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Sammanfattning 
 

Integration är ett mångfacetterat begrepp och kan behandlas ur flera perspektiv. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur Karlstad implementerar integrationsstrategier inom fysisk 

planering och hur Karlstad kommun förhåller sig till den unika platsens förutsättningar. Utifrån 

studiens empiriska och teoretiska material ska vi undersöka hur samhällsplanerare arbetar i 

Karlstad kommun för att främja för en integrerad stad inom fysisk planering och 

integrationsstrategiers implementering.  

Denna studie har genomförts genom en kvalitativ intervjumetod. Frågeställningar och syfte ska 

grundas på litteratur och dokument med utgångspunkt av integration. Datainsamling skedde via 

en intervju på stadsbyggnadskontoret i Karlstad med samhällsplanerare från Karlstad kommun. 

Tolkningen av integration belystes av en ”mix” inom den fysiska planeringen. Detta innebär att 

man planerar för att uppnå en blandad befolkning i Karlstads olika stadsdelar. Detta skulle 

genomföras med exempelvis en tydligare struktur på bostadstyper och att utveckla de befintliga 

bostadsområdena. Komplexiteten inom samhällsplanerarens roll för ett integrerat samhälle 

tydliggjordes där det fria valet av skola, etnicitet och socioekonomiska synvinklar 

problematiserar integration inom samhällsplanering. 

 

Avslutningsvis kan man dra slutsatsen att studiens material visar att integration alltid finns med 

i planarbeten men möjligtvis inte i den mån den bör tas, då det ställs allt mer krav på fysiska 

planerings utformningen av det offentliga rummet. Karlstad kommun tar 

integrationsproblematiken som ett stigande problem i samhällsplaneringens arbete. Samtidigt 

är det en väldigt begränsad sektor då kommunen inte har full styrning över vilken typ av bostad 

som byggs, men även vart människor väljer att bosätta sig. Därav är implementeringen av 

integration problematiskt på grund av målkonflikter mellan aktörer och människors fria vilja 

för bosättning. 

 

Nyckelord: Integration, implementering, samhällsplanering, Karlstad kommun 
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Inledning   

I dagsläget är begreppet integration aktuellt och det berör människor i stor utsträckning. I 

modern tid pratas det mycket i media om globalisering och hur människor förflyttar sig över 

landsgränser. Ett exempel på en konsekvens som uppstår när det sker stora folkförflyttningar är 

att grupper riskerar att bli segregerade ifrån samhället, vilket är ett allvarligt problem som har 

blivit större i dagens samhällsstruktur. Motsatsen till segregation är integration, utan 

segregation går det ej tala om integration då båda begreppen är beroende av varandra. 

 

I Planeringens grunder beskriver Nyström att flertal kommuner och utvecklingsplaner inom 

regioner anser att segregation är ett växande samhällsproblem som måste hanteras. Nyström 

skriver att segregation innebär en uppdelning av det fysiska rummet och stadens olika 

funktioner (Nyström, 2012) I Karlstad kommuns översiktsplan när de skriver om integration 

hänvisar de till de två stora handelsområdena Bergvik och Välsviken och benämner ej övrig 

integration i Karlstad kommun. Därför anser vi att detta är ett intressant ämne att göra en 

undersökning hur Karlstad kommun implementerar integrationsstrategier på lokal nivå och 

kommunen förhåller sig till nationella nivå 

  

Ett stort utbud av samhällsfunktioner som ska skapa närhet och tillgänglighet för medborgarna 

som ska leda till ett integrerat samhälle. Med vilka verktyg kan en samhällsplanerare använda 

för att skapa ett integrerat samhälle. Syftet med denna uppsats är att undersöka den unika 

platsens förmåga att implementera integration till den fysiska planeringen, genom det främja 

en integrerad stad med hjälp av platsens unika förutsättningar. I arbetet är våra målsättningar 

att studera Karlstad kommuns arbete för att främja en integrerad stad och hur kommunen 

implementerar integration i den fysiska planeringen. 
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Problembild 

De senaste årtionden så har problematiken angående segregation diskuteras i en större 

omfattning som ett allt större samhällsproblem. Inom den politiska sfären har det uppstått allt 

mer förebyggande arbeten för att belysa integrationsprojekt som ska resultera i en positiv 

utveckling.  

 

Ett exempel som Forsberg anger i boken Planeringens utmaningar och tillämpningar är att 

regeringsarbete inom storstadsdelegationen har som mål att minska etnisk, samt sociala 

segregation och att det ska arbeta för ett jämlikt samhälle.  

Inom samhällsplanering är skapandet av levande miljöer i det fysiska rummet en viktig 

utgångspunkt inom fysisk planering (Forsberg 2008). 

  

I nutid har även planeringsstrategier förändrats från att det ursprungligen gjorde bebyggelse i 

förorten, till att bygga en stad “inåt”. Detta ska resultera i en modern planeringsstrategi som 

skapar en stadsmiljö som är levande genom exempelvis förtätning av befintliga byggnader 

(Forsberg, 2018). Även regeringen har uppmärksammat detta genom att ha delegerat ett 

uppdrag till Boverket om en kunskapsöversikt som innebär inom fysisk planering, att det ska 

tas hänsyn till hållbarhetsperspektiv och genom planering som verktyg för att åtgärda 

segregation och skapa ett främjande av ett integrerat samhälle. Det är även något som Nyström 

skriver om att många kommuner och regioner har tagit hänsyn till segregationen som ett 

växande problem i översiktsplanering (Nyström, 2012).   

  

Människors aktiviteter är format utifrån de befintliga miljöerna i städer och förorter, därav är 

de alltid närvarande i ens vardagsliv. Därav blir kunskapen om samspelet mellan den fysiska 

miljön och människan en viktig faktor för att bedriva samhällsutveckling (Forsberg, 2008). 

Inom den fysiska planeringen ger lagen konkreta hänvisningar hur olika aktörer ska ta hänsyn 

till planläggning av mark- och vattenområden. I regeringens uttalande om godkännandet av den 

nya PBL ska lagen vara ett huvudverktyg för att främja en hållbar samhällsplanering. Ur kapitel 

två, paragraf tre, i Plan-och bygglagen skriver de (Nyström, 2012). 
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“En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper. Det här stycket syftar på att vi ska planera så att segregation av alla slag 

motverkas och att vi ska planera för social hållbarhet. I förarbetena till den nya lagen och i 

propositionen används inte begreppet segregation, utan planeringen ska syfta till integration” 

(PBL, kap.2, §.3).  

 

Inom samhällsplaneringens dagliga arbete ingår ett flertal områden som exempelvis 

stadsplanering, trafik och miljö. Samhällsplanerarens roll blir att arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling inom olika perspektiv (Forsberg, 2013). I vår studie har vi valt att undersöka 

hur den unika platsens förutsättningar möjliggör och begränsar samhällsplaneraren och 

implementeringen av integrationsstrategier. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur Karlstad implementerar integrationsstrategier inom 

fysisk planering och hur Karlstad kommun förhåller sig till den unika platsens förutsättningar. 

Frågeställningar 

1. Hur arbetar samhällsplanerare i Karlstad kommun för att främja för en integrerad stad 

inom fysisk planering? 

2. Hur arbetar samhällsplanerare i Karlstad med att implementera integrationsstrategier för 

att främja en integrerad stad? 

 

Begreppsdefinitioner  

 

Integration 

Begreppet integration är processen när något förenas med något annat. Det innebär att 

integration inte är att en person/personer ska anpassa sig till ett samhälle eller en kultur.  Det är 

att människan som varelse och samhället anpassar sig med varandra (NE, 2018). 

  

http://dod.mtm.se/play/fbf_0099.smil#rng_txt_0099_0026
http://dod.mtm.se/play/fbf_0099.smil#rng_txt_0099_0026
http://dod.mtm.se/play/fbf_0099.smil#rng_txt_0099_0027
http://dod.mtm.se/play/fbf_0099.smil#rng_txt_0099_0027
http://dod.mtm.se/play/fbf_0099.smil#rng_txt_0099_0028
http://dod.mtm.se/play/fbf_0099.smil#rng_txt_0099_0028
http://dod.mtm.se/play/fbf_0099.smil#rng_txt_0099_0028
http://dod.mtm.se/play/fbf_0099.smil#rng_txt_0099_0023
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Implementering  

Begreppet implementering syftar till de tillvägagångssätt att införa nya metoder i en befintlig 

verksamhet. Implementeringen är till för att kunna säkerhetsställa att de metoder som ska 

användas och hur de olika metoderna ska används på rätt sätt (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Bakgrund 

 

Nationella integrationsstrategier 

En av grundstenarna som är viktig i den svenska modellen är ett svenskt samhälle som håller 

ihop. Det är då av största vikt att segregerade delar i samhället får hjälp att bli inkluderade 

(Regeringskansliet, 2018). Regeringen gjorde den 1 januari 2018 en sammanställning i 

avseende hur det ska jobbas på lång sikt för att motverka segregation. Regeringen har då valt 

att utgå ifrån fem områden som reformprogrammet ska arbeta efter. 

  

➢ Stärka demokratin och stödja det civila samhället - Denna punkt så vill Regeringen stärka 

det demokratiska deltagandet i svaga socioekonomiska områdena, samt att Regeringen vill öka 

det kulturella i dessa områden och det ska satsas på idrotts- och ungdomsledare.   

    

➢ Bekämpa brottsligheten - Regeringen ska ge ett ökat stöd till polismyndigheten för att kunna 

ökad anställning av poliser. Det ska även sättas in nya områdespoliser för en ökad trygghet i 

utsatta områden trygghet. Samt att straffen för olika former av illegala handlingar ska skärpas.   

 

➢ Minska långtidsarbetslösheten - Regeringen vill få fram olika program för att få ut nyanlända 

och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden på olika sätt genom olika former av program.  

Samt att det ska ges studiestöd för att ge ökade möjligheter till att kunna utbilda sig för att kunna 

bli attraktiva på arbetsmarknaden. 
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➢ Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen – Regeringens mål är att upprusta 

och renovera befintliga hyresbostäder i socioekonomiska utsatta områden för att göra de mer 

attraktiva. Regeringen har även gett i uppdrag till Boverket att det ska lämnas ut stöd för att 

renovera upp uteplatser i utsatta områden.     

   

➢ Lyfta skolorna och elevernas resultat - Regeringen vill ge ökat stöd till skolverket så att 

kvaliteten på skolorna ska ökas.  

 

De ser att det är genom att anställa fler, men även att det ska satsas på speciallärare och 

specialpedagoger. Regeringen vill också att det ska satsas på skolor som är extra utsatta för att 

höja dem (Regeringskansliet, 2018).    

 

Dessa punkter är de riktlinjer som regeringen har satt upp som ska sträcka sig fram till 2025, 

för att motverka de segregerade delarna i samhället. Punkterna som har nämnts anser 

Regeringen ska vara ett bra verktyg som ska täcka stora områden inom segregationsfrågan.     

  

Karlstads integrationsstrategier 

I Karlstad har man som mål för kommunen att den ska vara en kommun med lika rättigheter 

för alla invånare, oberoende av individers bakgrund. Ur ett samhällsplaneringsperspektiv 

arbetar kommunen med integration på olika nivåer. Det som framkommer är att Karlstad ska 

skapa flertal mötesplatser och långsiktiga boendelösningar för alla grupper i samhället 

(Karlstad, 2018). I Karlstad översiktsplan har de beskrivet riktlinjer för boendeplanering, vilket 

ska resultera i att de ska uppnå målet med att människor ska kunna bosätta sig och ge dem 

möjligheten att växa inom Karlstad kommun.  

  

De generella målen för en utvecklad bostadsplaneringen inom Karlstads kommun bestämdes 

när kommunen arbetade fram bostadsplaneringsprogrammet 2007–2011. Ett 

bostadsplaneringsprogram innebär att man vill planera bra bostäder, samt att man lägger fokus 

på att skapa en god boendemiljö. Detta är en grundförutsättning som lägger fokus på kvaliteter 

och i slutändan kommer att påverka kommunens tillväxt (Karlstad kommun, 2013) 
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Därav blir Karlstads kommuns utvecklingsarbete av boendemiljöer en viktig ståndpunkt i 

kommunens fysiska strategiska plan för boendeplanering mot integration. 

Enligt tydliga riktlinjer för en förbättrad bostadsplaneringen anser Karlstad kommun är att de 

kan förbättra individers möjligheter och villkor för en hållbar och välmående kommun. Det 

framkommer även att kommunens riktlinjer inte endast angår nyproducerade bostäder, de vill 

även omarbeta de nuvarande, vilket är Karlstads kommuns majoritet av bostäder som finns i 

nuläget (Karlstad kommun, 2013) 

  

Slutligen ska detta bidra till kommunens vision “Livskvalité Karlstad 100 000” som ska vara 

en riktlinje på en önskvärd utveckling för kommunen. Genom att kommunen har tydliga 

strategiska hjälpmedel inom visionen önskar de att uppnå 100 000 invånare i Karlstad kommun 

2030. Inom denna vision har de fyra grundstenar, (Karlstad kommun, 2018) 

  

➢ En attraktiv stad som växer - Karlstad kommun har som mål att etablera en attraktiv bostad- 

och utbildningsort där de lägger fokus på att mötet mellan människor skapar utveckling. 

 

➢ En stad för alla - Inom denna punkt syftar Karlstad kommun att man ska känna sig trygg 

och välkomnande för att medborgarna vill stanna i kommunen oberoende i livets olika skeden.  

 

➢ Den goda gröna staden - Karlstad kommun arbetar aktivt med ett hållbart perspektiv inom 

miljöperspektivet där man har som mål att uppnå en stad som bidrar med positiva tänkande 

kring ekologi.  

 

➢En kommun i gott skick - Här syftas det på att Karlstad kommun ska vara en plats med bra 

service och stabil ekonomi som ska locka människor och företag för etablering som ska hjälpa 

kommunen att expandera på marknaden.  

  

Forsberg skriver om befolkningen ej har en stabil struktur kan det bidra till ett komplext 

problem för planeringen inom den fysiska och den sociala miljön på en lokal nivå. Om det fanns 

en tydlig befolkningsstruktur skulle det underlätta bebyggelsen av bostäder och samhällsservice 

(Forsberg, 2013,).  
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Eftersom samhället idag är präglat av förflyttning innebär det för en planerare att förstå 

flyttbeteende. Inom befolkningsstrukturen mellan glesbygd, städer och regioner finns det även 

en rumslig obalans vilket bidrar till en problematik inom samhällsplanering. Detta tar sig i 

uttryck i miljöns rumsliga segregering som är kopplat till klyftor inom ekonomiska, ålder, kön 

och etniska bakgrunder. I en förflyttningspräglad tid försvårar det segregationen. En stor andel 

av den moderna planeringen innebär att man ska försöka minska segregationen men 

svårigheterna för planeringen är att forma hållbara integrationsstrategier för att främja en 

hållbar planering (Forsberg, 2013)  

Ett exempel är att man kan observera inom den fysiska planeringen är att det kan finnas olika 

prioriteringar vem man planerar för i Karlstad kommun. Inom samhällsplanering är ett av 

grundmålen att tillfredsställa alla människors behov. I Karlstad byggs det exempelvis mycket 

bostäder och i Översiktsplanering kan man läsa att de har valt att fokusera på att etablera en ny 

marknad i Inre Hamn istället för de östra och västra delarna i Karlstad (Karlstad kommun, 2013) 

Detta kan innebära en nedprioritering för de andra områden i Karlstad.  

Ur ett integrationsperspektiv kan detta leda till att man söker efter viss typ av människa som 

ska integreras till Karlstad medans resterande delarna av Karlstad kan bli nedprioriterade och 

därmed leda till segregation.   

 

Karlstad kommuns handlingsutrymme  
I en kommunal verksamhet är det kommunens ansvar att planera och planlägga nyttjandet av 

mark och vatten. Kommuner måste leva upp till de krav som styrdokumenten påpekar, det vill 

säga att ens planläggning baseras på Plan-och bygglagen och Miljöbalkens riktlinjer. Detta 

innebär att bebyggelse ska planeras utifrån riktlinjer som är lämpligt för bebyggelsens ändamål. 

Resultatet av detta blir att kommuner ska redovisa en risk- och sårbarhetsanalys där det ska 

belysa vilka externa risker kommunen står inför (Karlstad kommun, 2012). 

Karlstad kommun har ett begränsat handlingsutrymme då risk- och sårbarhetsanalysen hindrar 

den fysiska planeringen. Det är flera faktorer som kommunen måste ta hänsyn till när det ska 

exploateras nya områden, eller till och med när det ska exploateras på befintliga områden. Med 

tanke på att Karlstad ligger placerat i utmaningen av Klarälven när den rinner ut i Värnen så 

tillkommer det stora översvämningsrisker samt rasrisker som kommunen måste ta hänsyn till. 

Samt att kommunen måste ta hänsyn till den befintliga bebyggelsen och infrastruktur (Karlstad 

kommun, 2012).  
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Avgränsningar 

I Lena Grip avhandling Likhetens rum - olikhetens praktik, beskriver hon integration som ett 

mångfacetterat begrepp 

“Begreppet integration kan beröra väldigt många olika frågor inom väldigt skiftande områden. 

Det kan handla om integrering av ett perspektiv, om könsintegrering i arbetslivet, om 

integrering av företag, vara en matematisk term och så vidare.” (Grip, 2010, s.10) 

  

Vårt fokus kommer därav att ligga på att undersöka hur Karlstad kommun på lokal nivå 

implementerar nationella integrationsmål inom samhällsplanering för att uppnå en hållbar stad. 

Vi har även valt att undersöka integration inom samhällsplanering som ett öppet ämne då vi var 

öppna för olika tolkningar av integration inom samhällsplanering. Att endast fokusera 

exempelvis på boendesegregation kan möjligtvis exkludera andra viktiga tankar eller teorier 

om planeringens tyngdvikt vid integrationsarbete i Karlstad kommun.  

Tidigare forskning & Teori 

  

Tidigare forskning 

Trots än att det finns forskning om segregationsproblemet så finns det fortfarande 

kunskapsluckor kring segregation. Inom forskningen så finns det fortfarande luckor om 

karaktäriseringen av segregationsprocesser och dess dynamik, mekanismer inom 

marginaliserade orter. Boverket har uppmärksammat problematiken och att det behövs mer 

forskning angående processer och metoder för att analysera, samt bryta segregationen.  

 

De konstaterar även att kommuner inte tar hänsyn till den fysiska stadsplaneringen, som kan 

motverka segregationsproblematiken (Nyström, 2012). När forskare diskuterar 

segregationsproblemet så menar vissa att utsatta socioekonomiska områden bidrar till en ökad 

segregation. Kritiken som riktar sig emot detta synsätt är att det blir en stigmatisering av de 

individer som bor i dessa områden och själva området (Forsberg, 2008). Resultatet av den 

bristande kunskap inom segregationens blir att komplexiteten om förhållandet mellan 

människor och till den fysiska miljön. 
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Teori om implementering 

Teorin baseras på att den unika platsens förutsättningar för en integrerad stad ser olika ut, och 

hur de lokala aktörerna implementerar integrationsstrategier från nationell till lokal nivå. Vi vill 

även undersöka samhällsplanerarens roll inom politiska beslut i implementeringsprocessen. 

 

Rothstein skriver att implementering är ett bristande ämne då det saknas forskning på goda 

resultat ifrån implementeringsresultatet och den nuvarande forskning framhäver negativa 

resultat ifrån implementeringsprocesser. Det framkommer även i boken Politik som 

organisation att det finns olika perspektiv på hur man kan beskriva implementering (Rothstein, 

2014) 

 

Traditionella värderingar  

Rothstein beskriver tre olika perspektiv. Det första handlar om att traditionella värderingar som 

styr implementeringen. Inom detta perspektiv beskrivs det att få personer med makt, i form av 

människor som besitter i en beslutfattande roll.  Beslutfattaren ska sedan ha en underordnad 

som genomför deras beslut (Rothstein, 2014). Inom denna teori kan man se ett samband mellan 

aktörer i implementeringsprocessen där den överordnade representeras som kommunen och 

samhällsplaneraren som genomförande av beslut. I detta fall innebär det att samhällsplaneraren 

blir ett redskap för det överordnade organet (Rothstein, 2014). Problematiken som kan dyka 

upp för samhällsplanerare kan ses som en neutral roll och styrs av politikers beslut.  

 

Som en samhällsplanerare har man kunskap inom flertal områden och bör ge synpunkter på 

politikers åsikter då det kan finnas bristande kunskap i det politiska beslutet. Vid utförandet går 

det att se samhällsplaneraren som ett redskap för att implementera beslut i samhället. 

 

Gräsbyråkrat  

Det andra perspektivet som presenteras är gräsbyråkrater som beskrivs att människor har en 

profession i ett yrkesområde där man har en direktkontakt med människor när man arbetar. Ur 

ett samhällsplaneringsperspektiv kan man se en samhällsplanerare som en gräsbyråkrat då 

planeraren är kunnig i sitt yrkesområde.  
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Oftast brukar tjänstemännen vara den slutliga fasen inom implementeringsprocessen. I denna 

fas brukar man tala om att lagar och regler ska tolkas i samband med enskilda fall och speciella 

förutsättningar. Här kan det ges en maktposition till tjänstemännen då drivet bakom 

gräsbyråkraten kan bli mångtydig. Exempelvis kan det innebära för en samhällsplanerarens 

intresse ställs i fokus för att hen vill göra det lätta valet för sig själv, medans den andra teori 

säger motsatsen, att tjänstemannen arbetar utifrån professionella värderingar och drar slutsatser 

utifrån vad som förväntas av en (Rothstein, 2014). 

 

Nätverk  

Det sista perspektivet som beskrivs av Rothstein är ett perspektiv inom nätverk där han 

beskriver ett samarbete mellan olika beslutfattande organ. Inom detta perspektiv är samspelet 

mellan organen komplext då olika aktörer kan operera på mer än ett område. Exempelvis kan 

det finnas ett nätverk som har skapats för ett speciellt intresse och personer inom det nätverket 

arbetar exempelvis i kommunen för att få igenom nätverkets vilja (Rothstein, 2014). 

Metod 

  

Val av arbetsmetod 

När forskningen ska genomföras finns det olika tillvägagångssätt att använda sig av för att 

genomföra sin studie, kvalitativa eller kvantitativ metod. När man använder en kvantitativ 

metod är det med ett syfte är att samla en större datainsamling, i form av exempelvis enkäter. 

Nackdelen med denna metod kan vara att man inte får en djupare förståelse, istället försöker 

man se samband i enkätresultatet. Däremot handlar den kvalitativa arbetsmetoden om att 

undersöka få objekten för att få flera nyanser av problematiken.  

 

Nackdelen med att använda sig av en kvalitativ metod är att man förbrukar en stor del tid till en 

mindre grupp, vilket kan resultera med att undersökningen kan förlora validitet (David, 2016). 

I en kvalitativ datainsamling kommer ens resultat bli utförlig och nyanserad bild och därav kan 

man gå in mer på djupet för att få en tydligare förståelse för ämnet. Uppsatsens forskningsfråga 

baseras på hur Karlstads kommun som verksamhet och hur de implementerar integration i den 

fysiska planeringen. I våra reflektioner om vår studie ansåg vi att använda en kvalitativ metod 

skulle besvara vårt syfte och frågeställningar på det bästa sättet.  
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Genom att undersöka vår forskningsfråga utifrån svarsalternativ skulle det bli svåranalyserat. 

Men om vi skulle haft ett större tidsspann så fanns möjligheten att vi skulle använt båda 

metoderna för att utfallet skulle öka i validitet och för att komplettera vårt metodval 

(Johannessen & Tufte 2003) 

 

För att ta reda på hur Karlstad kommun arbetar med integration inom samhällsplanering anser 

vi att det är lämpligt fråga de som arbetar med integration i Karlstad. Då har vi valt att 

genomföra ett flertal intervjuer hos Karlstad kommun.  

 

Val av intervjupersoner 

Vid valet av intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till vem man intervjuar. Förutsättningarna för 

intervjuerna är att de inte behöver vara för många då det tar en längre tid att genomföra dem, 

samt att transkribera de för att sedan sammanställa materialet. Men materialet ska även vara av 

god kvalité för att man ska kunna analysera och tolka (Dalen, 2015). 

  

I vårt arbete har vi valt att undersöka frågan om integration som verktyg inom 

samhällsplanering och implementering av politiska beslut i Karlstad kommun. För att besvara 

vår problembild/forskningsfråga behövde vi kontakta specifika personer som besitter kunskap 

inom ämnet och som arbetar i kommunen.  

 

Vårt tillvägagångssätt var att vi kontakta Karlstad kommuns kontaktcenter om personer som 

arbetar inom samhällsplanering. Därefter fick vi kontaktuppgifter till samhällsplanerare och 

ställde frågan om de kunde ställa upp på en intervju. Vid första mailkontakten där vi skickade 

vårt första frågeformulär om hur samhällsplanerare implementerar integrationsstrategier. Detta 

för att de som skulle bli intervjuade skulle kunna förbereda svar. Svaret vi fick av 

samhällsplanerarna var att de inte var medvetna om integrationsstrategier och därifrån blev vi 

vidare skickat till en annan på Karlstad kommun. Istället valde vi att revidera frågorna för att 

anpassa frågorna efter samhällsplanerare i Karlstad kommun. Efter vi hade reviderat våra frågor 

var de mer intresserade av att ställa upp på en intervju. Tillslut fick vi beslutat att vi skulle två 

samhällsplanerare på Karlstad kommun.  
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Under intervjun spelade vi in det via mobiltelefon för att det skulle underlätta att samla in 

materialet efter intervjun, den totala intervjutiden blev 45 minuter.  När vi hade intervjuat våra 

intervjupersoner transkriberade vi hela intervjun och därefter sorterade vi informationen i olika 

perspektiv som vi ansåg var relevanta för vårt arbete. I intervjusituationen var det till en stor 

hjälp att ha en intervjuguide. Det resultera även med att informanterna var mer pålästa och därav 

kunde ge oss bra svar som kommer vara till stor hjälp för att besvara vårt syfte. I vår 

intervjuguide var det breda frågor om integration i samhällsplanering och hur personerna såg 

sig själva som samhällsplanerare som aktör inom implementering. 

 

Validitet & Reliabilitet  

Inom uppsatsskrivning finns det två centrala begrepp som bör belysas, dessa benämns som 

validitet och reliabilitet. Validiteten beskriver om man har undersökt det man faktiskt har 

undersökt, det vill säga om undersökningen har fått svar på de frågorna man har undersökt. 

Arbetets validitet kommer även höjas ifall att det insamlade materialet är relevant till arbetets 

forskningsfråga (Johannessen, Tufte, 2003).  Reliabiliteten handlar om att mäta hur trovärdigt 

ens införskaffade resultat är. Det införskattade resultatet kan behandlas på olika sätt, exempelvis 

hur det insamlande resultatet bearbetas och slutligen hur materialet används och tolkas. I 

slutändan är dessa två begrepp centrala för undersökningens utfall (Johannessen, Tufte, 2003). 

 

Validitet  
Vid val av litteratur och dokument är det viktigt att ta hänsyn till materialitet är relevant för 

undersökningens ändamål. Med hjälp av materialet ska det kunna besvara arbetets 

frågeställningar. Då detta arbete handlar om att undersöka hur den unika platsens 

förutsättningar för integration och dess implementering av integrationsstrategier. Detta går att 

antyda då vi anser att det kan vara relevant att undersöka hur kommunens samhällsplanerare 

arbetar med integration och vilka integrationsstrategier som används. För att höja arbetets 

validitet skulle arbetet kunna undersökas grundligare genom att använda sig av ytligare mer 

litteratur och dokument inom integration för att få djupare förståelse om fenomenet integration.  
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Reliabilitet 

I undersökningen kan det förekomma viss fel vid datainsamlingen, därav bör kunskapen och 

medvetandet av reliabilitet tas i beakt, för att få en trovärdighet av datainsamlingen. Vid 

konstruktionen av intervjufrågorna togs det stor hänsyn till av frågorna stämmer överens med 

problembilden och syftet med uppsatsen. Resultatet av undersökning är i stort behov av att den 

person som blir intervjuer har en chans att svara på frågorna och är ärlig, samt platskunskapen 

som arbetet eftersträvar. Därför har vi kontaktat personer som sitter med kunskap om 

integration ur ett samhällsplaneringsperspektiv som arbetar i Karlstad kommun, vilket slutligen 

ger arbetat en god reliabilitet.  

 

Forskningsetik  

Vid forskning när människor är inblandande är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska 

principer för att skydda de medverkandes intressen. I uppsatsen har vi valt att ha våra 

intervjupersoner anonyma för att behålla våra intervjupersoners integritet. De hade även 

möjligheten att avbryta intervjun då det framkom i deras rättigheter (Denscombe, 2016).  

Resultat  

Informanterna vi har intervjuat tolkade integration som en mix. Det vill säga att man planerar 

för få en blandad befolkning i Karlstads olika stadsdelar. Under senare del framkom det även 

att integration finns på flera olika nivåer enligt våra intervjupersoner. Intervjupersonerna 

påpekade det fria valet av skola, till viss mån etnicitet och socioekonomiska synvinklar på 

integration.  

  

Integrationsverktyg  

Samhällsplaneringen är begränsad och därav finns det få verktyg för att skapa integration. Det 

verktyg som är centralt är planmonopolet där de kan planera Karlstad utifrån olika 

översiktsplanering och detaljplanering inom kommunens gränser. Båda upplevde att det var 

svårt att planera bostäder utifrån kommunens möjligheter då de inte kan bestämma deras 

upplåtelseformer. Exempelvis kan Karlstad bostäder AB upprätta hyresrätter men har betydligt 

mindre handlingsutrymme för bostadsrätter som de ansåg kan behövas i områden som 

domineras av hyresrätter.  
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Inom den fysiska planeringen kan det behöva en mix av bostadsformer för att det ska slutligen 

komplettera varandra och få en större grad av integration inom det området. En annan utmaning 

som informanterna berättar om är att de har börjat ett arbete om översiktsplanering där man vill 

knyta samman bostadsområden med varandra genom att planera för trygga och säkra gång och 

cykelvägar så att människor ska kunna träffa varandra. Informanterna berättade om hur de har 

skapat en länk mellan Kronoparken och Södra Kroppkärr där de har sett tydlig positiva effekter 

av deras planeringsarbete för att sammanfläta bostadsområden genom cykel- och gångvägar.  

 

Kommersiella aktörer  

Det är inte endast kommunen som har makten över vad som ska byggas, exempelvis bostäder, 

vägar och parker, och vart de placeras. Inom den fysiska planeringen har kommersiella aktörer, 

samt investerare, en stor påverkan på hur de vill bygga då det är de som besitter på kapital. 

 

”Det ställs ju krav på dem, men ställer man för höga krav så väljer de att inte bygga. De ska 

ju tjäna pengar, det är det de handlar om. Tjänar de pengar här i Karlstad eller om det är 

Stockholm eller Malmö, det spelar ingen roll, det är de får bäst avkastning” (Informanterna) 

 

Däremot är det tuffa åtaganden då de har marknadsmässiga utmaningar samtidigt som de har 

ett socialt åtagande. De ska tjäna pengar samtidigt som de har ett socialt ansvar för att utveckla 

ett socialt hållbart samhälle. 

  

Människans vilja 

Det framkom även att den fria viljan och hur människor vill leva sina liv är en viktig faktor vid 

integrationsarbete. Informanterna berättar om deras erfarenheter hur människor vill leva sitt liv 

på den platsen där man har levt på genom alla åldersskeden.  

 

Informanterna berättar att de har segregation och integrationsperspektiv i planprocesser men de 

berättar hur svårt det är att påverka den fria viljan. Folk söker sig dit de upplever sig som mest 

hemma som baseras på humanistiska faktorer som trygghet, kultur och gemenskap men de är 

medvetna att integrationsstrategier är på uppstart.  
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Ett exempel är som samhällsplanerarna berättar om är bara för att man blir äldre och inte kan 

ta hand om sin villa, ska man då behöva flytta till en annan stadsdel. Därav blir bebyggelse 

väldigt viktig så man även kan åldras i samma stadsdel om man vill det för att behålla de som 

har bor i området.  

 

Sen påpekar de även att olika människors integreras genom ålder och yngre människor tar över 

det äldre haft innan och äldre flyttar till mer serviceorienterade hyreslägenheter i samma 

område.  På det sättet så skapar det möjligheter för fler grupper i samhället att kunna bo på 

samma plats vilket ska leda till en integration. Detta innebär även att en diversifiering i 

bostadsbeståndet är viktig aspekt för en så kallad mix.  

 

Karlstad kommuns handlingsutrymme  
Intervjupersonerna berättar under intervjun om de fysiska begränsningar som kommunen står 

inför inom den fysiska planeringen. Informanterna lägger stor vikt i att tydliggöra Karlstads 

position med Klarälvens utmaning i sjön Värnen. Med det så vill informanterna säga att det 

finns en stor översvämning och rasrisk som måste tas i beakt för kommunen.  

Informanterna trycker även på att den befintliga infrastrukturen är något som inte bara går att 

flytta på hur som helst. Utan att det är något som ska försökas att utnyttjas. Intervjupersonerna 

berättar även att kommunen måste ta det befintliga vatten och avlopp som ligger ner grävt 

under jorden.  

Begreppsdefinition  

Begreppet mix beskrevs av informanterna som en blandning av bostäder, etnisk bakgrund och 

socioekonomiska förutsättningar.  

Analys 

Efter vår genomförda intervju med Karlstad kommuns samhällsplanerare kommer vi att studera 

hur samhällsplanerarens roll inom implementering inom politiska beslut och hur de förhåller 

sig till integration som verktyg för en hållbar stad. Genom tidigare teori ska vi analysera hur 

det förhåller sig till vårt empiriska resultat för att det ska möjliggöra en bredare förståelse om 

implementering komplexiteten. 
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När vi har granskat intervjumaterialet så får vi förståelse om integration där det handlar om att 

integration handlar om en stad för alla. Informanterna påpekade även att genom fysisk planering 

inom integration handlar det om att planera för att mångfalden ska kunna ta del inom olika delar 

av samhället. Däremot framkommer det att deras arbete inom integrationsaspekten är begränsad 

och att det finns mer och ta hänsyn till vid implementering av politiska beslut. Det första de 

beskrev handlade om att samhällsplanarens roll är att man ska ta hänsyn till medborgares röster. 

 

Medborgardialog 

Vid samråd beskrivs det att ett fåtal medborgare som dyker upp för att yttra sig och det är sällan 

det är någon blandning på medborgaren. Då en samhällsplanerare behöver ta stor hänsyn till 

vad medborgare i planprocessen är det problematiskt och veta hur de som inte kommer till 

samrådet tycker.  

 

De ansåg att det kan ske förbättringar hur de kan marknadsföra samrådsprocessen med 

medborgarna för slutligen ett bättre genomförande av planen. Detta påpekar även Rothstein för 

att man ska göra ett lyckat resultat av implementering. Här kan man tydligt se hur 

samhällsplaneraren lägger vikt vid att medborgare ska få ta del av arbetet som de utför och där 

av kan man se kopplingar mellan gräsbyråskratens arbete och samhällsplaneraren. 

 

Våra informanter beskriver att det är svårt att veta vad som behöver förbättras eller förnyas i 

utformningen av det fysiska rummet när de vill ha synpunkter från alla människor. Denna 

problematik blir att man kan riskera att planera för en typ av människa och i samhällsplanerares 

arbete är det nödvändigt att vara opartiskt i sitt arbete. Man kan även se att samhällsplanerarens 

roll blir överordnat då kunskapen inom ämnet är nödvändigt för att medborgarna inte besitter 

på kunskapen för att genomföra ett planerings beslut. 

 

Dock kan man påpeka även ifall att det skulle bli för mycket motstånd från medborgarna för ett 

planförslag kan det hindra dess genomförande. För att få en god implementering enligt 

Rothstein är dialogen med ens omgivning en viktig förutsättning för att man ska lyckas med 

implementeringen. 

 



21 
 

Fri vilja  

Den fria viljan bidrar i implementeringsproblematiken som har förekommit i empirin och under 

arbetets gång. Människor har en fri vilja vart de vill bosätta sig. Informanterna beskrev hur det 

går att öka integration genom att arbeta för en mix där de har beskrivit fall som Södra Råtorp 

och Inre hamn.  

 

Den fria viljan har däremot en stor betydelse i den fysiska planeringen. Intervjupersonerna 

beskriver problematiken angående den fria viljan då det inte kan påverka människors val och 

det är något som samhällsplaneraren bör förhålla sig till. De tar upp exempel om människors 

livsstilar och kulturer som gör att det är svårt att planera för. Även fast Karlstad kommun bygger 

för en diversierad stad bör det inte på automatik innebära att folk kommer flytta ditt och 

upphäva segregation och Karlstad blir integrerat på grund av en bostadsutveckling.   

  

Målkonflikter mellan aktörer  

Det sista perspektivet inom implementering som togs upp under datainsamlingen är att det 

beskrevs olika aktörers påverkan vid implementering där de ska förhålla sig till riktlinjer hos 

kommunen men även gå i vinst. Deras vision är att utforma en blandad bebyggelse där 

kommunen står för ett aktivt arbete för att ge möjligheten för alla människor att leva där de vill 

bo. Däremot kan det uppstå motstånd mellan kommunal sektor och privat sektor beroende på 

hur deras visioner är utformade. Dock nämner planeringschefen ett gott exempel vilket var 

arbetet av Södra Råtorp som kommunen ser som ett positivt implementeringsprojekt, 

 

”Den största lite större bostadsutvecklingsprojektet var södra Råtorp. De är väl minst 10 år 

sen. Där fanns ju en tanke med att blanda bebyggelse med hyresrätter och bostadsrätter, egna 

hem, radhus, kedjehus, skola, förskola.” (Informanterna) 

  

Genom att arbeta med integration inom samhällsplanering benämndes det ofta att det behöver 

skapas en blandning av bostäder men andra möjligheter finns även inom den fysiska 

planeringen. Exempelvis arbetar Karlstad kommun med att integrera stadsdelar genom att 

utforma det fysiska rummet med ett välutformat nätverk av kollektivtrafik och gång- och 

cykelvägar för att göra staden tillgänglig för alla. 
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Målkonflikten mellan kommersiella aktörer och kommun är att den vinstdrivande har sina krav 

medans kommunen har andra krav, vilket kan skapa motstånd i implementering. Ifall den 

privata aktören känner att det är för mycket krav från kommunens sida kan det välja att hitta 

nya kommuner som är mer villiga att anpassa sig efter de.  

 

Ett exempel är att privata aktörer vill få vinst och nödvändigtvis inte intresserade av att investera 

i en hyresrättsbebyggelse. Då benämns det av samhällsplaneraren att kommunen kan erbjuda, i 

viss mån, hyresgarantier för att de ska öka attraktiviteten att bygga hos den kommunen.  

En samhällsplanerares roll kan då innebära att man ska bilda nätverk med dessa aktörer och 

skapa ett gott samarbete för att de vill att privata aktörerna ska stanna och bygga i ens kommun. 

Här kan vi dra kopplingar mellan vem som har makten. I boken Nätverk och skuggstrukturer i 

regionalpolitiken beskriver det att fler aktörer kan styra utveckling, 

 

”De mest aktiva i tillväxtarbetet är av naturliga skäl de offentliga aktörerna i toppen. Det är 

de som sitter på pengarna. Men med nätverks- och partnerskapsstyrningen som utmärker 

nätverksplaneringen har också andra aktörer fått ett inflytande över de offentliga medlens 

användning” (Forsberg, 2010, s.14) 

  

Med de offentliga medlens användning kan man anta att det kan innebära kommunens 

planmonopol vilket innebär att marken ägs av kommunen men kan styras av andra aktörer av 

olika intressen. Som tidigare nämnt av Rothstein implementeringsperspektiv om nätverk kan 

man som samhällsplanerare använda sin kunskap inom samhällsplanering för att analysera 

politiska förslag. Till exempel nämner vi i tidigare delen av uppsatsen om att 

intresseorgansioner kan försöka styra utveckling, men genom planerarens expertis inom ämnet 

kan man ur en neutral ståndpunkt analysera motpartens synpunkter för en utveckling som inte 

gynnar en speciell grupp. I detta fall kan det handla om bostadsbebyggelse där en privat aktör 

har en vision om deras utveckling i Karlstad men det stämmer inte överens vad Karlstad 

kommuns visioner, som exempelvis segregationsmål. Här krävs det slutligen att båda parter ska 

vara överens för att resultatet av implementeringen ska gynna en god samhällsutveckling. En 

samhällsplanerare bör även bilda nätverk mellan aktörer för att kunna implementera en god 

planering. Dock kan implementeringsproblematiken innebära att kommersiella aktörerna 

besitter med makt då de har resurserna och kan därav styra tillvisdel planeringsverksamhetens 

utövning.   
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Diskussion 

I denna del har vi även kritiskt granskad det resultat som har framkommit från litteraturen och 

den empiriska datainsamlingen. I Karlstad kommuns integrationsarbete inom den fysiska 

planeringen lade de mycket vikt med att få en mix av bostadsalternativ där de tog upp Inre hamn 

som exempel. Informanterna menade att man kunde se ett resultat av en mix av de nya 

hyresrätterna i det området.  

 

Dock är vi kritiska till deras syn på mix då de nyproducerade lägenheterna har en bashyra på 

8000 kr i månaden för en 2 rum med kök. Detta innebär att lägenheterna är anpassade efter en 

målgrupp. Detta resulterar, enligt oss, att inte det ger en direkt integration för alla människor, 

snarare att man integrerar en vis målgrupp till specifikt område.  

 

Enligt oss anser vi att Karlstad unika plats ger möjligheter och begräsningar. Möjligheterna är 

att de går att bo och marknadsföra sig nära vatten, vilket skapar attraktion för till exempel 

byggherrar. Begränsningarna som finns är att det kan skapa en bostadssegregation på grund av 

dyra bostäder, men även att Karlstad kommun har unika riskfaktorer man bör ta hänsyn till vid 

bebyggelse nära vatten.  Informanterna berättar även hur en mix av bostadsalternativ i 

stadsdelar kan ge en positiv utveckling för integration. Om ett område endast har en bebyggelse 

av hyreslägenheter kan det locka en målgrupp. Informanterna menar även om man utvecklar 

området med bostadsrätter så menar de att det bidrar med en bättre integration då mix av 

målgrupper blandas.  

 

Däremot beskrivs det av informanterna som nämns i analysen att deras verksamhet styrs av 

kommersiella aktörer som vill bedriva vinst i sin verksamhet som kan sätta press på 

samhällsplanerarens regelverk. En samhällsplanerare vill bidra med en hållbar utveckling i sitt 

arbete, men när samhällsplaneraren hamnar i dilemmat mellan aktörers mål kan det skapa en 

komplex situation mellan aktörer inom fysisk planering.  En ytterligare synpunkt som benämns 

i Rothstein implementeringsteori och av samhällsplanerare i Karlstad kommun är de 

traditionella värderingarna som styr ens vilja (Rothstein, 2014).  
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Vi anser att man söker efter det som eftersträvar ens egna unik tillhörighet till platsen för att 

medborgarna ska känna tillhörighet som ger en trygghet där man bor.  Med detta sagt kan det 

vara komplext att förändra attityder hos människor, vilket skapar hinder för integrationsarbetet 

inom fysiska planeringen. Oavsett hur mycket och vart man bygger är det slutligen människans 

val att bosätta sig vart den vill och inte byggherren eller kommunen. Exempelvis om vi båda 

skulle flytta utomlands är vi övertygade att vi kommer söka oss till områden och människor 

som man själv kan relatera med.  Med detta sagt anser vi att det är komplext ämne men en 

spännande utmaningen för samhällsplanerare att planera för människors behov då alla är olika 

och har olika uppfattningar om deras behov.   

 

Forskningsmöjligheter  

Vid möjligheter och behov finns det ytterligare forskningsmöjligheter angående 

forskningsämnet. Luckor som finns i arbetet är att det finns fler perspektiv på problematiken än 

samhällsplanerare på Karlstad kommun tar upp. Det skulle exempelvis vara intressant att 

undersöka politikers synpunkter i Karlstad kommun eller att man gör en jämförande analys 

mellan stora och små kommuners förutsättningar för att uppnå integration och dess 

begräsningar.   

 

Slutsats 

Under arbetets gång har vi fått ett bredare perspektiv och förståelse för hur segregation och 

integration hanteras ur ett samhällsplaneringsperspektiv. I vårt insamlade material har vi 

undersökt hur nationella integrationsstrategier tas vidare till lokala aktörer och dess 

implementering. Genom litteraturen och empirisk datainsamling kan vi dra slutsatsen att 

Karlstad kommun inte var medvetna om att regeringen har angivit integrationsstrategier inom 

samhällsplanering. Däremot kan man se spår av de nationella integrationsstrategierna i Karlstad 

kommunens integrationsarbete i deras översiktsplanering. Karlstad kommun tar 

integrationsproblematiken som ett stigande problem i samhällsplaneringens arbete.  

 

Det framkom att integration alltid finns med i planarbeten men möjligtvis inte i den mån den 

bör tas då det ställs allt mer krav på den fysiska planeringsutformningen av det offentliga 

rummet. Samtidigt är det en väldigt begränsad sektor då kommunen inte har full styrning över 

vilken typ av bostads som byggs men även vart människor väljer att bosätta sig vart de vill.  
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Utöver de nämnda förutsättningarna som Karlstad står inför med människors fria vilja och 

kommersiella aktörer finns det ytterligare problematik. Infrastruktur, vatten och avlopp måste 

kommunen ta i beakt vid exploatering. Karlstads kommuns unika förutsättningar inom den 

fysiska planeringen som sätter prägel på hur kommunen kan planera sin fysiska miljö är 

Klarälvens utmaning i Värnen som sätter prägel på Karlstad kommuns fysiska utformning.  

 

Avslutningsvis anser vi att arbetets frågeställningar har besvarats utifrån litteraturen och 

intervjumaterialet. Karlstad kommun har integration i åtanke inom fysiska planeringen, då 

Karlstad kommun har olika integrationsstrategier för ett integrerat samhälle. Som tidigare 

nämnt finns det bostadsplanering för stadsdelarna i Karlstad kommun där arbetet går ut på att 

planera för olika typer av bostäder och upprustning av det befintliga bostäderna.  

Ytterligare en strategi är att de knyter ihop stadsdelar med varandra genom fysisk utformning, 

till exempel kollektivtrafik, cykel- och gångvägar. Inom implementeringen av 

integrationsstrategier i Karlstad kommun finns det en okunskap inom ämnet. Informanterna 

påpekade att de inte var medvetna om att det finns nationella integrationersstrategier, men de 

påvisa att det finns utvecklingspotential inom integration för samhällsplanerare. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Hej! – Presentera oss 

  

Uppsatsfrågor 

Kan du börja med att berätta om er/dig själv? 

  

Hur tolkar du/ni integration? 

  

Hur tar samhällsplanerare hänsyn till integration inom planering? 

  

Har du/ni någon vision hur man kan främja integration genom fysisk planering? 

Isåfall, hur? 

  

När Karlstad kommun ska exempelvis exploatera mark för ett nytt bostadsområde, tar ni hänsyn 

till integration i planprocessen? 

  

Har ni några riktlinjer eller exempel på hur ni arbetar med integration inom fysisk planering i 

Karlstad kommun? 

Isåfall, vilka? 

  

Stöter ni på problem i planering inom integrationsaspekten?  

  

Avslutning 

Är det något mer du/ni vill tillägga som ni anser vi har missat? 
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Bilaga 2 
 

Vem har gjort vad 

 

Arbetets uppdelning har vi gått tillväga att båda har skrivit och reviderat arbetets olika delar 

tillsammans. Vi har skrivit arbetets innehåll tillsammans. Då vi båda har varit inne och skrivit 

i alla delar i texten så blir det svårt att peka på vem som har skrivit vad. Därför har vi valt att 

inte göra en allt för noggrann uppdelning om vem som har skrivit vilken del.   


