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SAMMANFATTNING 
Det övergripande syftet med den här studien har varit att beskriva, tolka och förstå fysiska 

planerares upplevelse av integration i den svenska planeringen. Studien genomfördes som en 

kvalitativ intervjuundersökning med en hermeneutisk forskningsansats. 

Integration är ett begrepp som är lika självklart inom den fysiska planeringen som det är 

svårfångat. I den här studien sker en teorigenomgång av vad integration kan innebära och på 

vilka olika sätt integration kan genomföras med Giddens (2006) olika integrationsmodeller. 

Problemet kontextualiseras genom en genomgång av svensk fysisk planeringspolicy. Det 

empiriska materialet består av intervjuer med två yrkesverksamma fysiska planerare som 

analyseras i en hermeneutisk tolkningsprocess som genomförs i två steg. Först sker en första 

tolkning som delar in materialet i olika kategorier som kändes relevanta i tolkningsfasen. Dessa 

kategorier är att definiera integration, bristande integration och dess problem, den fysiska planeringens 

integrationsverktyg, integration som resurs och att undvika stigmatisering. I analysens andra steg ställs två 

frågor som är grundade i teorikapitlet till empirin. Dessa är Vilken typ av integrationsmodell 

förespråkas? och Vilken typ av integration kan gynnas genom fysisk planering. Efter det kommer det sista 

kapitlet med slutsats och diskussion. I slutsatsen besvaras studiens frågeställning vilket är: Vilka 

föreställningar om integration finns det i den fysiska planeringen? och Hur arbetar de fysiska planerarna med 

integration? Uppsatsen avslutas med en kritisk reflektion över hur studiens frågeställning har varit 

relevant eller inte. 

Nyckelord 
Fysisk planering, integration, segregation, svensk planering. 
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INLEDNING  
Integration, ett ord som ofta dyker upp i samhällsdebatten, inte minst när stadsbyggnad diskuteras 

och kanske mer nu än någonsin. Integration verkar vara lösningen på många problem i vårt 

samhälle och bristen på integration verkar vara orsaken till många av problemen. Och visst finns 

det utmaningar i dagens Sverige då det finns ett växande utanförskap i de svenska städerna som för 

med sig negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle, ett problem som ses som en direkt 

konsekvens av bristen på integration (Polismyndigheten/Noa, 2016). Men vad är integration och 

hur går det att jobba med den i den fysiska planeringen? Till och börja med är integration ett 

svårdefinierat begrepp, det kan betyda olika saker och skifta i olika sammanhang. I den här studien 

så intresserar jag mig för hur integration används i kontexten av integration i samhället och vad 

som är intressant med integrationsbegreppet i den kontexten är att det säger en hel del om det 

samhälle vi lever i. Att tala om integration synliggör vilka det är som ska integreras, vilka det är som 

ska anpassa sig och det synliggör vilka det är som redan tillhör samhället, de som redan är 

integrerade. Det skapas en bild av vad Sverige är och vad det bör vara. Sveriges nationella 

integrationsmål är kopplade till tanken om jämlikhet, att alla ska ha lika möjligheter och rätt till 

samhället oavsett kulturell eller etnisk bakgrund (prop, 2008/09: 158). Det är ett fint mål där 

mångfald betonas men det säger inte speciellt mycket om vad integration är och hur det ska 

genomföras. Det i sig är inget konstigt, det är ju ett nationellt mål och det är inte här tydliga riktlinjer 

för ett genomförande finns. I den svenska debatten har integration närmast blivit likställt med 

integration av invandrare (Holmqvist, Röstlund, 2012, Gudmundson, 2014). Vi ser ord som 

boendesegregation och utanförskap, ord som i nästa mening kopplas samman med otrygghet och 

kriminalitet (Höjer, 2015). Det blir lätt att se att integration snabbt sätter igång associationsbanorna 

och på många sätt blir integration synonymt med att lösa problemet med invandraren eller de 

invandrartäta områdena. Med en sådan debatt riskerar vi att hamna i ett läge där det är ett tydligt 

vi-och-dom tänk där svenskar ställs mot invandrare. Där svenskarna tillhör det ordnade 

majoritetssamhället som minoriteten ska anpassa sig till. De problem som behöver lösas riskerar 

istället att bli permanenta. Ett exempel är hur invandrartäta områden stigmatiseras och ses mer 

problematiska än de i verkligheten är (Vallström, 2015). Det blir ännu svårare för de som står 

utanför samhället att ta sig in.  

I den här studien undersöker jag hur fysiska planerare arbetar med integration. Att den fysiska 

planeringen har en viktig roll att fylla när det gäller integrationsarbetet slår Boverket fast, de har 

initierat en mängd integrationsinriktade projekt både tidigare och i nutid (Boverket: 2004, 2015, 

2006, 2015). Och kanske har just den fysiska planeringen ett särskilt ansvar och unika verktyg för 

att ta sig an frågan om integrationen? En fysisk planering som arbetar för att skapa en stad för 
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integration. Utformningen av staden som ett medel för möten mellan samhällsgrupper och 

medborgardialog för att i samförstånd etablera strategier för integration, det vore väl något? I den 

här studien ska jag som sagt undersöka hur fysiska planerare arbetar med integration och hur de 

använder och tänker kring integrationsbegreppet. För att besvara studiens frågeställning har jag 

genomfört kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma fysiska planerare.    

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva, tolka och förstå hur den fysiska planeringen tänker kring och 

arbetar med integration – vem som ska integreras, vad det är som behöver göras och hur det ska 

ske.  

Frågeställning 
- Vilka föreställningar om integration finns det i den fysiska planeringen? 

- Hur arbetar de fysiska planerarna med integration?  

Avgränsning 
Den här studien är ett kandidatarbete genomfört på Blekinge Tekniska Högskola och avslutar 

kandidatprogrammet Fysisk planering. Kursen omfattar 15 högskolepoäng och är en C-uppsats. 

Studien har därför varit anpassad till kursens längd och den begränsade tiden har styrt studiens 

omfattning. Studien genomfördes 2016 mellan den 29/3 – 25/5. Kandidatprogrammets inriktning 

på Fysisk planering har styrt studiens inriktning. 

I den här uppsatsen kommer jag att undersöka hur integration förstås och används inom ett 

specifikt arbetsområde, den fysiska planeringen.  
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DISPOSITION 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. 

1. Inledning  

- Studiens problem och syfte introduceras tillsammans med studiens frågeställning. 

Avgränsning behandlas här. 

2. Hermeneutik som forskningsansats 

- I det andra kapitlet beskrivs valet av forskningsansats och hur det empiriska 

materialet ska analyseras samt beskrivs metodvalet kvalitativ intervju. Vidare 

behandlas frågor som forskarens reflexivitet och etiska överväganden. 

3. Integration – Teori till policy (Teoretisk referensram) 

- Forskningsöversikten i kapitel tre utgör studiens teoretiska referensram och här 

presenteras kategorier och teman som det empiriska materialet analyseras utifrån. 

Kapitlet är utformat som en tratt, vilket innebär att det börjar med forskning på en 

mer abstrakt nivå för att sedan röra sig ner mot fysisk planeringspolicy i Sverige.   

4. Tolkning av första graden – En första genomgång av empirin 

- Det empiriska materialet presenteras tillsammans med en analys (tolkning av första 

graden) för att sedan sammanfattas. 

5. Tolkning av andra graden – Vilken typ av integration? 

- Analys av empirin mot den teoretiska referensramen. 

6. Slutsatser och diskussion 

- Studiens slutsatser presenteras och förslag på vidare forskning presenteras.   
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HERMENEUTIK SOM FORSKNINGSANSATS 
I det här kapitlet presenterar jag att studien är genomförd med kvalitativ metod och har en hermeneutisk 
forskningsansats. Jag argumenterar för mina val och presenterar hur jag genomfört min studie.   

Det teoretiska perspektivet har ändrats utmed den här studien i takt med att syftet och 

frågeställningen har ändrats. Det ursprungliga syftet var att undersöka hur integration som begrepp 

konstruerades av fysiska planerare och därför använde jag mig av ett diskursteoretiskt perspektiv. 

Under studiens gång har jag rört mig från konstruktionen av begreppet till att intressera mig för 

hur man inom fysisk planering förstår integration och hur de arbetar med det. Den här glidningen 

i syfte och frågeställning har gjort att jag bytt forskningsansats och studien har haft en hermeneutisk 

forskningsansats. Genom en hermeneutisk ansats kan jag undersöka de fysiska planerarnas 

förståelse rörande integration och i vilken kontext de verkar samt hur de gör det.   

Hermeneutik 
Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder ”läran om tolkning”(NE, 2016). Och precis 

som grekiskan avslöjar är det en tolkningslära som studerar den mänskliga förmågan att skapa 

förståelse och mening (Skott, 2004:9). Hermeneutiken innefattar en rad olika teorier men det finns 

vissa grundläggande huvudteman som förenar dem. Ett första huvudtema är den hermeneutiska 

förståelseprocessen som är en rörelse mellan helhet och del, även kallad den hermeneutiska cirkeln. 

Genom att undersöka en del så får vi en fördjupad förståelse för helheten, och genom att se 

helheten så förstår vi delen (Westlund, 2004:12, Skott, 2004:67). Carola Skott (2004:68) beskriver 

hur texten förstås genom det litterära verkets sammanhang och det litterära verket förstås genom 

kunskap om författarens perspektiv. Det här är en process som fortsätter genom studiens gång där 

fördjupad förståelse leder till nya tolkningsmöjligheter och vice versa. Vissa använder metaforen 

hermeneutisk spiral för att istället visa på att det inte är en rörelse som kommer fram till samma punkt 

som från början utan istället ”borrar” sig ner i materialet (Westlund, 2016:85). För det andra så har 

hermeneutiken en tolkande och förmedlande funktion, (Westlund, 2004:16, 2016:71). Westlund 

(2016:72) visar att det finns tre huvudinriktningar inom hermeneutiken som styr hur tolknings- och 

analysprocessen kommer gå till. Jag presenterar dem kortfattat för att sedan argumentera för mitt 

val av inriktning.  

Den första inriktningen kallar Westlund (2016) för existentiellt inriktade hermeneutik. Inom den här 

inriktningen fokuserar forskaren på att förstå författaren bakom texterna, till och med bättre än 

författaren förstår sig själv (Ibid:72). Med redskap som empati och inlevelse vill forskaren förstå 

vilka intentioner författaren har och vilka drömmar och tankar som styr dem (Ibid:73). 

Förförståelsen har en extra viktig roll i den här typen av hermeneutik då egen erfarenhet av 
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upplevelser skapar ytterligare förståelse för författarens position. Westlund (2016:73) tar upp ett 

exempel med mobbning, där en forskare lättare kan relatera till en mobbad om denne själv varit i 

samma situation. Den andra inriktningen kallar Westlund (2016) misstankens hermeneutik. Inom 

misstankens hermeneutik är det fenomenet som texten beskriver som står i centrum och ska 

förstås. Det är ett möte mellan strukturalismen och hermeneutiken som utvecklades av Ricoeur 

(Alvesson, Sköldberg, 2008:261). Ricoeur menade att meningar har dolda sidor som går att 

upptäcka om vi kompletterar vårt tolkande med misstänksamhet (Molina, 2006:238). Att ha en 

kunskap om hur samhället är strukturerat ger alltså insikter som kan fördjupa tolkningen och 

förståelsen. Det innebär också att det finns ett element av förklaring inom misstankens 

hermeneutik som inte finns i de andra hermeneutiska inriktningarnas tolkningsprocesser som jag 

tar upp här, förklaring till varför vissa intentioner finns. Inom den här inriktningen går det att 

använda sig av kvantitativa inslag i tolkningsprocessen för att registrera vissa ord och satser för 

strukturanalys (Westlund, 2016: 73). Den sista inriktningen är också den vidaste, allmän tolkningslära, 

och går att applicera på allt empirisk material. Vare sig det är en präst som tolkar och för vidare 

bibelns budskap eller en forskare som ställer texters delar mot helheten fungerar den som en allmän 

tolkningsprocess (Ibid:74).  

Den här studien är intresserad av att ta reda på hur fysiska planerare förstår begreppet integration 

och hur de menar på att man bör jobba med det. Studien intresserar sig dessutom för vem det är 

som ska integreras. Det som talar för att det är en existentiellt inriktad hermeneutik den här studien 

kan använda sig av är att det finns ett intresse för hur de fysiska planerarna (författarna) tänker om 

integration. Den här studien intresserar sig dock inte för de fysiska planerarnas personliga åsikter 

utan riktar in sig på hur de är i sin yrkesroll vilket gör att den existentiellt inriktade hermeneutiken 

inte kommer vara i fokus. Å andra sidan vill studien förstå integrationen med den fysiska 

planeringen som fenomen vilket lutar åt misstankens hermeneutik. Huvudfokus för studien är inte 

att forska om strukturer i samhället vilket dock talar emot misstankens hermeneutik. Som allmän 

tolkningslära kan hermeneutiken hjälpa mig att undersöka studiens frågeställning genom att dess 

bredd tillåter en tolkningsprocess som tar studien dit den behöver, en öppenhet för olika riktningar. 

Men jag menar att det finns kvalitéer i både existentiellt inriktad hermeneutik och misstankens 

hermeneutik som jag vill ta tillvara på i studien vilket gör att jag ställer mig öppen att använda olika 

inriktningar för att skapa en flexibel studie som kan följa det empiriska materialet och ta studien 

dit den behöver komma. Westlund (2016) menar på att de olika hermeneutiska inriktningarna kan 

ses som komplementära i en analysprocess och behöver inte motsäga varandra.  
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Insamling av empiri 
Den här studien har använt sig av kvalitativ djupintervju i semistrukturerad form för datainsamling. 

Intervjuerna genomfördes 27/4-2016 mellan 14:30 – 16:00 på stadsbyggnadskontoret i en svensk 

mellanstor kommun. Varje intervju tog mellan 35-50 minuter att genomföra och de genomfördes 

vid ett och samma tillfälle. Vid intervjutillfällena användes en intervjuguide (se bilaga 1) som listade 

viktiga ämnen för att hjälpa intervjuaren genom sessionen. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

en mobiltelefon.  

Den semistrukturerade intervjun används för att den intervjuade själv ska kunna utveckla sina 

tankar och idéer om det valda temat. Intervjuaren ställer öppna frågor som den intervjuade får 

resonera kring och följer upp med följdfrågor. Det är en förutsättning för en bra hermeneutisk 

tolkning att just informanten får utveckla sig annars blir det empiriska materialet närmast 

oanvändbart (Westlund 2016:82). Till sin hjälp har intervjuaren en intervjuguide som listar de teman 

eller ämnen som denne vill ha information om. Den semistrukturerade intervjuns öppna natur 

kräver att intervjuaren är flexibel och följsam eftersom det inte är troligt att det går att avhandla 

intervjuguiden i linjär ordning (Denscombe, 2009: 234-235). Det finns ett element av balans inom 

den semistrukturerade intervjun mellan de öppna, djuplodande svaren som uppmuntras och 

intervjuarens vilja att avhandla de tänka ämnena.   

Genomförande och forskarens påverkan på intervjuerna 
De båda intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, ett stadsbyggnadskontor. De 

valde själva i vilken lokal intervjuerna genomfördes. De kan båda anses vara trygga i sin omgivning 

då det är deras arbetsplats och jag menar att de i sin professionella roll även har en viss maktposition 

gentemot mig som student. Den här relationen mellan mig och de intervjuade menar jag har varit 

positivt för det empiriska material jag samlat in. Dels för att jag ville intervjua dem i egenskap som 

professionella fysiska planerare men också för att deras ”maktövertag” lät dem vara avslappnade i 

intervjusituationen. Innan intervjun påbörjades var jag noga med att påpeka att jag inte var en van 

intervjuare och att jag var nervös. Vilket också var fallet men det ledde till att informanterna tog 

mer initiativ, det hände till exempel att informanterna fyllde i mina frågor och svarade på dem 

själva. Jag ser det som positivt då det minskade risken för att jag skulle styra intervjuerna för mycket. 

Urval 
Mina undersökningar begränsas till en mellanstor svensk kommun och deras stadsbyggnadskontor 

där jag intervjuat två yrkesverksamma fysiska planerare. Den litteratur jag har använt mig av har 

rört sig från att ha behandlat integrationsbegreppet på en teoretisk nivå för att sen röra sig neråt 
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mot policydokument från Boverket. När det gäller material från Boverket har jag valt material som 

jag menar har stor påverkan på hur integration förstås idag i den svenska planeringen. 

Mitt val av informanter har varit en följd av forskningens avgränsning. Mina informanter är 

verksamma inom området fysisk planering på kommunal nivå och kan därigenom ses som 

informanter med priviligierad information (Denscombe, 2009: 233). De arbetar på ett 

stadsbyggnadskontor vars verksamhet innefattar den fysiska planeringen och därigenom de som 

har ansvar för och har översikt över det integrationsarbete som sker i kommunens fysiska 

planering. Informanterna har olika befattning på stadsbyggnadskontoret där en är Stadsarkitekt och 

en är Översiktsplanerare. Genom att intervjua informanter som befinner sig på olika nivåer inom 

organisationen och som även har olika typer av representativa åtaganden vill jag skapa en bredd i 

mitt empiriska underlag eftersom det är troligt att informanterna har olika perspektiv.  

Empiri och den hermeneutiska tolkningsprocessen 
Ovan presenterar jag hermeneutiken kortfattad och argumenterar för min komplementära hållning till de olika 

hermeneutiska inriktningarna. I den här delen kommer en redogörelse för en hermeneutisk hållning till det empiriska 

materialet och hur forskaren ska förhålla sig till det för att genomföra en framgångsrik studie, samt en redogörelse 

över den hermeneutiska tolkningsprocess som den här studien kommer använda sig av. 

 Som jag redan nämnt är hermeneutiken ett brett teoretiskt fält med många inriktningar och 

nyanser. Det innebär att det finns många olika sätt att praktiskt genomföra tolkningsprocessen av 

det empiriska materialet.  

En viktig aspekt av tolkningsprocessen är vilket förhållningssätt som finns till det empiriska 

materialet. Inom hermeneutiken ser man att texten inte är skapad i ett vakuum, utan yttre och inre 

omständigheter har påverkat textens utformning. En text skiljer sig till exempel om författaren 

skriver den under stressade förhållanden gentemot om den är skriven under avslappnade 

förhållanden (Westlund, 2016:75). Kontexten är en del av helheten vilket jag återkommer till längre 

ner i texten. Det är alltså viktigt att veta hur, när och var texten har skrivits. När texterna tolkas så 

kommer dem att ses som självständiga ifrån författarna, det är texterna som är studieobjekten och 

det är textens intentioner som ska tolkas (Ibid). Här rör jag mig ifrån den existentiella 

hermeneutiken eftersom författarna inte är huvudfokus. Genom tolkningsprocessen kommer ett 

nyfiket förhållningssätt gentemot texten att hållas. Forskaren ska ha ett nyfiket förhållningssätt till 

texten men också vara medveten om vilken förförståelse som färgar ens syn (Westlund, 2016:80). 

Längre ner i texten redogör jag för hur min förförståelse ser ut.   
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Själva tolkningsprocessen ska leda fram till att forskaren kan göra rimliga tolkningar av empirin och 

genom att vara transparent igenom hela processen så kan läsaren övertygas om att så är fallet 

(Ibid:78). Här syns hermeneutikens båda huvuddrag som jag beskrivit tidigare där det är tolkningen 

men sedan också framförandet av budskapet som är viktigt.  

För att göra tolkningarna rimliga används i den här studien vad Westlund (2016) kallar del och 

helhetsprincipen. Om du enbart tolkar en del av texten är det stor chans att tolkningen är felaktig. För 

att illustrera kommer här ett exempel: 

”Rebecca säger att hon inte är hungrig.” 

Utifrån den här delen borde vår tolkning bli att Rebecca inte är hungrig. Vi fortsätter med ett 

tidigare parti i texten: 

”Rebecca ser fram emot lunchen eftersom hon är otroligt hungrig.” 

Här står det ju att Rebecca är hungrig. Här går det att tolka som att Rebecca visst är hungrig men 

säger något annat. Vi fortsätter: 

”Inne i matsalen serveras bara blodpudding och det vänder sig i Rebeccas mage. 

Mattanten frågar Rebecca: Vill du mat eller?” 

Nu vet vi att Rebecca inte gillar blodpudding, därför säger hon att hon inte är hungrig trots att hon 

uppenbarligen är det. Det här är ett väldigt simplifierat exempel med det illustrerar vad Westlund 

(2016) kallar en mogen tolkning. Genom att hitta flera delar som stämmer överens med varandra och 

helheten ökar rimligheten för tolkningen (Westlund, 2016:77). 

Tolkning av andra graden 
För att beskriva vilken typ av tolkning och på vilket sätt den är utförd har jag använt mig av Fangens 

uppdelning av tolkningsgrader som Elvstrand, Högberg och Nordvall beskriver (2016: 220). 

Fangens uppdelning delar in tolkningen i första, andra och tredje tolkningsgraden som beskriver de olika 

plan av tolkning en forskare rör sig emellan vilket underlättar en analys och förståelse av själva 

tolkningsprocessen (Ibid: 221).  

Tolkning av första graden beskriver de första intrycken som dyker upp vid en datainsamling (Ibid: 

221ff). Det handlar om att ta in vad som händer och notera det. I en intervjusituation som i den 

här studien kan det vara att en informant undviker eller blir nervös, visar extra engagemang eller 

bara svarar på en fråga på ett visst sätt. Det forskaren gör då är att uppmärksamma det här men 

för att förklara det så måste vi ta till med en tolkning av andra eller tredje graden. Tolkning av andra 

graden innebär en mer djupgående tolkning som riktar in sig på att förklara varför en person agerar 
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på ett visst sätt, vad det finns för bakomliggande förklaringar alltså att gå bakom den ”vardagliga” 

förklaringen (Ibid: 225). Den här tolkningsgraden rör sig mellan mer abstrakta teoretiska begrepp 

och tidigare forskning till det vardagliga vilket ger möjligheten att ta sig an problemen ur ett visst 

perspektiv som ser igenom det vardagliga (Ibid: 225ff). Ett exempel från den här studien är hur de 

fysiska planerarnas integrationssyn analyseras utifrån Giddens (2005) integrationsmodeller. Den 

tredje tolkningsgraden liknar misstankens hermeneutik som finns beskriven längre upp i dokumentet 

på så sätt att det strukturella blir intressant. Vid den här tolkningsgraden räcker det inte längre att 

ta reda på varför en person agerar på ett visst sätt utan det är nu intressant att se till vilka 

bakomliggande strukturer som kan förklara handlandet. Det gäller att hitta ”dolda” meningar och 

agendor och för att göra det så tar man hjälp av teorier som förklarar världens beskaffenhet, till 

exempel marxistisk teori, genusteorier eller diskursteorier (Ibid: 231-234). Analysen i den här 

studien rör sig mellan den första och den andra tolkningsgraden då den inte intresserar sig för de 

strukturella funktioner som styr samhället i stort.  

Transkription 
Intervjuerna har transkriberats för att sedan kunna analyseras. Redan när transkriptionen påbörjas 

startar analysarbetet och hur transkriptionen är gjord påverkar hur analysen kan fortsättas därefter 

(Ahlberg, 2004: 78). Genom transkriptionen väljer jag hur jag vill förmedla den muntliga berättelsen 

intervjumaterialet utgör. Hur jag än gör kommer berättelsen att ändras när den går från muntligt 

till skriftligt material då det är en omöjlighet att återge exakt allt som hände i rummet under 

intervjun. Det är därför viktigt att vara medveten om skillnaderna mellan det skriftliga och muntliga 

för att kunna återge berättelsen så bra som möjligt (Ahlberg, 2004: 79). Här klargör jag för hur 

transkriptionen genomförts och vad det innebär för materialet.  

Transkriptionen har försökt att vara den muntliga berättelsen så trogen som är möjligt. Detta för 

att inte förvanska det budskap som förmedlas och få tillgång till ett mångfacetterat material. Det 

innebär att så mycket som möjligt bokstaverats ut. Hummanden, skratt, pauser och andra ljud har 

skrivits ner. Punkter har använts för att beskriva korta pauser när informanterna tvekat eller tänkt 

efter. I längre pauser har antalet sekunder antecknats för att visa att det är just en längre paus. Att 

göra på det här sättet gör texten mer svårläst men minskar risken för att centrala budskap missas 

(Ahlberg, 2004: 80).  

Etik 
Forskning ska vara etiskt försvarbart och det grundar sig i den moraliska grundsynen att forskare 

inte står över vanliga människor (Denscombe, 2009:193). Under datainsamlingen i den här studien 

har jag vidtagit ett etiskt förhållningssätt som är inspirerat av vad som Denscombe (2009) beskriver 
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som tre principer: Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; Undvika att deltagarna lider någon skada 

genom att medverka i forskningsprojektet samt; arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas 

integritet.  

En forskare måste överväga vilka konsekvenser det kan bli för en deltagare som deltar i en studie, 

både psykologiska och fysiska konsekvenser (Ibid:195). Vid intervjuer kan känslig information 

kopplat till personliga uppgifter vara problematiska och få ödesdigra konsekvenser för 

informanterna vilket gör att anonymitet är att föredra om temat är känsligt (Ibid:195-196). Att 

forskaren ska arbeta ärligt och respektera deltagarnas integritet innebär forskaren ska vara öppen 

vad materialet ska användas till. Syftet med studien ska redovisas och en tydlighet från forskaren 

efterfrågas (ibid:196). I vissa fall så går det inte att vara sanningsenlig med vad studien går ut på 

eftersom det skulle förvanska studiens syfte och det anses acceptabelt men bara om det finns 

uppenbara motiv för handlandet eller om deltagarna informeras efteråt, ”de-briefing” (ibid:197). 

Forskaren måste slutligen (eller först) erhålla ett informerat samtycke med deltagarna vilket innebär 

att de fått tillräckligt med information om studien för att kunna göra en rimlig bedömning om de 

vill vara med eller inte (ibid:198). 

I den här studien har informanterna blivit informerade om intervjuns syfte, forskarens bakgrund 

och att de har blivit tillfrågade om de vill vara anonyma i materialet. Intervjuns syfte är inte det 

samma som studiens syfte och det finns ett skäl till det. När jag gjorde intervjuerna var den här 

studien fortfarande tänkt att sluta i en diskursanalys vilket jag ville hålla hemligt för att 

informanterna skulle prata så avslappnat och så nära verkligheten som möjligt. Efter intervjun har 

jag förklarat att det var en diskursanalys som jag skulle göra vilket då blir den ”de-briefing” 

Denscombe efterfrågar (2009:197). Det syfte som uppgavs innan intervjun var ”Den här intervjun 

syftar till att undersöka hur ni förstår och arbetar med integration” och ligger alltså i linje med det 

nuvarande syftet och därför så gör jag bedömningen att det inte är problematiskt. Integration kan 

i vissa fall vara ett känsligt ämne och informanterna frågades om de ville vara anonyma vilket de 

inte ville. I den här studien har beslutet att ändå låta informanterna vara anonyma (titlar används) 

eftersom informationen om deras namn eller vilken stad de är verksamma i inte fyller någon 

funktion i detta arbete.     

Förförståelse 
”Vår förståelse är unik i så måtto att den sammanhänger med historikalitet, vår 

bakgrund och våra erfarenheter som individer.” (Ödman, 1994:186) 
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Vår förståelse av ett fenomen, en text eller en intervjusituation hänger samman med hur vår 

bakgrund ser ut, hur vår förförståelse är. Genom att skriva ner mina erfarenheter om ämnet som 

jag studerar kan jag synliggöra för läsaren vilka ingångsvärden jag har (Bergström & Boréus, 

2012:31, Westlund, 2004:80). Att göra mig själv medveten om vilka kunskaper och fördomar jag 

har innan studien ger mig en större möjlighet att kunna tillgodose vad empirin har att erbjuda 

(Ibid:81).     

Mina tre år som student på fysisk planering på BTH har gett mig en inblick i vilken kontext fysiska 

planerare rör sig i. Det innebär att jag är bekant med fysisk planerings arbetsbeskrivning och vilka 

lagar och regler som styr praktiken. Jag har också stött på begreppet integration vid ett flertal 

tillfällen och sett att det används på många olika sätt. Min förståelse av begreppet integration är att 

det är mångfacetterat, det visar sig inte minst inom den fysiska planeringen. Det kan betyda allt 

från att integrera olika funktioner i stadsdelar till att integrera stadsdelar med varandra. Ofta handlar 

det om att människor ska möta varandra för att underlätta just integration. Då blir frågan, vem är 

det som ska integreras? Det är en av frågorna jag ställer i den här studien. Här vill jag göra klart att 

jag har bilden innan denna studie att det är invandrare som ska integreras och att 

integrationsinsatser oftast görs i invandrartäta områden. Att jag kommer in i den här studien med 

den bilden är någonting som jag måste vara medveten om eftersom det kan påverka mig i mitt 

analysarbete såväl som i vidare diskussion och slutsats. Jag är dessutom uppvuxen i ett så kallat 

”problemområde” med hög andel invandrare vilket gör att jag medvetet och undermedvetet 

kopplar frågan till just den typen av områden. Att jag är bekant med en viss del av fenomenet som 

undersöks kan vara positivt då jag förstår kontexten, men det kan också göra mig blind för andra 

sidor av problemet just tack vare min kännedom (ibid:81).  

INTEGRATION – FRÅN TEORI TILL POLICY 
Detta kapitel kommer beskriva relevanta begrepp för att skapa en överblick och förståelse för integration och vad 

det innebär i fysisk planering. Hela kapitlet är organiserat som en tratt där det rör sig från en abstrakt teoretisk 

nivå ner mot policydokument som påverkar den svenska planeringspraksisen. Kapitlet börjar med en genomgång av 

begreppet integration för att sedan gå vidare till olika förståelser och modeller för integration. I slutet av kapitlet 

kopplas det till den svenska planeringskontexten.   

Vad betyder integration?  
Integration är ett luddigt begrepp som innehåller en mängd olika betydelser beroende på vilket 

sammanhang det används inom. Det är också ett begrepp som ofta nämns som motpol till 

segregation, vilket i många fall kan vara missvisande (vilket jag går igenom längre ner). Studiens 

första avsikt var att enbart studera integration och försöka undvika att ta i segregationsbegreppet 
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men då det är två komplexa problem som inom bostadspolitiken har väldigt mycket med varandra 

att göra så blev det en omöjlighet (Boverket, 2005: 29). Ofta används komplimenterande ord för 

att snäva in begreppet, exempelvis används termer som socioekonomisk integration, etnisk 

integration eller boendeintegration. Att bena ut begreppet och identifiera i vilken kontext 

integration används inom fysisk planering är nödvändigt för den fortsatta förståelsen i min 

forskning. Integration kan definieras på följande sätt:  

”A mixing of some sort” (Urban dictionary, 2016) 

”... integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter 

förenas; även resultatet av en sådan process” (NE, 2016) 

Genom dessa definitioner ser vi att integration kan vara något aktivt, en process som blandar det 

som tidigare varit skiljt. En av Westins (1999:56) definitioner klargör mer då han beskriver att 

integration kan förstås som den process där ”etniska och kulturella minoriteter inlemmas i 

samhället”. Vidare så beskriver han att integration ska ses som ett steg på vägen mot assimilation. 

Här beskrivs etniska och kulturella minoriteter som de skilda enheterna som ska förenas med 

samhället.  

Ekonomisk, social och politisk integration 
Det finns tre områden som är vitala inom integration enligt Westin (1999). Det första är ekonomisk 

integration. Ekonomisk integration syftar till när en minoritet har tillgång till majoritetssamhällets 

arbetsmarknad och offentliga sektor på samma villkor som majoritetsbefolkningen. Det innebär 

att gruppen (minoriteten) huvudsakligen försörjer sig på beskattningsbara inkomster. En grupp 

som huvudsakligen försörjer sig inom en informell ekonomi kan inte anses vara ekonomiskt 

integrerade. (Westin, 1999: 57) Därefter har vi social integration som innebär att människor träffar 

varandra över kulturella och etniska gränser. Genom informella möten på fritiden, arbetsplatsen, i 

föreningar och andra rum där människor inte utesluts på grund av sin etniska eller kulturella 

bakgrund. (Westin, 1999: 57) Det sista området är politisk integration. Om en grupp använder sig av 

sina demokratiska rättigheter och är delaktiga i det politiska klimatet så kan gruppen anses vara 

politiskt integrerad. Det bygger också på att de finns representerade i politiska partier och 

beslutande församlingar dit de ges tillträde på samma villkor som majoritetssamhället. (Westin, 

1999: 58) Det går att tolka Westins förståelse av integration som en process som beskriver vägen 

mot jämlikhet. När människor från olika grupper och bakgrunder ges samma möjlighet att delta på 

det sociala, ekonomiska och politiska planet så är de integrerade, tillika jämlika.   



14 
 

Att integrera 
Även om integration kan ses som en process mot jämlikhet innebär det inte automatiskt att alla blir 

accepterade som de är. Som jag skrev ovan så såg Westin (1999) integration som en process mot 

assimilation men som vi ser i detta stycke kan integration se ut på olika vis. Integrationen är just en 

process som i många fall innebär en förändring av de sociala och kulturella mönster som finns 

inom ett samhälle. Det kan vara olika gruppers förhållanden till varandra som förändras eller 

gruppers förhållande till ett majoritetssamhälle. Giddens (2006) beskriver i sin bok Sociologi hur det 

finns tre viktiga idealtyper av integrationsmodeller, assimilering, smältdegel, och kulturell pluralism. 

Giddens (2006:403) betonar att det just är idealtyper av integration och att det kan vara svårt att 

särskilja dem i praktiken. Det blir tydligt då jag nedan beskriver de olika modellerna.  

Med assimilering menas att den invandrande folkgruppen eller individen överger sin egen kultur för 

att istället ta till sig den nya platsens kulturella normer. Assimilering handlar om minoritetens 

anpassning till majoritetssamhället. En lyckad assimilering kan till exempel vara när den invandrade 

tagit till sig majoritetens kulturella uttryck, som livsstil, klädstil och språk (Giddens, 2006: 403). 

Den andra modellen som Giddens beskriver är Smältdegel. I den här modellen ser man hur 

invandrade kulturer med sina värderingar och kulturella uttryck går in i majoritetskulturen som 

omformas och ger nya kulturella mönster. Det ger en miljö i ständig social förändring genom 

”input” utifrån (Giddens, 2006: 404). Ett exempel på kulturell smältdegel i Sverige är kebabpizzan, 

en kombination av mattradition från Italien och Mellanöstern men i högsta grad en del av den 

svenska matkulturen. Den sista modellen är kulturell pluralism. I den här modellen av integration 

strävar samhället efter att varje subkultur och minoritet har samma status med samma rättigheter 

(Giddens, 2006: 404). De etniska och kulturella skillnaderna ska ses som en naturlig del i ett 

samhälle som ska respekteras. De här olika modellerna ställer olika krav på samhället, dess 

befolkning och vem det är som ska integreras. Det innebär att problemet formuleras på olika sätt.    

Segregation – motsatsen till integration? 
Segregation kan förstås som motsatsen till integration, men som redan nämnts ovan så är det inte 

helt korrekt när begreppet används i en samhällskontext. Boverket (2005:7) menar att segregation 

inte är motsatsen till integration men är ett hinder mot integration. Det har sin förklaring i att de 

gör en distinktion mellan rumslig integration och integration i samhället (Boverket, 2005:18). 

Westin (1999:59) menar att begreppet visserligen innebär ett ”avskiljande från helhet” men säger 

också att segregerade enheter kan vara integrerade inom sig och menar därför att det bör ses på 

integration på en lägre nivå. Begreppet segregation har ofta en rumslig koppling där det är det 

fysiska separerandet som är i fokus. Här brukar det talas om tre olika typer av segregation, 
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demografisk segregation, klassmässig segregation och etnisk segregation (Andersson, 2007: 10). 

Historiskt så har segregation på många vis varit ett resultat av ett etnocentriskt tankesätt som lett 

till förtryck och diskriminering. Två extrema exempel är apartheidregeringen i Sydafrika och USA:s 

behandling av afro-amerikaner (Giddens, 2006: 400). Det är exempel på hur segregation har varit 

lagstiftad. Segregationen i Sverige har andra orsaker och här är socioekonomiska förhållanden, 

individers förmåga eller oförmåga att ha råd att bosätta sig i vissa områden i fokus men även 

etnicitet spelar in. I Sverige är det alltså i många fall frågan om en segregation dels mellan klass, 

men också mellan svenska och invandrartäta områden. Andersson (2007) talar om två 

bestämningsfaktorer, materiell struktur och handling som styr befolkningens sammansättning. De 

båda bestämningsfaktorerna är komplexa och breda men i princip handlar de materiella 

strukturerna om platsegenskaper medan handling syftar till ett aktörsperspektiv (Andersson, 2007: 

10ff). Platsegenskaper som områdets läge, bostadsbeståndets upplåtelseformer och typen av 

bostäder är bestämmande för vilken typ av människor som har möjligheten att bosätta sig i 

området. Andersson (2007: 11) menar på att den materiella strukturen är svårföränderlig. Den andra 

bestämningsfaktorn har att göra med beslut som tas från statlig nivå, via kommun ända ner till 

individnivå. Handlingar som påverkar segregation kan vara allt från nationella mål om minskad 

segregation, att en hyresvärd nekar en socialbidragstagare att hyra lägenhet till en individs beslut att 

lämna/flytta till ett område (Ibid:15). Ett exempel på hur den demografiska sammansättningen kan 

påverkas av beslut ovanifrån är var nyanlända ges bostad då det är vederlagt att de flesta sedan 

flyttar till en plats i närheten av deras första bostad (Ibid: 45). Ett annat exempel är det så kallade 

white-flight vilket syftar till fenomenet att vita tenderar att flytta från ett bostadsområde när det når 

en viss nivå av utrikesfödda, något som forskningen menar på börjar ske redan vid en invandrad 

befolkning på 3 – 4 % (Höjer, 2015). Det är dock viktigt att poängtera att vissa typer av handlingar 

(institutionella) styr över den materiella strukturen, ett exempel här är hur kommunen kan påverka 

den fysiska planeringen (Andersson, 2007: 12). Man ska vara medveten om att förändring tar lång 

tid då den byggda miljön inte förändras över en natt så det är alltså bäst att bygga rätt från början 

(Andersson, 2007: 41).   

Grannskapets betydelse för integration 
Segregation och brister i integrationen är problematiskt ur ett samhällsperspektiv och för individer 

som lever i socialt utsatta områden. Bor du i ett område med hög koncentration av människor som 

lever i socialt utanförskap så ökar risken för att du kommer hamna i socialt utanförskap. Är en stor 

del av befolkningen arbetslös kan det leda till att bristen på förebilder för unga leder till att de 

sänker sina ambitioner när det gäller att förvärva sig kunskaper som sedan leder till inträde på 

arbetsmarknaden (Andersson, Musterd, 2005: 763f). Är stor del av befolkningen arbetslös så har 
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individer större risk att ha ett litet nätverk vilket är en viktig faktor när det gäller att få ett arbete 

(Ibid: 763f). Ytterligare så kan socioekonomiskt svaga områden bli stigmatiserade, vilket då också 

kan vara ett hinder för att få ett jobb (Andersson, Musterd, 2005:763, Andersson, 2007: 38). Vilka 

områden som blir socialt utsatta i Sverige går att förklara genom en kombination av 

socioekonomiska och etniska faktorer. Områdena har en brist på invånare som förvärvsarbetar, 

vilket är den socioekonomiska förklaringen. Den etniska dimensionen kommer in eftersom det är 

ett faktum att det är en lägre andel av förvärvsarbetare bland utrikesfödda, vilket då gör att den 

demografiska sammansättningen i problemområdena består av en stor del invandrare (Urban, 2005: 

107ff). Det är två faktorer som samspelar. När segregation diskuteras är fokus ofta på socialt utsatta 

områden med socioekonomiskt svag befolkning vilket kanske är det naturliga då det är tydliga 

negativa konsekvenser som blir resultatet. Det finns också en annan sida av segregationen, en sida 

som vinner på den som inte står i blickfånget lika ofta. Socioekonomiskt starka tenderar att bo mer 

segregerat i Sverige än svaga. Det ger områden utan de sociala problem som uppstår och finns i 

områden med svagare ställning (Andersson, Musterd, 2005: 764, Andersson, 2007:33).  

Ambitioner inom den svenska planeringen 

För att förstå i vilken kontext de fysiska planerarna i Sverige rör sig i är det nödvändigt att introducera Boverket 

och den syn på integration de förmedlar genom sitt policyskapande arbete. I det här kapitlet kommer rapporter och 

forskning kopplat till Boverkets projekt att behandlas med syftet att se vilka idéer om integration det finns för att 

sedan koppla dem till Giddens integrationsmodeller samt vilken typ av integration som avses. Genom att undersöka 

hur Boverket motiverar integration och integrationsinsatser får den här studien en större förståelse för i vilken kontext 

de fysiska planerarna rör sig i vilket i slutändan kommer ge en bättre analys.  

Boverket är den statliga myndighet som ansvarar för den svenska samhällsplaneringen. Den styr 

planeringen, ger riktlinjer, beställer rapporter, delar ut ekonomiskt stöd till olika projekt och har ett 

avgörande inflytande över den svenska planeringspraksisen. En stor del av den svenska 

planeringens policydokument kommer ifrån Boverket. Integration är en fråga som har fått utrymme 

och en enkel sökning på integration på deras hemsida ger 664 träffar. Boverket följer det nationella 

målet för integration vilket är ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 

eller kulturell bakgrund” (Boverket, 2011). I en rapport från 2011, Sammanställning av nationella mål, 

planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering, visas två delmål upp som speciellt relevant för 

hur den fysiska planeringen ska arbeta med integration: 

7. Ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända 

8. En positiv utveckling i stadsdelar med brett utanförskap   
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När Boverket (2004, 2005) talar om integration så görs en skillnad mellan rumslig integration och 

integration i samhället. Den rumsliga integrationen beskrivs som motsatsen till segregation, det vill 

säga motsatsen till en rumslig åtskillnad. Den samhälleliga integrationen handlar om delaktighet i 

samhället, arbetsmarknad och om att känna att man har rätt till sin omgivning. Om vi generaliserar 

så kan vi säga att den rumsliga integrationen handlar om vad Westin (1999) kallar social integration 

och samhällelig integration handlar om politisk och ekonomisk integration. Verkligheten är 

naturligtvis mer komplex än en generalisering och de olika kategorierna överlappar varandra. Är 

det till exempel långt till arbetsplatsen så är det svårare att ta sig dit och därigenom blir det svårare 

att ta arbetet från första början samt att behålla det. Här påverkar den rumsliga integrationen den 

ekonomiska. Att påverka integrationen enbart med fysiska åtgärder är någonting som Boverket 

ifrågasätter utan menar att det är ett samspel mellan fysiska och sociala åtgärder (Boverket, 2009: 

45). Även om integration inte går att lösa med enbart samhällsplanering så menar man att det i alla 

fall går att verka för en stadsbyggnad som inte understödjer en utveckling i fel riktning och detta 

genom att blanda upplåtelseformer och skapa mötesplatser (Boverket, 2009: 45).  

En grundläggande idé hos Boverket är att stadsbyggandet ska ha vad de kallar ett ”hela-staden-

perspektiv”. Det betonas i det material som kommer ifrån Boverket och 2005 släpptes en rapport 

om integrationen i Sveriges städer med namnet ”En hel stad – Om lokala insatsers betydelse för 

integration i boendet”. Att ha ett hela-staden-perspektiv innebär att ett områdes problem ska ses 

som hela stadens problem och inte enbart det områdets. Det går inte att integrera ett område i en 

stad genom att bara utföra insatser i det nämnda området utan det är nödvändigt att arbeta för att 

förändra de strukturer som exkluderat området från början (Boverket, 2005: 72, Boverket, 2009: 

44). Det är nödvändigt att se båda sidorna av segregationen (Boverket, 2009: 44). Som vi ser så är 

titeln ”En hel stad – Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet” något motsägelsefull 

mot det hela-staden-perspektiv som precis beskrivits och tycks beskriva just lokala, punktinsatser i 

staden. För så är det, många av Boverkets projekt syftar till att genomföra punktinsatser i särskilda 

problemområden, ett exempel är projektet Urbant utvecklingsarbete som startade 2013 (Boverket, 

2015). Internationellt har det här varit lite av en skiljepunkt mellan Sverige och övriga Europa där 

Sverige traditionellt arbetat mer med generella välfärdslösningar, alla ska med och övriga Europa 

har satsat mer kraft på punktinsatser (Andersson, 2004: 7). Boverket förklarar den här 

motsättningen med att punktinsatser visst kan vara effektiva med om det långsiktiga målet är en 

strukturförändring krävs det också ett perspektiv som tar med hela staden (Boverket, 2005: 71f). 

Det verkar med andra ord vara en balans mellan punktinsatser och ett vidare perspektiv som 

eftersträvas samt att det inte ses som om det står i motsättning till varandra. En annan tanke som 
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Boverket ger uttryck för som hänger samman med den här bilden är att de strävar efter integration 

snarare än att förhindra segregation (Boverket, 2005).  

RUMSLIG INTEGRATION 
Den rumsliga integrationen rör det fysiska rummet och det finns flera aspekter av det fysiska 

rummet som är viktigt för integration som helhet. Eftersom den rumsliga integrationen beskrivs 

som motsatsen till segregation av Boverket är de rumsliga åtgärderna till stor del åtgärder mot 

segregation. I det nationella initiativet Urban utveckling bygger Boverket upp kunskap för hur 

områden med negativ utveckling och socialt utanförskap ska vändas till en positiv och i 

frågeställningen ser vi frågor som ”Vilka fysiska och mentala barriärer påverkar människors 

rörelsemönster och livsvillkor?” och ”vilka strukturer som är gynnsamma” (Legeby, Berghauser 

Pont, Marcus, 2015: 1). Ofta fokuseras det på de miljonprogram byggdes under 60-70 talet och 

man vill motverka är den fysiska distans som ofta finns mellan förort och stad (Boverket: 2015, 

22). De menar även att sättet miljonprogrammen planerades, med grannskapsenheter med syftet 

att skapa ett barnvänligt område, idag har resulterat i sovstäder med långa avstånd till fungerande 

centrum. Att de är isolerade ses helt enkelt som ett problem (Ibid: 22). Ofta med brist på ordentlig 

service och bristfällig kommunikation vilket är viktigt för att få till en fungerande vardag. Istället 

vill man bygga samman staden, återigen hela-staden-perspektivet. Vid ny bebyggelse lyfts vikten av 

funktionsblandning fram och områden med för ensidig typ av byggnader ska kompletteras 

(Boverket, 2005: 57). En annan punkt som lyfts fram är en stadsmiljö där människor möts, det 

behövs mötesplatser och också behövs det blandade verksamheter i alla områden som lockar folk 

utifrån (Ibid). Ett av problemen med socialt utsatta områden är den stora omflyttningen som sker, 

i miljonprogrammen tar det 10 år för två tredjedelar av befolkningen att flytta (Boverket, 2004: 

11f). Det som händer då är att de som får det bättre ekonomiskt flyttar från området för att sedan 

ersättas av personer som har det dåligt ställt ekonomiskt. Det här gör att ett område som är 

socioekonomiskt svagt fortsätter att vara det, eftersom den befolkning som får det bättre flyttar. 

Boverket adresserar det här problemet och menar på att det är nödvändigt att höja attraktiviteten i 

utsatta områden. Om området blir attraktivare så att folk stannar kvar kan området lyftas på ett 

annat sätt (Boverket, 2005: 69).  

INTEGRATION IN I SAMHÄLLET 
Under sjuttiotalet så gjordes flera insatser där medborgares åsikter efterfrågades som följd av en 

ökad problematik i miljonprogrammen. Intresset dog ut under åttiotalet för att sedan återupptas i 

slutet av nittiotalet (Olsson, 2012: 10). Idag är frågan om boendes inflytande och delaktighet i sin 

boendemiljö fortsatt stark och lyfts i allra högsta grad betydelsefull för den svenska planeringen 

(Boverket, 2005:53). Det betyder inte nödvändigtvis att det ställs krav på att medborgare ska vara 
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aktiva till den grad att de själva kommer med förslag och initiativ till förändring utan istället betonas 

vikten av att förslagen är förankrade hos lokalbefolkningen (Ibid: 67). Däremot lyfts den lokala 

befolkningen fram som en resurs för de fysiska planerarna då deras lokalkännedom bidrar med 

kunskap som behövs för en välunderbyggd och förankrad planering (Ibid: 53, 67). Mycket av 

utmaningen för kommunerna ligger i att få igång de här dialogerna menar Boverket som lyfter fram 

vikten av att möta personer på deras villkor. Att det inte räcker med enbart traditionella samråd 

eftersom det bara kommer vara samma typ av människor som alltid dykt upp på dem. Individer 

som sannolikt redan är väl etablerade och integrerade i det svenska samhället (Boverket, 2009: 64f).  

STRATEGIER MOT STIGMATISERING  
En möjlig och negativ konsekvens av en bristande integration är att vissa områden som brottas 

med en social problematik får ett dåligt rykte, att det blir stigmatiserat och det kan leva kvar länge 

och ha lite med verkligheten att göra. Stigmatisering av socialt utsatta områden sätter käppar i hjulet 

för andra integrationsinsatser och är ett problem som behöver adresseras. Ofta är fördomarna 

producerade utanför det område som då i någon mening blir offer för förtal av personer som aldrig 

eller nästan aldrig vistats i det nämnda området (Vallström, 2015: 14). Det finns många fallgropar 

när det gäller arbetet med integrationsinriktade insatser. Om det till exempel är fokus på etnicitet 

riskerar invandrartäta områden att bli stigmatiserade och de boende i området utmålas som 

problemet, inte offer för en bredare problematik (Boverket: 2005:48). Det finns en medvetenhet 

om den här problematiken från Boverkets sida, bland annat så utgavs 2005 en rapport som heter 

”En hel stad – Om lokala insatsers betydelse för integration i landet” som behandlar den här 

problematiken. Det är viktigt att inte peka ut enskilda områden utan att istället se områdena som 

en del av en helhet, sammanlänkade med övriga staden (Boverket, 2005: 56). Det är ett 

genomgående tema i det material som jag har gått igenom från Boverket att hela staden betonas 

och att inte enskilda områden pekas ut som förövare. Genom att arbeta med människors syn på 

utsatta områden så ska den mentala bilden förändras. Genom att möta de fördomar som bildar 

folks uppfattning så ökar chansen att alla områden ses som likvärdiga (Boverket, 2005: 24,56). 

Vallström (2015) har fått i uppdrag av Boverket att utvärdera ett av deras senaste projekt som riktar 

sig mot utsatta områden, Urban utveckling. I den rapporten tar hon fram viktiga lärdomar från 

projektet och lyfter fram viktiga insatser för att förhindra stigmatisering av utsatta områden. Hon 

listar ett antal strategier varav den första anser hon vara den viktigaste, Strategisk neutralisering. När 

ett område hela tiden beskrivs i negativa ordalag av media, myndigheter, kommunala verksamheter 

och personer i staden så etableras ett rykte, området blir stigmatiserat. För att förhindra det här så 

krävs det en aktiv hållning hos de som för de här ryktena vidare, det går inte att tro att det bara går 

att glömma bort ett områdes dåliga rykte enbart genom att inte göra någonting utan för att glömma 
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måste det till ett aktivt ställningstagande. När ett stadsbyggnadskontor benämner områden som 

problemområden eller när bilbränder är det enda som uppmärksammas av media i vissa områden 

så har det effekt på hur människor uppfattar området. Det handlar inte om att inte redovisa 

verkligheten utan det handlar om att bilden blir mer nyanserad. Vallström (2015) tar upp ett 

exempel från en intervju med en busschaufför som fått sten kastad mot sin buss i både Rosengård 

och Limhamn. I Rosengård var det småsten och i Limhamn var det en stor sten som krossade 

rutan, dagen efter så skrev media enbart om incidenten i Rosengård (Vallström, 2015: 12). En annan 

viktig aspekt då ryktena ofta uppstår och förs vidare av personer som befinner sig utanför området 

är att locka människor till de utsatta områdena, det kan vara lunchserveringar eller andra typer av 

aktiviteter (Ibid: 33). Fysisk förändring verkar dock inte göra speciellt mycket för att förbättra ryktet 

då det är just människor utanför som upprätthåller det (Ibid: 35).  

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION AV BOVERKETS ARBETE 
Här är Boverkets strategi för att främja integration som jag identifierat sammanfattad i punktform.  

Rumslig integration 

9. En byggd miljö med blandade verksamheter/funktioner samt ett bostadsutbud med 
blandade upplåtelseformer 

10. Bryta ner barriärer för att koppla samman stadens områden med varandra 
11. Bygg en stad där folk möts och stimulerar rörelse över områdesgränser (mötesplatser, 

verksamheter i olika områden osv.) 

Integration in i samhället 

12. Möt medborgarna där de finns 
13. Jobba hårt för att etablera en dialog, lokalbefolkningen är en resurs 

Motverka stigmatisering 

14. Få till stånd en mer nyanserad bild av det utsatta området genom (genom media, kommun 
och andra aktörer) 

15. Stimulera rörelse mellan stadens områden, genom att människor möts kan fördomar brytas 
och stigmatiseringen kan släppa 

 

Det är en blandning åtgärder för att motverka vad som Andersson (2007) kallar segregationens 

bestämningsfaktorer, materiell struktur och handling. De punkter som finns under rumslig 

integration är de som rör den materiella strukturen och de som Andersson (2007) menar på är de 

mest svårföränderliga samt kostsamma. Det är åtgärder som Boverket själva visserligen ser som 

viktiga men är medvetna om att det inte räcker med, utan den andra bestämningsfaktorn, handling 

behöver åtgärder. Handlingen handlade om olika aktörers sätt att agera för att förhindra 

segregationen, vilket rimligtvis kan tolkas som att innebära olika aktörers sätt att gynna integration 

(Andersson, 2007: 45). Det var också den bestämningsfaktor som var mest lättföränderlig och en 
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förändring som inte var lika kostsam. Som vi ser i punkterna under ”integration in i samhället” och 

”motverka stigmatisering” så är det enbart åtgärder som rör handling som bestämningsfaktor 

(förutom den sista som mer rör den materiella strukturen). Boverket talar om att mer aktivt 

motsätta sig den obalanserade bild som sprids av olika aktörer som media, kommunen och andra. 

Det handlar om att aktörerna själva ska bli medvetna om vad deras förhållningssätt gör mot vissa 

områden. När det gäller att få med medborgarna in i en dialog om deras områden och stadsbyggnad 

så efterlyser ett mer aktivt agerande av fysiska planerare. Åtgärderna är mest inriktade på vad Westin 

(1999) kallar social integration. Genom att bryta barriärer skapas det möten mellan olika kulturella 

och sociala grupper. Det finns även ansatser till politisk integration då fysiska planerare uppmuntras 

till att starta medborgardialoger med invånarna, men det är oklart om det är för att medborgarna 

verkligen ska få en chans att påverka eller om det handlar om att stadsbyggnadskontoret lättare ska 

få igenom sina förslag. Den ekonomiska integrationen lämnar Boverket vad jag kan se över till 

andra instanser. Det går att argumentera för att en stadsdel med blandade funktioner också kommer 

innehålla arbetsplatser nära invånarna, men det är egentligen ingen som säger att de jobben kommer 

tillfalla de som står utanför samhället. När det gäller frågan om vem det är som ska integreras så 

kan jag se att det nästan uteslutande handlar om individer med annan etnisk bakgrund än svensk, 

det är etnisk segregation som är i fokus. Som Vallström (2015) skriver så är det problematiskt att 

fokusera på enbart en faktor av segregationen, i det här fallet etnisk, och Boverket visar en 

medvetenhet om problematiken. Trots det här verkar det vara svårt att diskutera integration utan 

att tala om etnicitet. Den socioekonomiska förklaringen till segregation finns givetvis också där 

men eftersom det handlar mer om arbetsmarknadsåtgärder så tror jag att den fysiska planeringen 

intresserar sig mer i att med hjälp av det fysiska rummet skapa möten mellan olika kulturer, och 

kanske inte främst mellan olika klasser.        

TOLKNING AV FÖRSTA GRADEN – EN FÖRSTA 
GENOMGÅNG AV EMPIRIN   
Det här kapitlet redovisar studiens empiriska material vilket analyseras löpande i texten. Materialet 

redovisas uppdelat i sex olika teman som uppkommit under den första delen av tolkningsprocessen. 

De teman som materialet är uppdelat i är att definiera integration, bristande integration och dess problem, den 

fysiska planeringens integrationsverktyg, integration som resurs och Att undvika stigmatisering. Meningen med 

den här uppdelningen är att skapa en berättelse som beskriver de fysiska planerarnas uppfattning 

av problem – orsak – lösning. Resultatet sammanfattas sedan i slutet av kapitlet inför nästa kapitel 

där tolkningsprocessen fortsätter med tolkning av andra graden.   
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Det empiriska materialet består av transkriberingen från två intervjuer med en stadsarkitekt och en 

översiktsplanerare vilka i fortsättningen kommer omnämnas informant 1 och informant 2. 

Informant 1 är stadsarkitekt, är arkitekt i grunden med erfarenhet från andra stadsbyggnadskontor 

och även eget arkitektkontor. Informant 2 är Översiktsplanerare och har en miljövetenskaplig 

bakgrund med tidigare erfarenhet av översiktsplanering.    

Att definiera integration 
Under intervjuerna bads informanterna om att dela med sig av deras uppfattning av vad integration 

innebär. Informanternas inledande definition var nästintill identiskt och den gemensamma 

grundförståelsen för begreppet verkar vara att staden är någonting som alla ska ha rätt till oavsett 

bakgrund. Svaren kom snabbt och utan någon tvekan vilket tyder på en gemensam övertygelse.   

”Integration för mig det innebär att alla medborgare i kommunen som bor här eeh.. 

oavsett bakgrund ska känna sig välkomna i staden man ska känna att det här min stad 

och min kommun också att jag hör hemma här å känna sig delaktiga […] Målet är att alla 

ska kunna vara delaktiga om dom vill å dom kan och vill …. Å att givetvis så många som 

möjligt ska vara det också .. alla ska framförallt känna att dom har möjligheten” 

(Informant 2) 

”jag tycker att det handlar om att alla människors rätt till sin kommun eller sin stad 

oavsett bakgrund” (Informant 1) 

När informanterna utvecklar sig så är delaktighet ett begrepp som kontinuerligt dyker upp och är 

centralt i informanternas berättelser om integration. Vi ser det redan i citatet från informant 2 ovan 

och informant 1 lägger även denne stor vikt vid delaktighet. Här beskriver informant 1 ett tidigare 

projekt som exempel på hur delaktighet leder till att bli integrerad i samhället:    

”då ville vi naturligtvis få med dom som i dom här stadsdelarna också för att dom ska 

känna att dom får man vara med och delta i utvecklingen och det områden man bor i 

så är man ju också en del av samhället helt plötsligt” (Informant 1) 

Delaktighet går hand i hand med integration här. Det finns även andra aspekter av integration där 

ett minskande av segregation och ett möte mellan människor skapas:  

”Syftet är att få en trevligare attraktivare stad med med .. där folk träffas och möter 

varandra skulle jag säga att det är eeh.. och att man får dom här blandningarna å minska 

på segregationen” (Informant 2) 

I det här första stadiet att försöka definiera vad integration är blir svaret att staden har alla rätt till 

oavsett bakgrund. Direkt kopplades integration till medborgarnas delaktighet i sin omgivning, för 
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att vara integrerade behöver de vara delaktiga eller åtminstone känna att de har möjligheten till det. 

I det sista citatet ser vi också hur integration står för något attraktivare än alternativet och att det 

handlar om att blanda för att minska på segregationen. Här går jag före min tolkningsprocess och 

menar på att det mer liknar Giddens smältdegel eller kulturella pluralism än assimilation. Mer om 

det i nästa kapitel.   

Ett annat sätt att få en förståelse för vad integration kan innebära är att tala om vad bristen av 

integration kan göra och vad det kan medföra för problem. De båda informanterna är överens om 

att det är ett demokratiskt problem. Informant 1 är mer inne på bristande integration som grund 

för utanförskap. Här förklarar informant 2 för sin syn på bristande integration och dess problem: 

”då har vi ju ett demokratiproblem helt enkelt och det är kanske den största bristen då 

att alla inte har lika stora rättigheter då eller att alla inte har samma möjligheter […] det 

mest grundläggande är ju demokrati.. demokratiperspektivet tycker jag” (Informant 2) 

Den andra informanten resonerade kring varför integration behövdes och nämner utanförskap 

som ett exempel på bristande integration som leder till problematiska konsekvenser. Här kopplas 

en brist på integration direkt till kriminella handlingar som har en stor inverkan på tryggheten i ett 

område.  

”.. ja dels finns det ekonomisk vinst i att eh.. det inte eldas bilar och vandaliseras för att 

man står utanför samhället utan alla måste känna att dom är en del av samhället” 

(Informant 1) 

Informant 1 fortsätter och är också inne på demokratiproblemet, eller snarare 

delaktighetsproblemet:  

”det är ett problem att det finns olika grupper som antingen inte mäktar med eller som 

inte vill eller som på andra sätt känner sig utanför samhället alla måste få vara del av 

samhället och alla har ju rätt till sin stad” (Informant 1) 

Här nämns demokratiproblemet av båda informanterna som jag tolkar som ett 

delaktighetsproblem. Det fortsätter alltså på spåret med att förknippa integration med delaktighet. 

Bristen på möjligheter och att känna sig utanför samhället relaterar jag till varandra, eftersom en 

brist på möjligheter lätt leder till en misstro mot samhället. Informant 1 kopplar utanförskapet till 

en riskfaktor som kan destabilisera samhället när hen nämner risken för bilbränder som en möjlig 

konsekvens. Mantrat rätten till staden återkommer här. 
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Den fysiska planeringens integrationsverktyg - lösningar 
Stor del av det empiriska materialet kretsar kring hur informanterna arbetar och ser hur den fysiska 

planeringen kan verka för en ökad integration. När de båda informanterna skulle definiera 

integration så lades mycket vikt vid möjligheten till delaktighet. När informanterna beskriver hur 

de jobbar och diskuterar lösningar på hur den fysiska planeringen kan verka för ökad integration 

är delaktigheten också i fokus men även fysiska åtgärder anses vara av vikt. Jag tolkar det som att 

medborgardialog och förändring av det fysiska rummet är de verktyg informanterna menar att de 

kan ta till. Extra prioritet på att påverka delaktigheten då det var det första båda nämnde när de 

tänkte information. När de beskriver hur de arbetar just med delaktighet så får jag en bild av att 

vanligt samråd inte räcker för att inkludera alla de vill. De vill möta den utmaningen genom att ta 

sig ut till medborgarna där de är, och för att göra det så krävs det kreativitet och en vilja.  

”Eeh .. Vi försöker väl alltid få med så breda grupper som bara är möjligt helt enkelt så 

vara på platser där vi kanske inte har varit förut eller komma ut till dom platser där där 

planeringen för tillfället gäller till exempel om det är ett visst område som vi arbetar 

med så ska man kanske vara ute i det området eeh.. där får man ha lite fantasi för att 

komma ut till olika … ” (Informant 2) 

När informanten diskuterar skäl till att medborgardeltagandet inte är lika högt bland alla 
samhällsgrupper blir det tydligt att det finns en bild av att det finns ett behov att lämna de 
”skrämmande” kommunala lokalerna och att möta personer på deras villkor. 

”språkförbistring ibland helt enkelt att myndighetsspråket i Sverige är svenska å man 

kanske inte alltid förstår allt som är på gång i den kommunala världen så att säga. . Det 

finns också en slags.. en mental barriär kanske det finns ett litet,, gå till kommunhuset 

kanske inte är någonting som.. eh.. som man är van vid eller känner sig naturlig å hemma 

med.. […] det behöver ju inte bara gälla mellan svensk.. svenskar och invandrare så att 

säga utan det kan ju lika gärna vara svensk alla svenskar känner sig inte heller  hemma i 

kommunhuset till exempel” (Informant 2) 

Informant 1 är inne på samma spår: 

”en ensamstående arbetslösa kvinnan som inte har ja… som bor i en liten lägenhet 

knappt mäktar med sitt eget liv hur ska hon nånsin komma med samrådsmöten i ett 

kommunhus” (Informant 1) 

När informanterna diskuterar hur integration kan gynnas genom fysiska åtgärder så är det 
stadskärnan som står i fokus. Stadskärnan omnämns som stadens vardagsrum dit folk från alla 
områden måste ha goda möjligheter att kunna ta sig till, alltså fokus på en attraktiv stadskärna med 
bra och tillgängliga kommunikationer från resterande områden i staden. Att olika områden har 
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olika karaktär ses inte som något problematiskt och det är inte där de vill lägga ner sin energi. Något 
informanterna tar upp är hur det går att ändra människors rörelsemönster genom att förlägga 
attraktionspunkter i områden som normalt inte möts, och att det måste vara bra kommunikationer 
till den här attraktionspunkten så att alla har möjlighet att ta sig dit. Kommunikationer som alla kan 
ta del av verkar vara någonting som prioriteras högt. Vid nybyggnation så ses det dock som viktigt 
att bygga blandat så att det inte blir en bebyggelse för enbart en typ av människor. I ett exempel 
nämns hur vissa stadsdelar och kvarter byggs i Sundbyberg som enbart bebos av en typ av 
människor.  

Integration som resurs 
Båda informanterna betonar att integration inte är någonting som enbart gynnar de som ska 

integreras utan de talar även om de vinster den fysiska planeringen gör genom en lyckad integration. 

Informanterna resonerar så att fysiska planerare inte alltid vet vad som är bäst för stadens 

medborgare vilket innebär att en ökad integration och delaktighet i planeringsprocesserna skulle 

leda till ett bättre kunskapsunderlag för den fortsatta stadsutvecklingen.  

”men sen har vi även kunskapsperspektivet från vår håll… vi på stadsbyggnadskontoret 

kan inte allt om vad som är bäst för andra människor å då måste vi få synpunkter från 

alla håll.. å om då inte alla .. alla känner eller kan komma till tals i frågor så får vi inte 

med all kunskap..” (Informant 2) 

Informant 1 fortsätter på samma spår: 

”sen att man också får in flera aspekter synvinklar som vi professionella planerare inte 

kan ha för vi vet inte vad det innebär att bo på en plats eller jobba på en plats vi kan se 

på det utifrån på en karta liksom och vi kan tro att vi vet men vi vet egentligen inte var 

var går man och rastar sin hund va vilken är den snabbaste vägen till bussen” (Informant 

1) 

Informant 1 menar även att det finns andra fördelar med ökad delaktighet i planeringsprocessen: 

”just att man tar sig tid med dialog för det är i slutändan en vinst ändå eh.. i och med 

att det kanske inte överklagas planen då som det skulle gjorts om man inte kände sig 

delaktig”(Informant 1) 

Att de fysiska planerarna så uttryckligen betonar vilken resurs lokalbefolkningen är och att det är 

värt att ta de där extra stegen för att möta de ”andra” tolkar jag som att det är frågan om ett 

ömsesidigt möte.  
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Att undvika stigmatisering 
När det gäller vem det är som ska integreras och hur informanterna hanterar risken med att 

stigmatisera områden eller grupper av människor så visar de båda en medvetenhet kring den 

problematiken. Att utmåla vissa grupper eller områden som i större behov av integrering är 

någonting som de försöker undvika och det visar sig här i ett citat från informant 2: 

”Inte minst finns det dom mentala barriärerna också och det sitter ju inne .. folks huven 

egentligen […] om alla om alla säger att det här är ett problemområde så kommer folk 

att uppfatta det som ett problemområde och då kommer inte folket vilja flytta dit […]det 

är viktigt hur vi pratar om områdena också … just den här stigmatiseringen” (Informant 

2) 

Och fortsätter på samma spår flera gånger under intervjun: 

”Det finns en en fara i att få definiera särskilda problemområden också kan jag tycka så 

det kan man vara lite försiktig med också liksom ooh här ute just den stadsdelen här där 

måste vi lägga jättemycket för (paus 1s) eeh det kan vara stigmatiserande också att göra 

på det viset” (Informant 2) 

Informant 1 ser att integration är ett två-sidigt problem: 

”vi ser åt båda hållen liksom utan vi ska inte bara få in även såna som inte är lika 

välbeställda i dom fina områdena utan vi ska försöka att göra alla platser attraktiva även 

dom som inte upplevs som det idag eller som inte ens är det idag” (Informant 1) 

Informant 1 känner också ett behov av att bredda integrationsbegreppet till att inkludera mer än 

bara integration av invandrare. Det händer flera gånger under intervjun som i citatet här så vill hen 

betona att integration kan handla om åldersgrupper och också om att integrera olika funktioner i 

staden.   

”det handlar ju också om åldersgrupper och sånt så det är ju inte bara […] 

integrationsbegreppet i Sverige är ju på nåt sätt invandrare och svenskar liksom hur ska 

vi blanda dom om man ska hård dra det så är det ju så folk tänker.. […] för mig så är det 

så mycket mer med olika typer av funktioner […] ett sätt att blanda en stad så att den 

blir mer levande spännande och intressant och tillför ytterligare kategorier med 

människor” (Informant 1) 

Vid ett tillfälle i intervjun med informant 2 så kom vi in på frågan om boendesegregation och då 

nämndes det socioekonomiska som den största bestämningsfaktorn men att det också fanns 

boendesegregation som uppkom kulturellt, att personer med viss kultur valde att bo med andra 
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personer av samma kultur. Varpå jag frågade om det kunde ses problematiskt att det blev kulturellt 

segregerat och det svaret jag fick ses nedan. Jag tolkar det som att det visst ses som ett problem, 

kanske inte ett stort problem men att det ändå är önskvärt att blanda upp befolkningen. 

”Man ska ju vara väldigt försiktig med att utmåla det som ett stort problem tycker jag 

ändå att folk.. vad folk väljer att bosätta sig och att man inte är .. ehm.. tycker utan 

samhällets ansvarområde är ju att se till att det finns aa att det finns bra blandningar av 

bostäder så att man främjar integration. […] Nae men man ska vara väldigt försiktig med 

det här liksom att säga att det är ett problem och det är ett problem att folk bor där och 

att de det tycker jag att man ska vara försiktig med att uttala sig om egentligen ehm.. 

men visst asså om folk inte möts och det finns en ett upplevt hinder för att mötas också 

vad det än nu består i så är det hindret ett problem i så fall om man känner att man inte 

hör hemma i vissa stadsdelar på grund av någonting som vi har byggt i stan då är det ett 

problem” (Informant 2) 

Det är tydligt att informanterna inte vill tala om vissa områden som speciellt problematiska eller 

koppla integration till en fråga om invandrare. Det finns en vilja att inte stigmatisera, och de pratar 

om att det kan leda till mentala barriärer, fördomar som styr bilden av områden. Speciellt informant 

1 kände ett behov av att bredda begreppet och inkludera demografisk integration samt fysisk 

integration i form av blandade funktioner i stadsrummet. Att informant 1 är mer inne på den fysiska 

utformningen tänker jag är en följd av bakgrunden som arkitekt. Men trots den här medvetenheten 

så tolkar jag deras tveksamma svar som att de ändå ser de här socialt utsatta områdena som de inte 

vill peka ut som problemen.   

Sammanfattning av empirin 
I den här delen av kapitlet så sammanfattar jag vad det är det empiriska materialet visar, hur de 

fysiska planerarna resonerar kring begreppet integration. Informanternas grundförståelse för 

integrationsbegreppet är slående likt där båda menar att integration är att medborgarna har 

möjligheten att vara delaktiga och att ha rätt till sin stad oavsett bakgrund. Delaktighet och 

integration tycks vara samma sak. Att staden inte är integrerad ses som ett demokratiproblem och 

en grogrund för utanförskap som i sin tur leder till destabilisering av samhället, i ett exempel lyfts 

bilbränder fram. Om bristen på integration ses som någonting som leder till utanförskap och 

otrygghet så är en integrerad stad istället något som ses som något attraktivt. Den är dynamiskt och 

blandad. Informanterna lyfter fram två viktiga verktyg för att gynna integrationen, främst dialogen 

med medborgarna och sedan även rena fysiska åtgärder. När det gäller att skapa en dialog med 

medborgarna så betonas vikten på att få med de som inte brukar höras. Är det ett projekt i ett 

område så måste planerarna vara kreativa och hitta på nya lösningar att ta sig till medborgarna för 
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att de ska kunna göra sina röster hörda. Det räcker inte med samråd. Delaktighet ses som något 

centralt i intergrationsbegreppet. De fysiska åtgärderna ska riktas in mot att bryta ner barriärer, 

förlägga attraktionspunkter i områden för att locka folk dit och för att binda samman staden ställs 

det höga krav på bra kommunikationer alla kan nyttja. Det finns en bild av stadskärnan som stadens 

vardagsrum, det är där möten ska ske, alla ska känna sig välkomna i stadskärnan. Det läggs mindre 

vikt vid att alla områden ska vara likvärdiga, och det här skulle kunna ses som att boendesegregation 

till viss del tillåts så länge invånarna möts någon annanstans. De fysiska planerarna vill se integration 

som en resurs, där högre delaktighet bland de som står utanför samhället gagnar arbetet med att 

skapa planer. Vidare finns det en klar medvetenhet om att inte utmåla specifika områden som 

problemområden för risken att de stigmatiseras. De pratar om att mentala barriärer måste brytas 

ner på samma sätt som fysiska.  

JÄMFÖRELSE MED BOVERKET 
Min första reaktion på sammanfattningen av intervjuerna är hur lik den är Boverkets syn på 

integrationen och vad det är den fysiska planeringen kan göra. Skulle jag göra en punktlista så skulle 

den kunna se exakt likadan ut. Om det innebär att Boverket är väldigt tongivande för den svenska 

planeringen eller om det innebär att det helt enkelt är de planeringsideal som gäller idag kan den 

här studien inte svara på. Men det visar att planeringsvärlden är relativt enspårig och att en fysisk 

planerare formas av sin kontext. 

TOLKNING AV ANDRA GRADEN – VILKEN TYP AV 
INTEGRATION? 
I det här kapitlet kommer det empiriska materialet att tolkas med hjälp av den teoretiska 

referensram som byggts upp i tidigare kapitel. Det kommer ske genom att ställa två frågor till 

materialet som kommer från den teoretiska referensramen. Dessa är: 

- Vilken typ av integrationsmodell förespråkas?  

- Vilken typ av integration kan gynnas genom fysisk planering? 

Genom att svara på de här frågorna så kan studiens frågeställning besvaras. För att förstå det här 

kapitlet krävs det av läsaren att denne läst föregående kapitel, Tolkning av första graden – en första 

genomgång av empirin. 

Vilken typ av integrationsmodell förespråkas? 
De integrationsmodeller som det syftas på är givetvis Giddens (2006) tre modeller: assimilation, 

smältdegel och kulturell pluralism (som finns beskrivna i uppsatsens tredje kapitel).    
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Redan när informanterna definierar integration tolkar jag det som att de överger tanken på att 

integration handlar om assimilation. Assimilation som handlar om att minoriteten anpassar sig till 

majoriteten, det stämmer inte överens med att alla oavsett bakgrund ska ha rätt till staden. Det går 

ju å andra sidan att hävda att alla assimileras oavsett bakgrund så det vara en något naiv tolkning. 

Det finns en vilja hos informanterna att möta alla medborgare på deras villkor, ett exempel som 

kommer upp är när medborgarna inte kan svenska så ska de försöka mötas på deras eget språk. 

Den här hållningen tyder på att det inte är assimilation som är den föredragna integrationsmodellen, 

utan verkar handla om viljan att skapa ett ömsesidigt respektfullt mötande.   

Ett citat som verkar luta mer åt kulturell pluralism är det här av informant 1: 

nu har vi många muslimer till exempel och då kanske kvinnorna behöver egna områden 

i parken å sitta på till exempel ja… man måste liksom på nått sätt följa med i hur vårt 

samhälle utvecklas vilka människor som bo som är här och försöka få med så många 

som möjligt.. det tycker jag (Informant 1) 

Det beskriver hur det kan finnas ett behov av att se över de sätt som parker idag används på för 

att tillgodose ett behov hos en kulturell minoritet. En annan aspekt som skulle kunna tyda på en 

hållning av kulturell pluralism är tanken om stadens kärna som ett vardagsrum för stadens invånare. 

Tanken att det är i stadens kärna man möts men ute i områdena finns inte behovet av i alla fall 

rumslig integration. Det stämmer överens med den hållning gällande att segregation baserad på 

etnicitet inte ansågs vara speciellt problematisk. Om jag skulle måla upp en stad av den här 

beskrivningen så skulle det vara en stad som låter olika kulturer leva skilda från varandra i stadens 

ytterområden för att sedan mötas inne i stadens centrum. Nu är det här förmodligen en överdriven 

bild av vad mina informanter menade men genom att dra det till sin extrem blir 

integrationsmodellen tydligare för mig. Sätter vi det i den svenska kontexten så är det svårt att säga 

om det ens går att prata om försök till kulturell pluralism då vi snarare har ett motsatsförhållande 

mellan svenskar och invandrare när det gäller bostadssegregationen, och ”invandrarkulturen” är 

knappast en enhetlig kultur. Jag tänker att för riktig kulturell pluralism krävs det tillräckligt starka 

och stora kulturella grupper för att upprätthålla sina kulturer och det är jag tveksam till om det 

finns i Sverige idag.   

Här är ett citat som beskriver en hållning som också lutar åt kulturell pluralism:  

”Jag tror inte att man .. jag tror inte att man kommer komma ifrån att vissa områden 

kommer se lite olika ut och va lite trots allt är det ju så att att de flesta som rör sig i ett 

visst område kommer vara dom som bor där och ha sin hemvist i området så är det ju.. 
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ehm.. så det allra viktigaste är väl i så fall att i en sån stad att kommunikationerna in till 

det som är stadens vardagsrum som är centrum..” (Informant 2) 

De fysiska åtgärderna handlade om att skapa en stad med blandade funktioner, bryta barriärer och 

skapa incitament för invånare i staden att ta sig till områden som de normalt inte åker till med hjälp 

av en bra och lättillgänglig kommunikation. Jag tolkar det som en ansats mot integrationsmodellen 

smältdegel. I den attraktiva blandade staden skapas en ny dynamisk, spännande stadsmiljö. Det 

talas om en framtid där något nytt skapas, en sammansmältning av kulturer som interagerar med 

varandra. Det handlar om att bryta barriärer och inte att skapa dem, skapa en stad vars områden 

lättare flyter in i varandra, något som låter som en önskan mot ett ömsesidigt utbyte av kulturer. 

Majoritetssamhället och minoritetssamhället ska mötas.  

Att säga vilken typ av integrationsmodell som de fysiska planerarna strävar efter är svårt, i den här 

analysen kommer jag inte fram till ett entydigt svar. Det går dock att utesluta assimilation och säga 

att det är en fråga om integrationsmodeller av smältdegel eller kulturell pluralism. 

Vilken typ av integration kan gynnas av fysisk planering? 
Den här frågeställningen tar sin grund i Westins (1999) tre typer av integration som beskrivs i 

kapitel 3, ekonomisk, politisk och social integration. Så som jag har tolkat det empiriska materialet så 

kan den fysiska planeringen gynna alla tre kategorier av integration, men det är vissa som gynnas 

mer än andra.   

Den sociala integrationen är den typ av integration som jag kan se den fysiska planeringen har mest 

möjlighet att gynna. Den sociala integrationen som handlar om att mötas över kulturella och etniska 

gränser. Många av de fysiska åtgärderna som informanterna diskuterar har att göra med att skapa 

just möten i stadsrummet. Den blandade staden, mötesplatser men kanske mest tydligt är när de 

föreslår attraktionspunkter i form av verksamheter som lockar folk att röra sig över 

områdesgränser. Själva syftet med det här är att motverka fördomar och att få människor att mötas.   

”en sån sak som att man förlägger någonting som är attraktivt för alla till en viss stadsdel 

eller nånannanstans så att folk från andra ställen tycker att det är naturligt att ta sig dit” 

(Informant 2) 

Fortsätter vi den sociala integrationen så finns det även en till faktor som den fysiska planeringen 

kan göra och det har med medborgardialogen. Om medborgardialogen förs på sådant vis att det 

uppmanar till ett möte mellan folk med olika kulturell bakgrund så gynnar det den sociala 

integrationen. Precis som den ena informanten pekar på i det här exemplet:  
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”man måste ju arbeta på plats liksom uppsökande på olika sätt eh… försöka hitta såna 

personer som spelar en roll som kanske har en viktig roll i det kan vara på fritidsgården 

eller på biblioteket eller på skolan eller vad det nu än är dom kan man ju försöka 

identifiera och via dom sen hitta olika grupper så att man får med dom som man aldrig 

nånsin skulle få med annars liksom och sen så måste man göra det lite på deras villkor 

dårå som i Hallonbergens fall då var vi ju i centrum vi hade ju workshoppar på såna tider 

så att faktiskt alla kunde komma och man fick ta med sig sina barn eh.. ja liksom täckte 

in vi va vi var till exempel ett antal helger i rad vi förla dom här workshopparna på såna 

tider när man räknar med att alla kan komma och eh.. och att man har olika tider för 

den delen också så att man täcker in så många som möjligt” (Informant 1) 

Den politiska integrationen handlar om att medborgarna är representerade i den politiska sfären, 

partipolitik, föreningsliv eller annan verksamhet som på ett eller annat sätt utgör en maktfaktor i 

samhället (Westin, 1999: 58). Det enda sättet jag kan se att den fysiska planeringen kan göra 

någonting åt det här är om medborgarna får en chans att bestämma om hur deras stadsdel ska 

utformas. Det står klart att de fysiska planerarna förespråkar en dialog, och en väl tilltagen dialog 

som det verkar men frågan om vilken grad medborgarna kan påverka är obesvarad. Som det verkar 

i det empiriska materialet så är dialogen mer till för att förankra idéerna än att faktiskt innebära 

någon form av medbestämmande, vilket också ligger i linje med vad Boverket säger.   

”men när man verkligen vill ha med sig dom ha med sig deras synpunkter eh.. för att 

det måste man komma ihåg det kan vara jobbigt det kommer mycket synpunkter som 

man måste hantera och det kan ta tid men jag tycker att det måste få ta tid om det är 

känsliga platser på olika plats eeh.. just att man tar sig tid med dialog för det är i 

slutändan en vinst” (Informant 1) 

När det gäller den ekonomiska integrationen som rör medborgarnas tillträde till arbetsmarknad och 

den offentliga sektorn på samma villkor som majoritetsbefolkningen finns det fysiska åtgärder som 

kan underlätta integration (Westin, 1999: 57). Genom att planera för att arbetsplatser är 

lättillgängliga för alla blir det också en arbetsmarknad som är mer lättillgänglig på ett sätt.  

”det här med arbetsplats till exempel det är ju viktigt att .. att kommunikationerna från 

alla stadsdelar är ungefär lika goda att det finns möjligheter att ta sig ta sig in till stan till 

exempel att det finns cykelbanor att det finns kollektivtrafik från likvärdigt sätt annars 

är vi ju olikvärdiga” (Informant 2) 

När det gäller typer av integrationer som gynnas av den här typen av fysisk planering så är det social 

integration som är den största nyttodragaren. Men det är kanske naivt att tro att den fysiska 

planeringen kan påverka mer på de andra områdena. Här kommer ett avslutande citat som pekar 
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på att det här bara är ett stadsbyggnadsperspektiv, att det finns andra aktörer som måste hjälpa till 

för att det ska bli en bra och fungerande integration: 

”det är det stadsbyggnadsperspektivet men att vi inte står ensamma i detta utan det 

här är en fråga som berör hela samhället och det handlar om ekonomi och det handlar 

om om sociala förutsättningar också och det här måste gå hand i hand så det är väldigt 

viktigt att kommunerna att dom olika instanserna i kommunen verkligen samverkar med 

varandra att det inte blir det här stuprörstänket” (Informant 2) 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Syftet med den här studien har varit att studera hur integration förstås och arbetas med inom den 

fysiska planeringen. Det empiriska material som insamlats i en kvalitativ intervjuundersökning har 

analyserats utifrån en hermeneutisk tolkningsprocess. Det analysen har undersökt är hur den fysiska 

planeringen ser på hur integrationen ska gå till, vilken integrationsmodell och vilken typ av 

integration som den fysiska planeringen kan hjälpa till att främja. I det här kapitlet sammanfattas 

de viktigaste slutsatserna och knyts an till studiens frågeställningar: vilka föreställningar om integration 

finns det i den fysiska planeringen? och hur arbetar de fysiska planerarna med integration? 

Den första frågan i frågeställningen är också den fråga som går snabbast att svara på då jag väljer 

att svara på det sätt mina informanter svarade på frågan om vad integration är. Mina informanter 

var rörande överens om att integration handlade om att var och en oavsett bakgrund skulle ha rätt 

till staden. Vad innebär nu rätt till staden? Nyckelordet här är delaktighet, genom att medborgarna 

är delaktiga så visar de att de utnyttjar sin rätt till staden och de är därmed integrerade. Motsatsen 

till integration var att inte vara delaktig och det ansågs vara ett demokratiskt problem. Delaktighet 

= integration. 

Den andra frågeställningen kräver ett lite längre svar då det visar sig finnas flera olika sätt att arbeta 

med integration på. På en mer övergripande nivå går det att säga att de fysiska planerarna arbetar 

med integration på ett sätt där integrationsmodellerna kulturell pluralism och smältdegel används. 

Genom fysiska åtgärder fokuserar de på att bryta fysiska barriärer, blanda funktioner i stadsdelar 

och lokalisera attraktionspunkter i olika områden för att skapa incitament för ökad rörelse mellan 

stadens olika delar. Det här gynnar social integration då möten mellan olika kulturer och grupper 

ges förutsättningar för ske. Det finns även ett mått av ekonomisk integration här då blandade 

funktioner kan innebära mer arbetsplatser i närområdet vilket underlättar för individer att ta sig till 

jobbet. En viktig aspekt av de fysiska åtgärderna som lyfts fram är vikten av bra och tillgängliga 

kommunikationer. Ett annat sätt som de fysiska planerarna arbetar med integration är genom att 

föra dialog med medborgarna. Här menar de på att det inte räcker till med enbart samråd utan det 
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måste till kreativa lösningar för att möta alla olika grupper i samhället. Att ta dialogen till dem 

innebär att mer kunskap kommer in i planeringsprocessen och att fler medborgare får möjlighet 

att påverka utvecklingen i sina närområden. Det gynnar den sociala och den politiska integrationen.  

Den fysiska planeringen är viktig och har kraftfulla verktyg för att hjälpa samhället på väg mot 

integration. De kan inte göra allt men med samarbete i andra instanser i samhället kan grunden för 

ett integrerat samhälle läggas.  

KRITISK DISKUSSION AV FRÅGESTÄLLNINGEN OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE 
FORSKNING 
När jag har gått igenom mitt empiriska material så har jag slagits över hur likt det Boverket säger 

och det mina informanter säger är. Det är i det närmaste identiskt och ger inte direkt underlag för 

någon kritik av sättet integrationen i teorin ska gå till. Boverket och de fysiska planerarna är överens 

om att integration är någonting eftersträvansvärt och ser farorna med utveckling åt andra hållet. 

Trots det så ser verkligheten ut så att klyftorna blir större i samhället och personer som lever i 

utanförskap ökar. Med den nuvarande frågeställningen har jag inte lyckats fånga komplexiteten av 

integrationsfrågan och hur det fungerar i verkligheten vilket gör mina slutsatser något oinspirerade. 

Det finns en diskrepans mellan teori och praktik där Boverkets och de fysiska planerarnas vilja inte 

går igenom i verkligheten. Även om fysiska planerare arbetar för att få till en blandad stad både 

etniskt och socioekonomiskt så är det i slutändan i verkligheten att marknaden inte har samma idé. 

Det är ett långt språng mellan teori och praktik i det här fallet. I en framtida studie kring samma 

ämne hade jag valt att undersöka vilka strategier det finns för att möta verkligheten, och hur de 

strategierna fungerat i verkligheten. När det är så många olika faktorer som styr integration eller 

inte integration som diskriminering, bostadsmarknad, arbetsmarknad, vad är den fysiska 

planeringens roll i det hela? 

När jag inledde det här arbetet hade jag en bild av att det skulle bli mer fokus på etnisk integration. 

I den forskning jag läst och i rapporter från Boverket så verkade stor fokus läggas på den etniska 

segregationen och jag antog att det skulle bli detsamma i den här studien. Eftersom medvetenheten 

runt hur stigmatiseringen kan öka genom att fokusera på just en grupp människor (i det här fallet 

invandrare) visade sig vara väldigt stor bland de jag intervjuade i den här studien så undveks den 

frågan. Nu i efterhand hade jag ändrat frågeställningen för att mer specifikt behandla just 

svårigheterna med ökat utanförskap, för att slippa de här generella svaren som ofta har varit fallet 

i mina intervjuer i den här studien. Så för vidare forskning hade jag föreslagit en mer offensiv studie 

som väljer ut ett specifikt problem med bristen på integration och undersöker vad det är som 

hindrar en förbättring. Det hade också varit intressant att se mer forskning på ämnet om 
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stigmatisering av utsatta områden och en undersökning som tittar på vilka strategier det finns som 

lösa den problematiken. 
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BILAGA 1.  

Intervjuguide 
Syfte med intervjun är att undersöka hur fysiska planerare vid ett stadsbyggnadskontor 

begreppet integration. Genom att ta reda på hur de förstår, arbetar och använder begreppet vill 

jag kunna besvara min frågeställning som den här studien bygger på.  

Informera om: 

1. Presentera dig själv. Dina studier, samt syftet med intervjun och uppsatsen. 

2. Fråga om anonymitet är något som önskas. Föreslå att titlar används istället för namn. 

3. Fråga om informanten vill ha en sammanställning efter intervjun. 

4. Fråga om ljudinspelning är okej. 

5. Berätta om hur intervjun kommer gå till. Att det kommer vara öppna frågor och 

informanten uppmanas att prata på.  

Introducera informanten. 

16. Vad arbetar du med och hur länge har du arbetat på kommunens 

stadsbyggnadskontor? 

17. I ert arbete med att utforma planer och riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas, är 

integration någonting som ni jobbar med aktivt? 

Allmänt om integration 

18. Integration är ett begrepp som kan betyda lite vad som helst. Vad betyder integration 

här på stadsbyggnadskontoret? 

a. (Är det en process för att nå ett mål? Vad är i så fall målet?) 

b. (Vid behov förklara att integration utifrån ett samhällsperspektiv) 

19. Vilka är de viktigaste aspekterna för en lyckad integration? 

a. (Ekonomisk, social och politisk integration?) 
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20. Vilka mål och riktlinjer följer ni i ert integrationsarbete? 

a. Hur ser de ut? 

21. Anser du att det är viktigt att arbeta med integration inom fysisk planering? 

a. Om ja, varför? 

b. Om nej, varför inte?  

Problem 

22. Vad är tecken på en misslyckad integration? Finns det några exempel på det i 

kommunen?  

a. (Ex: demokratiunderskott, brist på delaktighet.) 

b. (Boendesegregation, utanförskap) 

c. (Grund för fördomar) 

Orsaker 

23. Varför är det brist på delaktighet? 

24. Varför är det boendesegregation? 

Lösningar 

25. Hur kan man motverka demokratiunderskott? Hur arbetar ni?  

a. Vilka verktyg kan en planerare ta till? 

i. (Samråd?) 

26. Hur kan planeringen påverka boendesegregation? Hur arbetar ni? 

a. Fysisk planering? 

Skiljer sig integrationsarbetet på de olika plannivåerna? 

27. Hur ser det ut på översiktlig planering 

28. Detaljplan? 

29. Visionsarbete? 

Sista frågan 

Är det något du vill tillägga? 

 


