprojektet Östra Kvillebäcken. 
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3.1 Demokrati

MEDBORGARDELTAGANDE. Att öka medborgardeltagandet är ett sätt att 

skapa demokratiska processer inom planeringen (Fainstein 2010). Fainstein (2010) 

påpekar att det är viktigt med demokratiska processer men att en demokratisk 

process inte automatiskt ger mer rättvisa beslut. 

Medborgardeltagande kan bli ett sätt att legitimera planeringsprocesser utan 

att egentligen utmana rådande maktförhållanden eller ge medborgarna något 

reellt inflytande (Fainstein 2010). Med det här menar hon att strukturer och 

hierarkier i samhället gör det mer troligt att vissa deltar än andra. Exempel på det 

här är att det är mer troligt att personer ur medelklassen med bostadsrätt deltar 

än att låginkomsttagare med hyresrätt gör det vilket också gör att den tidigare 

gruppen får mer inflytande och fördelar (Fainstein 2010). För att förhindra ett 

ensidigt deltagande anser Fasinstein (2010) att det är viktigt att särskilt lyfta 

socioekonomiskt svaga grupper som sällan annars hörs på samråden. Risken med 

det förhållningssättet är att särintressen kan komma att få ett oproportionerligt 

stort utrymme i förhållande till allmänintresset (Khakee 2000). Vidare påpekar 

Fainstein (2010) att stadens framtid formas i varje enskilt projekt. Det här får som 

konsekvens att det inte bara är viktigt att de som finns på eller i anslutning till den 

aktuella platsen hörs utan att alla stadens invånare får möjlighet att delta.

När det gäller planering så finns det en stor skillnad mellan principer och praxis – i 

princip så förordar politiker och tjänstemän medborgardeltagande i planeringen 

men ofta motsätter de sig det i praktiken då det anses ineffektivt (Khakee 2000). 

Sverige är en representativ demokrati och det finns en utbredd åsikt bland politiker 

att det är tillräckligt att politiska representanter uttrycker åsikter å medborgarnas 

vägnar och agerar enligt dessa (Khakee 2000). Planeringen omfattar dock 

långsiktiga konsekvenser vilket gör att det krävs en mer omfattande dialog med 

medborgarna än i de fall då det gäller mer kortsiktiga frågor (Johansson och 

Khakee 2009). 

Medborgardeltagande är också bra då det ger beslutsfattarna lokal kunskap. 

Det hjälper till att göra beslut mer demokratiska och öppna (Khakee 2000 samt 

Fainstein 2010). Genom att låta medborgarna delta skapas en demokratisk kontroll 

av beslut vilket har potentialen att hindra planerare från att föreslå åtgärder som 

påverkar invånarna i staden utan att veta deras åsikter. Ofta kommer planerare 

från en annan social grupp än många av de personer som påverkas av deras beslut 

(Fainstein 2010). Arnstein (1969) säger att utan en omdistribuering av beslutsmakt 

kommer det inte bli någon omdistribuering av fördelar. Med det menar hon att 
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medborgardeltagande bara påverkar utfallet om medborgarna får reellt inflytande. 

Som det ser ut idag så lyfts främst de medborgare vars historier passar kommunens 

planer. Det här får resultatet att kommuners dokument bara visar staden från 

ett specifikt perspektiv för en specifik publik. Det finns alltid ett flertal bilder att 

förmedla men bara ett fåtal väljs ut medan andra väljs bort (Mukhtar-Landgren 

2009). 

OFFENTLIG- PRIVATA PARTNERSKAP. På 70- talet fanns det många grupper 

som kämpade för ett ökat medborgardeltagande men detta dog ut och idag är det 

vanligt att kommunerna organiserar sig efter en entreprenörsmodell med offentlig-

privata partnerskap vilket ger minskat inflytande för medborgarna (Fainstein 2010). 

Offenlig-privata partnerskap innebär att offentliga aktörer samarbetar med privata 

aktörer för att effektivisera och underlätta investeringar (Savage m fl 2003). 

Olika former av offentlig-privata partnerskap sägs öka effektiviteten i beslutsfattandet 

medan demokrati ofta ses som en bromsande faktor. Partnerskap som samarbetsform 

kan vara problematiskt ur demokratisk synvinkel då möjligheten till inflytande 

minskar när hänsyn måste tas till företagens vinstintresse. Parallellt med den här 

utvecklingen minskar väljarnas förtroende för valdemokratin och partierna vilket 

gör att klyftan mellan dem med tillgång till beslutsarenorna och dem som inte har 

det blir allt större. I Plan- och bygglagen står det att planering måste ske enligt 

allmänintresset medan de privata aktörerna istället har vinstintresset att jobba efter 

(Johansson och Khakee 2009). Om medborgarnas reella inflytande minskar ökar 

risken för att allmänintresset kommer förvandlas till att i allt högre grad handla 

om ett dominerande särintresse för företag och för de med högst socioekonomisk 

ställning, det vill säga främst för välbeställda, välutbildade etniskt svenska män 

(Johansson och Khakee 2009).

Företagen har inte någon press på sig att ta socialt ansvar. Planerare har dock krav 

på sig att vara medvetna och lyhörda för olika behov och uppfattningar. Det finns 

en mångfald av intressen i kommunerna och allmänintresset är en produkt av en 

jämkning mellan olika personers och gruppers särintressen (Johansson och Khakee 

2009).

Även om offentligt beslutsfattande mer och mer innefattar medborgardeltagande 

och att besluten decentraliseras och fattas närmare medborgarna så fortsätter 

ojämlikheten i samhället att växa. Det här visar att en öppen dialog inte räcker för 

att skapa rättvisa. Resultatet av medborgardeltagandet påverkas av vilka åsikter just 

de som deltar i det aktuella projektet har. Rättviseaspekten kan därför variera väldigt 

även om processen varit lika demokratisk i alla projekt (Fainstein 2010). Eftersom 

det inte finns någon garanti att ett ökat deltagande resulterar i rättvisa beslut anser 

Fainstein (2010) att medborgardeltagande måste kompletteras med rättvisa som 

kriterium vid alla beslut och utvärderingar. 
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Det är med andra ord bra att öka medborgardeltagandet så processerna blir mer 

genomskinliga och demokratiska men det måste också finnas en ram för vilket slag 

samhälle som eftersträvas.

ANALYSKRITERIER DEMOKRATI 

Utifrån forskningsöversikten är analyskriterierna för demokrati följande: 

Medborgardeltagande ska ske utöver kommunala val och även socioekonomiskt • 

svaga grupper ska komma till tals.

Om områden redan har invånare ska planerna utvecklas i samråd med dessa. • 

De ska dock inte vara de enda som kommer till tals utan en bred samrådsgrupp 

ska alltid tillfrågas – även då det byggs på obruten mark.

Sker utvecklingen genom offentlig-privata partnerskap ska • 

medborgarinflytandet säkras då partnerskap tenderar att vara mer 

insynsskyddade än kommunal verksamhet. 

3.2 Mångfald

Fainstein använder begreppet mångfald för att det knyter ihop sociala relationer 

och plats. Mångfald handlar här om den sociala kompositionen av platsen 

(Fainstein 2010). Samhället består av flera olika grupper och social rättvisa är 

att låta olikheterna få finnas. Detta då rättvisa inte bara handlar om fördelning 

av olika resurser utan också om rätten att få tillhöra den grupp man tillhör utan 

att för den sakens skull utestängas. Flera forskare lyfter fram mångfald som en 

förutsättning för möten mellan människor som vanligtvis inte möts. Möten med 

”den andra” kan ge en ökad förståelse och acceptans för våra medmänniskor 

(Németh 2006, Forsemalm 2004,Van Lieshout 2008). Tillgången till det offentliga 

rummet handlar också om rättvisa eftersom att synas i det offentliga rummet ger 

bekräftelse på den egna eller gruppens identitet (Németh 2006). Det kan kopplas 

till Lefebvres (1968) ide om The right to the city där det finns en tanke om att alla 

människor oberoende av kulturella skillnader ska inkluderas i stadslivet. 

GENTRIFIERING OCH DEN KREATIVA KLASSEN. Jane Jacobs (2005) 

beskriver storstäderna som naturliga källor till mångfald och att stadens egen 

mångfald tillåter och stimulerar mer mångfald. Områden som präglas av mångfald 

tenderar dock att förstöra sig själva genom sin dragningskraft och framgång 

(Jacobs 2005). Det är vad begreppet gentrifiering innebär. En varierad blandning 

av funktioner i till exempel en stadsdel gör att den blir populär och framgångsrik. 
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På grund av framgångarna, som är en konsekvens av mångfalden, blir det hård 

konkurrens om utrymmet vilket gör att hyror och fastighetspriser stiger (Jacobs 

2005). Ekonomin blir ett sorteringsinstrument och bara de mest framgångsrika 

verksamheterna och de som har råd att betala de nya bostadspriserna kan vara 

kvar eller flytta in i området. Detta gör att mångfalden byts ut mot en mer likriktad 

befolkning (Jacobs 2005).

Gentrifiering har idag, enligt geografen Neil Smith (2008), inte bara blivit en 

global företeelse utan också en global strategi för att omvandla städer och göra 

dem till attraktiva arenor för investeringar, turister och inte minst den kreativa 

klassen som alla städer vill dra till sig. Begreppet den kreativa klassen myntades av 

Richard Florida (2006) och syftar till att beskriva den välutbildade toleranta övre 

medelklassen som gärna arbetar inom friare yrken. Genom att gentrifiering blivit 

en medveten strategi har också mångfald blivit ett begrepp som används strategiskt 

för att ge en bild av hur bra och kulturellt rikt en plats är (Fainstein 2010). Som Neil 

Smith (2008) påpekar så är gentrifiering som strategi något som medvetet gynnar 

en välbeställd medelklass på bekostnad av mindre välbeställda grupper. I storstäder 

som New York och London har stora delar av den ursprungliga befolkningen trängts 

undan allt eftersom den mer exklusiva stadskärnan breder ut sig (Smith 2008). 

SYMBOLISKT KAPITAL. Forskaren Catharina Thörn kopplar även begreppet 

symboliskt kapital till företeelsen gentrifiering. Hon förklarar att den kreativa klassen 

skapar ett mervärde enbart genom sin närvaro och sin konsumtion (Thörn 2011). 

De här människorna omges av ett symboliskt kapital som gör att deras närvaro 

ger ett värde både för verksamheter, då de kan ta mer betalt eftersom de lockar 

”rätt” människor, men också för fastigheterna i vilka verksamheterna ligger. Med 

”rätt” människor, ”rätt” affärer och ”rätt” restauranger så ökar värdet på allt från 

fastigheter till kvarter och hela städer. Den här tanken har gjort att många städer 

lägger pengar på att marknadsföra sig för att locka studenter, turister och kapital. Det 

är en strategi som, genom att rikta in sig på kapitalstarka grupper, också utestänger 

många människor (Thörn 2011).

EXKLUDERING. Att stänga ute, det vill säga exkludera, människor från offentliga 

platser kan antingen ske omedvetet eller vara en aktiv strategi för att hålla borta 

människor som inte tillför något symboliskt kapital. Symboler och utformningen 

av offentliga platser visar tydligt vilka som är välkomna och vilka som inte är det 

(Forsemalm 2004). Exkludering kan bland annat ske genom att offentliga rum 

medvetet rustas upp och snyggas till för att hålla borta det som känns osäkert (Zukin 

1997). Idag finns det generellt ett fokus på verklig och upplevd säkerhet och ordning 

och de som inte passar in i den här ordningen marginaliseras och förvisas från 

offentliga platser (Németh 2008). I USA är det vanligt med fysiska murar, så kallade 
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”gated communiys”, för att skydda de socioekonomiskt starka från osäkerhet 

medan det i Sverige i större utsträckning handlar om mentala murar (Forsemalm 

2004). Generellt så handlar den postmoderna staden i hög utsträckning om 

konsumtion vilket får till uttryck att de som inte kan konsumera ses som avvikande 

(Forsemalm 2004). Ett argument till varför vissa grupper, som skatare eller 

hemlösa, inte är önskade på många offentliga platser är just att de inte deltar i 

ekonomiska aktiviteter (Németh 2008). 

På senare tid har det blivit allt vanligare att städer använder sina offentliga platser 

för att marknadsföra sig (Madanipour 2004). Då platser blir viktiga för vinst eller 

viktiga symboler i marknadsföringen ökar risken att vissa grupper stängs ute 

(Johansson 2004). Den här marknadsföringen av platser handlar ofta inte bara om 

ekonomiska investeringar utan också om livsstil. 

I kommunens plandokument lyfts det fram ett antal framgångsberättelser som 

stödjer ett ideal om hur samhället ska byggas som också signalerar till invånarna 

hur de bör vara (Mukhtar-Landgren 2009). Att väljas bort eller osynliggöras i de 

här framgångsberättelserna förstärker utanförskap och exkludering. Ojämlikheten 

förstärks på det här sättet inte bara av att staden satsar på marknadsföring 

istället på välfärd utan även genom att människor exkluderas från de 

verklighetsbeskrivningar som ges i marknadsföringen (Mukhtar-Landgren 2009).

PORÖSA GRÄNSER OCH VARIERADE OFFENTLIGA PLATSER. Vad 

gäller den fysiska miljön och mångfald så argumenterade Jane Jacobs för att fysiskt 

heterogena områden lade grunden för social och ekonomisk mångfald (Jacobs 

2005). Det här har planerare tagit till sig och det vanligaste sättet att försöka gynna 

mångfald i planer idag är att blanda användningar och upplåtelseformer – det vill 

säga att bygga blandstad (Fainstein 2010 samt Bradley m.fl 2005). Det finns dock 

ingen konsensus kring huruvida blandstaden lyckas skapa mångfald. En åsikt är 

att den skapar en blandad användning men att det är en mindre lyckad strategi för 

att skapa en blandad social sammansättning (Fainstein 2010). Det är alltså oklart 

huruvida det i dagens blandstadsbyggande finns någon koppling mellan fysisk och 

social mångfald. För att skapa mångfald i ett bostadsområde anser Fainstein (2010) 

att det måste finnas bostäder som passar en bred variation av inkomster. Hon anser 

även att det är viktigt att se till att nya områden byggs med porösa gränser samt 

att de offentliga rummen är varierade. Med porösa gränser menas att områden 

inte ska byggas som isolerade enheter utan att det ska vara enkelt att röra sig 

mellan områden. På det här sättet skapas förutsättningar för möten mellan olika 

människor. Ett varierat utbud offentliga platser gör att en större bredd människor 

kan lockas att uppehålla sig i området.
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Fainstein sammanfattar diskussionen kring mångfald med att säga att mångfald kan 

vara ett eftersträvansvärt mål men processen mot det måste vara schysst och inte ske 

på bekostnad av demokrati och rimlig likhet. Det kan till exempel vara en lockande 

lösning att tvångsförflytta människor för att uppnå en större mångfald – det här är 

dock inte en bra lösning då det sker på bekostnad av de andra kriterierna (Fainstein 

2010).

ANALYSKRITERIER MÅNGFALD

Utifrån forskningsöversikten är analyskriterierna för mångfald följande: 

Människor ska inte exkluderas. Exkludering kan bl.a. ske genom gentrifiering • 

eller genom att området endast vänder sig till den kreativa klassen då de anses 

bidra med ett symboliskt kapital.

Människor ska inte tvångsförflyttas för att mångfalden ska öka. • 

Gränser mellan områden ska vara porösa. • 

De offentliga platserna ska vara tillgängliga och varierade.• 

3.3 Rimlig likhet

Rimlig likhet handlar om att tillgångar och fördelar som uppstår genom offentligt 

beslutsfattande ska fördelas så att de som har det sämst får det bättre. Detta är 

inte ett krav på exakt likhet utan det betyder att det ska finnas en rimlighet i den 

fördelning som görs (Fainstein 2010). Fainstein (2010) anser att rimlig likhet är det 

viktigaste av de tre kriterierna. Uppstår det konflikter mellan dem ska alltid rimlig 

likhet gå först. Genom att ha rimlig likhet som kriterium vid beslutsfattande i staden 

så höjs svaga grupper i varje beslut vilket ger ett mer rättvist resultat än om bara 

enstaka insatser görs för de här grupperna (Fainstein 2010). 

TRICKLE-DOWN EFFEKTEN. I dag då kommuner styrs allt mer efter en 

entreprenörsmodell har trickle-down effekten blivit ett vanligt argument för att satsa 

på marknadsföring och prestigeprojekt istället för välfärd och omfördelning. Trickle-

down effekten innebär att de intäkter kommunen får in genom att stödja marknaden 

automatiskt ska sippra ner i systemet och komma alla invånarna i hela kommunen 

till gagn (Dannestam 2009). Det finns dock inga vetenskapliga belägg för att tillväxt 

automatiskt omfördelas till missgynnade grupper i samhället vilket gör att det inte 

är tillräckligt att förlita sig på marknadens omfördelnings mekanismer när det gäller 

rimlig likhets kriteriet (Fainstein 2010 samt Dannestam 2009). 
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FLYTTKEDJOR. Planerare möter kravet på rimlig likhet mest direkt då det 

handlar om stadsförnyelseprojekt och i förhandlingar om bostadsbyggande 

(Fainstein 2010). Efter världskrigen fanns det en utbredd tanke i Europa om att 

den offentliga sektorn skulle förse befolkningen med goda bostäder. Idag är det 

främst privata aktörer som bygger bostäder och om hyresrätter ska byggas måste 

det villkoras i avtal med de privata företagen. Förändringen kan vara positiv så 

till vida att människor får ett bredare utbud att tillgå men privata hyresvärdar har 

också ofta större möjlighet att diskriminera människor än vad de offentliga har. 

Även om många länder har övergett systemet med offentligt ägda bostäder så har 

inte tanken på bostaden som en grundläggande rättighet övergetts (Fainstein 2010). 

I Sverige används ofta flyttkedjor som motivering till varför det är legitimt att i 

så hög utsträckning fortsätta bygga dyra bostadsrätter (Magnusson Turner 2000). 

Flyttkedjor innebär att då någon flyttar in i en nyproducerad lägenhet så lämnar 

de en bostad som en annan person kan flytta in i. Den här kedjan kan vara lång 

och i slutändan ska den utmynna i att även små billiga lägenheter för människor 

med små ekonomiska resurser blir tillgängliga (Magnusson Turner 2000). På 

det här viset ska dyra nybyggda bostadsrätter gynna alla delar av befolkningen. 

Forskning visar dock på att det här är en långsam process som i första hand 

gynnar dem som redan är inne på bostadsmarknaden och inte de som står utanför 

(Magnusson Turner 2000). För att uppnå kriteriet rimlig likhet är det viktigt att 

mer aktiva åtgärder görs – som att det faktiskt byggs bostäder för alla – inte bara 

för de resursstarka.

KONFLIKTER MELLAN TILLVÄXT OCH RIMLIG LIKHET. Vad 

gäller samhällsbyggnadsprojekt så har det efter andra världskriget funnits en 

återkommande konflikt mellan tillväxt och rimlig likhet. Det kan till exempel 

handla om att kommuner väljer mellan investeringar i stora sportarenor 

eller bostäder, motorvägar eller publika transporter, stora event eller lokala 

arrangemang. Fainstein (2010) skriver att politiker ofta tenderar att investera i 

projekt som är synliga och uppnåeliga på kort sikt, så som infrastruktur, framför 

mer mjuka investeringar på lokal nivå. 

En annan konflikt mellan rimlig likhet och tillväxt är att det, liksom att 

tvångsförflytta människor för att uppnå mångfald, kan tyckas vara en lockande 

lösning att tvångsförflytta människor för att frigöra mark som kan generera tillväxt. 

Det här är dock en lösning som går emot rimlig likhets kriteriet.

Städer har i dag ofta två typiska drag: satsningar på tillväxt och marknadsföring 

samt ökad social polarisering (Mukhtar-Landgren 2009). I den svenska kontexten 

är det svårt att enbart betona tillväxt vilket gör att trickle-down gärna lyfts fram 

för att visa på kopplingen mellan tillväxt och fördelning och rättvisa (Dannestam 

2009). 
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ANALYSKRITERIER RIMLIG LIKHET

Utifrån forskningsöversikten är analyskriterierna för rimlig likhet följande: 

Alla nya bostadsområden ska tillhandahålla bostäder för hushåll med en inkomst • 

under medianen. Målet ska vara att förse alla med goda bostäder.

Hushåll och företag ska inte omlokaliseras för att skapa eller upprätthålla • 

ekonomisk tillväxt.

Stora projekt ska ge fördelar till låginkomsttagare utöver en eventuell trickle-• 

down effekt
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3.4 Sammanfattning: kriterier för rättvist 
samhällsbyggande

Under var och ett av de tre huvudkriterierna för ett rättvist samhällsbyggande 

presenteras här en sammanfattning av de underkriterier som utifrån 

forskningsöversikten kan användas för att analysera Östra Kvillebäcken ur en 

rättviseaspekt. Kriterierna är, som nämnts under avgränsning, inte bara kopplade 

till planerarnas arbete utan flera handlar också om politiska beslut.

Demokrati

Medborgardeltagande ska ske utöver kommunala val och även socioekonomiskt • 

svaga grupper ska komma till tals.

Om områden redan har invånare ska planerna utvecklas i samråd med dessa. • 

De ska dock inte vara de enda som kommer till tals utan en bred samrådsgrupp 

ska alltid tillfrågas – även då det byggs på obruten mark.

Sker utvecklingen genom offentlig-privata partnerskap ska • 

medborgarinflytandet säkras då partnerskap tenderar att vara mer 

insynsskyddade än kommunal verksamhet. 

Mångfald

Människor ska inte exkluderas. Exkludering kan bl.a. ske genom gentrifiering • 

eller genom att området endast vänder sig till den kreativa klassen då de anses 

bidra med ett symboliskt kapital.

Människor ska inte tvångsförflyttas för att mångfalden ska öka. • 

Gränser mellan områden ska vara porösa. • 

De offentliga platserna ska vara tillgängliga och varierade.• 

Rimlig likhet

Alla nya bostadsområden ska tillhandahålla bostäder för hushåll med en • 

inkomst under medianen. Målet ska vara att förse alla med goda bostäder.

Hushåll och företag ska inte omlokaliseras för att skapa eller upprätthålla • 

ekonomisk tillväxt.

Stora projekt ska ge fördelar till låginkomsttagare utöver en eventuell trickle-• 

down effekt



28

4. Fallstudie : Östra 
Kvillebäcken
De analyskriterier för ett rättvist samhällsbyggande som sammanfattades i det 

föregående avsnittet är konstruerade utifrån forskningsöversiktens begrepp och 

processer. I fallstudien används dessa kriterier i innehållsanalysen för att analysera 

planeringsprojektet Östra Kvillebäcken ur en rättviseaspekt. Innan innehållsanalysen 

görs en analys av platsens kontext för att ge en känsla för platsen och dess 

förutsättningar.

4.1 Platsens kontext

Analysen av platsens kontext har gjorts med ambitionen att ge en så tydlig bild som 

möjligt av Östra Kvillebäckens fysiska kontext, historia och förutsättningar. Analysen 

består av en inventering på den fysiska platsen samt en beskrivning av platsens 

historiska utveckling och av det pågående projektet samt tidigare planer för Östra 

Kvillebäcken.

HISTORIA. Kvillebäcken är ett av sju primärområden i stadsdelen Lundby på 

Hisingen i Göteborg. Det aktuella nybyggnadsområdet Östra Kvillebäcken avgränsas 

i söder av Hjalmar Brantingsgatan, i väster av Gustaf  Dahlénsgatan, i Norr av 

Färgfabriksgatan och i Öster av vattendraget Kvillebäcken. 

ÖSTRA
KVILLEBÄCKEN

GÖTEBORGS STAD

Östra 
KvillebäckenKvillebäcken

Färgfabriksgatan

1. Projektområdet Projektområdet i förhållande till Göteborgs Stad



29

Fram till början av 1900-talet bestod området av jordbruksmark men den 

ersattes vid sekelskiftet av ett industriområde. Vid mitten av 1900-talet hade 

verksamheterna skiftat från industri till handel och service (Olshammar 2010). 

På 1970-talet bedömdes området som nedgånget och uttjänt för industriändamål. 

År 2008 kom tillslut stora delar av området att rivas för att lämna plats åt nya 

bostäder och kontor. 

Åren mellan att området bedömdes som uttjänt på 1970-talet och rivningarna  

2008 så kom många småföretagare och andra verksamheter att etablera sig i 

området. Eftersom framtiden för området varit oviss under den här tiden så har 

många av husen fått förfalla medan de hyrts ut billigt på ettårs kontrakt som 

förnyats i 10-15 års tid. Området kom att bli en viktig mötesplats vilket kan belysas 

av att det år 1990 låg 15 invandrarföreningar här (Olshammar 2010). Andra 

verksamheter som kunde hittas på platsen innan avrivningen var prylmarknader, 

bazarer, småverkstäder, MC-klubbar, butiker, moskéer, kontor, lunchrestauranger 

och ateljéer (DP program). 

I programmet som föregått detaljplaneringen står det att stora delar av området 

hade en mycket livlig karaktär dagtid men att det kvällstid rör sig få människor där 

(DP program). I planbeskrivningen för detaljplanen konstateras det även att det 

inte finns några kulturhistoriska värden inom planområdet och att ingen byggnad 

bedöms som omistlig (DP planbeskrivning).

Verksamheterna i området vann aldrig något 

erkännande då både fastighetsägare och tjänstemän 

sett dem som tillfälliga hyresgäster på platsen. 

Det illustreras av de osäkra hyresförhållandena. I 

planbeskrivningen för detaljplanen uttrycks det även 

explicit att många av verksamheterna är av tillfällig 

karaktär (Olshammar 2010 och DP planbeskrivning).

I början av 2000-talet fick området dåligt rykte då 

kriminaliteten eskalerade. Den visade sig i form 

av illegalt spel, olaglig handel med narkotika och 

alkohol, skjutvapen, stöldgods och flera mord 

(Olshammar 2010). 

Innan rivningarna 2008 bestod området av gles 

bebyggelse i en till två våningar. 

2. Östra Kvillebäcken innan saneringen

3. Östra Kvillebäcken innan saneringen
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PLANER OCH SAMVERKAN. Planerna för Östra Kvillebäcken har sedan 

början av 2000-talet succesivt inneburit en allt högre exploatering (Olshammar 

2010). Först utarbetades ett förslag som gick ut på att området i stor utsträckning 

skulle bevaras och bara kompletteras med bostäder. I programmet som föregick 

den nu antagna planen konstaterades det att hela Östra Kvillebäcken, det vill säga 

projektområdet samt området norr om detta, skulle kunna inrymma mellan 800 

till 1000 lägenheter för att i den antagna planen istället inrymma 2000 lägenheter 

på mindre än halva den yta som programmet avsåg. De tidiga planerna blev aldrig 

verklighet då de inte ansågs lönsamma (Olshammar 2010).

År 2004 fick det kommunala bolaget Älvstranden utveckling i uppdrag att initiera 

och samordna den framtida omdaningen av Östra Kvillebäcken (Olshammar 

2010). De beslutade sig för att utveckla området i samarbete med de två största 

markägarna, NCC och Wallenstam, samt med fastighetsbolagen Ivar Kjellberg 

AB, HSB, Bostadsbolaget, Derome och Veidekke. Tillsammans bildar de 

Kvillebäckskonsortiet och de arbetar utefter älvstrandsmodellen som är en 

samverkansmodell vilken syftar till att få alla aktörer att ta hänsyn till hela området 

och inte bara till sin egen bygglott. Genom att jobba med gemensamma målbilder 

hoppas de kunna skapa mer långsiktigt hållbara områden. Alla parter (förutom 

Bostadsbolaget då de fick sin byggrätt i ett senare skede) har även skrivit under 

Kvillebäcksfördraget där de åtar sig att omvandla Östra Kvillebäcken till en socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel (alvstranden.com 2012).

Derome

HSB

NCC

Ivar Kjellberg

Wallenstam

Veidekke

Bostadsbolaget

4. En översikt över vilka företag som bygger var i Östra Kvillebäcken
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Älvstranden utveckling är ett helägt kommunalt bolag som har till uppdrag att 

leda utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden - också kallat den Centrala 

Älvstaden. Fram till oljekrisen 1974 huserade varvsindustrin på de båda stränderna 

men som en följd av krisen och ökad konkurrens tvingades en avveckling fram. 

Genom avvecklingen frigjordes 250 hektar centralt belägen industrimark 

(Öhrström 2006). En del av den här marken är idag bebyggd med bostäder och 

kunskapsintensiva verksamheter men mycket väntar fortfarande på att exploateras. 

Älvstranden utvecklings uppdrag går bland annat ut på att skapa områden för 

hållbar tillväxt, skapa en mångsidig sammansättning av bostäder, arbetsplatser 

och rekreationsmöjligheter genom att ta hänsyn till de ekologiska, sociala och 

ekonomiska dimensionerna, vårda varumärket Älvstranden samt att hålla en 

framträdande och öppen dialog med göteborgssamhället (alvstranden.com 2012).

Planområdet Östra Kvillebäcken ingår i området som utretts i den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP) ”Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Backaplan”. 

Östra Kvillebäcken är den första utbyggnadsetappen inom det utredda området. 

Utöver planområdet ingår även handelsområdet Backaplan öster om Östra 

Kvillebäcken i den fördjupade översiktsplanen.
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OMKRINGLIGGANDE OMRÅDEN - MÖTESPLATSER OCH 

BARRIÄRER  

Projektområdet omges av barriärer och bebyggelse av olika karaktär.

Söder om området ligger Kvillestaden. Här är det lokala centrumet Kvilletorget 

beläget med bland annat mataffär, gym och café. Bebyggelsen består främst 

av landshövdingehus i tre till fyra våningar. Mellan Kvillestaden och Östra 

Kvillebäcken går den hårt trafikerade Hjalmar Brantingsgatan. Gatan har en hög 

genomströmningstrafik och en upphöjd spårvagnsdragning som ytterligare förstärker 

barriäreffekten. 

Backaplan

Östra
Kvillebäcken

Kvillestaden

Kvillebäcken

Göteborg
Centrum

Wieselgrens
platsen

Vågmästare
platsen

Kvilletorget

Hjalmar Brantingsgatan Kvilletorget
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Norr om projektområdet fortsätter Östra Kvillebäcken. Den här delen av området 

har en tydlig industrikaraktär med bebyggelse i olika storlek och skick. Här finns 

också storskalig handel samt ett par villor. I norr är den fysiska barriäreffekten 

mindre. Då området norr om planområdet har en karaktär som liknar den som 

tidigare fanns på planområdet kan dock kontrasterna mellan den kvarvarande och 

den nya bebyggelsen bli stora.

I väster ligger stadsdelen Kvillebäcken. Här finns 

främst bostadsbebyggelse i olika utformning men 

även det lokala centrumet Wiselgrensplatsen 

med restauranger, flera mataffärer och apotek. 

Mellan Kvillebäcken, Kvillestaden och Östra 

Kvillebäcken ligger Vågmästareplatsen som är 

bytespunkt för kollektivtrafiken. 

Mellan Kvillebäcken och projektområdet Östra 

Kvillebäcken går Gustaf  Dáhlensgatan som är 

hårt trafikerad med lite utrymme för gående och 

cyklister. Gatan är idag svår att ta sig över och 

utgör en barriär mot väster.

Projektområdet möter bebyggelsen i norr Det finns fortfarande små verksamheter kvar i området norr 
om projektområdet

Wieselgrensplatsen

Gustaf Dahlénsgatan Vågmästareplatsen sett från norr
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I öster gränsar Östra Kvillebäcken mot handelsområdet Backaplan. Här finns 

service som systembolag och bokhandel samt stormarknader omgivna av stora 

parkeringsytor. Mellan planområdet och Backaplan går vattendraget Kvillebäcken. 

Idag är bäcken en barriär men också en rekreativ tillgång i området.

Bilderna nedan visar bebyggelsestrukturen i omkringliggande områden

ÖSTRA
KVILLE-
BÄCKEN 

Kvillestaden

BackaplanKvillebäcken

Wieselgrens
platsen

Vågmästare
platsen

Kvilletorget

Vattendraget Kvillebäcken Handelsområdet Backaplan
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PROJEKTET. De 11,5 ha som planområdet utgör ska bebyggas med bostäder, 

lokaler och offentliga platser efter blandstadskonceptet. En saluhall ska även byggas 

på Vågmästareplatsen. Av de 2000 nya bostäderna kommer 500 vara hyresrätter. 

Under 2007 deltog tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag och deras tre förslag 

ligger till grund för den antagna detaljplanen. 

Med det nybyggda området har staden som ambition att omvandla ett slitet och 

nedgånget industriområde till ett attraktivt bostadsområde. I planbeskrivningen 

för detaljplanen ”Östra Kvillebäcken södra delen” står det att ”Intentionen är att 

skapa en trivsam, dynamisk och trygg stadsmiljö med närhet till allmänna kommunikationer 

och med stor interaktion med omkringliggande stadsdelar” (DP planbeskrivning s.1) och 

i planbeskrivningen för den fördjupade översiktsplanen för Backaplan står det 

att planeringen ska ”Ta tillvara områdets centrala läge och utveckla området till en tät 

stad med stor mångfald och blandning av verksamheter, handel, bostäder och kontor.” (FÖP 

planbeskrivning s 7). 

Bebyggelsen i projektet är uppdelad i kvarter och knyter på så sätt an till strukturen 

i Kvillestaden söder om projektområdet. I väster anpassar sig bebyggelsen i skala 

till resten av Kvillebäcken med 4 till 5 våningar. Resten av bebyggelsen i det nya 

området kommer att vara mellan 7 och 10 våningar. Vid det centrala torget 

kommer det även byggas ett hus med 16 våningar.

De flesta kvarteren kommer ha 

öppningar ut mot gata eller park men 

detaljplanekartan tillåter även att vissa 

kvarter byggs slutna. Parkering för de 

boende ska ordnas under mark. 

De offentliga platserna i området utgörs 

av gatorna, ett större och två mindre torg 

samt av ett större grönområde längs med 

vattendraget Kvillebäcken.

Hyresrätter

Bostadsrätter

5. Illustrationsplan över projektområdet 6. Fördelning hyres- och bostadsrätter
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4.2 Innehållsanalys

I det här kapitlet görs, med analysen av platsens kontext som utgångspunkt, en 

innehållsanalys av följande dokument:

Programmet ”Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken”.• 

Detaljplanen ”Östra Kvillebäcken södra delen” med tillhörande planbeskrivning • 

samt samrådsredogörelse.

Den fördjupade översiktsplanen ”Översiktsplan för Göteborg – fördjupad för • 

Backaplan” med tillhörande samrådshandling.

Kvillebäckskonsortiets hemsidor kvillebacken.se och blog.kvillebacken.se.• 

Älvstranden utvecklings hemsida alvstranden.com.• 

Innehållsanalysen görs utifrån de tre huvudkriterierna Demokrati, Mångfald och 

Rimlig likhet med dess tillhörande underkriterier. Efter genomgången av varje 

kriterie finns det ett avsnitt med slutsatser som sammanfattar och visar på resultatet 

av analysen. 

Liksom stads- och samhällsbyggnadsprojekt så är rättvisekriterierna komplexa. 

Uppnås kriterierna så tyder det på större rättvisa än om de inte gör det men 

verkligheten är inte svart eller vit vilket gör att det finns många nyanser att ta hänsyn 

till. I innehållsanalysen av Östra Kvillebäcken förs därför en diskussion kring vart 

och ett av kriterierna med ambition att ge en nyanserad bild kring hur rättvisa och 

fysisk samhällsplanering länkas samman snarare än att försöka svara ja eller nej på 

frågan om huruvida det aktuella projektet är rättvist eller inte. Detta då en sådan 

bedömning hade blivit missvisande eftersom det finns många steg mellan rättvisa och 

orättvisa.

Syftet med innehållsanalysen är inte att försöka kvantifiera genom att undersöka 

huruvida de underkriterier som analyserats fram nämns explicit i dokumentet. 

Istället är ambitionen att genom kriterierna och begreppen försöka lyfta fram 

avsiktliga samt oavsiktliga budskap i det empiriska materialet och diskutera dessa 

utifrån en rättviseaspekt. 

Eftersom fallstudien i den här uppsatsen i första hand syftar till att tillämpa 

teorier och begrepp på ett verkligt fall så är dispositionen uppbyggd utifrån 

rättvisekriterierna Demokrati, Mångfald och Rimlig likhet istället för att varje 

dokument analyseras för sig.
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DEMOKRATI

Medborgardeltagande ska ske utöver kommunala val och även socioekonomiskt • 

svaga grupper ska komma till tals

Om områden redan har invånare ska planerna utvecklas i samråd med dessa. • 

De ska dock inte vara de enda som kommer till tals utan en bred samrådsgrupp 

ska alltid tillfrågas – även då det byggs på obruten mark.

Sker utvecklingen genom offentlig-privata partnerskap ska • 

medborgarinflytandet säkras då partnerskap tenderar att vara mer 

insynsskyddade än kommunal verksamhet. 

I den svenska fysiska planeringen finns det, till följd av lagstiftningen, nästan alltid 

någon form av medborgardeltagande utöver kommunala val. Så även i Östra 

Kvillebäcken. Kravet på att missgynnade grupper ska komma till tals är dock 

svårare att tillfredsställa då det inte är ett lagstadgat krav och då det råder delade 

meningar kring huruvida det är en önskvärd metod att lyfta vissa grupper särskilt i 

medborgardialogen (Johansson och Khakee 2009). 

Innan saneringen av Östra Kvillebäcken var området i första hand en plats där 

missgynnade grupper och små verksamheter fann sin fristad genom billiga hyror 

och genom att det inte fanns några starkare grupper som gjorde anspråk på de 

nedgångna byggnaderna. De tidigare hyresgästerna tycks därför utifrån sett 

vara de som har haft mest att förlora på områdets omvandling och ett rimligt 

antagande är att de borde vara viktiga att höra under samrådet. Så har dock 

inte varit fallet. Istället är det främst de som företräder ekonomiska, politiska och 

tekniska intressen, som fastighetsägarna och de kommunala bolagen, som finns 

representerade i samrådsredogörelsen för detaljplanen. Det finns kritiska röster 

mot hur situationen har hanterats men de hörs i andra forum som i dagstidningen 

Göteborgs Posten (GP 2011-11- 09, GP 2011-01-19) och på bloggar (t.ex. blog.

kvillebacken.se 2012 och kvillster.tumblr.com 2012). 

Det finns en föreställning om att alla människor kommer att komma till tals bara 

dialogen är öppen och fri. Det här är dock ett normativt antagande som motsätts 

av att samhället inte är lika öppet och fritt för alla människor (Johansson och 

Khakee 2009 samt Fainstein 2010). En anledning till att de tidigare hyresgästernas 

röster inte hörs under samrådet kan alltså vara att samhällets strukturer gör att det 

bara är vissa aktörer som kommer till tals i den formella processen och att de inte 

tillhör dessa aktörer (Fainstein 2010).

Medborgardeltagande ska bidra till att ge lokal kunskap. I det här fallet nämns 

det i planbeskrivningen för den fördjupade översiktsplanen att det finns ett antal 

verksamheter på platsen som det är viktigt att värna om och att området har en 
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värdefull mångfald. I planbeskrivningen för detaljplanen står det att mångfalden 

på platsen kan ses som ett positivt värde men att det också är en otrygg plats med 

nedgången och sliten bebyggelse. Det här i kombination med det centrala läget är 

argumenten för den totalsanering som genomförts. 

Hänsyn tas i första hand till formella bedömningar kring byggnaders skick och 

avsaknaden av kulturvärden medan de sociala konsekvenserna för de människor 

som arbetat på och besökt platsen de senaste 10-15 åren inte utreds närmare. 

Det empiriska materialet presenterar en enda berättelse och det är den om ett 

slitet och otryggt område i ett centralt läge med potential att bli en attraktiv del 

av den Centrala Älvstaden och där med av framtidens Göteborg. Detaljplanens 

samrådsredogörelse och planbeskrivningen domineras av denna enda bild av 

verkligheten och lyfter inte fram olika upplevelser och berättelser om platsen. 

I samrådsredogörelsen för den fördjupade översiktsplanen uttalar sig en aktör som 

betonar ett annat perspektiv. Det är stadsdelsnämnden Biskopsgården som tar upp 

risken att de nya planerna kan komma att tränga undan invandrargrupper som 

tidigare varit frekventa besökare både på Backaplan och i Östra Kvillebäcken. De 

påpekar att det finns en risk för segregation och att invandrare tvingas ut till mer 

perifera delar av staden. Det är dock den politiska nämnden i Biskopsgården och inte 

invånarna själva som uttrycker det här under samrådet. 

Det enda bidraget i samråden från sakägare, med en personlig koppling till platsen, 

är verksamheten Johans MC-service som motsätter sig detaljplanen då den gör att 

verksamheten måste flytta från sina lokaler. Kommentaren i samrådsredogörelsen 

anger att det kommer att finnas lokaler på platsen även i framtiden och att inget 

hindrar verksamheten från att flytta in i någon av dem men att de fastigheter 

som finns på tomten nu ska rivas (DP samrådsredogörelse s 9). Det är dock ett 

motsägelsefullt svar då det i planbeskrivningen konstateras att det är högst troligt att 

majoriteten av de tidigare verksamheterna inte kommer ha råd att komma tillbaka 

till området (DP planbeskrivning s 27). 

På Kvillebäckskonsortiets blogg skriver konsortiet att deras mål varit att alla som 

fanns på platsen tidigare ska få nya lokaler som är lika bra eller bättre än dem 

de hade. De skriver att det har förts en dialog med alla berörda kring möjliga 

ersättningslokaler. Det här nämns inte någon annanstans i det empiriska materialet. 

De exempel som lyfts på bloggen är att Akbar Chark ska flytta in i den saluhall som 

ska byggas på Vågmästareplatsen och att Islamiskt Centrum Göteborg har fått köpa 

en kommunal tomt i ett närbeläget område för att bygga en ny föreningslokal (blog.

kvillebacken.se 2012).

Vad gäller offentlig-privata partnerskap så samarbetar kommunen genom 

Älvstranden utveckling med ett antal företag vid planerandet och byggandet av 



39

Östra Kvillebäcken. Det här konsortiet jobbar efter älvstrandsmodellen och 

på hemsidan alvstranden.com finns följande att läsa: ”Arbetssättet kräver stort 

ansvarstagande och engagemang av deltagarna, men erbjuder också stort inflytande och en tydlig 

och kraftfull process som leder till goda resultat.”. Detaljplanen utformas först efter det att 

konsortiet satts samman och blivit en del av processen. Detta för att konsortiet ska 

ha möjlighet att delta i utformandet av detaljplanen (alvstranden.com 2012). 

Enligt planeringsforskningen leder den här typen av samarbete ofta till ett minskat 

deltagande för medborgarna. I samrådet för den fördjupade översiktsplanen 

uttrycker HCJ fastigheter en oro över att för mycket ansvar i planarbetet ligger hos 

Älvstranden utveckling då de, till skillnad från stadsbyggnadskontoret själva, är ett 

insynsskyddat bolag. (FÖP samrådsredogörelse s 47). Fastighetsbolaget Kusinhusen 

AB efterfrågar en större delaktighet och ett större samarbete mellan kommunen 

och lokala aktörer i den framtida planeringen så de lokala aktörernas önskemål 

kan tas tillvara (FÖP samrådsredogörelse s 47).

 Slutsats demokrati

I Östra Kvillebäcken har det skett ett medborgardeltagande utöver kommunala 

val precis som den svenska lagstiftningen kräver. De som arbetat på eller på andra 

sätt använt sig av platsen innan hörs dock inte i någon större utsträckning. Enligt 

konsortiets blogg har det skett en dialog utöver den som syns i det empiriska 

materialet. Östra Kvillebäcken har inte varit ett aktuellt område då det förts breda 

dialoger med hela Göteborgs befolkning kring hur den Centrala Älvstaden ska 

byggas. 

Utvecklingen sker genom offentlig-privata partnerskap och enligt en modell som 

ger de inblandade företagen mycket inflytande. Även om medborgardeltagandet 

säkras genom de lagstiftade samråden så är det svårt att utvärdera hur mycket 

inflytande medborgarna haft över utformandet av detaljplanen. Något som 

kan konstateras är att den planerade exploateringen av bostäder drastiskt ökat 

genom åren vilket tyder på att exploatörernas önskemål och vinstintresse i stor 

utsträckning har beaktats.

Som en följd av lagstiftningen kring medborgardeltagande uppfyller Östra 

Kvillebäcken en del av komponenterna för demokratikriteriet. Det går dock inte 

i det empiriska materialet att utläsa huruvida ansträngningar gjorts för att lyfta 

socioekonomiskt svaga grupper. Har sådana ansträngningar gjorts har de dock 

misslyckats med tanke på vilka som uttalat sig under samråden. Det går inte heller 

att utläsa att några särskilda åtgärder gjorts för att säkra att medborgarna får reellt 

inflytande i utformandet av planen. 
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MÅNGFALD 

Människor ska inte exkluderas. Exkludering kan bl.a. ske genom gentrifiering • 

eller genom att området endast vänder sig till den kreativa klassen då de anses 

bidra med ett symboliskt kapital.

Människor ska inte tvångsförflyttas för att mångfalden ska öka • 

Gränser mellan områden ska vara porösa • 

De offentliga platserna ska vara tillgängliga och varierade• 

Som nämnts tidigare så är Östra Kvillebäcken en del av Göteborgs storsatsning 

Centrala Älvstaden där stadskärnan ska växa över älven och binda samman de 

två älvstränderna. Älvstaden är ett viktigt varumärke för Göteborg och en del av 

Älvstranden utvecklings uppdrag från Göteborgs stad är att värna om det här 

varumärket (alvstranden.com 2012). Som en del i den Centrala Älvstaden är inte 

Östra Kvillebäcken vilket projekt som helst utan det är en del i ett prestigeprojekt 

som ska hjälpa till att sätta Göteborg på kartan. 

Konceptet för Östra Kvillebäcken är hållbarhet och projektet har fått 35 miljoner 

från delegationen för hållbara städer för att förverkliga sex ”spjutspetsprojekt” inom 

miljöteknik i området (blog.kvillebacken.se 2012). Som nämnts tidigare så ökar 

risken att grupper exkluderas då platser blir viktiga för vinst eller viktiga symboler 

i marknadsföringen (Sernherde 2004). I Östra Kvillebäcken finns det, både i 

planbeskrivningen och i konsortiets marknadsföring, tydliga berättelser om hur 

vardagen kommer att se ut i det nya området. Genom dessa blir det också tydligt 

vilka människor som passar in i det framtida Kvillebäcken. 

I planbeskrivningen för detaljplanen blir det tydligast i kapitlet om sociala 

konsekvenser. Där konstateras det att Östra Kvillebäcken innan saneringen fyllde 

en betydande social funktion och att det var ett viktigt område för tillväxten av nya 

företag. På samma gång konstateras det att verksamheterna i Östra Kvillebäcken 

med största sannolikhet kommer att få flytta och söka nya lokaler i och med den nya 

exploateringen då hyrorna på lokalerna i det nya området kommer vara för höga för 

de verksamheter som finns i området idag. 

”Förslaget lämnar möjlighet att etablera verksamheter i kvarterens bottenvåningar. Sannolikt  

innebär högre hyreskostnader i framtiden att en stor andel av områdets nuvarande verksamheter 

kommer att söka sig till lokaler i andra områden och att nya verksamheter istället kommer att flytta in 

i området.” 

(DP planbeskrivning s 28) 
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Det är tydligt att den ”rätta” berättelsen inte är den om de tidigare 

verksamheterna eller invandrarföreningarna utan den om den nya stadens 

verksamheter och invånare. Då den Centrala Älvstaden presenteras som stadens 

framgångsberättelse (alvstranden.com 2012 samt centralaalvstaden.nu 2012) blir 

det legitimt att de människor som fanns på platsen innan trängs bort för att lämna 

plats åt människor av en annan socioekonomisk klass. Genom att inte få lyfta 

fram sin verklighet i plandokumenten så osynliggörs de människor som funnits 

på platsen innan. Även på konsortiets hemsida blir det tydligt att målgruppen är 

kreativa resursstarka människor vars medvetenhet bidrar till Östra Kvillebäckens 

koncept om hållbarhet. Då mångfald fortfarande är något som eftersträvas 

(eftersom det i sin tur kan attrahera den kreativa klassen som kan stärka området 

genom sitt symboliska kapital) så knyter marknadsföringen an till den mångfald 

som tidigare fanns på platsen. Den får vara kvar som en exotisk och spännande 

detalj vilket kan uppfattas som provocerande för de som trängts undan som en 

följd av exploateringen. Det här, samt vem som är målgruppen för området, kan 

utläsas från dessa citat hämtade från den gemensamma hemsidan för konsortiet 

samt Älvstranden utvecklings hemsida:

         Marknadsföringen på platsen signalerar tydligt att Östra   

          Kvillebäcken vänder sig till en specifik målgrupp.

”Saluhallen speglar områdets kontinentala atmosfär.”

                                ”..du slipper ta bilen i onödan till såväl jobb som shopping”

”Kvillebäcken är planerat för att du enkelt skall kunna leva miljösmart”
  (http://kvillebacken.se/om-kvillebaecken/miljoesmart-boende)

  ”Kvillebäcken är lite kontinentalt – och samtidigt så göteborgskt”

”Kvillebäckens kvarter har en skön atmosfär av avspänt stadsliv. Hit söker sig kreativa och medvetna 
människor som gillar inspirerande möten. Det är både enkelt och spännande att leva i Kvillebäcken.”

        ”I Kvillebäcken lever och bor man miljösmart 
        - en självklar del av livskvaliteten.” 
                                                                  

 (http://alvstranden.com/omraden/kvillebaecken/vision/)
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Utvecklingen i Kvillebäcken kan förklaras genom Neil Smiths (2008) teori om 

gentrifiering som strategi. Göteborgs stad har en medveten strategi att rusta upp 

Östra Kvillebäcken och förändra områdets karaktär för att göra det mer attraktivt. 

Detta görs för att stärka varumärket Älvstaden och på så sätt locka investeringar 

till staden. Målgruppen är människor som kan bidra med ett symboliskt kapital 

och företag som vill investera. Som Neil Smith (2008) påpekar så är gentrifiering 

som strategi något som medvetet gynnar en välbeställd medelklass på bekostnad 

av mindre välbeställda grupper. Risken med den här utvecklingen är klassisk för 

gentrifieringsprocessen, nämligen att det nya området påverkar hyressättningen i 

omkringliggande områden där det finns hög arbetslöshet och bostäder med relativt 

låga hyror (Jacobs 2005). Stiger hyrorna kan många människor komma att trängas 

undan. Det är dock svårt att bedöma idag hur utvecklingen kommer att bli i 

framtiden.

Ett argument för saneringen som presenteras i planbeskrivningen är att området 

uppfattas som otryggt då det ligger öde vissa tider på dygnet och på grund av vissa 

verksamheters karaktär. Som nämnts i forskningsöversikten så finns det idag ett 

fokus på verklig och upplevd säkerhet och ordning och de som inte passar in i den 

här ordningen förvisas från offentliga platser (Németh 2008). Östra Kvillebäcken 

ett tydligt fall där ett av motiven till omvandlingen och upprustningen av området 

har varit att tränga bort människor och verksamheter som uppfattas som osäkra. 

Området putsas upp och inlemmas i stadskärnan med förhoppning att skapa 

attraktivitet och trygghet genom att hålla borta osäkra inslag. 

Om det nya området gynnar den sociala mångfalden eller inte beror på hur stort 

område som tas med i analysen. I ett mer övergripande perspektiv där hela Lundby 

stadsdel tas med kan Östra Kvillebäcken sägas tillföra boendeformer som saknas och 

på så sätt locka nya boendegrupper till stadsdelen. Det här kan gynna mångfalden 

och underlätta möten mellan människor med olika socioekonomisk bakgrund. Görs 

analysen med ett lokalt perspektiv finns risken att det nya området blir en segregerad 

ö i förhållande till de omkringliggande bostadsområdena. För att undvika detta talas 

det mycket i samrådsredogörelserna och planbeskrivningarna om att kopplingarna 

mellan det nybyggda området och omkringliggande områden måste vara starka. 

Det här blir extra viktigt då planområdet omges av barriärer av olika karaktär. I 

söder och väster utgörs de av hårt trafikerade vägar medan de i öster utgörs av 

vattendraget Kvillebäcken. I norr är den fysiska barriäreffekten mindre. 

Gustaf  Dahlénsgatan i väster ingår i planområdet. Även om gatan i framtiden 

kommer att fortsätta ha en hög genomströmning så utformas den i planen 

till en boulevard med flera övergångar samt breda cykel- och gångbanor (DP 

planbeskrivning). Över vattendraget Kvillebäcken byggs en cykel- och gångbro 

för att knyta an till Backaplan. Planbestämmelserna möjliggör även för att fler 
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övergångar ska kunna byggas framtiden för att ytterligare förbättra kontakten 

mellan Östra Kvillebäcken och Backaplan. Hjalmar Brantingsgatan i söder ingår 

inte i planområdet. Utformningen av gatan ska studeras i ett särskilt projekt 

där även en utredning om möjligheten att minska barriäreffekterna görs. I 

planbeskrivningen lyfts gång- och cykelstråk fram som den viktigaste komponenten 

för att koppla planområdet till kringliggande områden (DP planbeskrivning).

Då Östra Kvillebäcken inte är färdigbyggt är det svårt att veta vilka människor som 

kommer att befolka de offentliga platserna i området och huruvida det upprustade 

området kommer att upplevas exkluderande för vissa grupper. Vad som går att 

konstatera är att de offentliga platserna är varierade med större och mindre 

torg, gator och ett stort grönområde. Inom detaljplanen har all allmän platsmark 

kommunen som huvudman.

I samrådsredogörelsen uttrycks en oro över att området 

kommer att stå i stark kontrast mot andra mer nedgångna 

områden i Kvillebäcken. Att det på det här sättet skapas ”A 

och B” områden (FÖP samrådsredogörelse s 34). Det finns 

många områden i närområdet som är i behov av renovering 

och upprustning så det är högst troligt att kontrasterna 

kommer bli stora.

Som konstaterats ovan så har verksamheter tvingats flytta från området för att 

lämna plats åt den nya bebyggelsen. Det här ger konsekvenser för mångfalden. 

Tidigare hade området dåligt rykte och det var många som inte besökte det för 

att det kändes slitet och otryggt. Det skulle kunna vara ett argument för att det i 

framtiden i större utsträckning kommer att vara ett område som människor vistas 

i. Problematiken är att det innan saneringen var ett område där socioekonomiskt 

svaga grupper kunde verka medan det med största sannolikhet, som en följd av 

den nya exploateringen, i framtiden kommer att vara ett område för mer gynnade 

grupper. Det här är något som konstateras men inte närmare problematiseras i 

planbeskrivningen (DP planbeskrivning s 27). Den här motsättningen visar att 

mångfald är ett komplicerat kriterium för en rättvis stad då vägen till mångfald har 

många fallgropar – som att människor och områden splittras samt att folk tvingas 

flytta (Fainstein 2010).

Många av husen i Kvillebäcken är dåligt underhållna
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 Slutsats mångfald

Enligt analysen finns det en risk att Östra Kvillebäcken kan komma att uppfattas som 

exkluderande.

De offentliga platserna är varierade och har all potential att vara tillgängliga för alla 

då de i planbestämmelserna är allmän platsmark med kommunen som huvudman. 

Att området inte ligger isolerat utan i en blandad fysisk kontext utgör också en bra 

förutsättning för att olika människor kan komma att använda de offentliga platserna. 

Ett problem som kan uppstå är att mentala barriärer exkluderar människor. Till 

exempel så finns två av områdets tre torg i anslutning till verksamhetslokaler 

där karaktären på verksamheten och torgets utformning kan påverka huruvida 

människor som inte är där för att konsumera känner sig välkomna eller inte. Även 

kontrasten mellan det nybyggda området och de mer nedgångna kringliggande 

områdena kan utgöra en mental barriär. 

Att marknadsföringen av området, genom sitt sätt att formulera sig, bara vänder 

sig till en viss typ av människor kan också utestänga. Vad gäller gentrifiering så 

är det för tidigt att säga huruvida det nya området kommer att påverka hyrorna i 

omkringliggande fastigheter - men det finns en risk. Det går dock att konstatera att 

människor har trängts undan med argument att öka mångfalden genom att locka 

nya boendegrupper till stadsdelen. Att det sker på bekostnad av att en mångfald av 

grupper trängts bort problematiseras inte i planbeskrivningarna. 

Vad gäller områdets gränser så är det tveksamt om de kan anses vara porösa efter de 

genomförda åtgärderna då flera av de fysiska barriärerna fortfarande kvarstår. 

RIMLIG LIKHET 

Alla nya bostadsområden ska tillhandahålla bostäder för hushåll med en inkomst • 

under medianen. Målet ska vara att förse alla med goda bostäder.

Hushåll och företag ska inte omlokaliseras för att skapa eller upprätthålla • 

ekonomisk tillväxt.

Stora projekt ska ge fördelar till låginkomsttagare utöver en eventuell trickle-• 

down effekt

Rimlig likhet är det kriterium som Fainstein lyfter som det viktigaste då det är det 

mest grundläggande för att rättvisa ska uppnås. Det är samtidigt ett kriterium som 

det kan vara svårt för planerare att påverka då det i stor utsträckning handlar om 

politiska beslut och större nationella eller internationella regleringar och system. 

Till exempel har EU mycket regler kring hur den privata och offentliga sektorn ska 

konkurrera och ganska sällan lämnar stora projekt några resurser till kommunen 
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att fördela då vinsterna tillfaller företagen. Det finns dock utrymme för påverkan 

genom att planerare till exempel kan sätta upp ramar för utformningen av 

offentliga platser, påverka placering av offentliga institutioner och motsätta sig 

projekt som bara gynnar de som har det bäst.

I Östra Kvillebäcken byggs 2000 nya lägenheter varav ca 1500 som bostadsrätter 

och 500 som hyresrätter. Lägenheterna har allt ifrån ett till fem rum. 200 av 

hyresrätterna byggs av Bostadsbolaget som är ett av Sveriges största allmännyttiga 

bostadsföretag. Resten byggs av privata bolag. Enligt Kvillebäckskonsortiets blogg 

kommer en nyproducerad hyresrätt med två rum och kök på 50 m² kosta mellan 

6500 och 7000 kr i månaden. 

I planbeskrivningen för detaljplanen ses det inte som något problem att 

lägenheterna blir dyra. Istället lyfts det som en styrka då projektet innebär att 

stadsdelen kan kompletteras med ett utbud av bostäder som i dag inte finns i 

området vilket kan ge förutsättningar för nya boendegrupper och därmed öka 

mångfalden (DP planbeskrivning). Att området inte innehåller bostäder för 

hushåll med en inkomst under medianen är dock inte i enlighet med kriteriet för 

rimlig likhet. Anledningen till att det inte byggs några billiga hyresrätter i Östra 

Kvillebäcken är höga byggkostnader, företagens vinstintresse och att Sverige inte 

längre har något subventionssystem för hyresrätter. Sverige har inte heller någon 

tradition av att villkora fastighetsföretagen att även bygga billigare bostäder. I 

London löser de problemet genom krav på att alla nybyggnationer ska innehålla 

”affordable housing units”, det vill säga bostäder för hushåll med låg eller 

medelinkomst (Fainstein 2010).

På sin blogg svarar konsortiet på frågan om hur det nya området i Kvillebäcken 

kan vara för alla när det bara byggs nyproducerade (dyra) lägenheter. Ett av 

svaren är att även om inte alla kommer att ha möjlighet att flytta in i Kvillebäcken 

så startas ett flyttkedja som gör att de 2000 nya lägenheterna leder till att 2000 

andra personer kan få sin första egna bostad (blog.kvillebacken.se 2012). Ur en 

rättviseaspekt kan det dock vara vanskligt att förlita sig till flyttkedjor då forskning 

visar att de inte gynnar de som har det sämst (Magnusson 2000). Om projektet 

dessutom kommer att leda till att hyrorna i omkringliggande områden höjs så blir 

bedömningen att projektet i låg grad uppnått rimlig likhetskriteriet. Genom att 

blanda lägenheter med olika storlek och upplåtelseform hoppas konsortiet kunna 

skapa  ” ...bästa möjliga förutsättningar för att unga och gamla, singlar, sambos och barnfamiljer 

med olika plånböcker kommer att få möjlighet att bo i Kvillebäcken – eller kanske i ett annat 

område, tack vare Kvillebäcken.” (blog.kvillebacken.se 2012) Området har potential att 

bli blandat i ålders- och hushållssammansättning men vad gäller socioekonomi 

så kommer alla de som flyttar in med största sannolikhet att tillhöra samma 

socioekonomiska klass.
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Ett av argumenten för att omlokalisera de tidigare verksamheterna på platsen är 

tillväxt. Som nämnts ovan så har det har tidigare tagits fram en plan över Östra 

Kvillebäcken som i större utsträckning tog hänsyn till befintliga verksamheter 

och strukturer och som kompletterade dessa med bostäder på avrivna kvarter 

istället för att sanera och skapa ett helt nytt område. Det fanns dock inget intresse 

hos fastighetsbolagen att exploatera på det viset då det inte gav tillräcklig vinst 

(Olshammar 2010). Den antagna planen följer fastighetsbolagens ekonomiska 

intressen genom att exploatera tätt och inte bevara något av det som fanns på platsen 

innan. Det är den socioekonomiskt starka medelklassens preferenser som tillgodoses 

i det nya projektet och där finns det inte rum för den typ av miljöer som Östra 

Kvillebäcken tidigare utgjordes av. 

Att stora projekt ska ge fördelar för låginkomsttagare kan betyda att pengar som 

kommunen får in i en exploateringsprocess används för projekt som särskilt gynnar 

låginkomsttagare eller att planen tillför kvalitéer även för personer som inte kommer 

att ha råd att bo inom området. Utifrån det empiriska materialet är det inte möjligt 

att undersöka de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna för Östra 

Kvillebäcken. De kvalitéer som kan sägas tillföras genom projektet är dock parken 

längs med vattendraget Kvillebäcken i planområdets östra del. Det här grönstråket 

planeras få fortsätta norrut och bli en stadsdelspark och på så sätt komma alla 

invånare i stadsdelen till gagn. 

För att kunna ge en rättvis bild av hur rimlig likhetskriteriet uppnås i Östra 

Kvillebäcken måste projektet placeras i en vidare kontext. I Göteborg har till 

exempel inte allmännyttan sålt ut sina hyresrätter i lika stor utsträckning som i andra 

delar av landet vilket gör bostadsmarknaden tillgänglig för svagare grupper på ett 

sätt som annars inte varit fallet (Jonsson 2005). Det här skulle kunna motivera projekt 

där det endast byggs bostadsrätter eller dyrare hyresrätter i områden där den här 

typen av bostäder inte är vanliga sedan tidigare. Det här går i linje med den vanligt 

förekommande tanken om att blandade upplåtelseformer och prisklasser motverkar 

segregation genom att locka till sig människor ur olika socioekonomiska grupper. 

Det svenska systemet med bostadsbidrag påverkar rimlig likhetskriteriet på ett 

positivt sätt då det bidrar till att göra lägenheter ekonomisk tillgängliga för en 

större grupp människor. Även tidsaspekten påverkar. Då det inte längre finns några 

subventioner för hyresrätter kommer hyresnivåerna i Östra Kvillebäcken vara höga 

men om lägenheterna får fortsätta ingå i hyresbeståndet kan tidsaspekten göra att de 

blir ekonomiskt tillgängliga för andra socioekonomiska grupper i framtiden.

 Slutsats rimlig likhet

Det svenska systemet med allmännyttan och bostadsbidrag gör att Östra 

Kvillebäcken klarar rimlig likhets kriteriet relativt bra i en bredare kontext. 

Görs analysen bara på det aktuella projektet blir dock bedömningen en annan. 
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Bostadsområdet tillhandahållet inte bostäder för hushåll med en inkomst under 

medianen. Även om det byggs hyresrätter så blir dessa dyra och där med bara 

tillgängliga för människor med en viss inkomst. Verksamheter och föreningar 

har fått flytta på sig för att den mer attraktiva och inkomstbringande Centrala 

Älvstaden ska kunna bre ut sig. 

De fördelar för låginkomsttagare som går att utläsa från det empiriska materialet 

är de offentliga platserna. Det går inte att ytterligare utläsa att kommunen skulle 

få in resurser från projektet som de kan satsa på nya projekt för de med mindre 

resurser. I Göteborgs översiktsplan går det dock att utläsa att det finns en tanke om 

att rättvisa ska skapas genom omfördelning – det tycks dock som om tanken är att 

detta ska ske genom tillväxt och där med genom trickle-down effekten  ”Göteborg 

ska vara ett starkt regioncentrum där konkurrenskraft förenas med omsorg om det lokala livet. 

Morgondagens välfärd skapas ur en stark ekonomi, något som främjas av en fortsatt tillväxt.” 

(ÖP 09 del s 48).

4.3 Resultat av Fallstudien

Utifrån den här uppsatsens rättviseperspektiv samt teoretiska ram så tycks rättvisa 

inte ha varit ett prioriterat perspektiv i planeringen av Östra Kvillebäcken. I de 

fall projektet uppfyller kriterierna i hög grad så är det främst som en konsekvens 

av det svenska systemets uppbyggnad och inte som en följd av aktiva åtgärder. 

Istället för att försöka lyfta missgynnade grupper så presenteras det faktum att 

Östra Kvillebäcken bara kommer att vara ekonomiskt tillgängligt för en relativt 

välbärgad grupp människor som något bra i de analyserade dokumenten. 

Argumenten är att det kommer leda till ökad tillväxt och mångfald.

Undantaget är de konkreta fysiska åtgärderna som ingår i mångfaldskriteriet 

gällande att områden ska ha porösa gränser och att offentliga platser ska vara 

varierade och tillgängliga. De här åtgärderna diskuteras relativt ingående i 

planbeskrivningarna och ansträngningar har gjorts för att ta till vara de här 

aspekterna även om det alltid går att kritisera huruvida det gjorts tillräckligt. Att 

det ser ut så kan bero på att konkreta fysiska mål ofta är lättare för planerare att 

ta till sig och uppnå än mer icke konkreta sociala sådana. Det beror också på att 

vissa av kriterierna, som att målet ska vara goda bostäder för alla och att stora 

projekt ska ge fördelar för låginkomsttagare utöver en eventuell trickle-down effekt, 

handlar om politiska beslut som endast indirekt är kopplade till de kommunala 

planprocesserna och därför inte behandlas av planerare i planbeskrivningarna.

Vad gäller demokratikriteriet så görs det som lagen kräver, det vill säga det hålls 

samråd med berörda parter. För rättviseaspekten är det dock önskvärt att en större 

ansträngning görs för att ta till vara berättelserna hos dem som fanns på platsen 

innan.
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5. Avslutning
5.1 Slutsats

Här presenteras svaren på frågeställningarna och en kort diskussion kring vad som 

hade kunnat göras för att öka rättvisan i Östra Kvillebäcken.

SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA

Hur hanterar den vetenskapliga planeringslitteraturen begreppet rättvisa?• 

Forskningsöversikten har visat att den vetenskapliga planeringslitteraturen i stor 

utsträckning behandlar rättvisa i förhållande till stadsbyggande. Det är dock 

vanligare i utländsk litteratur än i svensk. Det här kan bero på att det svenska 

välfärdssystemet i stor utsträckning har fokuserat på att tillhandahålla goda levnads- 

och bostadsförhållanden för alla människor i samhället. Att beslut fattades om att 

allmännyttan skulle vara till för alla och inte bara för de som har det sämst ställt har 

gjort att uppdelningen mellan människor från olika socioekonomiska grupper inte är 

fullt lika extrem i Sverige som i många andra länder. Med ökade klyftor är det dock 

troligt att rättvisa kan bli ett viktigt begrepp även i den svenska planeringsforskningen 

i framtiden. I planeringslitteraturen behandlas rättvisa i stor utsträckning utifrån 

begrepp och processer kopplade till exkludering, demokrati och omfördelning. 

Den mesta litteraturen har sin utgångspunkt i uppbrottet från välfärdsstaten och 

utvecklingen mot en allt mer entreprenörsinriktad organisering av det offentliga. 

Vilka teoretiska begrepp och processer kan vara väsentliga att använda som • 

kriterier vid en analys av rättviseaspekten i ett planeringsprojekt?

De begrepp och processer som bedömts vara väsentliga vid en analys av 

rättviseaspekten utifrån den här uppsatsens syfte och teoretiska utgångspunkt 

är de som presenterats i forskningsöversikten och sammanfattats i avsnittet 

”Sammanfattning: Kriterier för rättvist samhällsbyggande”(s.27). Dessa begrepp och 

processer har valts ut för att de hjälper till att understödja och förklara Fainsteins 

tre huvudkriterier. De har också valts ut då de behandlar aktuella processer i 2000-

talets stadsbyggande och på så sätt belyser uppsatsens syfte på ett bra sätt. Urvalet 

är subjektivt och hade inte Fainsteins teori använts som ram är det troligt att urvalet 

hade sätt annorlunda ut. 
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Hur förhåller sig planeringsprojektet Östra Kvillebäcken till analyskriterierna?• 

Undersökningen av Östra Kvillebäcken bekräftar mycket av det som står i 

litteraturen om rättvisa och stadsutveckling. Fokus tycks i stor utsträckning ligga på 

marknadsföring för att locka till sig den kreativa klassen och investeringar. Målet 

är att stadsbyggnad ska generera tillväxt och inte att skapa en rättvis stad för alla 

grupper i samhället. 

Förutom vissa begränsningar i det empiriska materialet som en följd av uppsatsens 

avgränsning så har kriterierna för ett rättvist stadsbyggande varit användbara 

i analysen av planeringsprojektet Östra Kvillebäcken ur en rättviseaspekt. De 

har gjort att många delar av projektet har kunnat belysas och lyftas i analysen. 

Hade fokus istället legat på något av de enskilda begreppen eller processerna som 

exkludering eller gentrifiering så hade inte en lika komplex bild av rättviseaspekten 

framträtt. Som konstaterats ovan så finns det många steg mellan orättvisa och 

rättvisa vilket gör att det inte går att svara ja eller nej på frågan huruvida Östra 

Kvillebäcken kan anses rättvist utifrån kriterierna. Det som kan konstateras är att 

projektet i liten utsträckning helt uppnår något av huvudkriterierna demokrati, 

mångfald eller rimlig likhet men att det kan anses mer rättvist utifrån vissa av 

underkriterierna.

DISKUSSION

I fallstudien framträder en relativt dyster bild av hur människor behandlas i dagens 

planeringsprocesser och stadsbyggande. Svaga grupper trängs bort till förmån 

för starkare gruppers strävan efter tillväxt och attraktivitet. Det ingår i stadens 

liv att ständigt förändras och utvecklas. Utvecklingen kan dock ske på olika sätt. 

I Östra Kvillebäcken hade det varit möjligt med en mer succesiv förändring där 

välfungerande verksamheter och byggnader skulle kunna spela en viktig roll även i 

det framtida området. 

Om det inte varit möjligt men en succesiv utveckling hade det varit önskvärt att 

planen haft en beskrivning av vad som händer med de befintliga verksamheterna 

och den befintliga befolkningen. Om frågan lyfts i planhandlingarna hade det 

blivit tydligt att den tagits på allvar. Genom att ge utrymme för olika människors 

berättelser så förebyggs en situation där endast de gynnade grupperna och de 

som utgör normen i vårt samhälle får vara med och forma staden. Motsatsen kan 

förstärka en situation där svaga grupper känner allt mer frustration över att inte få 

vara en del av utvecklingen och inte tas på allvar.
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5.2 Reflektioner

Svårigheten med att försöka fatta beslut i stads- och samhällsbyggnadsfrågor utifrån 

kriterierna demokrati, mångfald och rimlig likhet är att det inte finns någon mall 

att gå efter utan varje projekt, plats eller situation måste utvärderas utifrån sin egen 

kontext. En annan av svårigheterna är att målen, precis som de tre delarna av 

hållbarhet, kan stå i konflikt med varandra. Detta sker till exempel om människor 

tvingas bort mot deras vilja för att mångfald ska uppnås – då uppnås inte demokrati 

eller rimlig likhets kriterierna.

Som nämnts under metodkapitlet så är en av fallstudiens svagheter att det är svårt 

att bedöma hur långt det går att generalisera utifrån undersökningen. Hade en 

jämförande studie mellan två projekt gjorts hade det känts mer underbyggt att dra 

slutsatser kring 2000-talets stadsbyggande generellt. Östra Kvillebäcken är dock på 

många sätt ett tidstypiskt stadsbyggnadsprojekt och resultaten från undersökningen 

får styrka av att många av de processer som beskrivs i litteraturen kopplat till rättvisa 

framträder tydligt i empirin. Det går att konstatera att rättvisa inte varit prioriterat 

i det här projektet och tidigare forskning tyder på att det är ett perspektiv som 

generellt inte är i fokus i dagens stadsbyggande. I övrigt har den valda metoden 

fungerat bra för att uppfylla syftet med att belysa och diskutera rättviseaspekten i 

det tidiga 2000-talets fysiska planering och för att tillämpa begrepp och kriterier i en 

analys av rättviseaspekten i Östra Kvillebäcken. 

Hade utrymme funnits hade det varit önskvärt att komplettera och bredda fallstudien 

med fler metoder. Intervjuer med representanter från stadsbyggnadskontoret, 

Kvillebäckskonsortiet och tidigare hyresgäster hade till exempel kunnat ge en 

mer nyanserad bild av varför processen och resultatet blivit som det blivit i Östra 

Kvillebäcken. Kanske hade det även varit en ide att, istället för att analysera Östra 

Kvillebäcken, titta på något av områdena inom Centrala Älvstaden som redan 

är färdigbyggt. Eftersom Östra Kvillebäcken är en byggarbetsplats idag är det 

svårt att veta hur området kommer kännas och hur det kommer att uppfattas av 

övriga kvillebäcksbor samt nyinflyttade. I ett färdigställt område hade analysen av 

platsens kontext kunnat visa mer på hur människor rör sig och vilka som vistas var i 

området. På samma gång är det ytterst relevant att titta på Östra Kvillebäcken just 

därför att det är så aktuellt. I övrigt hade det även varit önskvärt att behandla hur 

rättvisa hanteras i svenska lagtexter för att få en juridisk förankring och definition av 

begreppet. Det hade givit en klarare bild av vilket utrymme planerare och politiker 

juridiskt har att jobba för rättvisa och vad medborgarna kan förvänta sig när det 

kommer till rättvisa och fysisk planering.
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Något som skulle kunna uppfattas som en svaghet i uppsatsen är att den främst 

bygger på litteratur från marxistiska eller på andra sätt vänsterorienterade teoretiker. 

Det här gör att en stor del av den litteratur som använts på ett eller annat sätt 

kritiserar det rådande marknadsliberala systemet. Många anser att staten borde 

ta ett större ansvar och att det är en fara när marknaden med sin ständiga strävan 

efter tillväxt får ta över mer och mer av det offentligas roll. Hela uppsatsen är 

upplagd som ett argument för att rättvisa är ett viktigt perspektiv som borde lyftas 

i planeringen. Det här gör att andra perspektiv inte lyfts i litteraturgenomgången 

eller innehållsanalysen - vilket kan upplevas som provocerande för personer som 

inte ställer sig bakom uppsatsens huvudargument. Å andra sidan har fokus i den 

här uppsatsen medvetet riktats mot vad som är möjligt att göra inom ramen för det 

rådande systemet. Välfärdsstaten är ett bevis för att det inom dagens ekonomiska 

system går att organisera sig på ett sätt som i större utsträckning leder till rättvisa. 

Genom kapitlet om planerarens roll har tanken varit att visa på vad planerare kan 

göra för att påverka utvecklingen i sin vardag.

Resultatet är i första hand tänkt att kunna användas av verksamma planerare och 

politiker. Genom att ta till sig av rättvisekriterierna och ha dem med sig vid beslut 

och förhandlingar så kan rättvisan öka vid varje beslut. Förhoppningen är att ingen 

ska exkluderas i byggandet av den nya staden. Rättvisekriterierna kan användas 

för analys och utvärdering, som i det här fallet, men de får större genomslag om de 

istället beaktas vid beslutsfattande och policyskapande.

Frågor det hade varit spännande att forska vidare om är huruvida det går att villkora 

så att de stora företagen i större utsträckning får använda delar av sin vinst för att 

vara med och betala bostäder för mindre bemedlade. Det är även viktigt att jämföra 

det svenska systemet med hur andra länder organiserar sin bostadsmarknad och 

hur organiseringen påverkar rättvisekriterierna. En annan viktig fråga är hur de 

offentlig-privata partnerskapen egentligen påverkar medborgarinflytandet och om 

det kunde vara önskvärt att stärka kommunens roll ytterligare gentemot privata 

aktörer. Då stadens framtid bestäms i vart och ett av dess stadsbyggnadsprojekt så är 

det viktigt att både kommunen och medborgarna får fortsätta att vara viktiga aktörer 

i utvecklingen.
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