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Sammanfattning
Göteborg är Sveriges näst största stad med cirka en halv miljon invånare. Staden har länge varit
fysiskt splittrad och det är viktigt att få in den sociala dimensionen i stadsutvecklingen för att staden
ska kunna utvecklas hållbart. Göteborgs Stad hoppas att en socialt hållbar stadsutveckling ska kunna
minska den segregering som idag finns i staden.
Syftet med studien är att ta reda på vad stärkandet av sociala frågor i stadsplaneringen innebär för
Göteborg som stad och dess segregering. Syftet är också att ta reda på hur Göteborgs Stad, genom
olika projekt och verksamheter, arbetar med socialt hållbar utveckling, samt titta på hur denna
utveckling ska kunna skapa en alltmer integrerad stad genom att motverka segregeringen. Jag
kommer också att titta närmare på vad Göteborgs Stad menar med begreppet ”social hållbarhet
genom studiens gång.
Studien fokuserar på två frågeställningar:




Vad innebär socialt hållbar utveckling för Göteborgs Stad?
Hur arbetar Göteborgs Stad med socialt hållbar utveckling?
Hur ska en socialt hållbar utveckling kunna motverka segregeringen och skapa en mer
integrerad stad?

Uppsatsen bygger på en textanalys där materialet har hämtats från Göteborgs Stads hemsida och
Älvrummet i Göteborg. Älvrummet är ett öppet rum vid Göteborgs Operan dit folket kan går för att
se aktuella utställningar om stadsutvecklingen i Göteborg stad. Materialet består av broschyrer,
texter, artiklar och rapporter. I studien diskuteras olika teoretiska begrepp så som segregering,
identitet, social hållbarhet, med mera. Teorin används sedan som ett analysunderlag för empirin
som bygger på materialet.
Studien belyser hur Göteborgs Stad arbetar kring begreppet socialt hållbar utveckling. Här betonas
också segregeringen som fysiskt splittrar Göteborg och hur arbetet för att göra staden mer
integrerad är utformat. Studien lyfter också fram Göteborgs Stads vision med ett hela-stadenperspektiv, öppenhet och att möta med vattnet på båda sidorna av älven. Även viktiga projekt med
anknytning till social hållbarhet, så som ”Vision Älvstaden” och S2020, tas upp i studien.
Slutsatsen i studien visar på att Göteborg är en stad där alla tre dimensionerna - ekologisk hållbarhet,
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet – behövs för att staden ska kunna uppnå en hållbar
utveckling. Genom ett samarbete av en helhetssyn på staden, där variation, identitet, samband,
inflytande och samverkan är viktigt, ska segregeringen som råder i staden idag motverkas. Varje
individ ska ses utifrån sin livssituation, utbudet av bostäder ska varieras och gaturummet ska vara
tillgängligt för alla. Rättvisa och trygghet är två aspekter som Göteborg Stad lyfter fram som viktiga i
sitt arbete mot en minska segregering och ökad socialt hållbar stad. Genom att knyta samman båda
sidorna på älven och möta vattnet ska stadsdelar få ett starkare samband och staden ska stärka sin
kärna.
Nyckelord för uppsatsen är: Segregering, social hållbarhet, identitet, integrering och stadsutveckling.
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1. Inledning
Det finns tre dimensioner som alla behövs för att kunna skapa en hållbar utveckling; den ekologiska
dimensionen, den ekonomiska dimensionen och den sociala dimensionen (Hydén & Wickenberg,
2007). Social hållbarhet, som den sociala dimensionen innebär, är ett mångfacetterat begrepp med
stor innebörd. Begreppet i sig är i svensk kontext relativt nytt, men de företeelser som det innefattar
har länge funnits i stadsutvecklingen (Olsson, 2012). Social hållbarhet innebär kortfattat att social
dynamik behövs mellan platser och människor, samt att människan ska kunna tillägna sig och
engagera sig i sin omgivning (Lilja, 2002). Det innebär också att det i ett samhälle ska finnas sociala
system och välfärd (Olsson, 2012).
Göteborg grundades år 1621 och är Sveriges näst största stad med cirka en halv miljon invånare. I
staden finns Skandinaviens största hamn och via hamnen går en stor del av den svenska importen
och exporten. I Göteborg har kända företag så som Hasselblad, Volvo och SKF sina ursprung och än
idag har de kvar sina huvudkontor i staden. Göteborg är också känt genom olika event, kulturella
attribut och turistmål, så som Liseberg, Göteborgsoperan, Världskulturmuseet, Svenska mässan med
mera (von Sydow, 2004). Göteborg är idag en fysiskt splittrad stad som är i behov av en
sammanhållande länk för att kunna minska segregeringen (Göteborgs Stad, 2012b).
Göteborgs Stad arbetar enligt kommunfullmäktiges budget och i riktning mot dess målsättningar
(Göteborgs Stad, 2009b). Globalisering, den tilltagande segregation och klimatförändringens effekter,
är de utmaningar som stadens framtida utveckling står inför. Genom att ta sig an de här
utmaningarna hoppas staden på att kunna stärka sin identitet och skapa konkurrenskraft i dagens
alltmer komplexa värld. Genom att få med hela staden, möta vattnet och stärka stadskärnan hoppas
Göteborgs Stad på att kunna skapa en socialt hållbar stad med minskad segregering. De vill skapa en
öppen stad med stor variation av bostäder, platser och uttryck, där alla känner sig välkomna
(Göteborgs Stad, 2012b).

1.1 Bakgrund
Göteborgs Stad är Göteborgs största arbetsgivare och har cirka 48 500 årsanställda. Det är upp till
varje verksamhet att ta ansvar för sin del av det hela för att Göteborg som stad ska ha en hållbar
utveckling (Göteborgs Stad, 2009b). Enligt Göteborgs Stad själva är Göteborg en stad som alltid har
varit öppen för världen. Skotska, tyska och engelska nybyggare kom till Göteborg för att bedriva
sjöfart och handel vilket satte sin prägel på stadens kulturella och sociala liv. Staden expanderade
genom betydande arbetskraftsinvandring och idag bor människor från hela världen i Göteborg.
Många av stadens företag är internationellt ägda och staden präglas av mångfald. I Göteborg är
befolkningen den viktigaste resursen, med dess olika erfarenheter, engagemang och perspektiv som
berikar staden (Göteborgs Stad, 2012b).
Göteborg är idag utifrån ett socioekonomiskt perspektiv en segregerad stad. De ekonomiska
aspekterna, så som låg utbildning och arbetslöshet faller geografiskt samman med de sociala
aspekterna (till exempel lågt valdeltagande och hög sjukdomsnivå), och mellan områden i staden
finns det märkbara skillnader. Samtidigt befinner sig staden i en kontext där Europas gemensamma
arbetsmarknad skapar en större rörlighet förbi nationsgränserna. Migrationen ökar också i staden
vilket skapar en utmaning i stadsutveckling. Staden måste både ta hand om den arbetskraft och
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kompetens som migrationen innebär samtidigt som satsningen på en minskad segregering sker
(Göteborgs Stad, 2012b).
I Göteborgs Stad arbetas det inom social resursförvaltning1 med kärnverksamheten S2020, som står
för Socialt hållbar utveckling år 2020. Uppdraget startades i Göteborg i slutet av år 2007 och har till
uppgift att se till så att den sociala dimensionen i planeringen får samma betydelse som den
ekonomiska och ekologiska har inom kommunal planering idag (Göteborgs Stad, 2012a). Anledningen
till att det kallas för kärnverksamhet och inte ett projekt är för att projekt oftast handlar om att
frågor som hanteras tillfälligt, vilket inte tänkt med S2020. Enligt verksamhetschef Lars Lilled
(personlig kommunikation, 23 april 2014) försöker verksamheten istället bidra till att
planeringsarbetet förändras genom att öka kapacitet och kompetens för att bättre bidra till och
åstadkomma hållbarhet.
Hållbar utveckling idag handlar framförallt om ekologiska frågor så som klimatförändringar och hur
ekologisk hållbarhet ska uppnås, men ekologi är bara en av de tre dimensioner som behövs i
stadsutvecklingen. Enligt Göteborgs Stad så är det en likvärdighet mellan sociala, ekonomiska och
ekologiska aspekter som krävs i planeringen, för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Kravet
på balans mellan dessa tre dimensioner ska prägla stadens sätt att leda och genomföra all
verksamhet (Göteborgs Stad, 2012c). Kommunfullmäktige uttrycker detta på följande vis:
”De tre dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Var för sig är de
nödvändiga men inte tillräckliga. Först tillsammans förmår de uttrycka hållbarhet” (Göteborgs Stad,
2012c.).
S2020 arbetar strategiskt i nätverk för att ta initiativ till eller delta i ett antal konkreta aktiviteter. Det
handlar till exempel om seminarier om stadsutveckling, kompetensutveckling inom sociala
dimensionen för tjänstemän, pilotarbete kring planeringen av de centrala stadsdelarnas utformning,
samt utredning av boendesegregationen. S2020 ska också bidra till en målbild för socialt hållbar
utveckling och visa på olika vägar för att nå dit. Det är också viktigt för kärnverksamheten att vända
segregationen till integration i Göteborg stad. Reportage där forskare, tjänstemän och politiker ger
sin bild av hur segregering ska motverkas och social hållbarhet nås, läggs upp på S2020:s hemsida så
att kunskapen ska kunna spridas vidare. Forskare och tjänstemän bidrar alltså med kunskaper i olika
frågor angående social hållbar utveckling och sedan används den insamlade kunskapen inom
kommunal planering för att kunna förstärka den sociala dimensionen (Göteborgs Stad, 2012c).
Älvstranden Utveckling är ett helägt kommunalt bolag med cirka 50 medarbetare. De arbetar med
idéer och ambitioner som rör stadsutveckling som de uttrycker i ”Vision Älvstaden”. Visionen med
Älvstaden antogs av kommunfullmäktige år 2012 och handlar om att staden ska byggas samman över
älven för att kunna helas både fysiskt och socialt. Uppdraget utförs på uppgift av Göteborgs Stad och
handlar om att driva ett ledande arbete som ska utveckla Norra och Södra Älvstranden. Det rör sig
om de delar av stadens centrum som ligger på sidorna av Göta Älv, det vill säga Ringön,
Gullbergsvass, Skeppsbron, norra Masthugget, Lindholmen, Backaplan, Frihamnen, samt området
runt Göteborgs centralstation. Älvstranden Utveckling vill genom samverkan med andra se till så att
Göteborg vidareutvecklas som stad. Det är också viktigt för dem att äga och förvalta ett antal
1

Social resursförvaltning i Göteborg jobbar med tjänster inom det sociala området så som missbruk,
hemlöshet, fältarbete, funktionsnedsättning, utsatta barn och familjer med mera. (Göteborgs stad 2013a)

4

fastigheter för att själva kunna investera och ta ansvar för den långsiktiga utvecklingen (Älvstranden
Utveckling, 2012).

1.2 Syfte
Syftet med studien är att ta reda på vad stärkandet av sociala frågor i stadsplaneringen innebär för
Göteborg som stad och dess segregering. Jag vill ta reda på hur Göteborgs Stad, genom olika projekt
och verksamheter, arbetar med socialt hållbar utveckling och hur denna utveckling ska kunna skapa
en alltmer integrerad stad genom att motverka segregeringen. Genom studien kommer jag också att
titta närmare på vad Göteborgs Stad menar med begreppet ”social hållbarhet”.

1.3 Frågeställningar
Uppsatsen fokuserar på tre frågeställningar:




Vad innebär socialt hållbar utveckling för Göteborgs Stad?
Hur arbetar Göteborgs Stad med socialt hållbar utveckling?
Hur ska en socialt hållbar utveckling kunna motverka segregeringen och skapa en mer
integrerad stad?

1.4 Avgränsningar
Uppsatsen fokuseras enbart på hur Göteborgs Stad med hjälp av Älvstranden Utveckling AB arbetar
med segregeringen och begreppet social hållbarhet i staden. Ingen fokus har lagt på intervjuer eller
omgivningens uppfattning av dessa begrepp. Materialet av studien är således begränsat till
Göteborgs stads länkade artiklar samt broschyrer, kataloger och skriven information som är hämtade
från Älvrummet2. Jag har också valt att avgränsa mig till att enbart titta närmare på segregeringen
och inte andra sociala aspekter i staden. Anledningen till att jag valt att fokusera enbart på
segregeringen beror på att det är ett av de största problemen i Göteborg stad (se till exempel,
Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009).

1.5 Urval
Urval har skett med hjälp av Göteborgs stads hemsida och genom personal på Älvrummet i Göteborg.
Målet har varit att samla in material i skriven form som är relevant för studien, då studien baseras på
en kvalitativ textanalys. Materialet bygger på rapporter, broschyrer, texter och artiklar där bland
annat projektledare, arkitekter, eldsjälar, och professorer berättar sina idéer och tankar kring
verksamheten. Materialet har valts utifrån syftet och frågeställningarna i studien.
Grundläggande för allt arbete inom vetenskaplig analys är att jobba med kritiska frågor. Enligt den
kvalitativa textanalysen väljs texter efter ämnet och frågorna som skall undersökas, det vill säga att
syftet styr urvalet i studien (Widén, 2009). Urvalet sker oftast inte av slumpen och inte heller med
2

Älvrummet är ett hus som är öppet för alla och tillägnat Göteborgs stadsutveckling. Det är också en naturlig
arena för debatter kring stadsutvecklingsfrågor och utställningar av förslag och planer. Älvrummet ägs av
Älvstranden utveckling (Hämtat från: http://www.alvstranden.com).
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hjälp av någon annan vanlig urvalsmetod. På grund av detta har resultatet av kvalitativa studier ingen
statistisk representativitet. Istället är målet med denna form av kvalitativa studie att få ett urval som
leder till så stor insikt som möjligt av det fenomen eller den händelse som studeras (Svensson &
Starrin, 1996).
Litteraturen i studien har i sin tur valts efter de begrepp som har varit aktuella för det
problemet/frågeställningarna som ska undersökas. Jag har försökt att blanda min litteratur och ha ett
brett utbud, då jag ville få en så bra beskrivning som möjligt av de mångfacetterade begrepp som
studien tar upp.
Jag är väl medveten om att min studie inte representerar hela Göteborg Stads åsikter och tankar då
materialet är begränsat, vilket kan komma att påverka resultatet. Men jag bedömer att mitt urval är
det som tjänar min studies syfte på bästa sätt.

1.6 Disposition
Uppsatsen inleds med en genomgång av metodvalet och en kort beskrivning av materialet som
studien bygger på. En ingående förklaring görs av metoden och på vilket sätt metoden har använts i
studien. Därefter tas tidigare forskning inom problemområdet upp. Efter det presenteras de
teoretiska begrepp som är relevanta för studien. Här tas mångfacetterade begrepp upp så som
segregation och social hållbarhet som är betydelsefulla för att kunna genomföra analysen. Följande
kapitel går igenom studiens empiri, det vill säga materialet som kort tas upp i metod- och
materialavsnittet. Efter det görs en analys som knyter ihop empirin med de teoretiska begreppen,
där slutligen ett resultat och en slutsats tas fram som ger svar på studiens frågeställningar. Uppsatsen
avslutas med en reflekterande diskussion över resultatet och slutsatsen, samt förslag på vidare
forskning.
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2. Metod och Material
Metod- och materialavsnittet kommer att presentera studiens metodval och materialet som
studien bygger på. Den kvalitativa metoden kommer att förklaras ingående, medan materialet
enbart presenteras kort, för att tas upp mer grundligt i empiriavsnittet
Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie genom att analysera olika texter från broschyrer,
kataloger, rapporter och artiklar som är aktuella för den här studien. Jag har valt att göra en
textanalys, vilket går ut på att analysera material som är i skriven form och förstå detta materials
innehåll och mening.

2.1 Textanalys
Textanalys är ett hjälpverktyg som används för att studera och klarlägga problem inom
samhällsvetenskapen (Bergström & Boréus, 2000). Det är en metod som ska kunna ge en djupare
förståelse av innehållet i en text, genom att granska dess språk och utformning. Textanalys hänger
starkt ihop med hermeneutiken. Hermeneutik handlar också om att uttyda texter för att skapa en
djupare förståelse (Hellspong & Ledin, 1997). Denna uttydning kan antingen ske utifrån
textförfattarens perspektiv eller läsarens tolkning (Widén, 2009).
Det finns två sätt att gå till väga när det gäller insamlande och analys av muntlig, bildlig och skriftlig
information, nämligen kvantitativ eller kvalitativ metod. I en kvantitativ innehållsanalys använder
forskaren ett stort antal data som analyseras med lika förutsättningar för att kunna visa på och
klargöra eventuella samband. Den kvalitativa metoden, i sin tur, går ut på att forskaren ska försöka
uppfatta textens helhet. Detta är det vi kallar för en textanalys. En textanalys har ett antal fördelar
gentemot den kvantitativa innehållsanalysen (Esaiasson et al., 2007). Det handlar bland annat om att
enstaka detaljer och små händelser får ett större utrymme, dolda budskap som enbart kan tas fram
med intensiv läsning kommer fram, och att det är lättare att utläsa vilka delar av texten som är
viktigare än andra (Esaiasson et al., 2007; Thurén, 2007).
Bergström och Boréus skriver i Textens mening och makt om hur texter aldrig är avskilda från det
samhälle som de reflekterar. Samhället påverkar alltid litteraturen, men även litteraturen kan i sin tur
påverka samhället. De menar att texterna speglar de medvetna och omedvetna tankar och idéer som
personer, i den omgivning texterna uppkommer, har. På så sätt kan en textanalys visa vilka normer
och värderingar som finns i litteraturen, då dessa varierar beroende på när den skapas. I en
textanalys är också språket viktigt. Språket används både för reflektion och för att visa på bilden av
den inre kunskapen eller den kringliggande verkligheten. Det handlar alltså om att uttrycka idéer och
tankar. Språket används också i sociala relationer för att till exempel informera någon om något eller
uttrycka en åsikt. Det är även grundläggande att ha förförståelse för att kunna genomföra en
textanalys. Med detta menas att forskaren måste vara medveten om att hon/han aldrig möter en
text utan att ha förförståelse. Utan denna är det omöjligt att genomföra en tolkning av texten. Det
kan också vara viktigt att belysa kontexten som ett tillägg till textanalysen. Detta då en text alltid
hänger ihop med en kontext och kontexten, eller textomgivningen, påverkar textens uppkomst
(Bergström & Boréus, 2000).
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Det finns två olika sätt att analysera texter på. Antingen systematiseras innehållet och då finns det
tre olika frågeställningar som går att använda. Det handlar om att förtydliga tankestrukturerna,
ordna innehållet i texterna logiskt, eller klassificera texternas innehåll. Det andra sättet att analysera
texter på är att kritiskt granska innehållet. Detta kritiska granskande går antingen att genomföra
genom diskursanalys, idékritik eller kritik mot ideologin (Esaiasson et al., 2007). Enligt Pär Widén
(2009) finns det olika dimensioner eller riktlinjer som är viktiga att arbeta utifrån vid en kvalitativ
textanalys. Första dimensionen går ut på att analysera vad textförfattaren själv har för avsikt med sin
text. I den andra dimensionen, frångås författarens perspektiv och fokus läggs istället på textens
innehåll i form av litterära och språkliga betydelser, samt innebörden av texten. Den tredje
dimensionen behandlar textens betydelse i det omgivande samhället och hur textens effekt i empirin
tolkas (Widén, 2009).
Jag har i min textanalys plockat ut det som varit väsentligt för min studie och systematisk samt
kritiskt analyserat hela eller delar av texter med en öppen attityd. Jag har valt att använda mig av de
sätt som Esaiasson et al. (2007) beskriver i detta kapitel och förtydligat textens tankestrukturer
genom att ordna texternas innehåll logiskt. Även Widéns (2009) första och andra dimension har
använts i studien. Den tredje dimensionen har inte varit relevant i studiens analys och har därför
frångåtts. Då det krävs en stor bearbetning och noggrann läsning av alla texter, har jag begränsat mitt
material för att kunna genomföra detta. Jag har varit noga med att titta på enstaka detaljer och små
händelser, och försökt se om texten innehåller några dolda budskap. Det ska dock medges att det
material jag valt ut för studien tyvärr inte gav mig några möjligheter till att hitta dolda budskap.
Jag har också försökt att läsa texten objektivt, samtidigt som jag varit medveten om att jag aldrig
läser en text utan att ha förförståelse. Jag har också försökt se om texten speglar några medvetna
eller omedvetna tankar och idéer hos författaren. Vidare har jag också tittat på hur texten är
utformad och språket som används i texten.

2.2 Material
Materialet i studien har hämtats från Göteborgs Stads hemsida och Älvrummet i Göteborg.
Materialet består av broschyrer, texter, artiklar och rapporter. Broschyrerna, tidningarna Älvstrand
och Älvstranden Utveckling årsredovisning, är hämtade från Älvrummet i Göteborg. Övrigt material
är hämtat genom S2020:s portal på Göteborgs Stads hemsida.
Två broschyrer hämtade från Älvrummet:
 ”Mer människor, mindre trafik: Nyckel till ett större och mer hållbart Göteborg” handlar om
västlänken som ska byggas i staden.
 ”Vision Älvstaden” handlar om de tre strategier som Göteborgs Stad arbetar med för att
skapa öppenhet i staden.
Texter i serien ”Perspektiv S2020” och uppdraget Dialog som har hämtats från Göteborgs Stads
hemsida:
 Perspektiv 1: ”Så blir centrala Älvstaden socialt hållbar” som handlar om att Älvstaden ska bli
en socialt hållbar stadsdel i Göteborg.
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Perspektiv 2: ”Starkare både i oss själva och tillsammans” som handlar om att samarbetet i
staden måste öka för att staden ska kunna integreras.
Perspektiv 3: ”Det är hög tid att satsa på kollektivtrafiken” handlar om att en rejäl satsning på
kollektivtrafiken behövs för att öka tillgängligheten, skapa en bättre miljö och göra det mer
rättvist i samhället, samt bidra till den sociala hållbarheten.
Uppdrag Dialog: ”Dialog för att hantera och förebygga konflikter och komplexa frågor i
stadsrummet” utgår från S2020s uppdrag och handlar om hur Göteborgs Stad ska hantera
komplexa frågor och konflikter i stadsrummet, samt sprida kunskap och bygga kapacitet i
staden.

Artiklar tagna ur tidningen ”Älvstrand”.
 ”Den stora utmaningen” (Älvstrand 2013, nummer 3) handlar om allas rätt till stadsrummet,
delaktighet och integration. Artikeln innefattar också en intervju med S2020:s
verksamhetschef Lars Lilled.
 ”Om livet mellan husen” (Älvstrand 2013, nummer 4) skrivs det om utställningen ”vårt liv
mellan husen” som nu finns att se i Älvrummet i Göteborg.
 ”Snart social hänsyn i upphandlingar” (Älvstrand 2014, nummer 1), handlar om hur social
hänsyn är på väg att bli en självklar och accepterad del i Göteborg.
Rapporter:
 Älvstranden Utveckling årsredovisning 2013.
 ”Skillnader i Livsvillkor och hälsa i Göteborg”. En delrapport från Göteborgs Stad
 ”Budget 2009: Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget 2009 och
flerårsplaner 2010-2011 för Göteborgs Stad”. Rapport om Göteborgs Stads budgetplan.
Hemsidor:
 Göteborgs Stads hemsida där bland annat information on seminarieserien ”mellanrum” och
trygghetsarbetet som pågår i stadsdelarna har hämtats.
 Älvstranden Utvecklings hemsida har också använts för att få fram information om
Älvrummet i staden.

2.3 Validitet och reliabilitet
Det är viktigt i en studie att forskaren vet med sig att han/hon undersöker det som studien faktiskt
ämnar undersöka, det vill säga att han/hon har god validitet. Det är också viktigt att han/hon har
reliabilitet, vilket innebär att problemet undersöks på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2003).
I min studie ligger validiteten i att jag har undersökt det jag har sagt att jag faktiskt ska undersöka i
mina frågeställningar och i mitt syfte. Syftet och frågeställningarna har fått stå som struktur för hela
uppsatsen och jag har ständigt haft dessa i åtanke när jag bearbetat mitt material i uppsatsen
(Bergström & Boréus, 2000). För att inte uppsatsen skall drabbas av validitetsproblem har jag också
lagt stor vikt och tid på mitt teorikapitel eftersom det är en viktig del för mitt analysinstrument.
När forskaren gör en textanalys är tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga. Det är därför viktigt att
vara noggrann i textläsningen gentemot det syfte studien har. Jag har i min uppsats varit noga med
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att läsa mina texter flera gånger och markerat de stycken i materialet som gått att knyta samman till
syftet och frågeställningarna. Jag har uteslutande följt detta mönster för att kunna uppnå en god
reliabilitet i studien. Jag har dessutom tagit hänsyn till att textförfattarna oftast förskönar eller
överdriver/tonar ner sina budskap med texterna (Bergström & Boréus, 2000).
Jag är medveten om att den moraliska integritet som forskaren har spelar en viktig roll för
bedömningen av forskningens värde. Det har därför varit viktigt för mig att hålla mig kritisk till den
egna analysen och försökt uppnå en tydlig bild av hur den socialt hållbara utvecklingen ser ut i staden
och hur den ska kunna motverka segregeringen. Jag har också ifrågasatt mina steg i arbetet med
studien för att kunna fokusera ytterligare på studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997)
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3. Tidigare forskning och teoretiska begrepp
Tidigare forskning går igenom den forskning som redan finns på området, det vill säga vad vi
redan vet om frågan/problemet. Teoretiska begrepp presenteras de teoribegrepp som anses vara
lämplig för studiens syfte.
Jag har genom att söka på begrepp som segregering, identitet och social hållbarhet i söktjänsten
summon i universitetsbibliotekets databaser fått fram den tidigare forskning som är relevant för den
här studien. Begreppen har kombinerats på olika sätt för att skapa en mer omfattande sökning. Jag
valde att endast titta närmare på de forskningsrapporter som fokuserar segregering och social
hållbarhet då dessa begrepp är väldigt komplexa och mångfacetterade. Jag har valt ut fyra
forskningsrapporter, två om varje begrepp, som jag tycker lämpar sig bäst och stämmer mest
överens med det problemområde den här studien tar upp.
Underlag för de teoretiska begreppen har tagits fram på samma vis som den tidigare forskningen och
de begrepp som studien diskuterar är segregation, social hållbarhet, välfärd, planeringsideal med
mera.

3.1 Tidigare forskning
Zara Bergsten och Emma Holmqvist (2007) har forskat om den sociala blandningen som finns bland
boenden idag. I forskningsrapporten Att blanda? undersöker de hur relevant det är i dagens
kommunala planering med ett mål om en allsidig hushållssammansättning. De undersöker också hur
kommuner och allmännyttiga bostadsbolag argumenterar runt en sådan målsättning. För att täcka
ett stort geografiskt område har de valt att använda sig av telefonintervjuer. Även om social
blandning har funnits som ett element i den svenska planeringen sedan 1940-talet, så var det först på
1970-talet som planeringen om allsidig hushållssammansättning fördes in i planeringen. I studien
visar Bergsten och Holmqvist på att allsidig hushållsammansättning är ett mycket viktigt mål inom
dagens svenska kommunala planering. Målet finns bland såväl allmännyttiga bostadsbolag som
kommunala planeringsavdelningar över landet och idén är spridd både praktiskt och teoretiskt. De
fann också att nästan alla de kommuner de hade valt ut behandlade allsidighet i sina strategiska
plandokument (Bergsten & Holmqvist, 2007).
Roger Andersson har forskat mycket kring boendesegregeringen som finns i Sverige idag. I
diskussionsunderlaget Residential segregation and the integration of immigrants: Britain, the
Netherlands and Sweden skriver Andersson (2007) om att det inte finns tillräckligt med forskning som
löser problem med boendesegregering i Sverige. Han anser att det behövs en mer långtgående
forskning om multikulturella samhällen i västvärlden och att den forskning som Sverige har idag är
för kortsiktig för att kunna ta tag i integrationsproblemen som finns i landet. Han menar att
segregation är ett begrepp som är svårt att isolera, då det innefattar sociala områden inom både
bostäder, arbete men också politik. Dessa tre, menar Andersson, betingar varandra på ett komplext
sätt, det vill säga att de hör ihop. Han menar till exempel att ens boendesituation är starkt förknippad
med ens ekonomiska situation som i sin tur är förknippad med ens arbete och den inkomst som det
arbetet ger (Andersson, 2007).
Vallance, Perkins & Dixon (2011) undersöker i sin uppsats vad som kan menas med begreppet social
hållbarhet och lyfter fram olika sätt som det kan bidra till en hållbar utveckling i allmänhet. Detta gör
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de genom att undersöka mångskiftande litteratur som behandlar begreppet ”social hållbarhet”. De
använder sig av ett trefaldigt schema som innefattar (a) ” development sustainability”, som handlar
om att ta itu med grundläggande behov så som socialt kapital, rättvisa och så vidare, (b) ”bridge
sustainability”, som handlar om beteendeförändringar för att kunna uppnå biologisk-fysiska
miljömål, och (c) ”maintenance sustainability” som innebär att bevara/upprätthålla sociokulturella
särdrag när det sker förändring samt se på vilket sätt människor motstår eller omfamnar dessa
förändringar. I sin rapport kommer de fram till att social hållbarhet bör erkännas som ett invecklat
och komplext begrepp. De vill också att utövare i miljövetenskap ska samarbeta med samhällsvetare
för att kunna undersöka invånarnas tolkning och integrering av oro, samt undersöka de platser där
de bor och världen runt omkring dem. Slutligen kommer det också fram till att enbart genom
förståelse av sociala grupperingar kan hållbar utveckling nå sin potential (Vallance, Perkins & Dixon,
2011).
Även Gustavsson och Elander (2013) skriver i sin rapport Social hållbarhet inte bara
”sustainababble”? om att social hållbarhet har olika ”nyanser”. Med det menar de att social
hållbarhet är ett begrepp som har en grundläggande värdeladdning som måste tas i beaktning för att
begreppets innebörd i både forskning och annan praktik ska kunna förstås. De argumenterar för att
det inte bara går att ställa social hållbarhet som en abstrakt fråga, utan det är också viktigt att ställa
frågorna; hållbart för vem, i vilket tidsperspektiv, på vilken nivå, och i vilket sammanhang om
grundläggande frågor som etnicitet, kön, klass och plats. De menar också att ”social hållbarhet” är ett
begrepp som framstår som en framtidssyn och som ett övergripande värde som mer exakt kan
uttryckas genom olika inriktningar och olika fokus. Syftet med deras studie är att visa hur deltagarna i
åtta utvalda stadsbyggnadsprojekt i praktiken har närmat sig frågan om social hållbarhet samt koppla
dessa arbeten till vetenskapliga diskussioner om social hållbarhet som är aktuella idag. De vill också
föreslå en strategi för vidareutveckling och analys som projekten, i användbara delar, ska kunna
tillgodogöra sig när de sammanfattar och reflekterar över vad de uträttat i slutet av år 2014
(Gustavsson & Elander, 2013).

3.2 Teoretiska begrepp
Migrationsvågen som har pågått sedan cirka 25 år tillbaka och det alltmer segregerade boende med
skilda vardagsliv som vi idag lever i, utgör enligt Salonen (2011) grunden för dagens sociala
spänningar. Han menar att det är enkelt att förstå människors känsla av övergivenhet, oro och
vilsenhet i relation till den värld vi idag lever i med sina snabba och hotfulla förändringar. Det finns
ett glapp i stadens utveckling mellan vad som är föreställning och vad som faktiskt är sant, vilket
skapar en misstänksamhet och främlingsfientlighet mot nya förändringar (Salonen, 2011).
I dag konsumerar och producerar vi mer än vad jorden faktiskt klarar av att bryta ner och återskapa.
Det innebär att det sätt vi människor lever på idag inte skapar de förutsättningar som behövs för ett
hållbart samhälle. Enligt Hydén och Wickenberg (2007) är tre utgångspunkter viktiga för att
hållbarhet ska kunna uppnås: ekonomiska, ekologiska och sociala. Det är viktigt att arbeta med alla
dessa tre för att kunna skapa en hållbar utveckling. Den sociala hållbarheten är viktig då den hjälper
till att hantera de spänningar som följer ur ekologiska problem (Hydén & Wickenberg, 2007). En del
forskare argumenterar till och med för att en ekologisk hållbarhet inte kan uppnås förrän en social
hållbarhet först har uppnåtts (Jarvis et al. 2001).
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3.2.1 Social hållbarhet
Social hållbarhet är ett komplext begrepp med stor innebörd. Enligt Lilja (2002) är
hållbarhetsbegreppet i ett socialt perspektiv att människan ska leva med en viss värdighet, det vill
säga att det ska finnas vissa livskvalitéer i livet och i den vardagliga miljön. Med detta menar Lilja att
den fysiska omgivningen bara är ett medel när det gäller människors förmåga att hantera utsatthet
och att det istället är upplevelser som skapar självkänsla och identitet som är väsentliga. Det måste
också finnas en viss ”estetisk livskvalité”, vilket innebär at platser kan ha poesi. Detta är viktigt
eftersom det i den människliga hållbarheten finns en längtan efter ”det sköna”. Här behövs också en
historisk dimension då platsers kvalité (även om det inte alltid är synliggjort) ofta grundas på
historiska händelser och förutsättningar. Lilja argumenterar vidare för att det också behövs social
dynamik mellan människor och platser, möjlighet till aktiviteter, samt möjlighet att kunna tillägna sig
och engagera sig i sin omgivning. Detta menar hon, ska kunna ge människan och medborgaren en
chans att växa och utvecklas, vilket är en viktig del inom den sociala hållbarheten (Lilja, 2002).
Enligt Olsson (2012) handlar social hållbarhet om att det i ett samhälle ska finnas välfärd och sociala
system. Med välfärd menar han goda möjligheter i en rad avseenden, så som arbete, utbildning,
inkomst, äldreomsorg, bostad med mera. Det handlar om att människor ska leva i en trivsam miljö
med en hygglig levnadsstandard. Det innebär också att fördelningen av det goda i livet ska vara så
rättvis som möjligt. Om den här välfärden hotas och väsentliga värden inte längre tillgodoses, menar
Olsson att det skulle kunna leda till ett samhälle med oro, upplopp, konflikter och bråk. Han visar på
att samhällen där det råder stark ojämlikhet inte fungerar lika bra i många avseendet, än ett samhälle
där det är mer jämlikt.
Sociala system är de system som finns i samhället och som ska verka för att lösa de problem som
människor kan tänkas hamna i. Det kan gälla allt ifrån nedläggningar av företag, miljöproblem, till
sociala problem så som utanförskap och ungdomsoroligheter (Olsson, 2012).
Enligt From (2011) är det avståndet mellan fysiska miljöer som förvärrar boendesegregationen och
motarbetar föreningen mellan människor i olika grupper i samhälle. Det kan bland annat handla om
avståndet från ett bostadsområde eller en stadsdel till centrum eller till arbetsplatsen. Törnquist
(2005) argumenterar dock emot detta och säger att den fysiska miljön enbart är en liten del av
problematiken i staden. Istället är det är den rumsliga uppdelningen av stadens olika funktioner, det
vill säga avsaknaden av samband mellan bostadsområden som är socioekonomiskt svaga och den
övriga staden, som utgör det stora problemet. Törnquist menar med detta att den rumsliga
uppdelningen utgör ett hinder för den socialt hållbara stadsutvecklingen (Törnquist, 2005). Jarvis et
al. (2001) argumenterar också för att staden ska fungerar som en ”långsiktig livskraftig miljö” för
mänskligt samspel, kommunikation och kulturell utveckling. Social hållbarhet i staden skapas genom
rättvisa, solidaritet och en gemensam känsla av tillhörighet bland stadens invånare. Det handlar om
att skapa en långsiktig överlevnad av den starka sociala enheten (Jarvis et al. 2001). Även Bjarnestam
beskriver i sin doktorsavhandling från 2011 att social hållbarhet innebär att skapa en bra miljö och
skapa mötesplatser för människor. Han anser också att social hållbarhet handlar om att skapa en
rättvis stadsutveckling där integration är viktigt (Bjarnestam, 2011).
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Enligt From (2011) finns det två förhållningssätt inom socialt hållbar stadsutveckling. Det ena
perspektivet är atomistiskt3 och lägger sin vikt på bostadsområdena. Här handlar det bland annat om
att främja socialt hållbar utveckling i de bostadsområden som är resurssvaga, för att det ur ett
företagsekonomiskt perspektiv ska bli långsiktigt lönsamt. From menar dock att det saknas empiriska
belägg för det här och att det saknas forskning om vad som är de bakomliggande orsakerna till att
folk flyttar och väljer bostad, men däremot finns det mycket skrivet om själva flyttrörelserna. Det
andra perspektivet hon talar om kallas ”hela-staden-perspektivet” och är istället holistiskt4. Med
detta helhetsperspektiv menar From att det inte räcker att behandla de miljömässiga, ekonomiska
och sociala dimensionerna i städers utveckling, utan det är samspelet mellan dessa som är det
centrala och som skapar helheten i staden. Historiskt sett har dessa två perspektiv avlöst varandra i
debatten om hållbar stadsutveckling, men idag anses båda perspektiven som likvärdiga och det är
viktigt att det finns ett samspel mellan dessa inom social hållbar stadsutveckling (From, 2011).
I Boverkets kunskapsöversikt från år 2010 handlar det om att bryta den segregerade utvecklingen
och främja en socialt hållbar stadsutveckling genom fem återkommande teman: Helhetssyn,
variation, samband, identitet, samt inflytande och samverkan. Helhetssynen innebär att en
kombination av sociala och fysiska åtgärder måste ske och att förnyelse av områden ska ses som en
del i den övergripande stadsutvecklingen. Med variation menas att det måste finnas en större
variation mellan boendeformer, funktioner och gestaltning i staden. Samband visar på att en
sammanlänkning av stadens olika delar måste ske och identitet innebär att det behövs
förutsättningar för att kunna skapa en positiv identifiering i förhållande till sin stad och omgivning.
Det femte temat, inflytande och samverkan, syftar till att all områdesförnyelse ska utgå i samverkan
mellan dem som bor i området och berörda aktörer (Boverket, 2010).

3.2.2 Segregering
I Sveriges storstäder bor både den rikaste befolkningen och den fattigaste. I samband med den
finanskris som rådde på 1990-talet i Sverige ökade klyftorna mellan fattiga och rika avsevärt (Prop.
1997/1998:165). Det var en tid som bestod av många sociogeografiska omflyttningar. Krisen slog som
hårdast mot de redan utsatta bostadsområdena i städerna. De bostadsområden som enligt
allmänheten var misshagliga var nu det enda alternativet för de flera tusentals som förlorat sitt jobb
och därmed sin trygghet. Det bildades då bostadsområden som var dominerade av arbetslösa vilket
skapade en mängd sociala problem så som kriminalitet och droger. Denna omflyttning skedde främst
i de förorter som var invandrartäta vilket innebar att den socioekonomiska segregationen på den här
tiden blev starkt kopplad till invandring (Andersson, 1998). Det skedde en så kallad desintegration,
det vill säga att staden inte längre håller samman som en social och funktionell enhet (Salonen,
2011).
Regeringen beskrev i slutet av 1990-talet segregeringen som en ödesfråga för hela Sverige. I en
proposition som överlämnades till riksdagen i maj 1998 togs segregeringen upp som en
samhällsklyfta som hotar att sudda ut den känsla av ansvar som människor känner för varandra och
3

Atomistisk: En filosofisk inriktning där problem bryts ned i sina minsta beståndsdelar och därefter i dessa små
beståndsdelar förklaras och löses. (Hedin & Svensson, 1997)
4
Holistisk: Helheten är större än summan av delarna och inget går att beskrivas utan kontext. (Motsats till
atomistisk) (Hedin & Svensson, 1997)

14

för samhället. Med detta menar de att när grupper ställs utanför så skapas otrygghet, sociala
spänningar och kriminalitet. De anser dock inte bara att segregeringen är ett socialt problem, utan
också ett ekonomiskt då samhället inte kan ta till vara på all den skaparkraft och arbetsvilja som
människor har (Prop. 1997/1998:165). Wessel et al. (2005) skriver att städerna i Sverige har blivit
mer mångkulturella idag än vad de var för cirka 30 år sedan. Sammansättningen av etniska grupper
har både ökat och blivit mer komplexa, och det har uppstått olika familjekonstellationer och
levnadsformer i samhället. Genom detta har det uppstått socioekonomiska klyftor och segregation
inom marknaden för både utbildning och arbete, samt bostäder (Wessel, Tunström & Bradley, 2005).
Det finns fortfarande luckor vad gäller själva kärnproblematiken med segregation. Än är det oklart
var som exakt karaktäriserar segregationens dynamik och mekanismer i de områden som är utsatta
(Lilja, 2005). Det finns forskare som till exempel Irene Molina (1997) som menar att forskningen inom
segregation både framställer och problematiserar de förorter folk bor i och de folk som bor där
(Molina, 1997). Medan forskare som bland annat Roger Andersson (1998) argumenterar för att det är
de fattiga marginaliserade områdena som skapar marginaliserade personer (Andersson, 1998).
Stadsplanering och medborgarnas rättigheter har alltid haft en stark koppling till varandra. Den
urbana planeringen har haft ett starkt inflytande på människor och en fördelning har skapats mellan
de som har råd att bo och de som inte har råd att bo på en plats (Connerly, 2005). Molina
argumenterar också för detta och menar att de som har råd att flytta ifrån platsen gör det, medan de
som inte har råd blir kvar där (Molina, 2005).
Segregeringen påverkar också hälsan. Flera studier och rapporter i Sverige pekar på att det finns
sociala skillnader bland sjukdomar och dödsfall både bland barn och vuxna. Genom forskning har det
visat sig att det finns en tydlig sammanlänkning mellan miljön som barn och ungdomar har växt upp i
och deras hälsa. Uppväxtmiljön har också en stark koppling till hur deras hälsa, levnadsstandard och
socioekonomiska situation kommer att se ut i vuxen ålder. Enligt Wilkinson et al. (1998) får de barn
som växer upp i utsatta bostadsområden inte like goda förutsättningar som barn som växer upp i bra
bostadsområden där de får en ”god” start i livet (Wilkinson, Kawachi & Kennedy, 1998).
Enligt Marshall & Jiobu (1975) kan rumslig segregering mellan två grupper bero på fyra olika saker:
skillnader bland inkomster, olika nivåer av utbildning, hur stor mängd befolkningen är, och
procentenheten som är minoritetsgrupper i en stad. Calderia (2000) argumenterar i sin tur för att
den segregering som kan uppstå antingen handlar om etnicitet, klass eller ras. Wacquant (2008)
skriver också om ras-segregationen och om hur den blir ett hinder i de drabbades vardag då det
gäller både jobb- och utbildningsmöjligheter (Wacquant, 2008). Molina argumenterar för att det
skett ett skifte i problembilden, från ett ”svenskt problem” till ett ”invandrarproblem” (Molina,
2005).
Lilja (2002) diskuterar vidare på detta och säger att problemet med segregation handlar både om
människors koppling till platser och om synen på förorten. Med synen på förorten menas här att de
olika perspektiv som framställs av förorten och hur man värderar de skillnader som finns där,
påverkar de åsikter människor har platsen. Med kopplingen till platser menas den identitet som
människan kan känna till en plats och utvecklingen av meningsfulla relationer som kan gynna ens
vardagsliv. Här är grunden för tillägnelse av den fysiska omgivningen och den byggda miljön i fokus.
Lilja anser att det finns två dimensioner i synen på förorten: inifrån- och utifrån perspektiv. Inifrånperspektivet handlar om meningen för dem som bor i förorten, medan utifrån-perspektiv handlar om
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meningen för dem som bor utanför. Lilja menar att dessa inifrån- och utifrån dimensioner är knutna
till varandra eftersom synen på förorten är en social konstruktion av intryck, värderingar,
erfarenheter och handlingar som alla uttrycks i segregationsdiskussionen (Lilja, 2002; 2005). Även
Molina håller med om att det finns två dimensioner och säger att småhusområden oftast är kopplade
till normens ”heterosexuella kärnfamilj” medan förorten ses som ”en otrygg miljö med bland annat
passiva förtryckta kvinnor och våldtäcksmän” (Molina, 2005)
Våld och rädsla är två begrepp som är sammankopplade med de sociala förändringsprocesser som
pågår i dagens samhälle. Caldeira (2000) menar att detta har lett till att nya former av rumslig
segregering och social diskriminering har skapats. Hon talar om att brott och våld används som en
ursäkt för att flytta ifrån vissa områden och exkludera folk från nya områden. Brott används också för
att skapa fördomar och för att placera in grupper av människor i fack där de ses som farliga, vilket
skapar rädsla och avskildhet i samhället. Caldeira menar alltså att detta prat om brott och
kriminalitet stärker den sociala och den rumsliga segregeringen. Segregering har alltid funnits i
städerna, men dess regler och verktyg har förändrats med tiden. Hur segregeringen ser ut varierar
också från stad till stad (Caldeira, 2000).

3.2.3 Plats och identitet
”Space” (rum) och ”place” (plats) är två begrepp som är starkt sammankopplade. Det är två
komplexa begrepp som har många olika definitioner, men enligt Agnew (2011) skulle man kunna
säga att ”space” är en dimension där det finns materia eller ett rutnät med materiella objekt, och
”place” är en del av markytan som inte motsvarar något annat och inte kan bytas med något annat
utan att allt förändras (Agnew, 2011).
Lilja (2002) argumenterar för att upplevelsen av det yttre rummet formas av det inre, det vill säga att
Människans livssituation formar den fysiska omgivningen och upplevelserna av staden. Hon menar
att det är viktigt att människan får sin självkänsla stärkt och känner sig respekterad i relation till sin
fysiska miljö. McDowell (1997) anser också att det finns en ömsesidig relation mellan människan och
platsen. Det handlar både om hur människor formas genom platser, hur platser ges mening genom
människor, samt hur människor uppfattar och använder platser i det vardagliga sociala samspelet
(McDowell, 1997). Lilja (2002) skriver också om att det är viktigt att planera för identitet för att kunna
förbättra människors möjligheter att hantera hoten som finns mot meningsskapandet i vardagen.
Relationen mellan människan och omgivningen har förändrats och blivit alltmer komplicerad och
människan beskrivs nu som en individ som går att tillskriva bestämda värden. Med alltmer
komplicerad syftar Lilja bland annat på det sätt som bostäder idag byggs på. Hon menar att
produktionen har industrialiserats och att många bostäder numera massproduceras. Bostäder har på
grund av detta blivit sedda som ting och relationen till vilka som kommer bo i bostäderna har blivit
mindre påtaglig. Detta har gjort så att individen i sitt menings- och identitetsskapande har blivit mer
utsatt och utlämnad för omgivningen (Lilja, 2002).
När det kommer till identitet är också jämställdhetsperspektivet viktigt i planeringen. Enligt Granberg
& von Sydow (1998) får det perspektivet tyvärr för lite utrymme i planeringen så som den ser ut idag.
De tror att samhällsplaneringen enbart speglar männens kunskap, värderingar och erfarenheter och
inte båda könen. Detta menar de är problematiskt då män och kvinnor har olika vardagsliv och finner
olika värden i den fysiska omgivningen (Granberg & von Sydow, 1998).
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Lilja (2002) anser att planeringen när det gäller identitet ska utgå från den plats där människor
befinner sig och utgå ifrån deras drömmar och projekt och det gemensamt skapande som finns i
deras vardag. Hon menar att människan ska tillägna sig och ta del av sin miljö, men också kunna vara
med och påverka och förändra den. Det är viktigt att personer får chans till att sätta sina spår och
samtidigt lägga till värden som tidigare har saknats. Med detta menar Lilja att människan ska vara
med i förändringen och skapandet av både staden och förorten (Lilja 2002).

3.2.4 Planeringsideal idag
Samhällsfrågor som boendesegregation och dess konsekvenser och hur det bör motverkas placeras
högt upp på den politiska dagordningen i Sverige idag. Det finns många olika strategier för att öka
den sociala blandningen av boende och motverka den rådande segregeringen som alltmer ökar i
samhället. De bostadsfrågor som idag är viktiga handlar just om att motverka segregeringen, att
bygga för olika grupper, samt att blanda olika former, typer och storlekar på byggnader. Att öka den
sociala blandningen på bostadsområden menar Bergsten och Holmqvist skulle kunna främja
framväxten av ett stabilare och bättre fungerande samhälle, där alla får chans till att delta (Bergsten
& Holmqvist, 2007).
Enligt From (2011) har studier inom segregation idag börjat se till ett inifrånperspektiv, där vikt läggs
vid faktiska erfarenheter av omgivningen, istället för att bara titta på ett utifrånperspektiv som det
tidigare har gjorts. Det har skett en förskjutning som tagit fokus från segregation och istället lagt det
på integration. Med det menas att de sociala och fysiska förutsättningar, som behövs för att
människor ska kunna mötas och känna sig delaktiga i stadslivet oavsett var de bor, ska skapas. Ett
exempel på detta är att det idag diskuteras och planeras mycket för att kunna skapa samband mellan
tidigare skilda stadsdelar genom att integrera ytterstad med innerstad (From, 2011).
Wessel et al. (2005) ställer sig frågan om hur stadsplaneringen kan bidra till ett samhälle där alla
kulturer, levnadsformer, samt social rörlighet över gränser finns, utan att det finns en prägel av
segregering och förtryck. De argumenterar för en planering och politik som främjar en ”rättvis”
olikhet. Med det menar de att det är viktigt att ta till vara på mångfalden av kulturella och sociala
levnadsformer och samtidigt se till så att gruppers levnadsformer inte förtrycker andras. De vill ha ett
system där allas grundrättigheter tillgodoses, så som rättsligt skydd, deltagande i offentliga
planeringsprocesser och inskränkningar för miljöförstöring. Men de vill också ha ett system som
gynnar olika levnadsformer och uttryck, så som tillgång för olika grupper till det offentliga rummet.
För att skapa ett sådant pluralistiskt samhälle anser Wessel et al. att många olika aktörer behöver
sättas i rörelse och att allt inte kan styras av en och samma hand (Wessel et al. 2005).
Lilja menar att vi måste motverka den rumsliga åtskillnaden och gränsproblematiken genom att
hantera problem som social åtskillnad och främlingskap i ett mer splittrat förortslandskap kring
innerstaden. Det behövs också en motverkning av utanförskap i de områden där folk känner en
avsaknad av identitet och anknytning till sin omgivning. Det gäller för den framtida planeringen att
planera med hänsyn till identitet och urbanitet. Lilja menar att de känslor av rotlöshet och
utanförskap som finns, ska minskas genom att hantera de hot som finns mot identitetsskapandet.
Främlingskap ska motverkas genom att minska den ökade åtskillnaden och gränsen som finns mellan
människor inom och mellan förorter. För att lyckas med detta är det viktigt att planeringen knyts an
till vardagslivet och verkligheten (Lilja, 2002).
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4. Göteborg – En fysiskt splittrad stad?
Empiri-avsnittet kommer att handla om hur Göteborgs stad ser på begreppet ”socialt hållbar
utveckling”, helhetssynen och öppenheten i staden, samt utvecklingen av Älvstranden. Empirin bygger
på de texter som står skrivna i metod- och materialavsnittet.
Göteborgs Stad själva vill skapa en stad som har stor variation av bostäder, platser och uttryck. Det
vill säga att en blandning av arkitektur, bostäder, platser och verksamheter, samt utrymmen för
människor att uttrycka sig, ska skapas i staden. Det ska vara en öppen och inbjudande stad som lever
dygnet runt, året om och där alla får utrymme, samt kan känna en tillhörighet. Konst och kultur ska
bidra till sammanhang, förändring och identitetsskapande och barns och ungas kreativitet ska tas
tillvara på (Göteborgs Stad, 2012b).
Idag anser Göteborgs Stad att staden är fysiskt splittrad från norr till söder genom olika barriärer.
Även älven som en gång sågs som en sammanhållande länk utgör idag en barriär i staden. Det här vill
Göteborgs Stad ändra på genom att skapa social hållbarhet genom tre steg, (a) hela staden ska vara
med, (b) mötet med vattnet och (c) stärka själva kärnan i staden (Göteborgs Stad, 2012b).

4.1 Hela staden och social hållbarhet
Socialdemokraternas och Miljöpartiet skrev i sitt förslag till budget år 2009 om det framtida
Göteborgssamhällets vision. De sex punkter de tog upp var:







Långsiktig hållbar tillväxt och fler jobb
Ett ekologiskt hållbart samhälle
Fördjupad demokrati och jämställdhet
Utveckling av välfärd, hälsa och trygghet för invånarna
Ett samhälle med rättvisa och solidaritet
Vändning från segregation till integration

Göteborgs problem med segregeringen ser Socialdemokraterna och Miljöpartiet som den största
utmaningen i staden. Som bärande punkt i deras budget står det gemensamma synsättet på hållbar
utveckling. Detta synsätt präglar både budgeten och alla delar av deras dagliga arbete i kommunen
inom politik. De utgår från de tre dimensionerna och menar att ekologi är den bärande kraften,
ekonomi är konkurrenskraften, och den sociala dimensionen är den kraft som medborgarna har.
Bristerna i den sociala dimension, ser dock de röd-gröna partierna som ett hot mot
sammanhållningen i samhället, samt mot den ekonomiska tillväxten. De vill därför upprätthålla och
stärka utvecklingen inom ekonomi och miljö, samtidigt som det parallellt finns former för att vända
utvecklingen inom den sociala dimensionen. De vill också se till så att göteborgaren blir bemött som
en hel människa. Med det menar dem att varje individ bör bli sedd utifrån hela sin livssituation. Det
är viktigt att kommunen finns till för folket och inte tvärtom. Därför är det viktigt att de kommunala
verksamheterna är serviceinriktade och lättillgängliga. Det ska i staden finnas en helhetssyn som ska
göra det lättare att utnyttja de redan befintliga resurserna på ett effektivare sätt. För att kunna möta
de framtida utmaningarna och uppnå en hållbar utveckling krävs det nya och enkla lösningar
(Göteborgs Stad, 2009a).
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Göteborgs Stad vill att hela staden ska samarbeta för att motverka segregationen som finns i staden
idag. Genom att skapa en socialt blandad befolkning, erbjuda ett varierat utbud av bostäder med
olika storlek och form, samt skapa ett gaturum som kännetecknas av mångfald och variation hoppas
Göteborgs Stad på att kunna integrera staden. De vill också att den identitet och de befintliga
kvalitéer som idag finns i staden ska vårdas och utnyttjas, det vill säga att det gamla balanseras med
det nya och det täta balanseras med det glesa (Göteborgs Stad, 2012b). De vill också att alla ska få
möjlighet att delta i planeringen och utbyggnaden av områden, exempel på detta är Älvrummet som
är ett hus som finns vid Göteborgs Operan i staden och är tillägnad stadens utveckling. Här finns
både information och inspiration om Göteborgs stadsutveckling och det är en naturlig arena för
debatter om frågor kring stadsutvecklingen och utställningar av förslag och planer (Göteborgs Stad,
2012b; Älvstranden Utveckling, u.å.).
Ett viktigt steg för socialt hållbar utveckling i staden är också att arbeta med konflikter, komplexitet
och dialog. Med det menar Göteborgs Stad och S2020 att processledare, som arbetar med dialoger
angående samhällsfrågor, ska förstå komplexitet och konflikter för att kunna förebygga och
eventuellt hantera dessa. Enligt S2020 är många samhällsfrågor komplexa och det är viktigt att de
hanteras på ett konstruktivt sätt. Framförallt behövs det ett förhållningssätt som baseras på tydliga
principer med en viss syn på människan, processer och konflikter. På så sätt ska ett samspel mellan
dem som är inblandade skapas. Detta ska i sin tur verka för att skapa större social hållbarhet i
Göteborg (Göteborgs Stad, 2011).
För att kunna utveckla Älvstranden anser Älvstranden Utveckling att det behövs en metod med
utvecklande arbetssätt som en mångfald av aktörer tillsammans arbetar med. Det gäller att engagera
både politiker och förvaltning, men också medborgare och näringsliv. Största utmaningen med
Älvstranden är att skapa mångfald. Men genom att ha ett nytänkande sätt när det gäller de nya
processerna så hoppas Älvstranden Utveckling att de ska kunna ta sig an utmaningen. Ambitionen för
Älvstranden Utveckling är att skapa en hållbar innerstadsmiljö. Deras jobb är att bidra med lösningar
till utmaningar inom stadsplaneringen, samt förverkliga möjligheter i staden. Inom Vision Älvstaden
arbetar Älvstranden Utveckling för att en helhetssyn på staden ska skapas och för att
hållbarhetsaspekten ska vara en del i alla projekt och aktiviteter inom verksamheten. Visionen
Älvstaden bygger mer eller mindre på social hållbarhet och för att kunna genomföra detta satsar
verksamheten på att öka sin kunskapsnivå och kompetens, förfina samverkansmodeller, samt
utveckla teknik, tjänster och beteenden som är anpassad till ett hållbart samhälle. Inom
verksamheten arbetar de därför med fem hållbarhetsområden som har stor betydelse för att nå
visionen. Det handlar om (a) miljöanpassade transporter och mobilitet, (b) levande bottenvåningar,
(c) klimatanpassning (grönytor och dagvattenhantering), (d) hållbar energianvändning och (e)
mångfald där fokus framförallt ska ligga på skolungdomar (Älvstranden Utveckling, 2013a).
För Älvstranden Utveckling handlar social hållbarhet om att skapa ett samhälle som är långsiktigt
stabilt och dynamiskt, och där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det handlar om
vardagsmiljön som vi alla vistas i och i vilken grad det offentliga rummet inger känsla av trygghet,
bemötande och delaktighet. Även rättvisa är ett begrepp som Älvstranden Utveckling anser är viktigt
för att social hållbarhet ska kunna skapas. Det är viktigt att alla känner att de får ta del av staden och
har möjlighet att påverka beslut gällande det egna livet och stadens utveckling (Älvstranden
Utveckling, 2013a).
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Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser social hållbarhet som en fråga om livskvalitet. Det är viktigt
att bekämpa kränkande handlingar, våld och hot både i stadsmiljön och hemmet, för att kunna skapa
trygghet och gemenskap. De vill motverka isolering och ensamhet och istället skapa en öppen och
trygg miljö dygnet runt för alla grupper i samhället. Genom en utökad samverkan mellan de olika
aktörerna i samhället, hoppas de på att den organiserade brottsligheten ska kunna bekämpas.
Boendesituationen för flyktingar ska lösas genom att alla nämnder och styrelser i staden tar sitt
ansvar. De anser också att det behövs en satsning på språkkunskaper, skola för barnen och arbete för
vuxna då dessa tre utgör grunden för integration och delaktighet i samhället (Göteborgs Stad,
2009a).
Ann-Sofie Jeppson, arkitekt och beteendevetare i Göteborg, anser också att Göteborg behöver en
helhetssyn på staden. Hon menar att kommunen inte är en blandning av särintressen och bör därför
se till helheten av staden. De sociala aspekterna måste komma i fokus och för att skapa hållbarhet
och integrering krävs det att vi är samarbetsvilliga. För att det ska fungera anser Jepsen att rättvisa
och rimlighet är två begrepp som alltid ska finnas med i planeringen (Jeppson, 2011).
Enligt Lars Lilled, verksamhetschef på S2020 har ekonomins tillväxt, och tron på att sociala frågor
löser sig med den här tillväxten, tidigare präglat Göteborg stad. Han anser att det är viktigt att satsa
på social hållbarhet för att Göteborg som stad ska ha en ljus framtid. Social hållbarhet handlar enligt
Lilled, om välfärdens fördelning och att den ska finnas tillgänglig för alla. Det handlar om att
människor ska erbjudas att ta ansvar genom delaktighet och inflytande. Staden måste utveckla sin
förmåga att lösa problem och samhället måste hålla ihop. Uppdraget S2020 startades för att
motverka segregeringen i Göteborg stad. Det finns en stark geografisk uppdelning i staden utifrån
socioekonomiska och etniska faktorer. Lilled menar att Askim är lika segregerat som Biskopsgården,
men skillnaden är att segregationen i Askim är i stor utsträckning självvald vilket den i Biskopsgården
inte är. Han menar också att livslängden i vissa stadsdelar skiljer sig 7 år från den genomsnittliga
livslängden. Enligt Lilled handlar det inte bara om att sätta in insatser i problemområdena. Det är
också viktigt att staden ses som ett samverkansprojekt. Men även om det är en stor utmaning för
staden, anser Lilled ändå att positiva effekter går att se i S2020:s arbete som nu har pågått över 5 år
(Bergendahl, 2014, mars).
Även kollektivtrafiken är en del av den sociala hållbarhetsaspekten i staden. De som har tillgång till
bil har tillgång till en större stad än vad de som åker spårvagn eller buss har. Den underförsörjda
kollektivtrafiken stärker ojämlikheten och uppdelningen av staden. Genom att satsa på ett attraktivt
och sammanhängande system för kollektivtrafiken skulle den fysiska miljön må bättre, staden och
regionen skulle bättre knytas samman, samt att rättvisa och tillgänglighet skulle skapas. (Hansson,
u.å.).
Västlänken är en del av den kommunikation som är avgörande för att Göteborg ska kunna fortsätta
utvecklas. Västlänken innebär att delar av tågtrafiken kommer att kunna åka under mark i Göteborg, i
underjordiska banor. Tre underjordiska stationer ska öka tillgängligheten. Förutom station Centralen
ska också en station i Haga och en vid Korsvägen finnas. Tanken är att västlänken ska kunna bidra till
en bättre stad att växa upp i med mer människor och mindre trafik (Göteborgs Stad, 2013b).
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Figur 1, från järnvägsutredningens beslutshandling, 2007 [karta], Trafikverket

Mycket i stadsplaneringen idag handlar just om att knyta samman staden men ändå saknas det
fortfarande en nyskapande integrerad syn i stadsutvecklingen gällande transporterna. Det finns
områden i Göteborg som är i behov av den här sammanlänkningen, bland annat sträckan mellan de
utspridda stadsdelarna i Angered och de på Norra Hisingen. För att kunna skapa en integrerad stad är
det viktigt att det enkelt går att förflytta sig runt i staden, till arbete, butiker och nöjen. Centrala
Älvstaden och hela transportsystemet som idag finns längs med och över älven (från Älvsborgsbron
till Angered) är till exempel ett område som har utvecklingspotential i staden och där nya idéer om
ett hållbart transportsystem bör integreras (Hansson, u.å.).
Social hänsyn är en annan aspekt som blivit ett prioriterat mål i Göteborgs Stad, vilket kan ses genom
stadens budgetplan. Huvudfokus ligger på att hjälpa tre prioriterade grupper in i arbetet: ungdomar,
utrikesfödda och funktionshindrade. Social hänsyn har tidigare i Sverige varit ett outforskat område
men nu är det av vikt att ta ett socialt ansvar i Göteborg Stad (Bergendahl, 2014, mars). I budgeten
för år 2013 antogs också tre mål inom hälsa, som innebär ett tydligare fokus på social hållbarhet.
Målen låg också kvar i budgeten för år 2014. Dessa tre mål är:




Utjämna dagens skillnader genom att öka förutsättningarna till goda livschanser för alla
göteborgare
Öka tidigt förebyggande och öka rehabiliterande insatser när det gäller barn och unga, samt
vuxna med missbrukarproblem.
Minska skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg.

I Göteborgs Stad är målet också att ge alla barn en god start i livet, ge goda förutsättningar genom
skolåren, skapa förutsättningar för jobb, skapa hälsosamma och hållbara miljöer, samt skapa
övergripande förutsättningar med struktur för alla i samhället. Genom att utveckla välfärdssamhället
och skapa en god social sammanhållning vill Göteborgs Stad skapa förutsättningar som ökar
människors frihet att själva välja ett liv som de har anledning till att värdesätta och bry sig om. Detta
menar Göteborgs Stad skulle bidra till stora vinster i hälsa men också ge ekonomiska vinster för
staden. Ett socialt hållbart samhälle är bra för den enskilde personen, för näringslivet och för
utvecklingen av hela samhället (Lundquist, 2014).
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4.2 Mötet med vattnet och stärkandet av stadens kärna
Med ”mötet med vattnet” syftar Göteborgs Stad på att de vill bygga samman staden så att centrum
sträcker sig över båda sidorna av älven. De vill upplösa den gräns som idag finns mellan vatten och
land genom att skapa kontinuerliga gång- och cykelstråk längs båda älvstränderna. De vill också skapa
mer sjöfart och färjetrafik för att främja och skapa ett levande älvrum (Göteborgs Stad 2012b).

Figur 2, från Älvstranden utveckling, 2014 nr1 [Bild], Älvstranden Utveckling

Älvstaden är ett stort område i centrala Göteborg som sträcker sig på båda sidorna av älven i staden.
Det är ett område där omvandling pågår mot en attraktiv och levande innerstad som ska klara av
klimatförändringarnas effekter (Göteborgs Stad, u.å.). Arbetet med Älvstaden går ut på att centrum
ska utvecklas och växa hållbart över tid. Detta ska ske genom en förtätning och etablering av flera
starka knutpunkter i området. Göteborgs Stad vill att Göteborg ska kunna möta framtidens
utmaningar genom att ta till vara på de styrkor som redan finns i staden. Dessa styrkor menar de är
starka kluster, stora företag och ett starkt samarbete mellan kommun, industri och akademi. De vill
också att det byggs vidare på de färdigheter, kunskaper, företag och nätverk som redan är etablerade
i staden. För att detta ska kunna ske krävs en öppen och innovativ inställning där de stora företagen
hjälper de små att utvecklas och vice versa. De vill använda kultur som en drivkraft där olika nätverk,
konst, akademi och media ger varandra inspiration. Meningen med projektet Älvstaden är enligt
Göteborgs Stad att det ska attrahera människor och verksamheter från övriga Sverige och resten av
världen. De vill ha en tät stad som skapar förutsättningar för ett brett utbud av arbetsplatser,
tjänster, bostäder, rekreation och kultur. Då Älvstaden berör alla göteborgare är det viktigt för dem
att den aktiva och öppna process som finns idag, fortsätter att finnas. De menar att alla ska ha
möjlighet att engagera sig i och påverka det framtida Göteborg. Göteborgs Stad säger att det ska vara
enkelt att leva hållbart i staden. Det vill också stärka kärnan vilket innebär att Göteborg behöver bli
en blandad stad med starka stråk och många levande mötesplatser. Detta menar Göteborgs Stad ska
kunna stärka Göteborg och Västsverige som helhet. Utformningen av Älvstaden ska ske så att
utvecklingen stimuleras och skapar en mer breddad och robust ekonomi (Göteborgs Stad, 2012b).
Några av de områden som Älvstranden arbetar med att utveckla i Göteborg är Lindholmen,
Frihamnen, Norra Masthugget och Kvillebäcken. Lindholmen har satt sitt namn på kartan och
efterfrågetrycket ökar konstant och bolag etablerar sig hela tiden här. Här ligger bland annat två
starka företag med internationella aktörer och stark förankring i Göteborg: Ericson AB och
Lindholmen Science Park AB. Målet att förstärka Lindholmens attraktionskraft har genom bland
annat dessa företag uppnåtts då dragningskraften i stadsdelen är mycket stor idag. Men fortfarande
pågår arbetet med att utveckla stadsdelen och Älvstranden Utveckling menar att de ”bygger vidare
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på sin starka bas” för att få in nya aktörer och hyresrätt och på så sätt skapa ytterligare
attraktionskraft (Älvstranden Utveckling, 2013).
Det gamla Frihamnsområdet i Göteborg står inför stora förändringar. Enligt Älvstranden Utveckling
(2013) ska Frihamnen utvecklas till en tät innerstad bredvid älven och fungera som en stadsdel som
”helar” Göteborg stad genom att förena de kringliggande stadsdelarna med varandra. Frihamnen ses
också som en test-arena för de sociala hållbarhetsfrågorna. Det generella hållbarhetsperspektivet
kommer att vara en viktig del av ambitionerna för Älvstranden Utveckling. Arbetet med Frihamnen
ska ske i öppenhet och i ständig dialog (Älvstranden Utveckling, 2013).
Norra Masthugget är också en viktig del i Vision Älvstaden. Norra Masthugget sträcker sig från
Rosenlundskanalen till Järntorget och västerut mellan Oscarsleden och Första långgatan fram till
Masthuggstorget. Här ska Älvstranden Utveckling bygga kontor, hotell, lägenheter och lokaler för
handel och service. Syftet med bygget är att staden ska länkas samman då Majorna, Haga och Linné
kan knytas ihop. Det ska även stärka länken till Lindholmen på andra sidan älven genom att möta
vattnet och levandegöra kajerna. Genom detta hoppas de på att kunna skapa en blandad stad som är
levande och till för alla oavsett tid på dygnet, med ambitionen om social hållbarhet som ett tydligt
mål (Älvstranden Utveckling, 2013).
I Kvillebäcken har målet vara att skapa en levande stadsdel där människor kan mötas, vilket har
medfört byggande av Kville Saluhall. Saluhallen ska fungera som en plats dit alla har möjlighet att ta
sig och där folk kan träffas, oavsett vilken sida av älven de är bosatta på. Saluhallen är placerad vid
Vågmästareplatsen i Göteborg och detta för att både hisingsbor och göteborgare lätt skall kunna ta
sig, vilket är en del av ”hela-staden-perspektivet”. Saluhallen rymmer också, enligt Älvstranden
Utveckling, alla tre dimensionerna av hållbarhet, vilket har varit ett mål i byggandet av hallen. Kville
Saluhall har inte bara gett Kvillebäcken ett lyft utan också hjälpt till att lyfta Lundby som stadsdel
(Älvstranden Utveckling, 2013).

4.3 Öppenhet
Det är dyrt att bygga nya bostäder och alla har inte råd att köpa eller hyra en bostad i ett nytt
bostadsområde där marknadspriserna får råda. Däremot är det viktigt att skapa goda förutsättningar
så att invånare från hela staden ändå ska kunna ta del av miljön. Genom att skapa offentliga rum där
folk kan mötas, offentlig konst, parker och en bättre kollektivtrafik ska staden bli mer tillgänglig och
öppen för alla (Aronsson & Areslätt u.å.).
Staden försöker även skapa öppenhet genom Älvrummet som också är en del av den sociala
hållbarheten i Göteborg. Hit kan göteborgarna gå för att ta del av den planerade stadsutvecklingen
genom inspiration och information om vad som är på gång i stadens utveckling. Antalet besökare har
ökat sedan 2012 och ett ökat intresse från göteborgarna inom stadsutveckling har uppmärksammats.
Även intresset från skolklasser har ökat vilket Älvstranden Utveckling tycker är bra då det är
framtidens göteborgare som de bygger för (Älvstranden Utveckling, 2013a). I Älvrummet pågår just
nu utställningen ”Vårt liv mellan husen” som är en utställning om social hållbarhet. Utställningen
handlar om att en stad inte bara är asfalt, tegel och betong, infrastruktur och byggnader, utan också
en gemensam plats där vi människor ska kunna arbeta, drömma, leka och utvecklas, det vill säga leva
våra liv. Utställningen är ett försök till att svara på de frågor och formulera problem inom social
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hållbarhet, och visa på de möjligheter som finns i stadsutvecklingen. Utställningen ska finnas under
ett år i Älvrummet, med fyra olika teman som kommer att byggas på efter hand (Lagerlöf, 2013,
oktober). Året börjar med temat ”Vad länkar oss samman?” och försätter sedan med temat ”Hur kan
du använda dig av din stad”. Senare under året kommer också temat ”Temporär användning av
mark” och sist men inte minst så avslutas året med temat ”Barn och stad” (Älvstranden, 2013b).

Figur 3, från Älvrummet, 2014 [affisch], från utställningen ”Vårt liv mellan husen”

Inom utställning ”Vårt liv mellan husen” finns också stadsbyggnadskontorets digitala klotterplank,
”min stad”. Det är en 3D karta som ger möjlighet att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv.
Klotterplanket visas på en touch-screen i Älvrummet, där göteborgare kan komma med egna 3Dförslag utifrån de intressen, behov och drömmar de har. I utställningens del ”Se vad andra gör” finns
det också chans för individer att själva berätta och visa de initiativ de vill ta eller har tagit för att
Göteborg stad ska bli mer socialt hållbar. Initiativen visas på en karta över Göteborg och handlar
bland annat om rättvisa, trivsel, trygghet och samhörighet (Älvstranden Utveckling, 2013b).

Figur 4, från Älvrummet, 2014 [affisch], från utställningen ”Vårt liv mellan husen”

Mellanrum är en annan form av öppenhet som pågår i staden. Det är en seminarieserie som
skapades hösten 2008 på grund av stadens brist av plattformar och mötesplatser för tanker och idéer
om den framtida hållbarheten i staden. Samtalen under seminarierna sker mellan de gäster som
blivit inbjudna, dessa består bland annat av forskare, debattörer och journalister. Det kan också bli
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aktuellt (beroende på seminariets form och ämne) att publiken deltar i samtalen med frågor och
inlägg (Göteborgs Stad, 2014a).
Det har också pågått arbeten i form av Workshops (Aronsson & Areslätt u.å.) och ett projekt kallat
”Trygghetsarbete i stadsdelarna”. Projektet syftar till att förbättra den känsla av trygghet som
individer upplever genom olika fysiska åtgärder. Det handlar till exempel om att rusta upp gång- och
cykelstråk så att de blir mer tillgängliga och trygga. Projektet genomförs i nära samverkan med den
stadsdel som det berör och en invånardialog förs. Genom att använda sig av öppenhet i form av
dialoger hoppas Göteborgs Stad på att kunna skapa tryggare miljöer. De menar att det är de som bor
i områdena som oftast har bäst kunskaper och erfarenheter om vad som behöver åtgärdas för att en
tryggare miljö ska skapas (Göteborgs Stad, 2014b)
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5. Analys
Analysavsnittet presenterar den slutliga analysen av studien där materialet som använts i empirin
knyts samman med de teoretiska begreppen.
Empiriavsnittet i studien visar på att Göteborgs Stad tar upp de tre dimensionerna som Hydén och
Wickenberg (2007) anser är viktiga för att en stad ska kunna skapa en hållbar utveckling. Här vill
Göteborgs Stad både upprätthålla och stärka den utveckling som redan finns inom ekonomi och
ekologi samtidigt som den sociala dimensionen parallellt utvecklas för att bli starkare och får mer
plats i planeringen och utvecklingen. Det är viktigt att det finns en social dimension i staden som ser
till så att ekologisk hållbarhet kan uppnås och hjälper till att hantera påfrestningar som kan följa ur
den ekologiska hållbarhetens problem (Hydén & Wickenberg, 2007; Jarvis et al. 2001). Kville Saluhall
är ett exempel på en byggnad i Göteborg stad där de tre dimensionerna av hållbarhet möts. Ett
ytterligare exempel är bygget med Frihamnen där det generella hållbarhetsperspektivet kommer att
vara ett viktigt mål för Älvstranden Utveckling.
Empiriavsnittet visar också på att Göteborgs Stad arbetar för att motverka segregeringen med de fem
teman som boverkets kunskapsöversikt tar upp: helhetssyn, variation, samband, identitet, samt
inflytande och samverkan (Boverket, 2010). Göteborgs Stad vill ha en helhetssyn på staden som ska
se till så att hållbarhetsaspekten är en del av alla aktiviteter och projekt, att varje individ ses utifrån
hela sin livssituation, samt att de redan befintliga resurserna i staden ska utnyttjas på ett mer
effektivt sätt. De vill också ha ett varierat utbud av bostäder, både i storlek och i form, samt skapa ett
blandat gaturum som är till för alla. Ett blandat boende främjar framväxten av ett bättre och stabilare
samhälle som fungerar bättre (Bergsten & Holmqvist, 2007). Dessa två aspekter med blandat boende
och en helhetssyn går också att koppla samman med Froms (2011) två förhållningssätt i staden med
det atomistiska perspektivet om bostadsområdena och det holistiska ”hela-staden-perspektivet”
(From, 2011).
Göteborgs Stad vill också att staden ska vårda och utnyttja den identitet och de befintliga kvalitéer
som staden har idag för att kunna stärka stadens identitet. Här kommer också den historiska
aspekten som Lilja (2002) argumenterar för, då staden vill bevara det gamla samtidigt som det
balanseras med det nya. Jag hade dock önskat att det fanns en tydligare definition av vilka historiska
aspekter som Göteborgs Stad vill bevara och vilken identitet det är de vill stärka i staden. Som de
själva säger är Göteborg idag en fysiskt splittrad stad från norr till söder men jag tror inte att det är
en identitet som staden vill behålla. Istället kan jag bara anta att det är aspekter så som
bostadsvariation, utrymmen för människor att uttrycka sig, öppenhet och tillhörighet, som staden vill
ta med i sitt identitetsskapande, då det är viktigt att det finns förutsättningar för att kunna skapa en
positiv identifiering i förhållande till sin stad och omgivning (Boverket, 2010)
Det är också viktigt för staden att det finns inflytande och samverkan med i stadsutvecklingen. Det
innebär att samverkan ska ske och att öppenhet ska finnas genom att låta alla vara med och delta i
planeringen och utvecklingen i staden (Boverket, 2010). Göteborgs Stad ser samverkan med andra
som en viktig del för att staden ska kunna vidareutvecklas. I staden arbetar de med konflikter, dialog
och komplexitet för att kunna förebygga och hantera dessa på bästa sätt. De hoppas att genom detta
synsätt och ett förhållningssätt som baseras på tydliga principer så ska ett samspel mellan de
involverade skapas. Älvstranden Utveckling arbetar också med samspel genom att öka sin kompetens
och kunskap, samt jobba på sina samverkansmodeller. Staden hoppas på att en utökad samverkan
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mellan de olika aktörerna i samhället, ska kunna bekämpa den organiserade brottsligheten som finns
i staden. Det är viktigt att få bort brott och våld då de oftast används som en ursäkt för att flytta från
ett område och exkludera folk från ett nytt område (Caldeira, 2000). Göteborgs Stad vill att hela
staden ska samarbeta för att motverka segregationen som finns i staden idag. Exempel på öppenhet
inom stadsutvecklingen i Göteborgs Stad är; Älvrummet med sin utställning ”vårt liv mellan husen”,
seminarieserien mellanrum och projektarbetet ”Trygghetsarbete i stadsdelarna”. Även arbetet med
Frihamnen ska ske i öppenhet och i ständig dialog vilket visar på att Göteborgs Stad har en öppenhet
när det gäller utvecklingen i staden. Öppenhet ska också finnas mellan företag i staden, för att de ska
kunna hjälpa varandra. Det är viktigt at vara öppen i staden då människors livssituation är det som
formar den fysiska miljön och upplevelserna av staden. Det är därför viktigt att människan känner sig
respekterad i relation till omgivningen då det finns en ömsesidig relation mellan människa och plats
(Lilja, 2002; McDowell, 1997). Göteborgs Stad menar att det är därför de som bor på en plats ska vara
med och bestämma vad som ska åtgärdas eftersom det är de som har bäst kunskap och erfarenhet
av detta, vilket också hänger ihop men Liljas teori om att människan ska tillägna sig och ta del av
miljön, samt vara med och påverka den då det handlar om just deras vardag (Lilja, 2002). Göteborgs
Stad vill också att invånare av hela staden ska kunna ta del av miljön genom att skapa offentliga rum
där människor kan mötas, parker, offentlig konst och kollektivtrafik. Detta ska göra staden mer
öppen och bättre tillgänglig för alla. Stadsplanering och medborgarnas rättigheter har alltid varit
sammankopplade och den urbana planeringen har haft ett starkt inflytande på människor (Connerly,
2005).
Även sambandet, det vill säga en sammanlänkning av stadens olika delar (Boverket, 2010), syns i
Göteborg i ”Vision Älvstaden” där de vill länka samman båda sidorna av älven med varandra.
Exempel inom detta är Norra Masthugget som ska byggas så att Majorna, Linné och Haga ska kunna
länkas samman. Även Lindholmen på andra sidan vattnet ska knytas ihop genom att bygget möter
vattnet och kajerna levandegörs. Jag stället mig dock kritisk till sambandet och sammanlänkningen då
jag anser att det fattas en satsning på kollektivtrafiken för att verkligen kunna länka samman hela
staden. Det hade enligt mig behövts lyftas fram mer om hur staden har tänkt gå tillväga med den
fysiska tillgängligheten för att minska segregeringen. Precis som From (2011) skriver är det avståndet
som förvärrar boendesegregationen och motarbetar föreningen mellan människor i olika grupper
och kollektivtrafiken tror jag skulle kunna vara ett medel som kan minska det här avståndet (From,
2011). Göteborgs Stad har själva en text på hemsidan om att det behövs en nyskapade integrerad syn
på transporterna i stadsutvecklingen, men förutom Västlänken finns det inget gensvar på detta. Även
om staden försöker skapa en sammanlänkning över älven med promenad- och cykelstråk är detta
inte nog. Det behövs en social dynamik mellan människor och platser (Lilja, 2002) som jag tror att
Göteborg tyvärr missar i sitt arbete med social hållbarhet. Jag har inte kunnat hitta någon
information om hur resten av staden, det vill säga orter så som Angered i nordöst, och Billdal i
sydväst, ska integreras. Möjligen är det så att Göteborgs Stad arbetar mer med en rumslig
segregering än en fysisk. Och kanske är det som Törnquist (2005) säger att den fysiska miljön bara är
en liten del av problematiken i staden och att det egentligen är den rumsliga uppdelningen som utgör
ett hinder för den socialt hållbara stadsutvecklingen. Men även sett utifrån den rumsliga
uppdelningen tror jag att kollektivtrafiken spelar stor roll. Den rumsliga fördelningen handlar ju om
att bostadsområden som är socioekonomiskt svaga ska ha ett samband, en länk till den övriga staden
(Törnquist, 2005), vilket jag inte tror går att uppnå utan den fysiska tillgängligheten. Precis som
Angnew (2011) säger är ju rum och plats två begrepp som alltid är starkt sammankopplade (Agnew,
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2011). Det är svårt att få ihop stadsdelar med varandra och integrera folk från olika områden utan
den fysiska tillgängligheten att kunna ta sig dit. Som Göteborgs Stad själva skriver har de med tillgång
till bil också tillgång till en större stad, än vad de som åker spårvagn eller buss har. Lars Lilled,
verksamhetschef på S2020, argumenterar ju själv för att Askim är lika segregerat som Biskopsgården,
men någon lösning på den segregeringen har jag inte kunnat se att Göteborgs Stad har. Jag ställer
mig själv frågan under arbetet med empiridelen om det verkligen är möjligt att integrera en rik
stadsdel som Askim där segregeringen är självvald, och hur i så fall de ska gå tillväga med detta. Jag
ställer mig bakom Froms teori om att det är viktigt att skapa samband mellan tidigare skilda
stadsdelar genom att integrera ytterstad med innerstad (From, 2011).
Även Liljas (2002) syn på att människan ska leva med en viss värdighet tas upp i empirin av
Älvstranden Utveckling. Precis som Lilja menar; att det måste finnas vissa livskvalitéer i livet och i den
vardagliga miljön, menar Älvstranden Utveckling att de grundläggande behoven som en människa
har måste uppfyllas, samt att vardagsmiljön ska fungera och det offentliga rummet utgöra trygghet.
Trygghet är en aspekt som tas upp inom många avseenden i staden. Socialdemokraterna och
Miljöpartiet ser trygghet och gemenskap som viktiga faktorer för att kunna motverka ensamhet och
isolering i staden, vilket stödjer sig på Regeringens proposition om segregering där de menar att
grupper som ställs utanför ökar otrygghet, sociala spänningar och kriminalitet (Prop.
1997/1998:165). I Göteborg arbetar de också som tidigare nämnt med projektet ”Trygghetsarbete i
stadsdelarna” som ska förbättra individers känsla av trygghet, samt ”vårt liv mellan husen” där en
karta finns med begreppet trygghet som ett viktigt initiativ för att göra Göteborgs Stad mer socialt
hållbart.
Ett annat begrepp som också tas upp för att kunna uppnå social hållbarhet i staden är rättvisa vilket
stödjer sig på Olssons och Bjarnestams teorier om att detta behövs för att kunna uppnå ett integrerat
socialt hållbart samhälle (Bjarnestam, 2011; Olsson, 2012). Olsson skriver om att fördelningen av det
goda i livet ska vara så rättvis som möjligt, vilket också Göteborgs Stad arbetar för. Rättvisa ser
Olsson som ett begrepp som ska finnas inom välfärden. För att ett samhälle ska kunna uppnå social
hållbarhet behövs både välfärd och sociala system (Olsson, 2012), vilket också Göteborgs stad anser.
I Göteborgs stad satsas det till exempel på social hänsyn som ett prioriterat mål i stadens budgetplan
och här finns också tydliga mål inom hälsa som ska skapa ytterligare fokus på social hållbarhet. Då
hälsan påverkas av segregeringen och det finns en tydlig sammanlänkning mellan miljön som barn
och ungdomar växt upp i och deras hälsa, är det viktigt att motverka detta (Wilkinson, Kawachi &
Kennedy, 1998). I Göteborgs Stad har de insett problematiken av detta och arbetar därför med målet
att ge alla barn en god start i livet och goda förutsättningar genom deras uppväxt och liv.
Det finns oftast en fördelning i samhället mellan de som har råd flytta till en ny plats och de som inte
har råd och därför blir kvar (Connerly, 2005; Molina, 2005). I Göteborgs Stad har de tagit fasta på att
bostäder är dyra att bygga, och att alla inte har råd att hyra eller köpa i områden där det är nybyggt,
därför satsar de istället på de förutsättningar som behövs för att alla ska kunna ta del av miljön runt
omkring, även om de själva inte bor där. Detta kan minska den utsatthet som individer känner mot
sin omgivning (Lilja, 2002), samt ta bort den disintegrering som särar på staden (Salonen, 2011).
Social hållbarhet innebär att skapa en bra miljö med mötesplatser för människor (Bjarnestam, 2011).
Göteborgs stad vill stärka kärnan i staden genom att bli en blandad stad med mångfald där det finns
starka stråk och levande mötesplatser. Exempel på en levande mötesplats är Kville Saluhall ska
fungera som en plats dit alla har möjlighet att träffas och ta sig. Det är viktigt att olika grupper har
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tillgång till det offentliga rummet (Wessel et al. 2005) för att olika levnadsformer och uttryck ska
kunna gynnas. Det är också viktigt med sociala och fysiska förutsättningar för att människor ska
kunna mötas och oavsett var de bor, samt känna sig delaktiga i stadslivet (From, 2011).
Inom planering idag dyker också begrepp som jämställdhet upp (Granberg & von Sydow, 1998). Inom
Göteborgs Stad finns det vad jag kan se inget direkt genusperspektivet eftersom de inte tar upp
något om fördelningen mellan män och kvinnor inom arbetet med social hållbarhet. Däremot arbetar
Älvstranden Utveckling med en många olika aktörer där de engagerar både förvaltning och politiker,
samt näringsliv och medborgare vilket visar på att de ändå jobbar för att det ska finnas en viss
mångfald i arbetet. Detta faller också samman med teorin om att ett pluralistiskt samhälle endast
kan skapas när många aktörer sätts i arbete som Wessel et al. argumenterar för (Wessel et al. 2005).
Men kanske skulle det ändå behövas ett genusperspektiv inom planeringen för att värderingar och
normer från båda könen ska tas med i lika stor utsträckning? Granberg och von Sydow menar att det
här är viktigt då kvinnor och män har skilda vardagsliv och ser olika värden i den fysiska planeringen
(Granberg & von Sydow, 1998).
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6. Slutsats och diskussion
Uppsatsens mål har varit att ta reda på hur Göteborgs Stad arbetar med socialt hållbar utveckling
och hur detta ska kunna motverka segregeringen i staden genom en textanalys av materialet. Jag
försöker här nedan att ge svar på mina tre frågeställningar genom att kort sammanfatta analysen
som gjorts i tidigare avsnitt.
I Göteborg är de tre dimensionerna - ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet
– viktiga för att staden ska kunna skapa en hållbar utveckling. Här finns en tanke om att
segregeringen ska bekämpas med en helhetssyn på staden där alla ska samarbeta, och där identitet,
samband, variation, inflytande och samverkan ska finnas med. Varje individ ska ses utifrån hela sin
livssituation, gaturummet ska vara till för alla och utbudet av bostäder ska varieras. Stadens
befintliga karaktär och kvalitéer ska både användas och vårdas. Men en tydligare definition av vad
den befintliga karaktären är och vilka kvalitéer som ska användas, samt på vilket sätt de ska
användas, skulle behövas göras. Det skulle ge en bättre bild av vad Göteborgs Stad själva anser att de
redan har i staden och kan bygga på, samt vad de saknar och behöver jobba mer med.
Göteborgs Stad vill också att hela staden ska samarbeta för att motverka segregationen som finns i
staden idag. Det finns ett samarbete med att hantera konflikter, dialog och komplexitet för att kunna
förebygga och hantera dessa på bästa sätt. För Göteborgs Stad är också öppenhet en viktig del av
arbetet och de som bor på en plats ska få vara med och bestämma hur den platsen ska utformas. Jag
ställer mig ändå kritisk till om alla verkligen får vara med lika mycket, och om folket verkligen får vara
med och bestämma i allt. Vem är det egentligen som har det slutgiltiga beslutet?
Göteborgs Stad vill också att det ska finnas ett samband mellan stadsdelar och att vattnet ska knytas
samman över älven. Jag har argumenterat i analysen för att det saknas en satsning på det kollektiva i
staden och att de personer som inte har bil får en mer begränsad stad än vad de som har en bil får.
Frågan är hur Göteborgs Stad ska blanda de som bor utanför staden med de som bor i staden
respektive de som bor på andra sidan staden? Det behövs även ett samarbete i staden för att
integrera dessa orter med varandra och med den övriga staden som verkar saknas i
stadsutvecklingen idag. Det är mycket tal om att det behövs kollektivtrafik i staden, men jag har inte
hittat någon konkret information på vad exakt som ska göras, förutom arbetet med västlänken. En
satsning på mer kollektivtrafik i form av pendeltåg skulle också kunna ge närliggande kommuner en
möjlighet att ta del av staden, vilket jag tror kan vara en viktig del av integrationen och helhetssynen
som ska prägla staden.
Göteborgs Stad anser också är att det är viktigt att de grundläggande behoven som individer i staden
har uppfylls, att det är så rättvist som möjligt och att det offentliga rummet och vardagsmiljön
fungerar och inger trygghet. Här finns också tankar på hälsomål inom social hållbarhet och social
hänsyn i budgetplaneringen. Jag tycker det är intressant att Göteborgs Stad redan har hunnit få in
social hållbarhet som en del av hälsomålen i stadens budget. Det är viktigt att tänka på kommande
generationer och barnen, vilket jag anser att Göteborgs Stad gör bra i sitt arbete med social hållbar
utveckling.
Det finns också en tanke på att alla inte har råd att hyra eller köpa i nybyggda bostadsområden, och
därför satsar de istället på att stärka kärnan i staden genom att bli en mångfaldig stad med starka
stråk och levande mötesplatser som alla kan ta del av. Jag tror att det är viktigt att alla får ta del av
platsen även om de inte har råd att bo där själva, och att det kan vara en viktig bit för att minska
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segregeringen som råder i staden idag. Att Kvillebäcken har fått en saluhall som kan knyta samman
kringliggande områden är enligt mig positivt och jag tror det kan stärka Kvillebäcken som plats och få
dit fler invånare och besökare.
Göteborgs Stad försöker också få med ett mångfaldsperspektiv inom stadsutvecklingen genom att
arbeta med många olika aktörer där både förvaltning och politiker, samt näringsliv och medborgare
engageras. Jag tror dock att det kan behövas ett tydligare fokus på jämställdhet för att skapa en
bättre fördelning av män och kvinnor i stadsutvecklingen. Det kan vara viktigt att se till både mäns
och kvinnors behov och värderingar i vardagen, då dessa kan skilja sig avsevärt.
Det ska tilläggas att mitt material har varit begränsat och att en mer utförlig analys troligen hade
kunnat göras med mer tid och resurser. Jag hade gärna arbetat mer kring den fysiska tillgängligheten
så som kollektivtrafiken, då det inte finns tillräckligt skrivet om det i Göteborg inom socialt hållbar
utveckling än. Jag hade också gärna försökt hitta mer material kring vilka aktörer som jobbar inom
projektet S2020 och Älvstranden Utveckling för att kunna se hur fördelningen av män och kvinnor ser
ut samt försöka ta reda på hur mycket makt folket egentligen har i frågan med nybyggnationerna.
Min önskan skulle till fortsatt forskning också vara att intervjua personer som arbetar med projektet
S2020 samt göra en enkätstudie och se hur befolkningen i till exempel Kvillebäcken förehåller sig och
ser på den nya saluhallen. Det hade antagligen kunna ge en tydligare och mer ingående bild av hur
det faktiskt är och ser ut än vad endast en textanalys gör.
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