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Sammanfattning 
 
Blandat boende är ett begrepp som betecknar ambitionen om blandade bostadskategorier på 
kvartersnivå med övergripande syfte att motverka eller minska segregation. Detta ideal 
omfattar, dels fysiska aspekter i bostadssammansättning som: upplåtelseformer, hustyper och 
lägenhetsstorlekar, dels sociala aspekter i form av blandad befolkningssammansättning. I en 
tid där rapporteringen i media kring segregationsproblematik ökar, både internationellt som 
nationellt, finns belägg för att det skulle vara av intresse att undersöka på vilket sätt blandat 
boende är ett nutida ideal och strategi som förekommer i svensk översiktsplanering.   
 
Undersökningen som genomförts har tagit avstamp från en forskningsöversikt som redogör 
för synen på blandat boende genom olika planeringshistoriska strömningar, samt slutsatser 
från tidigare forskning på blandat boende som utvärderat verktyg och strategier för att 
realisera ambitionen genom olika program och styrmedel. Forskningsöverblicken har inletts 
med en redogörelse och diskussion kring begreppet blandat boende, samt åskådliggjort de 
relaterade begrepp som blandat boende kan kopplas till. Många av dessa relaterade begrepp 
kan betraktas tillhöra skaran av ”fuzzy concepts”, vilket innebär begrepp som betraktas som 
luddiga och mångtydiga. Att pröva hur svenska planerare generellt sett förstår och förhåller 
sig till idealet blandat boende i praktiken, har legat till grund för genomförandet av en 
begreppsanalys. Den har utförts genom en metodkombination som består av kvalitativa 
intervjuer med planerare på strategiska planeringsavdelningar samt dokumentstudier av 
översiktsplaner. Empirin har vidare analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  
 
Analysen av det empiriska materialet visar att planerarnas förståelse för blandat boende 
huvudsakligen är inriktad på att lösa segregationsrelaterad problematik på en lokal skalnivå 
genom fokus på fysiska åtgärder så som: variation av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar 
och hustyper. Sammantaget framkommer att blandat boende förväntas medföra ett antal 
effekter, vilka utgörs av; social hållbarhet, social mångfald, trygghet, tolerans och tillit i 
offentliga rum, integration och segregation och jämlika möjligheter. 
Områdesplanering eller fördjupad översiktsplanering betraktas av planerarna som den mest 
effektiva planeringsnivån för att arbeta med blandat boende. Markanvisning och social 
konsekvensbeskrivning, lyfts fram som potentiella verktyg för att främja blandat boende. 
Dock efterlyses mer verkningsfulla verktyg inom planeringen, eftersom dessa begränsas av 
ett ekonomiskt fokus. De huvudsakliga strategier som förespråkas för att sträva mot blandat 
boende är ombildning av upplåtelseformer och nybyggnation. Båda dessa strategier främjar 
socioekonomiska aspekter av blandning i och med att de bidrar med att erbjuda bostäder i 
olika prisklasser, men brister i att adressera etniska aspekter.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Att besluta kring hur kommunens rumsliga resurser fördelas är ett politiskt uppdrag som 
tillhör en av den fysiska planeringens grundläggande uppgifter. Hur fördelningspolitiken ter 
sig skiljer sig åt beroende på tid och rum. I Sverige har det svenska välfärdssystemet under 
större delen av 1900-talet haft som mål att utjämna skillnader mellan sina medborgare för att 
skapa en hög allmän levnadsstandard som gynnar samhället (Magnusson, 2006: 62). Idag 
talas det allt mer om hållbara städer, där mångfald och social rättvisa lyfts fram som viktiga 
aspekter. Blandat boende kan övergripande ses som del av en sådan hållbarhetsstrategi. 
Därtill kan blandat boende beskrivas som en planpolitisk målsättning med syfte att motverka 
bostadssegregation, uppnå integration och resultera i en ökad mångfald av människor med 
olika bakgrund (Holmqvist, 2009, Liot, 2014: 75).  

Vurmen för blandade bostadsområden förmodas vila på uppfattningen att den plats 
människan växer upp på och vistas i har betydelse för dess utveckling och framtid. Därför är 
det viktigt att motverka uppkomsten av polariserade, ensidiga samhällen med områden som 
koncentrerar grupper med hög arbetslöshet, drogmissbruk eller kriminalitet. Detta menas 
kunna ha en destruktiv inverkan på människor i allmänhet, och barn och ungdomar i 
synnerhet. Blandat boende, särskilt med inriktning på blandade upplåtelseformer, pekas ofta 
ut som ett viktigt verktyg för att berika det sociala livet för samtliga grupper i staden genom 
att skapa nya interaktionsmöjligheter och skapa ökad mångfald och integration (Boverket, 
2008: 31). 

Likt uppkomsten av många planeringsideal grundar sig ambitionerna om ökad mångfald och 
integration på en motbild, d.v.s. rädslan för den delade staden med ökade klyftor i samhället 
och en tilltagande bostadssegregation i städerna. På Göteborgspostens debattsidor varnas 
under sommaren 2014 för den ökade segregationen i Göteborg som anses vara ett resultat av 
stadens stadsbyggande. Forskare från Arkitekturskolan KTH menar att de sociala klyftorna 
ökar mellan befolkningen i olika stadsdelar är ett hot mot ett socialt hållbart samhälle. Detta 
trots att en minskad segregation och utjämnade livschanser för stadens medborgare är en 
uttalad politisk ambition hos många politiker och statsbyggare (Legeby et al., 2013). Ett 
varnade finger lyfts även angående Stockholms stad där den socioekonomiska segregationen 
ökar (Tottomar, 2014) och där skillnaden mellan ytterstadsområden och innerstaden blivit 
mer påtaglig efter att utförsäljningen av hyresrätter och en mer marknadsstyrd bostadspolitik 
(Svenska dagbladet, 2013).  

Tilltagande segregation och utanförskap har även yttrat sig i diverse upplopp och kravaller i 
de ofta stigmatiserade ytterstadsdelarna (Eriksson, 2010). Upploppet i Stockholmsförorten 
Husby 2013, ger obehagliga associationer till de upplopp med bilbränder och vandalisering 
som skett tidigare i London 2011 (Akwagyiram, 2012) och Paris 2005 (Björklund, 2005). 
Dessa händelser tyder på att segregationen och utanförskapet hos resurssvaga grupper är ett 
internationellt växande problem, i synnerhet i Europeiska städer. 
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I och med att bostadssegregation kan betraktas vara en växande planeringsproblematik, 
globalt såväl som nationellt och lokalt, är det rimligt att reflektera över hur idealet blandat 
boende förhåller sig i svenska planeringsdokument idag. Boverket menar i sin rapport om 
blandat boende (Social Mix) från 2008 att majoriteten av politiker och aktörer i 
planeringsbranschen i västvärlden ”tenderar att föredra områdesbaserade insatser när det gäller att tackla 
sociala problem...” (2008: 31). Holmqvist som forskat i ämnet, menar att forskning på blandat 
boende i den anglosaxiska världen visar tecken på ett förnyat intresse för sådana 
planeringsstrategier under 2000-talet (Holmqvist, 2009: 23). Frågan är om detsamma gäller i 
Sverige idag?  

 

1.2. Problemformulering 
De visioner och strategier som fysisk planering utgörs av bygger på är förekomsten av olika 
ideal. Synen på idealen förändras med tiden, vilket gör att planeringsstrategier som en gång 
betraktats som åtråvärda, efter ett tag kan förkastas eller bytas ut. Ofta är rådande ideal en 
produkt av reaktioner på problematik som uppkommit till följd av tillämpning av tidigare 
planeringsideal i praktiken. Blandat boende, där olika befolkningskategorier önskade bo 
tillsammans, skulle kunna ses som ett sådant ideal, som växte fram som en reaktion på den 
ökade bostadssegregationen under industristädernas framväxt. Bostadssegregation är ett 
fortfarande aktuellt problem i fysisk planering både internationellt som nationellt. I grunden 
handlar det om olika bostadsgruppers makt som ofta manifesterar sig i en snedförvriden, 
orättvis fördelning eller användning av mark och offentliga rum i samhället. Privilegierade 
grupper får tillgång till den mest attraktivt betraktade marken, grupperar sig och förpassar 
mindre privilegierade grupper till mindre åtråvärda platser. Vissa menar att segregation 
funnits så länge som urbana strukturer och är ett ofrånkomligt problem, som kommer finnas 
i alla tider (Holmqvist, 2009:17). Andra betonar att segregationsproblematiken förvärrats på 
senare år framförallt till följd av en ökad globalisering, ekonomiserad bostadsmarknad och 
som ett arv och negativ konsekvens av modernistiska planeringsstrategier, där individer som 
inte har möjlighet att investera i en bostadsrätt i ett marknadsmässigt attraktivt bostadsläge, 
förpassas till städernas periferi, vilket bidrar till en öka homogenisering med avseende på 
inkomst bland stadens områden (Lilja, 2012: 23, 150, 163, 184). De flesta människor, allt från 
medborgare, politiker och planerare är i alla fall överens om att segregation är ett problem 
som är negativt för samhället och individers utveckling. Därför är det troligt att begrepp som 
blandning, integration, mångfald och social hållbarhet är begrepp som förespråkas i många 
samtida planeringsvisioner. Dock är det något oklart exakt vad som menas med dessa 
begrepp inom fysisk planering, eftersom många av begreppen är mångtydiga. Dessutom 
använder planerare ofta begreppen utan djupare kritisk reflektion. En studie av blandat 
boende kan ge kunskap om hur planerarna förstår och tillämpar idealet och 
planeringsstrategin i Sverige idag.  
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1.3. Syfte 
Syftet med detta arbete är undersöka vad idealet blandat boende betyder i praktiken för 
planeringsaktörer i den kommunala översiktsplaneringen. Undersökningen sker genom en 
begreppsanalys av de begrepp som är kopplade till blandat boende för att se hur planerarna 
tolkar och tillämpar idealet.  

 

1.4. Frågeställningar  

• Hur förstås och formuleras blandat boende i kommunal översiktsplanering idag? 
 

• Vilka effekter förväntas blandat boende medföra?  
 

• Vilka strategier och verktyg förespråkas för att implementera målsättningar som strävar 
mot blandat boende?   
 
 

1.5. Disposition 
Dispositionen för denna uppsats är upplagd på följande vis: efter detta inledande kapitel, 
redovisas i kapitel två en forskningsöversikt. Detta kapitel syftar till att ge en inblick på 
tidigare forskning på blandat boende och teori som kan kopplas till begreppet. Därefter 
följer metodkapitlet som redogör för undersökningens forskningsdesign och innefattar en 
källkritisk diskussion kring metodens olika delmoment. I det fjärde kapitlet presenteras det 
empiriska materialet i samband med analys. Avslutningsvis redogörs för diskussion och 
slutsatser i kapitel fem.  
 
Illustration av uppsatsens disposition 

1 2 3 4 5 
Inledning Forskningsöversikt Metod Resultat och analys Diskussion och 

slutsatser 
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2. Forskningsöversikt 

2.1. Nyckelbegrepp  
Denna uppsats kommer kretsa kring begreppet blandat boende. Dock används detta 
nyckelbegrepp sällan i planeringspraktiken (Holmqvist, 2009). För att undersöka förståelsen 
och användningen av blandat boende bland planerare kommer undersökningen utgå från ett 
antal relaterade begrepp som framkommit i forskningen på blandat boende, vilka illustreras i 
matrisen nedan.   

 
BLANDAT BOENDE 

Blandning Integration  Segregation  Social 
hållbarhet 

Social 
exkludering  

Social 
mångfald  

Variation  

 

2.1.1. Blandat boende  
Ambitionen att olika typer av hushåll ska lokaliseras på nära avstånd eller på samma plats i 
staden är ett planeringsideal som betecknat med en rad olika termer (Bergsten, 2010, 
Holmqvist, 2009). Inom den internationella forskningen finns flera vedertagna begrepp för 
att beteckna variation av olika typer av hushåll som vill lokaliseras i korta/nära avstånd från 
varandra, vilket förmodas skapa positiva effekter för boende och samhället i stort. Dessa har 
framförallt begreppen: social balance, social mix, residential mix, housing/tenure diversification m.fl., 
(Bergsten, 2010: 21). Med inspiration från internationella forskningen så är det 
huvudsakligen begreppen social mix och social balance som stått som förebild för den svenska 
beteckningen för liknande processer, nämligen social blandning (Holmqvist, 2009). Andra 
termer som har florerat inom forskningsfältet är bostadsblandning, bandad bebyggelse och 
upplåtelseblandade områden. Dessa begrepp är främst hämtade från den nationella 
bostadspolitiska debatten.  

Emellertid har tillämpningen av dessa termer främst stannat inom ramen för 
forskningslitteraturen. I planeringspraktiken i Sverige, har det i fråga om översiktsplaner och 
propositioner, förekommit andra termer: allsidig hushållssammansättning, varierad, heterogen eller 
blandad befolkningssammansättning, blandade/varierade boendeformer, balanserad sammansättning av 
hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, integrerad befolkning, bostadsområden eller städer 
(Bergsten, 2010: 22). Gemensamt för dessa begrepp är att de refererar till blandning i 
hushållskarakteristiska, vilket ibland även inkluderar bebyggelsestrukturen (eng. tenure 
mixture). Detta bygger på antagande om att en blandad och varierad bostadsstock skulle leda 
till en mer heterogen befolkningsstruktur (Holmqvist, 2009). Dessutom belyser begreppen 
en planeringsambition som innehåller två dimensioner, en social dimension som önskan om 
att främja en särskild social miljö med en specifik befolkningssammansättning och en fysisk 
dimension som fokuserar på strukturen som bostadsområdena utgörs av (Bergsten, 2010: 
22).  
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Då det saknas ett vedertaget använt begrepp som fångat båda dessa definitioner på svenska 
samt termen social blandning kan betraktas som otydligt definierad, har Holmqvist 
presenterat begreppet blandat boende (Holmqvist, 2009: 21). Begreppet avser att ringa in en 
sammanhållen vision om strävan efter heterogena boendemiljöer, både i fråga om fysiska 
och sociala aspekter (Bergsten, 2010: 23). Begreppet bygger som vi ser på två sammansatta 
ord. Ordet bostad menar Holmqvist lämpligt att använda sig av eftersom den samlar de 
fysiska, juridiska och sociala aspekterna av boende. Med adjektivet blandat, som den andra 
komponenten i begreppet blandat boende, är ambitionen att förhålla sig till motbilden och 
det homogena eller ensidiga bostadsområdet eller samhället. Det handlar om ensidighet i 
fråga om hustyper, demografi, socio-ekonomisk tillhörighet och etnicitet (Holmqvist, 2009: 
21-22). Naturligtvis så är blandning inget absolut begrepp i sig utan har varierat över tid och 
kan betraktas som en gradering- och skalfråga. Dessutom har synen på vilka grupper som 
bör inkluderas i blandningen samt på vilken nivå den ska genomföras för att uppnå 
integration förändrats över tid (Bergsten, 2010: 23). Detta kan medföra svårigheter i 
tolkningen och granskningen av begreppet, särskilt när det gäller de sociala aspekterna t.ex. 
för etnicitet och social klass.  
 
Sammanfattningsvis kan blandat boende omfatta, dels fysiska aspekter rörande 
bostadssammansättningen som variation av hustyper, upplåtelseformer och bostadsstorlekar, 
dels sociala aspekter i form av varierad befolkningssammansättning med avseende på ålder, 
kön, inkomst, utbildningsnivå, intressen och etniskt ursprung m.m. (Holmqvist, 2009). 
Blandat boendes beståndsdelar illusteraras schematiskt i matrisen nedan.  

 Fysiska aspekter 
Bostadssammansättning 

Sociala aspekter 
Befolkningssammansättning 
 

 
 
 
 
 
 
Dimensioner  

Hustyp 
Höga/låga hus 
Småhus/flerfamiljshus 
 
Upplåtelseform 
Äganderätt 
Bostadsrätt 
Hyresrätt 
 
Bostadsstorlek  
Antal rum  
Bostadsyta 

Demografi 
Ålder 
Kön 
Hushålltyper (singelhushåll, 
flerfamiljshushåll, pensionärsboende)  
 
Socioekonomi 
Inkomst 
Utbildningsnivå 
Social klass 
 
Etnicitet 
Svenskfödd/Invandrad 
 
 

Begreppet bandat boendes beståndsdelar tolkat utifrån Holmqvist beskrivning (Holmqvist, 2009: 21).  
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Emellertid används inte begreppet blandat boende uteslutande i översiktsplaner (Holmqvist, 
2009), vilket är skälet till att andra begrepp relaterade till blandat boende behövs identifieras 
för att kunna användas som sökord under insamlingen av det empiriska materialet. Dessa 
nyckelbegrepp kommer att utgöras av de relaterade begrepp som diskuteras i nästa avsnitt.  

 

2.1.2. Relaterade begrepp och motbilder  
Något som framgår av redogörelsen ovan är att begreppet blandat boende inte ännu används 
inom i planeringspraktiken. Därför utgör andra ord och begrepp viktiga komponenter i 
denna uppsats utöver blandning. Holmqvist menar att det inom forskningsfältet samt inom 
politiska målsättningar och kommunala planeringsdokument i synnerhet finns tre 
återkommande centrala begrepp inom terminologin för blandat boende vilka är; segregation, 
social exkludering och integration (Holmqvist, 2009: 82). Mångfald är ytterligare ett begrepp 
som kan relateras till blandat boende i och med att det betraktas vara kopplat till 
beskrivningen av den goda staden genom begreppen blandat och variation (Tunström, 2009: 
102). 

Den integrerade staden belyses som en önskad målbild, där segregation och social 
exkludering ofta utmålas som dess motsats och ett stort oönskat samhällsproblem, fastän 
detta inte nödvändigtvis är fallet (Boverket, 2008). Det rör sig om en användning av 
motbilder, något Tunström skriver om i sin avhandling som i stora drag handlar om hur 
berättelsen och bilden av den goda staden konstrueras (2009). Motbilderna används för att 
skapa positiva värden och betydelser för andra begrepp, vanliga exempel är förorten beskrivs 
som en motbild till innerstaden och traditionalism som en motsatt strömning till modernism 
(Tunström, 2009: 70). 

Segregation definieras ofta som åtskillnad mellan grupper eller individer och härstammar från 
det latinska ordet se’grego som har betydelsen avskilja eller separera (Nationalencyklopedin, 
2014). Boendesegregationen är möjlig att delas in efter olika typer: demografisk, 
socioekonomisk, etnisk och livstilsorienterad (Andersson et al, 2001 i Magnusson, 2008: 85-
87). Hur segregationsmönstren ter sig beror förenklat på två aspekter, den byggda miljön och 
människors handlingar. Den byggda miljön omfattar planering: framförallt hur bostäderna är 
byggda, hustyper, upplåtelseform och hur relationer till offentliga rum och fördelning av 
verksamheter, tillgänglighet och kommunikation. Handlingsaspekten innefattar individers 
behov, preferenser och restriktioner som påverkar flytt-mönster tillsammans med de 
institutioner som ansvarar över boendefrågor t.ex. bostadsministern, mäklare, banker och 
bostadsförmedlare (Andersson et al, 2007).  

Integration är ett begrepp vars innebörd forskare och politiker inte är eniga kring. Det kan 
handlar om fokus på olika aspekter sociala eller rumsliga (Boverket, 2004). Om integration 
kan betecknas som motsatsen till segregation är omdebatterat. Bland de som hävdar att 
segregation är motsatsen till integration, vilket tyder på en betoning på de sociala aspekterna, 
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där integration definieras i termer av sammanhållning och gemenskap (Holmqvist, 2009: 84). 
Andra som betonar den rumsliga integrationen, argumenterar för att motsatsen till 
segregation istället ska vara desegregation (Arnell-Gustavsson, 1975). Från början 
härstammar begreppet från de latinska orden i’ntegro och i’nteger som betyder återställa och 
fullständig eller hel. Integration började brukas som ett sakligt begrepp främst under 
depressionen i USA på 1930-talet, när en socioekonomisk separation mellan människor blev 
mer påtaglig (Holmqvist, 2009: 84). I svensk kontext har integration ofta förekommit i fråga 
om introducering av nya grupper på bostadsmarknaden, både inhemska som utländska (SOU 
2006: 73). 

Social exkludering är ett begrepp som blev vanligt förekommande i den franska politiken under 
1970-talet. Ursprungligen kommer begreppet från två latinska ord, socialis och excludere, där 
det förstnämnda betyder kamratlig och det sistnämnda att utestänga (Holmqvist, 2009: 85-
86). Begreppet syftar ofta till en utestängning från att vara delaktig i gemenskap och omfattar 
en maktdimension där vissa grupper kan utestänga en annan från exempelvis, bostäder, 
skola, sjukvård eller arbete. Lewis Mumford beskrev exkludering i staden som en process där 
de rikare klasserna monopoliserar rummet och på så vis stänger ute de mindre privilegierade 
klasserna, som är en ofrånkomlig del i samtliga kapitalistiskt organiserade samhällen (Sibley, 
1995). Ali Mandipour pekar på det faktum att det ofta finns ett samband mellan 
diskriminering och social exkludering eller uteslutning, där majoriteten i gruppen stänger ute 
en minoritet. Exkluderingen betraktas även ha en rumslig aspekt där tillgänglighet till platser, 
aktivitet, resurser utövas (Mandipour, 1998: 160). Uteslutningen är alltså knuten till makt 
över en situation eller ett område och kan ske medvetet eller omedvetet (Holmqvist, 2009: 
87). 

Mångfald tillhör ett av de rådande planeringsidealen och förekommer som en vanlig 
målsättning inom samhällsplanering. Exakt vad mångfalden innebär kan variera från fall till 
fall och begreppet är i sin karaktär mångbottnat (Fainstein 2005: 4-5, Sandercock 2003: 1-4) 
och kan därför också kategoriseras som luddigt. Mångfaldens inflytande i planeringen har 
mycket att tacka Jane Jacobs för, vars idéer kommer beskrivas mer ingående under avsnittet 
Blandat boende ur ett planeringshistoriskt perspektiv.   

Utöver de fyra ovan nämnda begreppen figurerar social hållbarhet är ett övergripande mål som 
är kopplat till blandat boende, som är del i ambitionen att skapa ett jämlikt, jämställt tryggt 
och integrerat samhälle. Sveriges Kommuner och Landsting beskriver i sin rapport Hållbar 
stadsutveckling exempelvis segregation som ”en stor utmaning i det hållbara samhället ” och att 
isoleringen av olika grupper leder till otrygghet (Sveriges kommuner och Landsting, 2010: 7). 
Dessutom påtalas blandat boende i anslutning till segregationsproblematiken: ”Kommunen 
behöver verktyg för att verka för en blandad bebyggelse och se till att olika upplåtelseformer byggs för att möta 
segregationen” (Ibid: 8). Dock saknas exakt definition på vad begreppet social hållbarhet 
innebär (Boverket, 2009) det kan således ses som ett luddigt begrepp som kommer 
diskuteras i nästa avsnitt.  
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2.1.3. Luddiga begrepp 
Flera av de relaterade begreppen, särskilt mångfald, integration och hållbarhet tillhör skaran 
av begrepp som ofta har flera betydelser eller är vagt definierade. Därför faller de under 
forskarna de Roo och Porters definition av Fuzzy concepts, fritt översatt luddiga begrepp, som 
används inom planeringssfären. Ett vanligt exempel på ett luddigt begrepp är just hållbar 
utveckling, som används vitt och brett många gånger utan djupare reflektion. Förekomsten 
av dessa otydliga begrepp grundar sig i att beslutsfattare och planerare ofta har i uppgift att 
hantera konfliktartade intressen under ofta stressfyllda situationer. I sådana 
arbetsförhållanden finns inte utrymme för planerarna att grundligt reflektera över vilka 
konsekvenser begreppens mångtydighet kan föra med sig. Om planerarna istället är 
medvetna om att begreppen kännetecknas av vaghet, kan de ske att användningen legitimera 
genom argumentet att begreppen över lag förmodas motsvara en gemensam uppfattning hos 
majoritet av människor, fastän detta inte alltid är fallet (de Roo & Porter, 2007: 1-3).  Dock 
är det omöjligt att skapa en entydig definition som samtliga parter är överens om i alla 
situationer (Ibid, 10).  
 
Problematiskt med de vaga begreppen är att dess otydlighet medför att begreppen blir alltför 
lätta att implementera i praktiken. Planeringen riskerar att inte uppnå önskat resultat, 
eftersom det saknas konsensus kring vad begreppet innebär och hur det ska tolkas. Det är 
därför viktigt att som planerare ställa sig kritisk till vad begrepp innebär och förtydliga 
enskilda och kollektiva innebörder och tolkningar, även sådana som kan uppfattas 
vedertagna. Positivt för luddiga begrepp är å andra sidan att de gör det lättare för fler aktörer 
att enas och arbeta mot vad de förmodar är en gemensam målsättning för hur framtiden ska 
se ut, trots att resultatet förmodligen kommer visa att så inte var fallet (de Roo & Porter, 
2007: 8-10). 
För denna uppsats har teorin om luddiga begrepp fungerat som en slags teoretisk 
utgångspunkt för att analysera vilka innebörder planerare lägger i begrepp som är kopplade 
till blandat boende.  
 

2.2. Blandat boende ur ett planeringshistoriskt perspektiv  
För att ge bakgrund till framväxten av planeringsidén och idealet blandat boende presenteras 
en historisk överblick av tidigare rörelser inom planering, Urvalet av dessa 
planeringsströmningar grundar sig dels vad som lyfts fram i tidigare forskning på blandat 
boende (Holmqvist, 2009, Bergsten, 2010), samt dels på planeringsprinciper och teorier som 
bedöms påverka den nutida synen och förhållningssättet till blandat boende.  
 

2.2.1. Bourneville Village och Cadbury fabriken 
Ambitionen om blandade boendemiljöer kan enligt Sarkissian spåras tillbaka till 1800-talet, 
som en slags motreaktion till den ökade urbaniseringen och stadsutvecklingen som skett i 
samband med den industriella revolutionen i England och USA. Industristäderna kritiserades 
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för att vara osanitära, trångbodda och för att skapa anonymitet och främlingskap. Den 
sociala bygemenskapen ansågs ha fallit i glömska, vilket manifesterade sig i att olika 
befolkningsgrupper med avseende på klass och inkomst var isolerade från varandra. 
Arbetsklassen bodde i stadskärnan på nära avstånd till industrilokalerna medan medelklassen 
och överklassen bodde i utkanten av städerna. Denna negativa upplevelse av industristaden 
ledde till en romantisering av landsbygdens karaktärsdrag (Sarkissian, 1976: 1). Därför 
förespråkades byggandet av mindre städer med differentierad befolkningsstruktur som en 
lösning för att kunna förbättra levnadsstandarden för arbetsklassen. Den integrerade staden 
såg som ett medel för att förebygga sociala problem t.ex. avvikande beteende. Dock 
handlade blandningen inte om att utjämna skillnaderna mellan samhällsklassen, utan dessa 
skulle bestå eftersom varje klass ansågs ha sin specifika plats och funktion (Bergsten, 2010: 
30).  

En av de tidiga planerna för blandat boende går att finna vid en stadsplan för en ny stad vid 
Illford station i närheten av London, där befolkningen skulle sättas samman efter ett ideal 
om social blandning. Emellertid så förverkligades aldrig planen. Staden Bourneville Village 
utanför Birmingham i Storbritannien, är vad Sarsisskian förmodar är ett tidigt exempel på 
försökt till att realisera idealet blandad boende i en plan. Bygget av fabriksstaden initierades 
av ägaren till chokladfabriken Cadburys i samband med att han etablerade en ny fabrik 1897. 
Tanken var att alla invånare skulle erbjudas goda bostadsförhållanden i och med att det med 
en behavioristisk attityd förutsattes att god boendemiljö fostrade goda medborgare. En 
central målsättning var även att ha en blandad befolkning med avseende på olika 
karaktärsdrag som inkomst, klass och intressen (Holmqvist, 2009).  

 

2.2.2. Trädgårdsstadsplanering 
På liknande vis som ägaren till Cadburyfabriken i Bourneville Village, såg stadsplaneraren 
Ebenezer Howard trädgårdsstaden som en möjlighet att lösa de slum- och sanitetsproblem 
som industristäderna fört med sig. Dock hade han en mer nyanserad syn på städerna och 
önskade utnyttja de aspekter som han såg som stadens fördelar, nämligen fler arbetstillfällen, 
högre löner och rikare socialt liv. Han ville således förena det bästa av två världar i byggandet 
av nya städer runt London (Paulsson, 1970). Därför introducerade Ebenezer Howard en 
cirkulär stadsmodell kallad Town-country magnet som skulle kombinera de ekonomiska och 
sociala möjligheterna som staden erbjöd med det bästa från landsbygden bl.a. stora gröna 
ytor, låga hyror och lokal matproduktion (Hall, 2002: 93-94). Trädgårdsstaden skulle 
förbättra levnadsstandarden för alla oavsett klassbakgrund. Planerna omsattes i olika typer av 
förorter exempelvis Lenchtworth och Hampstead, men på vägen föll många av de sociala 
ambitionerna bort eller tonades ned (Holmqvist, 2009).  

Idéerna om trädgårdsstaden vidareutvecklades av en rad anglosaxiska planeringsteoretiker 
bland annat Barry parker, Raymond Unwin, Lewis Mumford och Patrik Geddes. Både 
Parker och Unwin betonade vikten om att blanda olika samhällsklasser i byggandet av nya 
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bostadsområden. I Hampstead önskade Unwin exempelvis att det skulle finnas en variation i 
hustyper för samtliga samhällsklasser, men blandningen innebar ändå en viss separation 
mellan klasserna. Mumford skrev i sin bok The culture of cities från 1938 att han var 
motståndare till segregation och att propagerade för att det var viktigt för människor att få 
möjlighet att vistas i olika slags sociala miljöer för att utvecklas. Mumfords idéer var baserade 
på botanikern Patrick Geddes resonemang att blandat boende skulle kunna ge upphov till en 
smältdegel av nya idéer och kulturella yttringar som kan vara en positiv utveckling för 
samhället. I grunden byggde dessa idéer på antagandet att social miljö är djupt förankrat i 
utformningen av den fysiska miljön och övertygelsen om att planering kan leda till 
förbättring av förhållandena för de som vistas där (Bergsten, 2010, Holmqvist, 2009).  

 

2.2.3. Grannskapsplanering 
Grannskapsplaneringen är ytterligare en planeringsinriktning som inrymmer normer och 
idéer som återfinns i idealet blandat boende. Termen grannskap (eng. Neighbourhood) 
förmodas uppkomma i 1920-talets USA, trots att vissa forskare menar att idén uppkom 
redan i samband med trädgårdsstadens framväxt i slutet av 1800-talet som en anti-urbanistisk 
rörelse (Bergsten, 2010). I Sverige fick grannskapsplaneringen genomslag på 1940-talet i syfte 
att bidra med en socialt främjande organisering av 30-talets lamellhus, runt en skola, 
tunnelbana eller centrum. Detta resulterade bland annat i förortsbebyggelse i Årsta, 
Hägersten och Västertrop i Stockholm (Paulsson, 1970: 45).  

Kännetecknande för planeringsinriktningen var att fokus lades på att försöka återskapa den 
förlorade gemenskapen som antogs funnits i bysamhällena genom fysiska strukturer. I staden 
var tillgången till olika sorters nätverk större, men det innebar snarare kvantitet än kvalitet. 
Det fanns stora farhågor för att sociala nätverk skulle försvagas och att platsbundna 
kontakter skulle minska i betydelse. Därför var förhoppningen att grannskapsplaneringen 
skulle ge bättre förutsättningar att lösa de sociala problem som uppkommit i den moderna 
staden på lokal nivå genom avgränsade grannskap. Perry som var en av de tongivande 
planerarna inom denna inriktning betonade grannskapsenhetens betydelse för skapandet av 
sociala relationer, spridande av information och fostrandet av gemensamma normer och 
värderingar. Till skillnad från exempelvis kvartersstaden skulle grannskapsstaden byggas med 
separerade enheter, vilket innebar att befolkningsgrupper skildes från varandra både i 
avseende på boende och arbete. Holmqvist slår därför fast att grannskapsplaneringen 
kännetecknas av en ”ambivalent inställning till blandat boende” (Holmqvist, 2009).  
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2.2.4. Argument för blandat boende genom historien  
Författarinnan Sarkissian har sammanfattat avsikten med blandade boende i nio stycken 
olika målsättningar, vars argument delvis kan gälla även idag (Sarkissian, 1976: 231-235). 
Holmqvist menar att det bland målsättningarna finns antydan om att de följer en linjär 
tidslinje, där de första målen kom först i tiden, samtidigt som det är möjligt att några av dem 
existerat parallellt (2009: 29).  

 

1) Efterliknande av de högre klassernas levnadsstandard 
Denna målsättning antas minska slum och fattigdom. Detta bygger på 
föreställningen att arbetarklassen behövde en förebild, eftersom de inte själva visste 
hur misären skulle motverkas. 

 
2) Estetisk variation bidrar till mer jämlik bostadsmiljö för alla medborgare 

Om samtliga bostäder byggdes efter liknande standard och hög kvalitet, men med 
estetisk variation, så kunde olika klassers bostäder blandas med varandra. Detta 
skulle kunna leda till att de lägre klasserna uppmuntras hålla efter sina bostäder 
bättre för att leva upp till förväntningarna på bostadsområdet som helhet.  

 
3) Kulturella utbyten blir mer gynnsamma av en blandad 

befolkningssammansättning 
Om olika människor stöter på varandra mer frekvent främjas utvecklingen av nya 
idéer och strömningar.  

 
4) Främjande av jämlika möjligheter i staden 

Medborgare ska ha möjlighet att klättra uppåt på samhällsstegen och underlätta 
bostadskarriärer. Dessutom ska blandat boende uppmuntra medborgare att delta på 
lika villkor i det ekonomiska och politiska livet i staden. 

 
5) Blandade boendemiljöer medför social harmoni och färre konflikter 

Närhet till andra klasser skapar ökade förutsättningar för kommunikation och 
interaktion. Detta kan på sikt leda till gemenskap i staden, något som ansågs 
försvunnit i samband med industrialiseringen av samhället. 

 
6) Upphov till vitaliserande konflikter 

Antagandet bygger på föreställningen om att konflikter kan vara nödvändiga för att 
kunna reda ut motsättningar som om de inte tas i tu med kan leda till stigmatisering 
och att fördomar växer. Konflikterna kan istället vädras på tidigt stadium och leda 
till produktiv utveckling.  
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7) Förbättring av stadens funktioner 
En mångfald av verksamheter och bostadsområden förmodades yttra sig i ett 
ledarskap och självförtroende som bidrar till ökad effektivitet i fråga om service, 
arbetstillfällen och skulle främja ett ekonomiskt stabilt samhälle.  
 

8) Migrationsstabilitet 
Fysisk blandning av hustyper, upplåtelseformer och verksamheter förmodades 
minska graden av omflyttning och upprätta stabilitet i grannskapet, vilket är viktigt 
för fortsatt trivsel.  
 

9) Blandade bostadsområden representerar stadens helhet bättre 
Staden som helhet ska karaktäriseras av heterogenitet och blandning, vilket borde 
vara synbart på lokal nivå i grannskapen och såväl som i stadsdelar i stort. Det 
urbana livet omfattar möten mellan olika slags individer, vilket även i förlängningen 
förmodas skapa en grogrund för att demokratiska debatter fortlever. 
 
(Sarkissian, 1976: 231-235, Holmqvist, 2009: 29).  
 

2.2.5. Betydelsen av mångfald och offentliga rum 
Det är en utmaning för planeringen att få alla människor att känna sig välkomna och 
hemmastadda i staden oberoende aspekter som etnicitet, kön, kultur, religion, sexualitet eller 
ålder m.fl. Det handlar med andra ord om att planera med hänsyn till urbana miljöers 
heterogenitet snarare än homogenitet, där olika sociala grupper med olika förutsättningar 
och behov kan samexistera. Planering för mångfald omfattar vidare både fysiska och sociala 
aspekter. Den ska bidra både till en variation av fysisk och innehållsmässig utformning samt 
en social blandning av människor (Sandercock, 2003: 34-35). Dock finner Tunström att den 
fysiska mångfalden ofta får större utrymme i planeringen än den sociala, variationsrik 
bebyggelseutformning och blandade upplåtelseformer nämns mer frekvent än åtgärder som 
bidra till exempelvis blandad befolkningssammansättning. Förhoppningen är många gånger 
att den fysiska mångfalden ska resultera i en social mångfald (Tunström 2009: 102-105), 
vilket i likhet med de sociala aspekterna av blandat boende omfattar ambitionen att uppnå en 
blandad befolkningssammansättning. Dessutom ska mångfalden yttra sig genom att bidra till 
social hållbarhet och rättvisa (Fainstein 2005: 4, Sandercock 2003: 1-4). 
 
Jane Jacobs 
Vurmen för mångfald uppkommit som en reaktion på journalisten Jane Jacobs kritik av den 
storskaliga stadsförnyelsen och bilismen som funktionalismen förde med sig. Med 
utgångspunkt från New York, så belyste Jacobs, trottoarens betydelse i skapande av vitalitet 
och stadsliv samt uppnå önskvärda effekter ett tryggt, attraktivt, ekonomiskt stabilt och 
mindre brottsdrabbat kvarter. Vikten av att bli sedd och se andra människor på gatan menar 
hon är viktig för att över tid skapa upplevelsen av tillit. Mångfald lyfts fram som en viktig 
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faktor för att gaturummet ska befolkas av en variationsrik och multikulturell sammansättning 
av människor kontinuerligt över dagen. Mångfald i detta avseende tar sig dels i uttryck 
genom att småskaliga kvarter förespråkas där mötesplatser gör det möjligt för främlingar att 
se, bli sedda eller mötas. Dels innebär mångfalden förslag på funktionsblandning, där 
boende, handel och kontor kan placeras i samma byggnad eller i nära anslutning till varandra, 
dels en social mångfald av olika slags människor (Jacobs, 1961). Detta som en motbild till 
den problematik som uppstått i och med den funktionalismens separering verksamheter som 
bidragit till skapandet av sovstäder och otrygga, stigmatiserade områden.  
Ytterligare en viktig beståndsdel i skapandet av mångfald är frågan om täthet.  
Småskaligheten och tätheten byggde på ideal från den medeltida, europeiska staden. Tätheten 
syftar till att skapa en ökad mängd av människor som vistas på gatorna, för att motverka 
upplevelsen av folktomma och ödsliga platser. Dock får koncentrationen av människor inte 
gå till överdrift, eftersom det kan ledat till att området förlorar sin karaktär eftersom mer 
standardiserad exploatering äger rum, som kan uppträda hotande för mångfalden.   
Mångfalden ska också märkas genom att byggnaderna i olika kvarter ska vara från olika 
tidsepoker, där äldre, mer slitna byggnader ska kunna inhysa verksamheter som är mindre 
resursstarka, exempelvis nystartade företag eller icke-vinstdrivande organisationer (Jacobs, 
1961). Detta förslag grundar sig på antagandet att det är vanligt att ekonomiskt 
framgångsrika företag förmodas tränga ut mindre företag från de centrala delarna av staden 
och ökar konformiteten i området. Dock föreslår Jacobs ingenting om att mångfalden ska 
yttra sig i fråga om en blandning av olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Men 
många av hennes efterföljare har med inspiration av hennes idéer om mångfald förmodligen 
utvecklat strategier som föreslår just en blandning av upplåtelseformer och 
lägenhetsstorlekar i ett led för att uppnå mångfald.  
 
Jan Gehl 
Jan Gehl är en dansk arkitekt som i likhet med Jacobs förespråkat vikten av gatuliv. Vissa av 
hans planeringsstrategier sammanfaller även med Jacobs och går att applicera i fråga om 
mångfald och blandat boende. Grundläggande för Gehls teorier är att han anser att den 
fysiska utformningen av en plats påverkar vilka slags aktiviteter som sker där, särskilt de 
sociala mötena. Han var en av de som tidigt framhåll vikten av gågator och planering ur 
fotgängarens perspektiv, för att skapa attraktiva, trygga städer. Därför ska offentliga platser 
föredragsvis lokaliseras på korta gångavstånd från huvudstråk eller i nära anslutning till 
affärsverksamhet., detta för att blanda funktioner och öka koncentrationen av aktiviteter. En 
annan aspekt som Gehl belyser är integration. Han beskriver integration på liknande sätt 
som Jacobs talar om mångfald, där han propagerar för en blandning av verksamheter och 
aktiviteter inom samma område för att få till en social blandning. I fråga om nya 
bostadsområden ska dessa byggas etappvis, för att gynna blandning av människor som 
bosätter sig där. Tillgänglighet är ytterligare en aspekt som Gehl förmodar underlätta i 
främjandet av mångfald. Detta gäller både i fråga om samspelet mellan offentliga och privata 
rum samt i fråga om att uppmuntra ökad aktivitet i det offentliga rummet. Om människor 
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väljer att stanna längre tid på en plats hävdar han att det ger en mer påtaglig uppfattning av 
folkliv på platsen (Gehl, 1971).  
 
Utifrån Jacobs och Gehls resonemang är det således möjligt att genom planering bidra med 
social mångfald och blandat boende genom dessa strategier:  
 

1) Koncentration av aktiviteter  
2) Småskaliga kvarter 
3) Funktionsblandning/Integration av verksamheter 
4) Främjande av fotgängare 
5) Ökad tillgänglighet och inbjudande/välkommande känsla.  

 
Dock har en del kritik riktats mot mångfaldsidealet, då vissa menar att funktionsblandning 
och täthet inte per automatik genererar en blandad befolkning utan det krävs ytterligare 
”själsliga” aspekter för att locka till sig människor. Dessutom stämmer inte längre påståendet 
att gamla hus skulle bidra till en pris- och hyresnivå som är riktad mot mindre bemedlade 
grupper, eftersom äldre bebyggelse idag betraktas som åtråvärda (Zukin, 2011: 47, 302).  
Dessutom är inte modellen anpassad till den nuvarande marknadssituationen där 
innerstäderna tenderar att kännetecknas av globala affärskedjor snarare än småbutiker 
(Fainstein 2005: 6). I en svensk kontext är många svenska städer och kommuner utformade i 
enlighet med funktionalismens principer, vilket medfört svårigheter i försök att ändra dessa 
strukturer från grunden, eftersom det tenderar att vara tidskrävande och kostsamt (Franzén, 
2005: 10). 

 
Utanförskap och offentliga rum 
Social mångfald är således något som förväntas uppstå i de offentliga rummen och som 
påtalades i inledningen till denna uppsats är segregation en global angelägenhet. I en alltmer  
globaliserad värld, har stadens rum och bostadsmarknad börjat ekonomiseras (Sassen, 
2011:10). Detta innebär bland annat att offentliga rum kommersialiseras, vilket medför 
exkluderande processer, för de individer som misslyckats att leva på den nyliberalistiska 
bostads- och–arbetsmarknaden och inte passar in i denna estetik, vilket bidrar till att t.ex. 
hemlösa och tiggare inte önskas vistas i publika rum (Stahre, 2007: 28, Zukin, 1995: 25, 30, 
Johansson, 2003b:169). Detta innebär ofta att det utövas exkluderande socio-spatiala 
strategier i de offentliga rummen, för att aktivt och medvetet stänga ute de individer och 
grupper som inte förmår betala för sig eller uppfattas utgöra hot. Detta anser en del 
urbanteoretiker är problematiskt eftersom det medför svårigheter att uppmuntra politiska 
diskussioner på dessa platser (Johansson, 2003a: 13). Dessutom påverkar exkluderingen även 
att främlingskapandet i staden ökar i och med att chansen att stöta på främmande människor 
med annorlunda kulturell bakgrund eller preferens minskar (Sennett, 1990: 159). I Stockholm 
har bristen på offentliga rum och naturliga mötesplatser gjort att förortsborna ofta använder 
innerstadens offentliga rum som sina egna (Lilja, 2012: 24). Detta legitimerar innerstadens 
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attraktionskraft och investeringsvärde ytterligare samtidigt som det borde innebära att 
blandningen av kulturer ändå uppstår i stadens offentliga rum (men inte förorten), trots 
privatisering och kommersialisering. Samtidigt är det tydligt att en kultur lyfts fram som mer 
framstående framför en annan och att sociala skillnader skapas genom att legitimera den 
vedertagna, kommersiella kulturen (Zukin, 1995: 272, 284, 294).  
 
 

2.3. Strategier och effekter kopplat till forskning om blandat boende  
Tidigare forskning på blandat boende har med inspiration från Holmqvist (2009) och 
Bergsten (2010) delats upp i två avsnitt, efter internationella och nationella forskare. Denna 
uppdelning grundar sig i att många av de statliga program som används för att främja 
blandning i andra länder innefattar omflyttning av hushåll, vilket inte är en strategi som 
förespråkas på samma vis i Sverige.  
 

2.3.1. Forskning om blandat boende på internationell nivå 
Tidigare internationell forskning inom blandat boende har uppmärksammat att negativa 
grannskapseffekter ofta uppkommer i homogena, resurssvaga områden. Därför finns stöd 
för att arbeta med satsningar för att öka förekomsten av blandade områden genom olika 
statliga programsatsningar. Dessa programsatsningar har analyserats och utvärderats och 
tyder på både negativa och positiva resultat (Holmqvist, 2009: 59-60).  

Positiva aspekter för satsningar på blandat boende  
Forskning på blandat boende som utförts i Storbritannien slår fast att det finns empiriskt 
stöd för att majoriteten av blandade områden betraktas tillhöra attraktiva stadsdelar eller 
grannskap. Därtill indikeras at det finns ett samband mellan socioekonomisk blandning och 
tillgänglighet till ett brett serviceutbud. Dock menar forskarna att det är svårt att fastställa 
om interaktionen mellan hushåll i blandade områden kan leda till positiva aspekter som en 
mer öppen och social attityd (Tunstall & Fenton, 2006).  
 
I Nordamerika finns framförallt två olika statliga program som adresserar ambitionen genom 
att förändra hushållsammansättningen i olika bostadsområden för att motverka segregation, 
HOPE VI och MTO. HOPE VI står för Housing Opportunites for People Everywhere och är ett av 
världens största bostadspolitiska program. Det omfattar två kompletterande strategier, dels 
att erbjuda människor hjälp att flytta till nya områden, dels att se till att nedgångna och 
stigmatiserade områden blir mer stabila, inkomstblandade samhällen med bättre hälsoutsikter 
(Boverket, 2008: 28). Programmet har bidragit till att invånare i tidigare problematiska 
områden med hög brottslighet lyckats öka sina inkomster och förbättrat skolresultat (Berube, 
2005: 40-41).  
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En annan blandningsinsats i USA är MTO-programmet som är ett omflyttningsprogram där 
resurssvaga hushåll flyttas till ett nytt område (Bergsten, 2010: 83). Studier av MTO-
programmets resultat visar att förbättringar skett både i avseende på fysiska aspekter så som 
bättre standard på bostaden, men också de sociala aspekterna i grannskapet, i synnerhet i 
fråga om trygghetsskapande. En del av hushållen som deltog i programmet visade sig också 
flytta till områden med betydligt lägre andel fattigdom än sitt ursprungliga bostadsområde. 
Dock visar studien att de boende i väldigt liten mån flyttat till nya områden som dominerats 
av en vit etnicitet. Ytterligare aspekter som studier på blandade områden i USA visat på är att 
risken för stigmatisering och minskar i förhållande till ensidiga och resurssvaga områden som 
oftare utsätts för fördomar (Allen et al., 2005). Dessa slutsatser styrks av resultat från studier 
av blandningsprogram i Australien som även dessa visar på upplevd minskad stigmatisering i 
mer blandade områden (Randolph et al, 2004). 
 

Negativa aspekter för satsningar på blandat boende 
I analyser av tillämpningen av politiska program för blandat boende har även brister 
framkommit. Arthurson menar att planerarnas tilltro till blandat boende inte är 
proportionerlig till de begränsade empiriska resultaten för att blandat boende leder till att 
skapa önskvärda effekter så som inkludering, gemenskap och hållbarhet (Arthursson, 2004). 
Randolphs studie på australienska satsningar på blandat boende har visat att resurssvaga 
hyresrättsdominerade områden tenderade att vara mer kritiskt inställda till ökad blandning av 
upplåtelseformer som skulle innebära att andra typer av hushåll kom till området. Detta 
belyser problematiken med att en blandad fysisk struktur inte automatiskt ändrar de sociala 
aspekterna och resulterar i en blandad befolkning. (Randolph et al, 2004).  Annan kritik som 
förts i samband med utvärdering av blandningsprogram är att politiken främst fokuserar på 
de resurssvaga områdena, vilket kan blir kontraproduktivt och leda till fortsatt ökande 
stigmatisering och polarisering (Ruming et al, 2004).  En strategi för att uppnå blandning i 
stadsförnyelseprogram som föreslagits har varit utförsäljning av hyresrätter. Detta menar 
kritiska forskare bidragit till uppkomsten av gentrifieringseffekter i områdena. I 
Storbritannien har utförsäljningen lett till en koncentration av resurssvaga hushåll i och med 
att det inte skett en nyproduktion av sociala hyresrätter (Randolph et al, 2004).   
Trots att strategier för att främja blandat boende ofta ska främja både fysiska och sociala 
aspekter är läggs störst vikt vid omvandling av områdets funktion och inte invånarnas 
relationer i den sociala hierarkin. Dessutom visar studier att servicen i områden som 
betecknas som blandade i många fall mer tillfredställande än ensidiga områden och att 
blandade områden inte nödvändigtvis måste ha färre antal fattiga hushåll (Ruming et al, 
2004). Det verkar som om ett övergripande syfte är att motverka fattigdom genom att sträva 
efter blandat boende. Om syftet med blandat boende framförallt handlar om att uppnå en 
minskad fattigdom i samhället, kan detta betraktas som ett relativt indirekt sätt att ta sig an 
problemet. Därför ifrågasätter de nederländska forskarna Ostendorf, Musterd och de Vos 
effektiviteten i blandningsprogrammen. De förmodar att det skulle vara mer effektivt ur ett 
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ekonomiskt perspektiv att tackla fattigdomen specifikt än att förlita sig på att fattigdomen 
ska minska genom positiva grannskapseffekter (Ostendorf et al, 2001: 371-380). Få studier 
av de amerikanska satsningarna tyder på att fattigdomen minskat, det handlar snarare om 
förbättrad bostadsstandard och ökad upplevd trygghet i området. Ifråga om ökad integration 
som en effekt av blandat boende ställer sig Musterd och Ostendorg kritiska till om 
blandnings-satsningarna i Nederländerna faktiskt inneburit en förbättrad situation för utsatta 
hushåll (Musterd och Ostendorf, 2003). Vissa menar att problemen i resurssvaga områden 
bara flyttats till en annan geografisk plats (s.k. Displacement effects) och för med sig 
exempelvis problem med brottslighet (Lee, 2008) 

Andra aspekter som kritiserats har varit att omvandling av bostadsområden även kan 
innebära negativa effekter när befintliga sociala nätverk förstörs (Arthursson, 2004). Dock 
tyder detta på ett synsätt där förekomsten om gemenskap och sociala nätverk antas vara 
platsbuden, vilket inte är självklart. Detta har att göra med att fokus inom forskningen ofta 
placeras på primära kontakter, vilket innefattar familj och nära vänner, och inte sekundära 
kontakter som många gånger skapas inom bostadsområdet (Ziller i Holmqvist, 2009: 61).  

2.3.2. Svensk forskning om blandat boende 
Studier om blandat boende i Sverige har genomförts i relativt liten utsträckning. Holmqvist 
menar att det är möjligt att sammanfatta forskningen genom en schematisk, grov indelning 
där studierna delas in på två nivåer, mikronivå och makronivå. Mikronivån omfattar studier 
om individens förhållningssätt och påverkan av heterogent/blandat boende, således 
grannskapsplaneringsstudier och grannskapseffektstudier. Makronivån innefattar studier av 
den politik och strategier som lyfter fram idealet om blandat boende, vilket ämnar skapa en 
minskad segregation i samhället (Holmqvist, 2009). Ifråga om sin egen forskning 
komplicerar Holmqvist indelningen och introducerar ytterligare en kategori, mesonivån, som 
placeras mellan mikro- och markonivån. Holmqvist menar att mesonivån studerar 
framförallt den kommunala nivån och omfattar aktörer och implementeringsprocesser. 
Hennes egen forskning omfattar kopplingen mellan makronivån och mesonivån och 
inkluderar inte alls mikronivån. Det handlar alltså om ”samspelet mellan politiken och 
praktiken” (23). Jag kommer diskutera hennes resultat mer ingående nedan. Min studie 
kommer på liknande sätt som Holmqvist falla inom ramen för makro- och mesionivån, 
därför presenteras denna del nedan medan studierna på mikronivå utesluts.  

I Holmqvists studier av Stockholm och Göteborg menar hon att det framförallt finns två 
strategier för att uppnå blandat boende, ombildning och nybyggnation. Ombildning handlar 
om att ombilda en upplåtelseform till en annan, det vanligaste är att en hyresrätt omvandlas 
till en bostadsrätt. De vanligaste argumenten för ombildning är att öka valfriheten, öka 
blandningen av upplåtelseformer och minska boendesegregationen (Holmqvist, 2009). Dock 
visar studier att det finns risk för att om ombildning tillämpas och propageras för alltför 
generellt som en universallösning, så som det gjort i vissa fall i Stockholm, kan leda till att 
motverka ambitionen om ökad blandning i och med att resurssvaga hushåll inte har råd att 
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köpa ombildade hyresrätter. Därför ställer sig Bolinder i sin rapport sig kritisk till om 
boendesegregationen skulle minska i och med ombildning. Motiven som betonas i fråga om 
omvandling är övertygelsen att resursstarka hushåll ska bo kvar i socialt utsatta områden om 
de får möjlighet att köpa sin bostad, men så behöver inte vara fallet. Vid en utförsäljning av 
allmännyttiga bostäder i resursstarka områden, kan detta leda dels till en ökad 
homogenisering inom området och till ökad koncentration av resurssvaga hushåll bland de 
befintliga som inte ännu sålts, vilket kan medföra tendenser för tilltagande segregation 
(Bolinder, 2009). Men ombildning istället tillämpas med mer eftertänksamt och selektivt, kan 
det få önskvärda effekter som skett i bl.a. Göteborg (Holmqvist, 2009).  

Nybyggnation som strategi visar också begränsningar i sina effekter, eftersom det är så 
tidskrävande innan det är färdigställt, från plan till praktik. Dessutom krävs det att det sker i 
högre omfattning än vad som skett på 2000-talet, för att det ska upplevas som en påtaglig 
förändring med avseende på blandning. Ytterligare en svårighet är att nyproducerade 
bostäder för det mesta är kostsamma att producera. Därför finns en inbyggd svårighet i 
skapa en blandning i ett helt nytt bostadsområde, eftersom det är svårt att variera 
bostadskostnaderna så att även resurssvaga hushåll ska ha råd att flytta in. Holmqvists studie 
visar på att det framförallt var svårt att bygga äganderätter och allmännyttiga bostäder i 
nyproducerade områden och att om så gjordes, så ledde det inte i någon större utsträckning 
till att realisera målet om blandat boende. Hon slår fast att aktörerna som var mest 
betydelsefulla för att realisera ambitionen om blandat boende är de allmännyttiga 
bostadsbolagen, där politikerna kunde få ett direkt utfall. Problematiskt är dock att 
allmännyttan numera är tvungen att konkurrera på samma villkor som vinstdrivande 
bostadsbolag, som ofta inte tar samma hänsyn till resurssvaga hushåll.  Dess existens hotas 
också till följd av att den sägs strida mot EU:s konkurrenslagstiftning, vilket skulle försvaga 
möjligheten för arbetet mot blandat boende (Holmqvist, 2009).  

Andra studier kopplat till blandat boende har främst studerat statliga satsningar med 
inriktning på segregationsförebyggande åtgärder. Borevi diskuterar i sin avhandling från 2002 
blandat boende med utgångspunkt att undersöka dess relevans som politisk målsättning. 
Kontentan av hennes analys är att liberalistiska ideal styr planeringen där individens valfrihet 
att bosätta sig var hen vill prioriteras framför ambitionen att implementera blandat boende, 
trots att blandat boende är formulerat som en självständig målsättning (Borevi, 2002). 
Faktorer som påverkar människors val av bostadsområde, är ett ämne som Hedman et al valt 
att forska kring med hjälp av registerdata. Framträdande i studien är att hushållen baserar 
sina val av bostadsområde utifrån uppfattning av befintliga befolkningsegenskaper främst i 
avseende på inkomst.  

Arnell-Gustafsson är en författare som behandlat möjligheten att överföra planer för blandat 
boende i mer praktiska termer. Detta menar hon är möjligt genom att diskutera för- och 
nackdelarna med de strategier som hon menar huvudsakligen används för att motverka 
segregation i Sverige. Den ena strategin innefattar att främja en större befolkningsmässig 
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blandning genom att tillgodose samhället med blandade upplåtelseformer, olika hustyper och 
lägenhetsstorlekar. Den andra strategin omfattar snarare fokus på ekonomiska styrmedel där 
bidrag eller skatteutjämning ska föranleda en utjämning för villkoren mellan olika grupper. 
Den sistnämnda strategin skulle enligt Arnell-Gustafsson ge ett mer tidseffektivt resultat, 
eftersom det tar tid att förändra fysisk bebyggelsestruktur. Därtill bedömde hon möjligheten 
att riva befintlig bebyggelse som liten, vilket skulle medföra att genomgripande förändringar 
begränsades. Negativa aspekter för den andra strategin var istället att komma överens om 
vilka fördelningskriterier som skulle gälla. Det fanns risk att vissa utjämningsstrategier skulle 
vara stigmatiserande för särskilda grupper eller individer, vilket således var problematiskt 
(Arnell-Gustafsson, 1982). 

Ytterligare en forskare som skrivit om blandat boende i politiska termer är Anna-Lisa 
Thelander som i sin rapport undersöker hur ambitionerna att skapa ett jämlikt och integrerat 
boende realiserats i bostadsbyggandet. Jämlik definieras i sammanhanget som en situation 
när samtliga hushåll kan erbjudas en bostad som är anpassad för hushållets storlek. 
Integration definieras i termer av när ett hushåll erbjuds en bostad av passande storlek inom 
alla upplåtelseformer. Denna operationalisering ämnar mäta valfriheten på 
bostadsmarknaden, vilket Holmqvist menar leder till att ett rumsligt perspektiv saknas, där 
lokaliseringen för nyproduktion av olika hustyper och upplåtelseformer inte problematiseras. 
Thelander kommer ändå till slutsatsen att byggandet som skett på 1970-talet inte påtagligt 
bidragit till att förverkliga målet om ökad integration och jämlikhet i produktionen av nya 
boenden. I syftet att integrera och skapa mångfald mellan hushållen i ett bostadsområde 
fodras skillnader i betalningsförmåga samt utjämning av bostadskostnader. Dessutom är det 
viktigt att den fysiska strukturen förändras så att det finns en större variation av 
utrymmesstandarden inom varje upplåtelseform samt att småhus även kan upplåtas i 
egenskap av hyresrätt (1984).  

Slutligen skriver Jon Liot i sin avhandling om problematik med strävan mot blandat boende 
som en social planeringspraktik. I denna studie granskar han Stockholm stads ambitioner att 
planera för blandat boende i stadsutvecklingsprojekten Järva och Norra Djurgårdsstaden. I 
dessa fall ligger fokus på att blandade upplåtelseformer för att generera en blandad 
befolkning. Dock betonas inte vikten av olika prisklasser i fråga om att verka för blandad 
befolkningssammansättning, vilket medför ökade tendenser för uppkomsten av en homogen 
skara hushåll med avseende på inkomst i nybyggda satsdelar så som Norra Djurgårdsstaden. 
En brist som identifieras är att det saknas krav på prisbild vilket medför att nyproducerade 
lägenheter tenderar bli kostsamma. Hög kostnader kan även komma att drabba äldre 
befintliga bostadsbestånd i Järva. Dessa kan i jämförelse med övriga staden relation uppfattas 
som billiga, men är i behov av renoveringar och upprustning, vilket kommer medföra 
hyreshöjningar. Detta bidrar på sikt risk för exkludering av de mest socioekonomiskt 
marginaliserade grupperna även i befintliga bostadsbestånd. Slutsatsen blir därför att det 
råder därför brist på utbud av bostäder för människor med begränsad ekonomi i Stockholm. 
Detta medför svårigheter att få en blandad befolkningssammansättning på det viset (Liot, 
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2014: 238). Liot påtalar även bristen av användningen av sociala konsekvensbeskrivningar 
som ett verktyg för att främja blandat boende i tidiga planeringsskeden på liknande sätt som 
miljökonsekvensbeskrivningar tillämpas idag. Sociala konsekvensbeskrivningar bör tillämpas 
ur ett helhetsperspektiv som försöker ta i beaktning planeringsstrategiernas inverkan på 
segregation och tar till vara på olika gruppers behov och erfarenheter (Ibid: 2014: 241).  

 

2.3.3 Den svenska bostadspolitikens utveckling 
För att förstå hur idealet blandat boende ter sig idag i en svensk planeringskontext kan det 
vara bra att ha en bakgrund för hur utvecklingen av svensk bostadspolitik sett ut. Därför 
kommer en översiktlig genomgång presenteras nedan.  

Fram till 1900-talets början var det framförallt arkitekter som styrde städers utformning och 
utveckling, men i sekelskiftet började samhällsplanerare växa fram som en yrkeskategori 
(Svedberg, 1988). Detta var starkt kopplat till framväxten socialdemokratiska ideal och 
visionen om välfärdsstaten och det svenska folkhemmet (Rehnberg, 2000: 87-88). Visionen 
var att skapa rättvisa och jämlikhet i staden genom att ”råda bot på” trångboddheten och 
bostadsbristen som rådde i städerna som en effekt efter industrialismens urbanisering. Under 
1930-talet manifesterades dessa ideal i utveckling av den allmännyttiga bostadssektorn som 
inte var vinstdrivande utan erbjud subventioner och lånelättnader för resurssvaga invånare, 
vilket gynnade en större mångfald och blandning i stadens grannskap (Holmqvist, 2009).    

Under 1940- 60-talet övergick dessa idéer till en vurm för gemenskap i utvecklingen av 
grannskapsplaneringen. Här ansågs en blandad befolkning kunna ge bättre framtidsutsikter 
för resurssvaga individer eller personer med sociala problem. Farhågan låg i att dessa skulle 
koncentreras i kategoriboenden, vilket på sikt skulle leda till en utbredning av slumområden 
som fanns i svenska städer vid denna tid (Holmqvist, 2009). Trots att bostadsbristen varit ett 
faktum under flera decennier var det inte förrän lanseringen av miljonprogrammet, som 
problemen tacklades aktivt. En miljon bostäder skulle byggas under en 10-årsperiod (Ne, 
2014). Den snabba byggnadstakten medförde dock storskaliga husbyggen och rumsligt 
uppdelade bostadsområden, vilket medförde kritiken att dessa områden, ofta förorter 
skapade en ökad segregationstendens och drabbades av stigmatisering. Bostadspolitikens 
ambitioner omformades från kvantitativa antal bostäder och inriktades istället på kvalitativa 
aspekter, så som vikten av sociala möten mellan människor med blandade bakgrunder med 
avseende ålder, inkomst eller intressen. Det skedde alltså en slags integrering av ett tydligare 
fokus på sociala aspekter i samband med fysisk utformning i samhällsplaneringen efter 
miljonprogramskritiken. Vikten av detta skifte menar Holmqvist märktes i och med att 
blandat boende (vid denna tidpunkt omnämnt som allsidig hushållsammansättning) blev ett 
nationellt instiftat bostadspolitiskt mål år 1974. Argumentationen för strävan mot ett mer 
blandat boende ansågs ligga i att det skulle resultera i en jämnare resursanvändning av 
offentlig och kommersiell service, genom att i nyproduktion av bostäder blanda 
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upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Ytterligare strategier som lyftes fram för att minska 
segregationen var att försöka styra boendekostnader och priser med statliga subventioner 
(Holmqvist, 2009).  

Till följd av de ekonomiska kriser som skedde på slutet av 1970-talet skedde en stor 
omställning av bostadspolitiken där statens inflytande minskade i och med att 
bostadsdepartementet lades ned och den fria ekonomiska marknaden fått större inflytande. 
Subventioner och skatter som var förmånliga för kommunala bostadsföretag avskaffades, 
vilket medförde att de var tvungna att konkurrera på samma villkor som privata 
bostadsbolag och bostadsproduktionen blev mer vinstdriven. Detta medförde en ökad 
utförsäljning av allmännyttan under slutet av 1990-talet. Utförsäljningen har under omgångar 
försökt förhindras av socialdemokratiskt ledda regeringar genom diverse stopplagar. Men 
sedan 2007 har den borgerliga regeringen sett till att utförsäljningen åter ökat eftersom 
ägandet av bostadsrätt är en viktig beståndsdel i deras ideologi. Försäljningen beror ofta på 
ekonomiska incitament där pengar behövs till nybyggnation eller en önskan om att vilja 
uppnå blandning av upplåtelseformer i områden som domineras av hyresrätter (Bolinder, 
2009). På 2000-talet har blandning förekommit i plandebatten främst i mål relaterade till 
hållbar utveckling. Holmqvist slår fast i sin avhandling att inflytandet har minskat delvis som 
en följd till den alltmer marknadsanpassade bostadspolitiken och påverkar således vilka 
premisser det finns för att planera att främja blandat boende (Holmqvist, 2009). 

 

2.3.4. Planeringsdokument i för studier av blandat boende  
För att kunna sträva mot målet om blandat boende krävs reglering och konkretisering av 
målet i olika planeringsdokument. Det kan därför vara relevant för denna studie att beskriva 
hur blandat boende påverkas av planeringsväsendet på framförallt kommunal genom 
dokument så som översiktsplan, markpolicy-dokument, bostadsförsörjningsprogram och 
detaljplan.  

Fysisk planering i Sverige sker idag på 3 olika nivåer, nationell, regional och kommunal. 
Nationell planering sker via staten och myndigheter för samhällsplanering, vilket framförallt 
är Boverket och Trafikverket. Deras uppdrags styrs i huvudsak av plan- och bygglagen, 
miljöbalken och bostadsförsörjningslagen (Boverket, 2014). Det var som tidigare nämnt inte 
förrän på 1970-talet som frågan om blandat boende (allsidig hushållsammansättning) på 
allvar kom upp på dagordningen och blev ett nationellt politiskt mål (Holmqvist, 2009: 95). 
Till följd av de ekonomiska kriserna omlades bostadspolitiken där staten fick minskat 
inflytande. Idag är därför det främst de kommunala verktygen som är centrala i ambitionen 
att implementera målet om blandat boende (ibid:117).  

1947 instiftades det kommunala planmonopolet, där kommunen inom dess geografiska 
avgränsning har ansvaret att bestämma över planläggning av mark och vatten (PBL, kapitel 
1§2). Detta sker genom strategisk planering och detaljplanering. Varje kommun är enligt 
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Plan- och Bygglagen skyldiga att upprätta och kontinuerligt uppdatera de översiktliga 
målsättningarna för kommunens framtid i ett strategiskt dokument kallat översiktsplan. Detta 
omfattar således både utvecklingen för kommunen som helhet samt delområden inom 
kommunens gränser. Dock är det som står skrivet i översiktsplanen inte juridiskt bindande, 
utan ska framförallt fungera som ett strategidokument i vägledande syfte för de kommande 
bindande detaljplanerna (Nyström & Tonell, 2012: 61). I fråga om blandat boende och social 
hållbar stadsutveckling är det framförallt i översiktsplanen som dessa begrepp behandlas. 
Därför har översiktsplanen valts som analysdokument för denna studie av blandat boende.  
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3. Metod 

3.1. Forskningsdesign 
Syftet med detta kapitel är att presentera hur uppsatsens empiri har samlats in och 
analyserats. I och med att blandat boende som tidigare konstaterats inte är ett begrepp som 
används i planeringspraktiken, har jag utifrån forskningsöversikten identifierat en rad 
relaterade begrepp som förekommer i praktiken och som kommer analyseras för att komma 
åt innebörden av idealet för blandat boende. Med andra ord har syftet för arbetet varit att 
genomföra en begreppsanalys för hur dessa begrepp tillämpas och tolkas av planerare för att 
i sin tur kunna undersöka hur blandat boende förstås. Begreppsanalysen har utgjorts av en 
metodkombination, som innefattat dokumentstudier och djupintervjuer. Det empiriska 
materialet som denna forskningsdesign genererat, har sedan analyserats genom kvalitativ 
innehållsanalys. Upplägget för studien grundar sig i ambitionen att se om det finns skillnader 
i hur planerare uttrycker sig kring blandat boende i tal och skrift. Tanken har även varit att 
metodkombinationen ska ge ett bredare källmaterial som kan bidra till en bättre grund för 
tolkning och slutsatser. Exempelvis kan intervjuerna ge svar på eventuella oklarheter som 
uppkommit i granskningen av det skrivna ordet, och omvänt kan innehållsanalysen i sin tur 
styrka eller motbevisa aspekter som uppkommer i samband med intervjuerna.  

 

3.2. Dokumentstudier 
För denna uppsats har dokumentstudier tillämpats som ett inledande steg i att samla in det 
empiriska källmaterialet, därefter har intervjuerna ägt rum. I och med att översiktsplanen är 
det huvudsakliga styrdokumentet för strategisk planering har dokumentsstudien begränsats 
till att enbart undersöka dessa dokument. Källmaterialet som erhållits från denna metod har 
sedan analyserats genom kvalitativ innehållsanalys för att belysa hur planerare på 
kommunalnivå förstår och tillämpar idealet om blandat boende.  
 
Urval av dokument 
Idealet om blandat boende kan och har studerats på en mängd olika planeringsnivåer. Med 
bakgrund från tidigare forskning på blandat boende har jag beslutat att avgränsa min studie 
till att studera hur blandat boende tolkas och tillämpas på kommunal nivå genom analys av 
översiktsplaner. Avgränsningen grundar sig i att det i forskningsöversikten framkommer är 
främst genom dessa dokument som det är vanligast att behandla frågor som berör blandat 
boende. Givetvis skulle dock studier av andra typer av plandokument ha varit möjlig, så som 
detaljplaner, markanvisningar och fördjupade översiktsplaner vilket även framkom i 
samband med intervjuerna med planerare. Men inom ramen för denna uppsats bedömdes 
materialet som genererades av översiktsplaner vara tillräcklig i omfång i och med att det 
rörde sig om en komparativ studie mellan fem kommuner och inte en fallstudie.  
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Urvalet av översiktsplaner har sedan skett genom olika kriterium, dels med tanke på 
kommunens invånarantal, dels med tanke på översiktsplanernas aktualitet. Då tidigare 
forskning påpekat att det framförallt är större städer och kommuner som drabbas av 
segregation (Holmqvist, 2009 och Bergsten, 2010) har jag valt att undersöka Sveriges 5 
största kommuner, Stockholm stad (2010), Göteborgs kommun (2009), Malmö (2012), 
Uppsala (2010) och Linköping (2010). Samtliga av dessa har även relativt nyutkomna 
översiktsplaner som alla rör sig inom ett spann på tre år vilket gör att de kan argumenteras 
vara jämförbara. I och med att samtliga översiktsplaner är antagna mellan åren 2009 till 2012 
medför det också att de inte kommer överlappa med resultaten som framkommit i tidigare 
avhandlingar om blandat boende som analyserat översiktsplaner från början av 2000-talet. 
Linköpings översiktsplan är dock utformad gemensamt med Norrköpings kommun, vilket 
har bidragit till ett mer regionalt perspektiv på de strategier som förekommer där. Därför har 
även dokumenten Översiktsplan för Linköping stad (2010) och Översiktsplan för landsbygden och 
småorterna (2014) analyserats för att göra analysen av Linköping mer jämförbar med de övriga 
kommunerna.  

Metodkritik 
Tillämplig av dokumentstudier för med sig både positiva och negativa aspekter. De fördelar 
som jag upplevde med dokumentstudien av översiktsplaner var att genomsökningen och 
bearbetningen underlättades eftersom översiktsplanerna var digitaliserade. Detta 
möjliggjorde även att resultatet lättare kunde kontrolleras under arbetsgång, exempelvis var 
olika stycken kom ifrån etc. En annan positiv aspekt är att dessa dokument inte är utarbetade 
i en forskningskontext, där forskaren inte är med och påverkar materialet med sin 
förförståelse eller genom exempelvis intervjuareffekter (Bryman, 2008: 443). Nackdelarna är 
att genomläsning av källmaterial samt sammanställning över lag är väldigt tidskrävande 
(Bryman, 2008. 488).  

 

3.3. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
Det finns en rad olika tänkbara sätt att genomföra intervjuer på beroende på vad för slags 
undersökning det rör sig om. För denna uppsats har semistrukturerade intervjuer 
genomförts, vilket är en intervju som likt en strukturerad intervju på förhand organiserats 
utifrån olika teman, men där ordningen på frågorna styrs efter samtalets struktur. Till följd av 
den övergripande frågeställningens karaktär samt i avsikt att kunna komplettera den 
information som framkommit i dokumentstudien genomfördes fem stycken semi-
strukturerade intervjuer som varade mellan 40-60 min vardera. I och med att den 
övergripande frågeställningen handlade om att undersöka hur idealet blandat boende förstås 
och tillämpas i kommunal översiktsplanering, så bedömdes en kvalitativ ansats som den mest 
lämpliga. Bedömningen grundades i att en kvalitativt strukturerad intervju förmodas kunna 
avslöja de normer och värderingar, som är viktiga för respondenten inom ramen för ett 
specifikt ämnesområde (Bryman, 2008: 415), i detta fall förståelsen för blandat boende.  
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Urval av intervjupersoner 
Utifrån de val av översiktsplaner som fastställts för innehållsanalysen, genomfördes ett urval 
för informanter, vilket skulle utgöras av en planerare från respektive kommun vars 
översiktsplan studerats, alltså: Göteborgs kommun, Linköpings kommun, Malmö stad, 
Stockholm stad och Uppsala kommun. För att i sin tur bestämma vilka slags informanter 
som skulle intervjuas från respektive kommun, tillämpades ett målstyrt urval, som 
genomfördes till följd av utformningen av studien syfte och frågeställningar (Bryman, 2011: 
434). I och med att frågeställningen avgränsats till översviktplanering resulterade detta i val 
av planerare som arbetar på strategiska planeringsavdelningar som informanter. Naturligtvis 
kunde även politiker varit möjliga att intervjua för att undersöka idealet och strategin blandat 
boende, i och med att det är politikerna som har störst inflytande över de strategier som styr 
det som förekommer i översiktsplanerna (Nyström & Tonell, 2012, s.111). Men i och med 
att det under uppsatsarbetet var valår samt att frågeställningarna och syftet som sagt var 
inriktat mot planerare, ansåg jag att planerarna var mer lämpliga som informanter.  
 
De kriterier som sattes upp i urvalet var att informanten skulle ha varit projektledare för 
översiktsplanen eller skulle ha varit delaktig i översiktsplanarbetet och arbetat med sociala 
frågor i arbetet med framtagningen av översiktsplanen. Dessa planerare har jag fått tag på 
främst genom att granska vilka som står med som medverkande projektledare i 
översiktsplanen. Om denna information inte gavs tillämpades ett slags snöbollsurval, där 
projektledaren eller planchefen rekommenderat en informant som arbetat med sociala frågor 
(som blandat boende kan betraktas tillhöra) under tiden översiktsplanen tillkom. För 
samtliga kommuner förutom Stockholm stad, intervjuades en representant. Stockholm stad, 
hade nämligen en representant som jobbat längre med frågorna och en nyare tillsatt och ville 
tillsammans kunna komplettera sina uppfattningar och erfarenheter, vilket jag ansåg vara en 
god idé. Intervjuer med en eller ett fåtal informanter från varje kommun kan naturligtvis inte 
generera en helt fullständig bild av hur planeringspraktiken yttrar sig, men de kan ge en 
indikation och fungera som en representation om vilka generella uppfattningar som råder 
inom planeringsfältet. Detta påverkar givetvis i sin tur även tolkningen av de slutsatser som 
studien bidrar med.  
 
Tillvägagångsätt 
Förberedelse inför intervjuerna omfattade upprättande av en intervjuguide. Utifrån 
frågeställningarna upprättades teman som omfattade: definition och syn på begrepp kopplade till 
blandat boende, förväntade effekter av blandat boende och strategier och verktyg för implementering av 
begreppet. Utifrån respektive tema utformades sedan ett antal frågor. Utöver de gemensamma 
frågorna tillkom i vissa fall frågor som var direkt riktade mot den specifika kommunen. 
Utgångspunkten för frågornas utformning var att de skulle vara öppna, vilket medförde att 
varje intervjurespondent fick möjlighet att själva tolka frågan och svara så utförligt som 
möjligt inom tidsramen på max en timme. Vid genomförande av intervjuerna behandlades 
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frågorna oftast i kronologisk ordning, men i vissa fall anpassades ordningen utefter vad 
informanten tog upp under intervjuns gång. Detta tillät även icke planerade frågor och 
teman att behandlas, vilket är en viktig del i vad som karaktäriserar semistrukturerade 
intervjuer (Bryman, 2008: 415). Flexibilitet i utförandet är just en av fördelarna med 
semistrukturerade intervjuer, eftersom det ger stor frihet och generar aspekter som forskaren 
på förhand inte haft i åtanke.   
 
Intervjuerna utfördes efter klassisk devis, ansikte mot ansikte, eftersom jag ville ha möjlighet 
att enklare kunna diskutera exempelvis kartmaterial och dylikt, samt att på ett smidigare sätt 
kunna hänvisa till det som står skrivet i översiktsplanerna. Själva intervjutillfället 
genomfördes på informantens kontor eller i ett av kommunens mötesrum. Dessa miljöer kan 
ha påverkat respondentens frispråkighet, där hen vill framställa kommunen i så god dager 
som möjligt. Brusman menar nämligen att de problem som kan uppkomma i intervjuer 
delvis kan ha att göra med rollskapande och de fysiska miljöer som intervjun ägde rum i 
(Brusman, 2008). En intervju som sker på ett tjänsterum, kan således leda till att förstärka 
rollen som tjänsteman, där eventuella uppfattade brister inte belyses på samma sätt som om 
informanten intervjuats om sina erfarenheter i egenskap av att vara privatperson (Kaijser och 
Öhlander (1999). Rollskapandet verkar dock ha varit något som flera av de intervjuade 
respondenterna var medvetna om då de stundtals besvarade frågorna utifrån att betona 
uppfattningar eller spekulationer som bottnade i deras egna personliga uppfattningar. För att 
dokumentera intervjuerna användes diktafon, vilket har möjliggjort en noggrann 
transkribering, kodning och analys av materialet. Inspelningen kan även ha bidragit till att 
aspekter som jag i rollen som intervjuare inte haft möjlighet att lägga märke till under 
intervjuns gång genom att upprepade gånger kunna lyssna igenom materialet och lägga 
märke till nyanser i samtalen. En nackdel med inspelade intervjuer är vetskapen om att det 
spelas in kan begränsa informantens frispråkighet (Trost, 2005: 54).  
 
Metodkritik 
Alla vetenskapliga tillvägagångsätt medför för och nackdelar. Fördelar med kvalitativa 
intervjuer är att de genererar en stor mängd data, som kan ge både fördjupad och detaljerad 
kunskap om informantens åsikter och reflektioner (Denscombe, 2009: 267). Kvalitativa 
intervjuer anser jag varit en lämplig metod för att undersöka vilka innebörder planerare har 
lagt i olika begrepp kopplade till blandat boende. En annan fördel har varit att intervjuerna 
fungerat som ett gott komplement till det data som framkommit skriftligt i de analyserade 
dokumenten.  
 
Det som kan betraktas som en nackdel med kvalitativa intervjuer är att de förefaller bli 
väldigt tidskrävande, i synnerhet i fråga om bearbetning när materialet kodas och analyseras. 
Därtill kan genomförande av flertalet semi-strukturerade intervjuer medföra svårigheter i 
jämförelsen, då de till karaktären trots gemensam intervjuguide kan skilja sig åt (Bryman, 
2008: 429). En annan nackdel är som tidigare nämnt risk för intervjuar effekt, vilket innebär 
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att forskarens perspektiv på ämnet och förutfattade uppfattningar kan påverka resultatet 
genom ledande frågor (Denscombe, 2009. 269). För att motverka detta har jag förutom att 
utforma intervjuguiden med öppna frågor aktivt försökt hålla mig neutral i ämnet och även 
göra det samma i fråga om följdfrågor. Men det är naturligtvis svårt att avgöra sin egen 
neutralitet och hålla undan förutfattade uppfattningar, då det är svårt att se sig själv utifrån 
under intervjuns gång. Förhoppningsvis kan dock detta uppmärksammas och tolkas i 
samband med transkriberingen av materialet.  
 

3.3. Kvalitativ innehållsanalys 
För att bearbeta både material från dokumentstudien och de semi-strukturerade intervjuerna 
har en kvalitativ innehållsanalys genomförts. Från början tillhör innehållsanalys gruppen av 
kvantitativa metoder, där syftet är att undersöka antalet användningar av särskilda begrepp. 
Men för denna uppsats har ett kvalitativt angreppsätt tillämpats, för att undersöka hur 
begrepp som blandat boende kan kopplas till beskrivs och värderas i dokument och 
intervjumaterial (Denscombe 1998, s. 308-309). Det kan inbegripa en jämförelse mellan 
skildringar källor sinsemellan eller två olika källors beskrivningar av samma begrepp 
(Bergström & Boréus, 2000: 48-49). Kort och gott innebär en kvalitativ innehållsanalys ett 
systematiskt och enkelt sätt för att bryta ner empiriskt material i mindre beståndsdelar och 
organisera dem efter relevanta och överskådliga teman. Systematiken bidrar även till att 
undersökningen är möjlig att upprepa av andra forskare, vilket är fördelaktigt eftersom det 
ökar reliabiliteten hos uppsatsen (Bryman, 2006: 190). Förhoppningen är också att texten ska 
uppdaga eventuella oavsiktliga innebörder eller budskap, som inte kommer fram vid första 
anblick (Denscombe 2009: 308-309).  

 

Analys av dokument  
Inledningsvis genomfördes innehållsanalysen genom att välja lämpliga och relevanta 
textavsnitt för analys. Urvalet och avgränsningen för detta presenterades i avsnitt 3.2. 
Dokumentstudier. Nästa steg i innehållsanalysen har inneburit bryta ner texten i dokumenten i 
mindre delar. Detta genomfördes med utgångspunkt efter olika nyckelbegrepp, som 
betraktas kopplade till blandat boende och synonymer tillhörande dessa begrepp som 
framkommit i forskningsöversikten under avsnitt 2.1.2. Relaterade begrepp och motbilder. Dessa 
utgjordes av nyckelbegreppen: Blandning, integration, segregation, social exkludering, social 
hållbarhet, social mångfald och variation. Variationer på dessa begrepp resulterade i 
sökorden: Blanda/blandade/blandning, integration/integrera/integrerad, segregation/segregerad, social 
exkludering, social hållbarhet, social mångfald och variation/varierad.  

Utifrån dessa sökord genomsöktes samtliga dokument digitalt såväl som i fysisk form. Varje 
identifierat sökord resulterade i ett urklipp, där stycken eller i vissa fall meningar valdes som 
analysenhet. Samtliga urklipp/stycken organiserades initialt kommunvis efter varje 
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nyckelord. Därefter skedde en organisering och djupgående analys av urklipp för samtliga 
kommuner efter teman. Dessa teman fastställdes utifrån de tre frågeställningarna och 
resulterade i dessa teman: 

1) Förståelse för blandat boendes fysiska och sociala aspekter  
2) Förväntade effekter av blandat boende  
3) Verktyg och strategier för att uppnå blandning.  

 
 
Analys av intervjuer  
Tillvägagångsättet för att analysera och koda intervjuerna skedde med inspiration från Watt 
Bolsens redogörelse för innehållsanalysens olika steg (2007: 94-95). Det första steget 
innefattade transkribering av samtliga intervjuer. Därefter lästes det genererade materialet i 
sin helhet för att få ett helhetsintryck. Sedan organiserades det efter koderna: social hållbarhet, 
social mångfald, blandat boende, effekter av blandat boende, skalnivåer, det offentliga rummet roll, 
planeringsnivåers inflytande och strategier och verktyg för blandat boende. Kodningen var delvis ett 
resultat från de fastställda teman som legat till grund för intervjuguiden och baserats på 
forskningsöversikten, men också teman som på förhand inte förutsetts utifrån gemensamma 
perspektiv och teman som uppkommit i samband med intervjuerna. Vidare bifogades 
relevanta kommentarer och reflektioner kring de teman och argument som presenterats. 
Slutligen kategoriserades källmaterialet utefter tre av de fyra teman som källmaterialet från 
dokumentsstudien organiserats efter: Förståelse för blandats boendes fysiska och sociala aspekter, 
Förväntade effekter av blandat boende och Verktyg och strategier för att uppnå blandning.  
Värt att påpeka är att intervjumaterialet uteslutande besvarade den sist nämnda av dessa 
teman och större delen av det första temat, medan tema två upprättades av en 
innehållsanalys med ungefär lika delar från intervjuer och dokumentstudie.   
 
 
Metodkritik och etik 
Likt utförande av dokumentstudier och semi-strukturerade intervjuer, så finns för- och 
nackdelar med att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys som metod. En av fördelarna 
med den kvalitativa innehållsanalysen har för denna studie varit att den underlättat analys  
av teman som är kopplade till flera olika begrepp (Bryman, 2008: 505), vilket blandat boende 
kan betraktas vara. Däremot är en nackdel att den kvalitativa innehållsanalysen tämligen 
generellt och öppet utformad i beskrivningen av de olika stegen, vilket ger stor variation i 
hur den kan genomföras och således kan bli svår för andra forskare att upprepa. Ytterligare 
en nackdel med innehållsanalys uppkommer beträffande att identifierade stycken lyfts ur sitt 
ursprungliga sammanhang, vilket medför risk för att underliggande syftningar som finns i 
textens helhet gås om intet (Denscombe, 2009: 308-309). Men detta har jag försökt 
motverka genom att under bearbetning av materialet alltid först ange rubriken stycket står 
under och i den mån det går läsa kringgärdande stycken för att få ett intryck av vilket 
sammanhang stycket som analyserats befunnit sig i innan de börjar diskuteras och granskas.  
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Dessutom har innehållsanalysen utformats efter de slutsatser och begrepp som tagits upp i 
forskningsöversikten, vilket i sin tur påverkas av subjektiva och etiska aspekter så som 
forskarens förkunskaper och tolkningar för vad som bedöms relevant. Detta kan medföra att 
den blir svår att återupprepa fullt ut, vilket som tidigare nämnts är ett önskvärt kriterium 
inom forskning (Bryman, 2008: 521). Även i fråga om tolkning av källmaterialet tillkommer 
genom urval av vilka citat som presenteras, påverkar analysen. Samtidigt är detta gällande för 
all samhällsvetenskaplig forskning, vilket gör det svårt att frångå (Denscombe, 2009: 384). 
Min utgångspunkt har i alla fall varit att försöka tolka materialet med ett så öppet 
förhållningsätt som jag förmår samt att presentera mina slutsatser och tillvägagångssätt på ett 
transparent vis (Bryman, 2008: 370,  Braxter & Eyles, 1998: 506).  
 
Andra etiska aspekter att ha i åtanke är framförallt i fråga om intervjuerna. Det är viktigt att 
inför intervjun och i samband med intervjutillfället vara transparent med intervjupersonerna 
om vad intervjun och i förlängningen undersökningen ska syfta till, vilket jag har varit noga 
med. En annan etisk aspekt jag har tagit ställning till är frågan om konfidentielitet, vilket 
innebär att det empiriska materialet ska redovisas utan att avslöja informantens identitet 
(Kvale, 1997: 109). Vid intervjutillfället begärde ingen av informanterna att bli 
anonymiserade. Men för att i viss mån värna om deras personliga integritet har jag valt att i 
resultat- och analyskapitlet benämna dem som Planerare från Uppsala kommun eller IP Uppsala 
kommun etc. Detta val baserades på att jag ville kunna urskilja eventuella skillnader mellan 
kommunernas synsätt på blandat boende, vilket hade gått förlorat som samtliga informanter 
anonymiserats helt utan geografisk tillhörighet.   
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4. Resultat och analys 
Detta kapitel omfattar uppsatsens resultat och analys av det insamlade empiriska materialet. 
Det empiriska materialet presenteras i samband med analysen eftersom jag vill undvika 
upprepningar och sträva efter att få en så kärnfull framställning som möjligt, särskilt 
eftersom dokumentstudien innehåller många citat. Kapitlet består av tre delar:  
 
4.1. Förståelse för blandat boendes fysiska och sociala aspekter 
4.2. Förväntade effekter av blandat boende  
4.3. Strategier och verktyg för att uppnå blandning 
 
Varje del riktas mot respektive motsvarande frågeställning och avslutats med en 
sammanfattande analys av resultatet. I refereringen till det empiriska materialet har jag valt 
att använda mig av olika beteckningar, där exempelvis intervju med planerare från Göteborg 
stad kommer betecknas IP Göteborg och material från översiktsplanerna kommer skrivas ÖP 
Göteborg + årtal och sidnummer, alltså ÖP Göteborg, 2009: 00. För Linköping som där olika 
separata översiktsplaner har studerats kan variationerna Linköping Gemensam ÖP, Linköping 
ÖP stad och Linköping ÖP landsbygd förekomma bland referenserna. Citaten som ingår i 
dokumentstudier kommer även innefatta understrykningar av de nyckelbegrepp som 
diskuteras för att underlätta för läsaren och öka transparensen kring resonemang och analys.  
 

4.1. Förståelse för blandats boendes fysiska och sociala aspekter 
Inledningen av forskningsöversikten visade på att blandat boende är ett begrepp som baseras 
både på fysiska och sociala aspekter (Holmqvist, 2009, Tunström, 2009). Det material som 
framkommit i innehållsanalysen och intervjuerna kommer därför redogöra för förståelsen för 
dessa begrepp från både planer och intervjuer.  
 

4.1.1. Fysiska aspekter av blandat boende 
Resultatet från intervjuer med planerare visar att fysiska aspekter av blandat boende är tydligt 
förankrat hos planerarkåren. Inledningsvis beskriver samtliga planerare blandat boende i 
termer av olika upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar och att det handlar om att 
skapa boende i olika prisklasser (IP Göteborg, IP Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP 
Uppsala). Även i översiktsplanerna påträffas exempel på att en ambition om ett varierat 
bostadsutbud i kommunernas stadsdelar - genom förespråkande blandning av hustyper, 
lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer för att motverka ensidiga områden och skapa 
boendemiljöer med bredare utbud (Göteborg ÖP, 2009: 86, Linköping ÖP stad, 2010: 59, 
Malmö ÖP, 2012: 18, 29, 69, Stockholm ÖP, 2010: 23, Uppsala ÖP, 2010: 26). I Malmös 
översiktsplan beskrivs exempelvis att en blandning av hustyper, lägenhetsstorlekar ska bidra 
till en variation av goda boendemiljöer (Malmö ÖP, 2012: 69). 
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”Översiktsplanen ger förutsättningar för en omfattande och varierad produktion av bostäder i alla stadsdelar 
med en blandning av hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Platser med ensidiga bostadsbestånd 
ska enligt planen om möjligt kompletteras med nya typer av bostäder. Därmed kan staden erbjuda en 
variation av goda boendemiljöer.” (Malmö ÖP, 2012: 69). 

De fysiska aspekterna av begreppet är således förankrat hos samtliga kommuner vid 
jämförelse med Holmqvist definition (Holmqvist, 2009:21, Bergsten, 2010: 23). 
 

4.1.2. Sociala aspekter av blandat boende  
De sociala aspekterna uttalas inte lika påtagligt av informanterna, utan lyfts mer indirekt som 
en önskvärd effekt i form av större social mångfald bland medborgarna i staden, som 
förväntas uppstå i samband med implementeringen av de fysiska aspekterna. I intervjuerna 
var som sagt det övergripande intrycket att de sociala aspekterna av blandat boende inte kom 
på tal. Undantaget är Malmö stad, som under sin intervju väljer att betona att det även är 
viktigt att belysa de sociala aspekterna som exempelvis ambitionen att ha en socioekonomisk 
blandning av befolkningen (IP Malmö).  
 
”Det är väl dels att det är blandat rent fysiskt, vilken typ av bostad det är, men sedan är det också 
blandning av socioekonomisk blandning av befolkningen som bor i bostäderna (sic). Båda de begreppen är 
viktiga, sammanfaller delvis men inte helt.” (IP Malmö).  
 
Informanten menar att båda aspekterna delvis sammanfaller men inte helt och är viktiga att 
ha i åtanke. Märkbart är ändå att ingen planerare uttryckligen nämner några eller någon av de 
sociala aspekterna ålder, kön, inkomst, utbildningsnivå, intressen och etniskt ursprung som en del av 
definitionen för att främja blandat boende. 
 Dock framkommer i två kommuner en medvetenhet om att begreppet inbegriper etiska 
aspekter. Planeraren från Uppsala kommun beskriver blandat boende i termer för att gynna 
etnisk integration. Informanten menar att det finns olika att det finns olika förutsättningar 
inom kommunen som helhet att ordna flyktingmottagningar i fråga om integration av 
nyanlända invånare. Särskilt svårt är det på landsbygden eftersom det där förekommer en 
stor dominans av äganderätter, vilket bidrar till en homogen befolkning där majoriteten är 
vita samt födda och uppväxta i Sverige (IP Uppsala). I Göteborg påtalas etniskt ursprung i 
fråga om att nyanlända svenskar ofta missgynnas på hyresrättsmakranden i och med att de 
saknar möjligheten att samla kö-dagar från 17 års ålder och därför måste tacka ja till de 
bostäder som erbjuds och på så vis tenderar att ha mindre valfrihet än andra svenskar pga. 
kort eller obefintlig kötid (IP Göteborg). I fråga om de sociala aspekterna av blandat boende 
är det alltså framförallt etnisk integration som framkommer som en önskvärd effekt, som är 
problematisk att uppnå med de system som finns idag.  

 
”… Den blandningen pratar vi mycket om nu, att man ska kunna göra bostadskarriär inom området där 
man bor. Då blir det inte etniskt blandning då (sic), men det blir ekonomisk, för att de som får det bra utav 
de nyanlända eller när de har bott här ett tag, behöver inte flytta därifrån utan kan stanna kvar. Det är inte 
lättlöst” (IP, Göteborg).  
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Även i fråga om inkomst uppkommer medvetenhet om sociala aspekter i och med att 
kommunerna Malmö och Göteborg påtalar vikten av allmännyttan och kopplar begreppet till 
den engelska termen social housing, där staten går in och subventionerar allmännyttiga 
bostäder för skapa billiga hyreslägenheter. Något som saknar motsvarighet i Sverige, vilket 
de menar skulle vara önskvärt (IP Malmö, IP Göteborg). I Göteborg beskriver informanten 
att allmännyttan fortfarande har en stark ställning, där hyresrätter finns tillgängliga över hela 
staden och inte enbart i förorterna som t.ex. är vanligt i Stockholm. En väletablerad och 
stark hyresmarknad menar informanten ger goda möjligheter för att förverkliga ambitioner 
om blandning i och med att det ger individer och familjer som inte har råd att köpa 
lägenheter en chans att komma in på bostadsmarknaden (IP Göteborg).  
 
Malmö beskriver situationen i kommunen som att många av dess invånare inte är tillräckligt 
socioekonomisk resursstarka för att kunna köpa nyproducerade lägenheter, vilket hämmar 
stadsutvecklingen i och med den marknadsdrivna bostadsmarknaden. Detta visar ytterligare 
på medvetenhet om inkomst som en komponent som ingår i de sociala aspekterna av 
begreppet blandat boende. Ifråga om social housing menar informanten att större statligt 
inflytande skulle vara på sin plats. Dessutom menar informanten att många av Sveriges 
grannländer, Finland, Danmark, Tyskland och Holland har styrmedel där planerare tillåts 
exempelvis skriva in i en detaljplan att 20 % av bostäderna ska vara till reducerad hyra, så att 
projekt blir mer blandade oavsett markpris (IP Malmö).  
 
Även i fråga om översiktsplanerna så visar dessa på att Malmö och Göteborg är de 
kommuner som tydligast behandlar de sociala aspekterna av blandat boende.  
De använde begreppen blandad befolkningssammansättning respektive social blandning 
(Malmö ÖP, 2012: 29, Göteborg ÖP, 2009: 65). Medan i Stockholm, Linköping och Uppsala 
förekommer inget explicit skrivet om social blandning eller befolkningssammansättning 
vilket kan ses som en brist. Uppsala skriver dock om blandning av upplåtelseformer som en 
strategi för att uppnå integration med avseende på sociala aspekter av 
befolkningssammansättning, i fråga om demografi, socioekonomi och etnicitet, vilket skulle 
kunna betraktas falla inom ramen för vad som kan betraktas som sociala aspekter av 
blandning.  Detta kan också bedömas som en medvetenhet om vikten av de sociala 
aspekterna. Men Malmö och Göteborg är mer utförliga i sina beskrivningar som 
förekommer i fler avsnitt och citat. Malmö stad beskriver komplettering av bostadsområden 
med andra hustyper och ägandeformer än de som finns i det befintliga området som en 
strategi som kan främja stabiliteten och medföra en större social blandning (Malmö ÖP, 
2009: 29). 

”Komplettering av bostadsområden med andra hustyper och ägandeformer än de som redan finns kan främja 
stabiliteten inom ett område genom möjligheten att inom sitt eget bostadsområde flytta till en större eller 
mindre bostad. Det kan också bidra till större social blandning. Markupplåtelser till flera byggherrar inom 
samma kvarter är ett sätt att verka för ett mer varierat bostadsbyggande.” (Malmö ÖP, 2009: 29).  
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Malmö stad påpekar genom ett antal strategier ambitioner om större andel social blandning 
med avseende på ålder och hushållskonstellation samt resurssvaga grupper som ofta har 
svårt att ta sig in på bostadsmarknaden så som ungdomar, studenter och arbetslösa. 
Dessutom belyses hemlösheten som ett ökande problem som beror på brist på bostäder, 
ekonomiska villkor och hårda krav från hyresvärdar (Malmö ÖP, 2012: 29). I Göteborgs stad 
används inte begreppet social blandning, utan istället blandad befolkningssammansättning 
men på liknande vis som Malmö. Den blandade befolkningssammansättningen ska vidare 
uppnås genom att blanda bostadstyper, vilket beskrivs som en del av blandstaden som 
eftersträvas och genomsyrar hela översiktsplanen. (Göteborg ÖP, 2009: 65). I Göteborgs 
översiktsplan beskrivs även blandning i form av ett mångkulturellt samhälle, där 
globaliseringen bidragit till en ökad rörlighet över jordklotet som delvis bidragit till fler 
möten och blandningar av kulturer inom befolkningen, en utveckling som ska tas i beaktning 
i arbete med blandade städer (Göteborg, 2009: 85).  

”Sverige har gått från ett monokulturellt land till ett mångfaldsland. Göteborg har en rik blandning av olika 
kulturer där personer från hela världen möts. Inget talar för att denna utveckling stannar av. Att i den 
översiktliga planeringen arbeta med blandstadstanken och i detaljplaneringen med hur trygga och befolkade 
ytor skapas, främjar ett tryggt och mänskligt Göteborg.”  (Göteborg, 2009: 85).  

 

4.1.3. Blandning i relation till skala, funktionsblandning och förtätning 
Majoriteten av de intervjuade kommuner instämmer i att hur blandning i staden ter sig beror 
viss del på vilken rumslig nivå man studerar (IP Linköping, IP Malmö, IP Uppsala). På 
kvartersnivå handlar det som tidigare nämnt framförallt om upplåtelseformer, hustyper och 
lägenhetsstorlekar medan på större skalnivåer som stadsdelar eller kommunen som helhet, 
handlar det mer om offentliga ytor där den fysiska planeringen framförallt har i uppgift att 
blanda verksamheter, lägenheter och service för att få en social mångfald och människor och 
skapa attraktiva mötesplatser för att se till att olika människor möts under olika tider av 
dygnet (IP Linköping, IP Stockholm).  
 
”Dels är det vilken rumslig nivå snackar vi om… Blandat boende får inte innebära att det bli på för fin 
nivå att det ger möjlighet att klustra ihop sig med folk man känner sig väldigt bekväm med (sic). Men 
annars får det inte vara på så grov nivå så att vi hanterar det i termer av stadsdelar det vill säga jag vet inte 
vad de innehåller men säg 20 000 - 30 0000 människor då måste det finnas en blandning på åtminstone 
storkvartersnivå för att det ska på något sätt att man exponeras för varandra. Det måste finnas en daglig 
exponering mellan olika grupper” (IP Uppsala).  
 
Blandat boende handlar för flera av informanterna således inte om att alla medborgare ska 
kunna bo överallt, utan att människor får ökad möjlighet att mötas och samspela och på så 
vis gynna integrationen av olika grupper på olika offentliga miljöer genom exponering (IP 
Stockholm, IP Uppsala).  
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Att blandat boende relateras till ett bredare sammanhang som omfattar funktionsblandning 
är även något som märks tydligt i Göteborgs översiktsplan, där Blandstaden finns med som 
ett uttalat ideal under ett avsnitt som uppmärksammar aspekter som just blandad 
befolkningssammansättning i samband med funktionsblandning och fysiska aspekter av 
blandat boende (Göteborg ÖP, 2009: 108). Likaså i Uppsalas översiktsplan finns tecken på 
att variation och mångfald i staden uppnås genom en kombination av funktionsblandning 
och blandat boende.  
 
”Variation och mångfald eftersträvas genom funktionsblandning samt genom komplettering med hustyper, 
upplåtelseformer och lägenhetstyper som är underrepresenterade på orten eller i stadsdelen.” (Uppsala, 2010: 
69).  

Vidare är det framförallt påtagligt att det är i samband med beskrivning av täthet och 
förtätning beskrivning av blandning och funktionsblandning förkommer (Göteborg ÖP, 
2009: 39, 41, 63, 90, 91, 108, Linköping kommun ÖP Stad, 2010: 22, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 
156, Malmö, 2012: 9-10, 18, 20, 29, 30, 37, 41, 45, 69, Stockholm, 2010: 5, 34, 35, 36, 37, 44, 
51, 52, 62, 65, Uppsala ÖP, 2010: 25, 44, 52). Dessutom förekommer dessa i sällskap med de 
positivt laddade orden attraktivitet, kvalitet och levande stadsmiljö (Stockholm ÖP, 2010: 8, 
32, 34, 35, 36, Malmö ÖP, 2012: 69, Uppsala ÖP, 2010: 46), vilket indikerar att blandning 
ingår i de normer som finns i det rådande stadsbyggnadsidealet. Detta bekräftas av 
Tunströms forskning, där hon menar att blandning, variation, attraktivitet, stadsliv och 
kvalitet är aspekter som ingår i beskrivningen av ”Den goda staden” tillsammans med täthet 
(2009: 100). 

”I en tätare och mer blandad stad kan alla stadsdelar vara attraktiva att bosätta sig i och ha bostadsmiljöer 
med hög kvalitet. Detta ger förutsättningar för mindre skillnader i levnadsvillkor och ökad social 
sammanhållning.” (Malmö, 2012: 69).  

”Staden växer huvudsakligen inåt, med inriktning på värdetäthet genom mångfald, på kvalitet i 
utformningen, på samverkan mellan skilda system samt sammanlänkning och hög tillgänglighet mellan 
stadens skilda delar. Uppsala utvecklas till en stad med mer innerstadskaraktär, hög kvalitet och närhet till 
parker och grönområden.” (Uppsala, 2010: 46).  

Att funktionsblandning och förtätning är prioriterade mål märks bland flera kommuner. 
Malmö stad och Linköpings kommun, beskriver förtätning och funktionsblandning som en 
prioritering i den strategiska stadsplaneringen (Malmö ÖP, 2012: 9, 70, Linköping 
Gemensam ÖP, 2010: 9). Uppsala kommun beskriver en likande indikation att 
funktionsblandning alltid ska tas i åtanke som strategi (Uppsala ÖP, 2010: 31). Uppsala 
kommun belyser att en tät och mångfunktionell bebyggelsestruktur bidrar till ökade 
transportflöden, vilket måste beaktas ur säkerhetssynpunkt för både personer och gods. Det 
gäller att göra avvägningar och fina en balans mellan att få till gaturum där alla trafikslag 
samsas (Uppsala ÖP, 2010: 25). Apropå transport, så argumenterar Göteborg stad i sin 
översiktsplan för att en blanda och tät stad underlättar för att bygga ut kollektivtrafik och 
främja cyklister och fotgängare, vilket genererar positiva folkhälsoaspekter (Göteborg ÖP, 



40

2009: 41, 90-91).  

Utöver alla positiva aspekter som beskrivs om funktionsblandning och förtätning framkom 
under några intervjutillfällen reflektioner kring potentiella svårigheter att förena ambitionen 
med strävan efter blandat boende. Både Linköpings kommun och Stockholm stad uttrycker 
insikten om en potentiell intressekonflikt främja den täta staden samtidigt som blandat 
boende, särskilt i stadskärnan ser kommunerna en svårighet att bygga villor och småhus 
eftersom marknadsvärdet betraktas för dyrbart, framförallt i växande kommuner med högt 
bostadsbrist (IP Linköping, IP Stockholm).  

”Jag skulle vilja säga blandning av både upplåtelseformer och hustyper. Det är väl kanske inte något (sic) 
som vi inte fokuserar på i här i Stockholm eftersom här har vi en intressekonflikt i att bygga den täta staden 
och att bygga blandat boende i form av hustyper dvs. att man även ska även få in mer småhus. Vi har 
ganska lite småhus i Stockholm.” (IP Stockholm).  
 
”Sedan den här idéen om den täta staden som skapar underlag för mångfald, det står lite grand emot den 
teorin om att man skulle ha lite andra hustyper för att skapa mer stabilitet i ett område.” (IP Linköping).  
 
 

4.1.4. Förespråkande av blandat boende i perifera, socioekonomiskt svaga områden  
En annan påtaglig observation är att planerarna i sin beskrivning av tillämpningen av blandat 
boende, ofta återkommer till att fokusera på projekt som handlar om att komplettera 
homogena områden belägna i perifera områden eller stadsdelar. Då omfattar strategierna att 
komplettera med framförallt flerbostadshus och i vissa fall radhus. Planeraren från 
Stockholm lyfter exempelvis ytterstadssatsningar och upprustning av 
miljonprogramsområden som lyckade projekt på implementerade ambitioner av blandat 
boende (IP Stockholm).  
 
”Det går att hitta exempel på när man verkligen har försökt och lyckats med att föra in nya boendeformer i 
områden med alltför ensidigt utbud t.ex. Tensta, där man byggt radhus inne i den miljön. Något som görs till 
viss del även i nya projekt i Årstafältet, där det till större delen handlar om flerbostadshus men att det även 
finns radhus eller stadsvillor eller liknande.”  (IP Stockholm).  
 
Vidare framkommer att planerare från Stockholm framförallt ser blandat boende som en 
strategi som ska riktas mot homogena områden med en socioekonomiskt svag befolkning. 
Informanterna verkar se det som en omöjlighet att planerarna skulle få mandat att blandat 
upp en homogen stadsdel eller bostadsområde med hög socioekonomisk status exempelvis 
Östermalm. Det menar informanten att inte någon slags politiker skulle våga göra trots att de 
säger sig vara för jämlikhet och ökad blandad boende (IP Stockholm). Blandat boende är 
således något som framförallt riktas mot redan utsatta områden. Men frågan är vilka slags 
områden de socioekonomiska områdena ska blandas med, vilket inte framkommer i 
intervjun.  Planeraren menar emellertid att samhället och politiken befinner sig i en annan tid 
där ”socialt ingenjörskap” inte är rådande (IP Stockholm), vilket indikerar en förvissning om 
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att det råder en annan slags planerarroll idag som där planeraren har mindre auktoritär makt 
och nyliberalistisk, marknadsstyrd planering är mer rådande.  
 
”Sedan är det inte heller så att man aktivt går in och säger nu är det lite för hög socioekonomisk status på 
Östermalm, nu måste vi byta ut för att få en blandning – det sker inte. Ingen kommer göra det inte ens 
vänstern skulle gå in och göra det. För att det är en utopi på något sätt. Vi har inte den typen av socialt 
ingenjörsskap längre. ” (IP Stockholm).  
 
Inte heller ser det att blandning med avseende på hustyp skulle kunna se eftersom 
markvärdet ändå är avgörande.  
 
”… det finns ju inte på kartan att vi skulle bygga villor i innerstaden. Det kommer inte att ske, marken är 
för värdefull. Det är ju få som skulle förespråka det. Det skulle inte ens de som kräver rättvisa till 100 % 
tror jag inte heller tycker det är särskilt realistiskt...” (IP Stockholm).  
 
”Det blir naturligt ett stort fokus på flerbostadshus, från staden som helhet, när vi har det bostadstrycket och 
de målen som vi har att arbeta efter. Det är troligare att staden har många projekt med flerbostadshus som 
ger fler bostäder. Avvägningsmässigt hur ska vi hantera den marken vi har, så blir det ett ganska litet tyck 
på småhusen. (IP Stockholm).  
 
I Stockholm menar informanterna även att det är vanligt bland beslutsfattarna att tala om 
upplåtelseformer snarare än hustyper t ex i fråga om småhusbebyggelse. Att 
upplåtelseformer är en aspekt som prioriteras inom planeringen i Stockholm stad kan även 
bekräftas i Liots undersökning (2014).  
  
”… jag tror att många politiker tänker sig blandning av upplåtelseformer i första hand och kanske inte så 
mycket hustyper, det är mer i andra hand. Det har ju funnits från den borgliga politiken att vi borde bygga 
mer småhus, det har kommit sådana uttalanden ibland, t.ex. förra mandatperioden. Men det har ju inte 
blivit så mycket ändå. ” (IP Stockholm).  
 
För Linköpings kommun verkar det dock som att ambitionerna är att gå in i mer 
socioekonomiskt starka områden och komplettera med andra hustyper så som flerfamiljshus 
och radhus (IP Linköping). Detta kan naturligtvis ha att göra med att Linköpings kommun 
inte är en kommun med lika högt inflyttningstryck som Stockholm.  
 
”Sedan har vi absolut ambitionen i orter som Ringhem och Vikingsta som är idag utpräglade villaområden 
att försöka blanda mer. Att bygga flerfamiljshus och radhus, att inte få det så homogent som det är idag. Det 
finns fördjupade översiktsplaner som visar detta väldigt tydligt. ” (IP Linköping) 
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Sammanfattande analys del 4.1. 
 
Förståelse för fysiska och sociala aspekter av blandat boende  
De fysiska aspekterna av begreppet blandat boende är förankrat hos samtliga kommuner vid 
jämförelse med Holmqvist definition (Holmqvist, 2009:21, Bergsten, 2010: 23) i och med att 
de förespråkande blandning av hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer för att 
motverka ensidiga områden och skapa boendemiljöer med bredare utbud. Beträffande de 
sociala aspekterna är dessa mindre påtagligt uttalade bland intervjuade planerare. Etiska 
aspekter nämns i diskussion om integration av nyanlända invånare i fråga om lokalisering av 
flyktingmottagning (IP Uppsala) och missgynnande tilldelning i bostadskön för hyresrätter 
(IP Göteborg), som kan begränsa möjligheter till etnisk integration. Dock kan påpekas i 
fråga om bostadskön att alla nyanlända inte per automatik kan betraktas som 
socioekonomiskt resurssvaga och alltså inte är beroende av att bli tilldelade bostad, men 
förmodligen majoriteten. Den vanligaste sociala aspekten som uppkommer är den 
socioekonomiska segregationen. Där diskuteras hyresrättsmarkanden som en viktig fråga för 
att uppnå blandning för människor som inte har råd att införskaffa en bostadsrätt (IP 
Göteborg, IP Malmö). I fråga om socioekonomisk blandning diskuteras även alternativ som 
social housing (IP Göteborg, IP Malmö) som ett alternativ för att skapa billigare bostäder och 
efterlysning av ett större statligt inflytande. Dessutom att Sverige ska hämta inspiration från 
grannländers planeringssystem där de ofta skriver in i detaljplanerna att bostäderna ska ha 
reducerad hyra oavsett markpris (IP Malmö). Reflektionerna kring etniska och ekonomiska 
aspekter, tyder naturligtvis på att flera planerare är välinformerade om vad blandat boende 
omfattar, och vilka svårigheter bostadsmarknaden utgör för resurssvaga grupper. Det är 
dock rimligt att ställa sig frågan till om denna medvetenhet leder till aktivt ställningstagande i 
översiktsplaner och andra plandokument i framtiden.  
 
Angående granskning av översiktsplanerna indikerar de än en gång att Malmö och Göteborg 
är de kommuner som mest frekvent behandlar de sociala aspekterna av blandat boende 
genom begreppen blandad befolkningssammansättning respektive social blandning. I fråga 
om etiska aspekter är det framförallt Göteborg som betonar synen på samhället som 
mångkulturellt där människor med olika bakgrund kommer behöva sammas och få utbyte av 
varandra (Göteborg, 2009: 85). Malmö är vidare den som nämner andra sociala aspekter av 
blandat boende som ålder, hushållssammansättning samt utbildningsnivå, där ambitionen är 
att fokusera på att ungdomar, studenter och arbetslösa som kategoriseras som resurssvaga 
grupper som kan ha svårt att ta sig in på bostadsmarknaden också ska tas hänsyn till mer 
(Malmö ÖP, 2012: 29). Dock förklaras inte mer utförligt hur detta ska gå till förutom 
blandning av upplåtelseformer och hustyper. 

Överlag intygar både resultat från intervjuer och granskning av översiktsplaner att de sociala 
aspekterna av blandat boende får mindre utrymme i diskussionen kring begreppet. Likt den 
sociala mångfalden, vilket jag tolkar motsvarar den sociala aspekten av blandat boende, så är 
det enligt Tunström vanligt att de fysiska aspekterna får större utrymme i planeringsretoriken 
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än sociala aspekter (Tunström 2009: 102-105). Fokus på fysiska aspekter kan troligtvis ha att 
göra med att fysiska aspekter är mer konkreta och mätbara, medan de sociala är mer 
komplexa i och med att de består av aspekter som klass, etniskt ursprung och kön som är 
laddade begrepp som ofta kräver mer preciserad definition beroende vilket sammanhang det 
rör sig om.  

Blandning i relation till skala, funktionsblandning och förtätning 
Majoriteten av de intervjuade kommuner menar att hur blandning i staden ter sig beror viss 
del på vilken rumslig nivå man studerar. På kvartersnivå omfattar det tidigare diskuterade 
fysiska aspekter av blandat boende (Uppsala IP), medan det i staden som helhet även handlar 
om arbete med offentliga ytor och funktionsblandning, som ska bidra till social blandning 
genom möten och integration av olika slags grupper. Detta är resonemang går att härleda 
och känna igen i Jacobs (1961) och Gehls (1971) teorier om stadsliv och offentliga rummets 
betydelse för social mångfald. Dock är det värt att påpeka att i studier av blandning och 
integration, så om man zoomar ut tillräckligt mycket så kommer staden att uppfattas som 
blandad, vilket är varför blandat boende just ofta diskuteras på stadsdelsnivå. 
 
Vidare nämns funktionsblandningen framförallt i samband med täthet eller strategier om 
förtätning, som tillsammans ska generera positiva aspekter som ökad folkhälsa och levande, 
attraktiva stadsrum. Dock framkommer även under intervjutillfällena om att det finns 
potentiella svårigheter med att främja en tät stad samtidigt som man strävar efter blandat 
boende, i synnerhet i fråga om stadskärnan där framförallt flerbostadshus byggs och andra 
hustyper inte prioriteras eftersom marknadsvärdet betraktas göra dessa alternativ för 
kostsamma (IP Linköping, IP Stockholm).  
 
Förespråkande av blandat boende i perifera, socioekonomiskt svaga områden  
En märkbar observation för Stockholm stads del är att blandat boende ofta diskuteras 
angående områden belägna i perifera områden eller stadsdelar där fokus ligger på 
komplettering av flerbostadshus eller radhus. Dessutom förefaller blandat boende att vara en 
strategi som riktas mot homogena områden med en socioekonomiskt svag befolkning och 
inte en strategi som även omfattar att blanda upp en homogen stadsdel eller bostadsområde 
med hög socioekonomisk status (IP Stockholm). För Linköpings del verkar detta dock inte 
stämma, då de menar att ambitionerna är att blanda upp mer socioekonomiskt starka 
områden och komplettera med andra hustyper, så som flerfamiljshus och radhus (IP 
Linköping). Detta kan naturligtvis ha att göra med att Linköpings kommun inte är en 
kommun med lika högt inflyttningstryck som Stockholm. Uppdelningen av offentliga rum i 
Stockholm är även något som bekräftas av Lilja, där blandningen av kulturer förväntas ske i 
innerstaden men inte i förorten (2012: 24). 
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4.2. Förväntade effekter i relation till blandat boende  
Det förgående avsnittet påvisade att blandning är ett ideal i översiktsplaneringen och att de 
fysiska och sociala aspekterna av blandat boende betonas olika mycket bland planerare. 
Nästa led i denna undersökning är att utreda vilka effekter idealet blandning förväntas bidra 
med i den strategiska planeringen. Detta åstadkoms genom att analysera de argument som 
förts i strävan efter blandning och blandat boende. Dessa utgörs framförallt av temana: Social 
hållbarhet, Social mångfald och kulturella utbyten, Trygghet, tolerans och tillit i offentliga rum, Integration 
och segregation, Jämlika möjligheter och Estetisk variation.  
 

4.2.1. Social hållbarhet  
Hållbar utveckling är en politisk målsättning som vanligtvis delas in i tre aspekter: 
ekonomisk, ekologisk och social. Social hållbarhet kan i sin tur betraktas som ett 
övergripande mål snarare än effekt av blandat boende. Begreppet är enligt 
forskningsöversikten ett luddigt, mångtydigt begrepp som kan kopplas till blandat boende. 
En brist som kan identifieras vid granskning av flera översiktsplaner är att social hållbarhet 
inte omnämns specifikt i samband med blandning eller de andra sökorden: integration, 
segregation, social exkludering, social mångfald och variation (Göteborg ÖP, 2009, 
Stockholm ÖP, 2010, Uppsala ÖP, 2010). Emellertid är det vanligt att den sociala 
hållbarheten beskrivs och ska ingå som en aspekt av stadsutvecklingen och att den är 
ömsesidigt beroende av de ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekterna för att kunna 
fungera (Göteborg, ÖP, 2009: 49, Linköping ÖP landsbygd, 2014: 6, 17, Malmö ÖP, 2012: 
13). I vissa fall används begreppet hållbarhet enbart utan att dela in det i de tre 
hållbarhetsaspekterna, vilket skett i Uppsala och Stockholms fall (Uppsala ÖP, 2010:15, 27, 
41, Stockholm ÖP, 2010: 8, 36).  

Mer djupgående beskrivningar av social hållbarhet förekommer enbart i översiktsplanerna 
för staden Linköping och Malmö stads översiktsplan. I Linköpings fall beskrivs den sociala 
hållbarheten på ett ställe genom fyra aspekter, vilka utgörs av: Mångfald, social integration, 
sammanhang och trygghet. Mångfalden omfattar upplåtelseformer, storlekar på bostäder, 
användning av verksamheter samt variation i utformning av offentliga rum och byggnader. 
Social integration, innebär en ambition att människor med olika bakgrunder möts genom 
offentliga platser och sammanhang. Sammanhang, definieras som en ambition att uppmuntra 
rörelse måste det erbjudas sammanhängande och inbjudande miljöer. Slutligen beskrivs 
trygghet, som strävan efter miljöer där andra människor kan se individen (Linköping 
kommun ÖP Stad, 2010: 52). Linköpings beskrivning tyder således på en koppling mellan 
social hållbarhet och begreppen mångfald och integration, begrepp som enligt Holmqvist 
(2009) och Tunström (2009) ska ingå eller är besläktade med blandat boende, både i fråga 
om blandat bostadsammansättning och varierad befolkningssammansättning. Dessutom 
nämns vikten av offentliga rum kopplat till detta, vilket är en strategi som förespråkats 
genom planeringshistorien av journalisten Jane Jacobs (1961) och arkitekten Gehl (1971) för 
att generera social mångfald.  
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Vidare diskuteras social hållbarhet även mer djupgående i Malmö stads översiktsplan, där det 
förekommer på fyra olika ställen. I detta fall beskrivs bl.a. fysisk planering som ett verktyg 
som kan bidra till social hållbarhet bl.a. som en grundläggande förutsättning för att minska 
segregation, förbättra tillit, trygghet och sociala möjligheter för att skapa en blandad och 
inkluderande stad (Malmö ÖP, 2012: 61). Till skillnad mot Linköping som enbart beskriver 
integration, nämns motbilden segregation som ett uttalat mål att sträva att motverka. 
Dessutom tillämpas begreppet social hållbarhet i Malmös fall genom ambitionen att 
komplettera ensidiga stadsdelar genom de boendeformer som saknas så att en blandning av 
hushållstyper uppstår, eftersom sociala skiktningar delvis beror på fördelningen av olika 
bostadstyper och upplåtelseformer (Malmö ÖP, 2012: 18). Detta tyder än en gång på 
föreställningen att fysiska åtgärder av blandat boende ska leda till sociala effekter (Tunström, 
2009).  

”Inom Malmö finns påtagliga sociala skiktningar, något som delvis har sin orsak i hur olika bostadstyper 
och upplåtelseformer är fördelade i bostadsbestånden. För att stärka den sociala hållbarheten ska stadsdelar 
med ett ensidigt bostadsutbud kompletteras med fler boendeformer så att en blandning av hushållstyper 
åstadkoms.” (Malmö ÖP, 2012: 18).  

Ytterligare en aspekt som förekommer i samband med begreppet social hållbarhet är kultur. 
Här förekommer begreppet kulturell hållbarhet, som definieras som en ambition av att 
bevara och främjande av en mångfald av värderingar och traditioner samt öppenhet för det 
nyskapande, annorlunda och avvikande. (Malmö ÖP, 2012: 33). Resonemangen om ett ökat 
kulturellt utbyte är även argument som förekommit i planeringshistorien i arbetet för blandat 
boende, där kulturella utbyten hoppas leda till ökad kreativitet och gemenskap (Sarkissian, 
1976, Holmqvist, 2009, Jacobs, 1961).  
 
Generella brister i beskrivningarna av social hållbarhet kan ha att göra med att samtliga 
planerare uttryckte frustration kring att definiera begreppet (IP Göteborg, IP Linköping, IP 
Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala), vilket tyder på att det kan betraktas som ett luddigt och 
svårdefinierbart begrepp och bekräftar forskningsöversikten (Tunström, 2009, Porter och de 
Roo, 2007). Vidare förknippar informanter från två kommuner, Malmö och Stockholm 
begreppet med termen socialt kapital och menar att det är kopplat till livschanser och 
valmöjlighet (IP Malmö, IP Stockholm), resonemang som återkommer i avsnittet om jämlika 
möjligheter. Planerarna från Stockholm och Uppsala bekräftade att de är medvetna om att de i 
översiktsplanerna inte är specifikt beskriver om social hållbarhet och att det skulle varit bra 
att fastställa en egen definition av begreppet (IP Stockholm, IP Uppsala). Informanten från 
Uppsala uppger ursäkter som att tidsbrist medförde att arbetet med tilltänkt definition föll 
mellan stolarna (IP Uppsala). Detta indikerar att social hållbarhet inte är ett prioriterat 
begrepp i majoritet av översiktsplanerna.  
 
De intervjuade planerarna delar ändå den huvudsakliga synen på social hållbarhet som en 
som en långsiktig strävan efter jämlik och rättvisa levnadsförhållanden för samtliga 



46

medborgare i kommunen oavsett ursprung, uppväxt, livsstil eller tidigare förutsättningar och 
erfarenheter (IP Göteborg, IP Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala). Dock är 
det möjligt att fråga hur dessa mål skiljer sig från andra välfärdsmål som t ex jämlikhet som 
kommer diskuteras senare.  
Naturligtvis fanns nyanser i uttalandena, trots att andemeningen ofta var densamma.  
Planeraren från Malmö stad betonade önskan om att alla invånare ska ha liknande 
valmöjligheter (IP Malmö), medan Göteborg stad använde ordalag som utjämning av 
skillnader mellan invånare genom omfördelning av resurser (IP Göteborg).  
 
Två av kommunerna, Linköping och Uppsala kopplar den sociala hållbarheten direkt till 
frågor som rör segregation och beskriver den som en icke-önskvärd effekt och 
samhällsutvecklingstendens (IP Linköping, IP Uppsala). Exempelvis associerade planeraren 
från Linköping den sociala hållbarheten till frågor om integration som en önskvärd effekt för 
samhällsutvecklingen och beskrev segregation som en process som förmodas medföra 
negativa sociala effekter så som oro, våld och motsättningar mellan olika grupper som 
försämrar samhället som helhet men också för de svagaste och sköraste individerna i 
samhället. Tendenser som informanten sett på andra håll (IP Linköping). 
 
Ytterligare en aspekt som diskuterades i två största kommunerna, Göteborg och Stockholm, 
var beträffande att ekonomisk och ekologiska hållbarhetsaspekter ofta fått större utrymme i 
översiktsplanen (IP Göteborg, IP Stockholm). En av planerarna från Stockholm stad 
beskrev exempelvis att det framförallt är antalet och kvantiteten producerade bostäder som 
beslutsfattarna lägger vikt vid, vilket kan vara en bidragande orsak till att frågor om social 
hållbarhet inte utgör lika stor del (IP Stockholm).  
 
”För vår del handlar det väldigt mycket om de här produktionsmålen, att det ska byggas ett visst antal 
lägenheter och så. Politiskt är det ett oerhört fokus på det. Det är naturligtvis så att vi ofta har skiftande 
majoriteter och de tävlar om vem som är duktigast på att klara de här målen. Det är inte så att man är 
oense om att det ska byggas mycket, utan tvärtom - vem är bäst på att bygga mycket. Det kan ibland gå ut 
över kvalitén i de här projekten.” (IP Stockholm).  

 

4.2.2. Social mångfald  
Ytterligare en önskvärd effekt av blandat boende är social mångfald. Såsom tidigare 
uppmärksammats i del 4.1., i frågan om blandad befolkningssammansättning, så är det 
framförallt Malmö och Göteborg som skrivit om dessa aspekter i de studerade 
översiktsplanerna. Enligt Sandercock (2003) och Tunström (2009) kan social mångfald 
betecknas som blandad befolkningssammansättning. Detta var även uppfattningen i 
intervjun med Linköping, där planeraren ansåg att social mångfald och blandat boende i stort 
sett var synonymer (IP Linköping). Vid intervjutillfällena menade samtliga informanter att 
social mångfald handlar om att uppnå eller sträva efter någon slags varierad 
befolkningssammansättning. Det omfattar representation av olika aspekter: ålder, kön, 
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etnicitet, klass, sexuell läggning, inkomst, migrationserfarenhet, livsstilar m.m. Alla 
informanter nämnde inte alla aspekter, men majoriteten av de uppräknade aspekterna 
framkommer ändå. Vanligast var dock att nämna aspekterna inkomst och ursprung (IP 
Göteborg, IP Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala). Överlag handlar det följaktligen om att 
inom planeringen ha en medvetenhet om dessa olikheter och planera för en stad där alla 
känner sig välkomna.  
 
Planeraren från Malmö stad hävdade att karaktärsdragen för staden just är att den har en stor 
social mångfald, där förhoppningen är att detta ska bidra till positiva effekter, så som skapa 
kreativitet och bli en smältdegel för nya idéer, kulturer och rörelser så som det tidigare gjort i 
New York (IP Malmö).   
 
”Det finns redan lite sådär känslan av det att Malmö är en liten smältdegel, som får mycket energi av sin 
mångfald och så där, samtidigt är det ganska så segregerat och inte helt jämlikt. Men på sikt har man 
känslan av att om man lyckats med de sociala utmaningarna så kan Malmö bli en fantastisk plats. Det är 
redan en rätt härlig plats men att det blir en stad som tar styrka i sin multikulturella identitet, lite som New 
York, vilket låter lite pretto, men det är lite så.” (IP Malmö).  
 
Även Stockholms stad beskrev sig som en blandad kommun med stor social mångfald, med 
folk med olika social bakgrund, ursprung och livsstil. Dock menade planerarna att 
mångfalden inte alltid lika påtaglig eftersom att olika grupper tenderar ofta att vara 
uppdelade i olika stadsdelar (IP Stockholm), vilket tyder på medvetenhet om att synen på 
blandning varierar beroende på vilken skalnivå det handlar om.  
 
Majoriteten av de intervjuade kommunerna, nämnde i samband beskrivningen av önskade 
effekter av blandat boende och social mångfald var att öka förståelsen och tilliten till och 
mellan olika grupper och individer. Detta förmodas i förlängningen leda till ökad acceptans 
och respekt för en heterogen befolkningssammansättning och färre konflikter (IP Göteborg, 
IP Linköping, IP Malmö, IP Uppsala).   
 
”Det ska mynna ut i någon slags ömsesidig förståelse mellan olika grupper och individer. Exponeringen ger 
en sak, man vet att det finns folk som är olika, ser olika ut, beter sig olika, pratar olika och så där. Det 
andra är att med exponeringen följer en chans till möten som kan ge bättre förståelse för olika tankesätt. I 
förlängningen leder det till acceptans, berikning mellan kulturer, åldersgrupper, kön...”  (IP Uppsala).  
 
 
Även minskad konfliktbenägenhet är en förväntad effekt från de som förespråkat blandat 
boende genom tiderna (Holmqvist, 2009, Sarkissian, 1976). Göteborgs stad menar 
exempelvis att social mångfald ska leda till kulturellt utbyte genom vad informanten kallar 
”samspelsintegration”. Detta förväntas även ska leda till större tillit och att samhällets 
problemlösningskapacitet ökar. Alltså att kriser och problem blir mer lättlösliga om 
samhällsmedborgare har större förståelse och insikt i hur andras tankar skiljer sig från ens 
egna (IP Göteborg).  
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4.2.3. Trygghet, tolerans och tillit i offentliga rum 
Ett framträdande tema som uppmärksammats i denna studie är att blandad 
befolkningssammansättning och social mångfald påtalas inom fysisk planering i samband 
med offentliga miljöer och publika platser. Samtliga av de intervjuade planerare beskrev 
offentliga rum som den huvudsakliga strategin för att uppnå ett integrerat och livskraftigt 
stadsliv, utöver andra strategier för blandat boende som är riktade mot bostadsområden (IP 
Göteborg, IP Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala). Planerarna från Stockholm 
stad betonade att de tror att offentliga rum har större påverkan att bidra till blandad 
befolkningssammansättning än enbart blandad bostadssammansättning (IP Stockholm). 
Vikten av offentliga rummets betydelse framkommer även i intervjun med Göteborg stad. 
Där berättar planeraren om ett nytt planeringsprojekt i vattennära läge där 10 000 bostäder 
och lika många arbetsplatser ska byggas inom en 30 årsperiod. I och med nyproduktionen 
kommer det bli ett exklusivare boende och verksamhetslokaler som inte alla invånare inte 
kommer ha tillgång till. Därför menar planeraren att det är det viktigt att invånare ändå kan 
ha tillgång till området genom att skapa inbjudande och attraktiva offentliga rum (IP 
Göteborg).  
 
I översiktsplanerna är det främst tal om blandning och mångfald i relation till 
funktionsblandning och offentliga rum, vilket förväntas generera fler möten. Resultatet från 
intervjun med Göteborg bekräftas i dokumentstudien, där ambitionen för stadsutvecklingen 
är att trygghet ska uppstå i en blandad stad i samband med att de offentliga rummen 
överbygger barriärer, binder samman stadsdelar och på sikt ska bidrar till att binda samman 
stadsdelar (Göteborg ÖP, 2009: 9, 37, 86).  Trygghet är således en önskvärd effekt som 
kopplas till beskrivning av möten och offentliga rum i samband med begreppet blandning. 

”Göteborg ska vara en trygg stad där alla kan känna tillhörighet i offentliga rum och ha möjlighet att mötas. 
Detta uppnås bl.a. genom en mer blandad stad med god utformning av stadens offentliga rum och där 
barriärer överbryggs och stadsdelar binds samman.” (Göteborg ÖP, 2009: 37). 

I Malmö beskrivs blandning som ett medel för att underlätta möten mellan människor med 
olika bakgrund, exempelvis förkommer föreställningen att den blandade staden medföra att 
offentliga rum befolkas av människor under olika tider på dygnet, vilket i sin tur kan 
resultera i effekter så som tillit, förståelse och sociala kontakter (Malmö ÖP, 2012: 70).  

”Den täta och blandade staden kan få ett rikare folkliv där trygghet och tillit främjas genom att gator, torg 
och allmänna platser är befolkade vid olika tider på dygnet. Orienterbarhet, mänsklig skala, aktiva 
bottenvåningar är andra faktorer som lyfts fram i översiktsplanen och som bidrar till tillit, förståelse och 
sociala kontakter.” (Malmö ÖP, 2012: 70).  

En annan förväntad effekt som framkommer i granskning av Malmö stads översiktsplan är 
att mötena ger fler potentiella förebilder och medför ett synliggörande av valmöjligheter i 
och med att sociala kontakter vidgas. Detta är inte minst sagt viktigt i fråga om barnens 
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utveckling (Malmö ÖP, 2012: 38-39).  Liknande beskriver Göteborgs stad att en av stadens 
största fördelar är möjligheten till möten och närhet människor emellan på offentliga platser, 
vilket kan bidra till ökad tolerans och stärkande av lokala kulturyttringar (Göteborg ÖP, 
2009: 56-57).   

”Närheten mellan människor och möjligheter till möten är stadens styrka och en av dess grundidéer. Platser 
och gator som är offentligt tillgängliga, väl integrerade i bebyggelsen och utförda med omsorg befrämjar möten i 
olika former. När vi ser varandra och blir sedda i de offentliga stadsrummen kan toleransen för andra 
mäniskor öka. Därför är sådana stadsrum viktiga i varje stadsdel för att stärka både den lokala kulturen 
och Göteborg som social mötesplats i större sammanhang. Centrala Göteborg är mötesplats både för stadens 
och den omgivande regionens invånare” (Göteborg, 2009: 56-57).  
 
I Stockholm stad, Göteborg stad och Uppsala kommun uttrycks förväntad upplevelse av 
trygghet i samband med begreppet integration. Här beskrivs social integration och termen 
samspelsintegration med liknande andemening som i fråga om blandning, d.v.s. att 
människor med olika bakgrund ska kunna träffas och exponeras för varandra spontant så väl 
som planerat (Stockholm, 2010: 17; Göteborg, 2009: 85, 87, Uppsala, 2010: 25).  

”De offentliga stadsrummen är viktiga platser för samspelsintegration. Om det finns arenor för möte och man 
kan känna tillhörighet på platsen kan olika grupper komma i kontakt med varandra. Sociala nätverk kan 
skapas när människor möts, fördomar och stigmatisering motverkas och marginaliserade gruppers 
exkludering kan minska. Det är också i gatumiljö som trygghetsperspektivet tydligast kommer till uttryck. 
”(Göteborg ÖP, 2009: 85).  
 
”För att öka den sociala integrationen är det angeläget att fler gemensamma mötesplatser utvecklas i 
framtiden, där människor med olika bakgrund på ett naturligt sätt kan se och möta varandra.” (Stockholm 
ÖP, 2010: 17). 

En annan observation som framkommer i granskning av Stockholms stad översiktsplan är 
att det där förkommer en slags motbild till trygghet. Detta uppnås genom att tillämpa 
uttrycket ”rädslan för brott”, vilket indikerar syftande på otrygghet. I detta textavsnitt 
beskrivs integration som ett verktyg för att skapa trygghet och social sammanhållning 
(Stockholm ÖP, 2010: 16).  

”En stor del av rädslan för brott brukar förklaras som en rädsla för okända människor och platser. Det 
finns till exempel forskning som indikerar att boende i innerstaden ofta upplever att förorterna är farliga 
medan förortsborna menar att innerstaden är farlig. En ökad integration mellan stadens delar skulle därmed 
kunna främja en ökad trygghet och social sammanhållning.”( Stockholm ÖP, 2010: 16).  

Vidare beskrivs en bra mötesplats av Malmö stad som tillgänglig, inbjudande, gärna gratis 
och öppen för alla medborgare, där olika grupper ska kunna samsas. Förhoppningen är att 
närvaron och närheten till andra människor ska främja förståelse och integration. I 
anslutning till detta målas motbilden upp att segregerade offentliga platser är ett hot mot det 
demokratiska samhället. De offentliga rummen beskrivs tillsammans med 
funktionsblandning är en viktig aspekt för att stödja demokratiska syften (Malmö ÖP, 2012: 
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36). Dock förefaller det framförallt vara de offentliga rummen som är placerade i innerstaden 
som mest resurser läggs på och som ligger i fokus för att generera social mångfald i fråga om 
blandad befolkningssammansättning, eftersom det är där som umgänget mellan olika 
grupper förväntas ske. Exempelvis beskriver planeraren från Malmö stad att flest invånare 
väljer att umgås i kommunens centralt belägna offentliga rum i attraktivt betraktade 
stadsdelar som Västra hamnen, snarare än att folk beger sig till Rosengård som är välkänt för 
att vara segregerat (IP Malmö). 
 
”Man bör tänka på det lite generellt att vi har vissa mötesplatser typ Västra hamnen och badet i Bo01 som 
folk från hela staden kommer till [...]  Men visst det är inte så många människor utifrån som kommer till 
Rosengård. Jag upplever att de flesta kommer in till centrum i Malmö, det är rätt blandat i centrala 
Malmö.” (IP Malmö).  
 
Samtliga informanter instämmer i att det är ovanligt att boende från kommunens centrala 
delar beger sig till mer perifera delar för att socialisera och mötas (IP Göteborg, IP 
Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala), vilket indikerar skillnad i status mellan 
offentliga rum, något som planerarna inte aktivt adresserar i sina översiktsplaner. En ökad 
kommersialisering av de offentliga rummen i storstäderna är även en aspekt som berördes i 
två intervjuer. Uppsala kommun beskrev svårigheten med att kommersialiseringen av 
offentliga ytor även kan stänga ute vissa grupper och på så vis är negativt för social mångfald 
(IP Uppsala). Stockholm betraktade å andra sidan inte den ökade kommersialiseringen av 
offentliga rum som ett betydande problem för utanförskap utan hänvisar till att parker och 
grönområden är till för alla och sällan är exkluderande beroende på socioekonomisk status 
(IP Stockholm).  
 
 

4.2.4. Integration och segregation 
Integration och segregation är två förväntade effekter som uppkommit i denna studie. 
Inledningsvis var tanken att social exkludering skulle ingå i samband med diskussion om 
integration och segregation, men själva ordet förekom inte i någon översiktsplan och kom 
inte på tal i intervjuerna. Det begrepp som användes var framförallt utanförskap istället. 
Från intervjuerna är ett resultat att majoriteten av planerarna, som tidigare nämnts, att 
ambitionen om att blandning ska leda till ökad tillit och en heterogen 
befolkningssammansättning. Detta förmodas i sin tur kan bidra till en berikande mångfald av 
kulturer som integreras i samhället. I samband med dessa diskussioner påtalas även oönskade 
effekter i samband med blandat boende och mångfald, nämligen segregation (IP Göteborg, 
IP Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala). Planerarna från Uppsala och Göteborg 
beskriver segregation i relation till rädslan för att främlingsfientligheten ska öka om 
exponeringen för människor med annan kulturell bakgrund eller preferens minskar (IP 
Göteborg, IP Uppsala), resonemang som går att återfinna i Sennetts verk (Sennett, 1990: 
159).  
 



51

I översiktsplanerna förekommer också begreppen integration och segregation hos 
majoriteten av kommunerna. Beträffande integration beskrivs det i samtliga granskade 
översiktsplaner, vilket tyder på att det är ett mål som eftersträvas. Det handlar dels om 
integrationsambitioner utifrån ökad tillgänglighet och rörlighet för samtliga kommuninvånare 
på lokal nivå (Stockholm ÖP, 2010: 41, Uppsala ÖP, 2010: 72, Malmö, 2012: 4, Linköping 
gemensam ÖP, 2010: 69) och på regional nivå (Malmö ÖP, 2012: 43, Linköping ÖP, 2010: 8, 
13, 30, 37) och dels, om att bryta fysiska barriärer och koppla samman stadsdelar 
(Stockholm, 2010: 32, Malmö, 2012: 13). Som nämnts i tidigare avsnitt är social integration 
ett begrepp som förknippats med generande av trygghet när olika människor möts 
(Stockholm ÖP, 2010: 17; Göteborg ÖP, 2009: 85, 87, Uppsala ÖP, 2010: 25). I Uppsala 
menas exempelvis integration avseende ålder, social och etnisk bakgrund bör uppnås genom 
blandade upplåtelseformer samt genom komplettering av funktioner på platsen. Här nämns 
inte segregation som ett problem men utanförskapet önskas minska (Uppsala ÖP, 2010: 25).   

”Om utbytet mellan olika stadsdelar och stadsområden ökar stärks förutsättningarna för integration mellan 
människor med olika ålder, social och etnisk bakgrund. Strävan mot blandade upplåtelseformer vid 
nyproduktion och omvandling ska resultera i blandning på kvartersnivå. Stadsdelar som byggdes som 
renodlade bostadsområden ska ges förutsättningar för tillskott av besöksfunktioner och arbetsplatser vilket 
bidrar till att minska utanförskapet i stadsdelar som nu har hög arbetslöshet och till att stärka det lokala 
samhällslivet.” (Uppsala ÖP, 2010: 25).  

I Göteborgs översiktsplan beskrivs komplettering av funktioner och variation av 
bostadsområden som strategier för att främja integration och minska utanförskap. I dessa 
textavsnitt nämns främjandet av samspelsintegration, där offentliga rum och 
funktionsblandning med publika bottenvåningar är tänkta ska fungera som verktyg för att 
uppnå ökad socialt utbyte (Göteborg ÖP, 2009: 86, 87).  
 
I Linköping beskrivs integration och social välfärd som aspekter som är viktiga att främja i 
planeringen, där kommunen har ansvar för att initiera åtgärder (Linköping Gemensam ÖP, 
2010: 54). I samband med begreppet social integration beskrivs även segregation i termer av 
att vara en riskfylld utveckling som har negativa konsekvenser, där utsatta stadsdelar ska 
upprustas och förnyas genom fysisk planering och kontinuerlig uppföljning av skolresultat, 
inkomster och arbetslöshet (Linköping Ibid: 53, 74). Här påtalas till skillnad från andra 
kommuner vikten av andra aspekter än enbart blandad bostadssammansättning, så som 
ekonomiska och utbildningsbaserade aspekter.  

”Risk för boendesegregation ska motverkas genom systematisk uppföljning av exempelvis skolresultat, 
inkomstförhållanden och arbetslöshet i enskilda tätorter och stadsdelar. Behovet av insatser för att främja 
social integration ska ses över återkommande.” (Linköping Gemensam ÖP, 2010: 53).  

I Malmö stads översiktsplan är ambitionen på liknande sätt att länka samman stadsdelar, 
både på fysisk nivå såväl som i fråga om stigmatisering på en mental, social nivå, i ett led för 
att kunna minska segregation och utanförskapet (Malmö ÖP, 2012: 13).  
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”Med ambitionen att bidra till en god social utveckling i alla stadsdelar är det viktigt att arbeta med hela 
Malmö. Stadens olika delar ska länkas samman och barriärer ska brytas, såväl fysiska som mentala. 
Skillnader i levnadsvillkor mellan olika stads- delar ska minska. Alla delar av staden ska vara attraktiva 
att bosätta sig i och ett viktigt mål är att minska segregation och utanförskap. Malmö ska dra nytta den 
potential som stadens kulturella struktur ger.” (Malmö ÖP, 2012: 13).  

I Stockholms stad översiktsplan förekommer inte ordet segregation. Vid intervju 
framkommer att det förmodligen hade att göra med att planerarna vill fokusera på positiva 
begrepp för att sträva mot positiva aspekter i framtida stadsutveckling (IP Stockholm). 
Däremot beskrivs påtagliga skillnader i boendemönstren mellan innerstaden och mer perifera 
stadsdelar den s.k. Ytterstaden i översiktsplanen. Där faktorer som utbildning, inkomstnivå 
och etnisk tillhörighet påverkar boendesituationen. Villaområden och stadsdelar i ytterstaden 
beskrivs framförallt ha en socialt ensidig befolkning (Stockholm ÖP, 2010: 8). I Göteborgs 
översiktsplan beskrivs staden i ett stycke å ena sidan som en segregerad stad, vilket 
kommunen betraktar som en svårighet att bryta (Göteborg ÖP, 2009: 49). Å andra sidan 
skildras situationen för bostadsbeståndet i kommunen som relativt blandad, där andelen 
småhus utgör en relativt stor andel på ca 20 % och ägandeformer är uppdelade på ungefär 
lika delar allmännyttiga bostadsföretag som privata fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar. Dock betonas att balansen mellan olika typer av bostäder inom 
stadsdelarna varierar och att ensidigt bostadsutbud medför en ensidig 
befolkningssammansättning som i sin tur leder till segregation. Det påpekas även att det är 
ett prioriterat mål i Göteborgs budget att sträva efter ökad integration genom att komplettera 
med de boendeformer som saknas (Göteborg ÖP, 2009: 62-63). I Göteborg pekar på att 
boendesegregation är ett komplext problem som påverkas av en rad mekanismer. Därtill 
belyser kommunen även det faktum att vissa grupper kan uppleva segregation som något 
positivt som de frivilligt ingår i exempelvis i form av seniorboende, studentboende eller 
exklusiva bostadsområden. Men att det framförallt är de resurssvaga som påverkas negativt 
och ensidiga områden påverkar levnadskvalitén för staden som helhet (Göteborg ÖP, 2009: 
84). 

”Olika grupper lever åtskilda vilket får stigmatiserande effekter, påverkan på det sociala nätverket m.m. 
Vissa delar av boendesegregationen är frivillig och upplevs som positiv. Det kan t.ex. vara seniorboende, 
studentboende eller exklusiva bostads- områden. De resurssvaga, som har små möjligheter att välja sitt 
boende påverkas dock negativt av att den relativa skillnaden ökar. Boendesegregationen styrs av en rad 
mekanismer. Ensidiga områden påverkar stadens blandning som helhet.” (Göteborg ÖP, 2009: 84).  
 
På liknande vis menar planeraren från Linköping att segregation kan uppfattas som positivt 
för de grupper som aktivt valt att bosätta sig i t.ex. ett homogent villaområde, som betraktas 
ha hög status och stämmer överens med deras leverne. Detta medför en konservativ 
inställning till samhällsutveckling, där nya planer ofta blir överklagade om exempelvis en 
annan bostadstyp planeras i ett område (IP Linköping). Dessa val kan grunda sig i 
föreställningen om ökad trygghet att omge sig med människor som är lika en själv (IP 
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Göteborg, IP Linköping). Övergripande är dock inställningen att fördelarna med integration 
överväger fördelarna med segregation (IP Göteborg, IP Malmö, IP Uppsala).  

 

4.2.5. Jämlika möjligheter   
Jämlikhet var en aspekt som uppkom redan i samband med diskussioner kring social 
hållbarhet, där lika levnadsförutsättningar var ett tema. Jämlikhet nämndes i intervjuerna som 
framkom i del 4.1. dock utgörs det mesta av materialet om jämlikhet av citat från 
dokumentstudien.  

I översiktsplanerna är det framförallt i fråga om begreppen integration och segregation som 
jämlikhet förekommer. Beträffande Malmö stad, presteras jämlikhet och jämställdhet i 
översiktsplanen under samma rubrik och beskrivs som att samtliga invånare betraktas ha 
samma värde, rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Malmö ÖP, 2012: 37). Linköping presenterar en 
liknande definition av jämlikhet, där ska föranleda främjande av etnisk och social integration, 
vilket ska märkas genom ökad tillgänglighet för alla samhällsgrupper. (Linköping – ÖP 
staden, 2010: 4).  

”Stadsplaneringen ska stödja insatser som minskar ojämlikhet i livsvillkor och hälsa bland malmöborna och 
sträva efter att ge alla goda förutsättningar för vardagslivet. Att genom stadsplaneringen verka för fler 
arbetstillfällen och försörjning bidrar till alla malmöbors välfärd och till att utjämna sociala klyftor inom 
staden.” (Malmö ÖP, 2012: 37).  

Jämlikheten kan kopplas till en strävan efter lika eller mer utjämnade levnadsvillkor för 
samtliga kommuninvånare. Under rubriken ”en stad med goda livsbetingelser för alla” så beskriver 
Malmö stad hur kommunen i visionen 2030 lyckats uppnå social balans, där mångfald och 
tillåtande attityder bidragit till stimulerande och kreativa miljöer och hög livskvalitet för 
samtliga invånare (Malmö ÖP, 2012: 10). Jämlikheten beskrivs även i termer av att äldre 
kommuninvånare i framtiden ska få livskvalitet på ålderns höst och att äldre ska integreras i 
det ordinära bostadsbeståndet (Malmö ÖP, 2012: 32). Lika levnadsbetingelser var även en 
aspekt som uppkom i intervjun med Malmö stad om önskvärda effekter av blandat boende 
och social mångfald (IP Malmö). Även Stockholms stad påtalar att kommunen i likhet med 
andra storstäder finns betydande sociala och ekonomiska skillnader mellan invånare på både 
lokal och regional nivå, där en utmaning är att ge alla stockholmare likvärdiga livschanser 
(Stockholm ÖP, 2010: 8). Vidare omnämns också att skillnader i levnadsbetingelser medför 
olika tillgång till kultur beroende på geografi som problematiskt, där förslag är att satsa på 
kultur, idrott och upplevelser i ytterstäderna för att jämna ut skillnaderna (Stockholm ÖP, 
2010: 26).  

Jämlikheten är också ett begrepp som omfattar ambitioner om hög valfrihet för samtliga 
invånare. I Uppsala kommun menas exempelvis att variation i bostadsbeståndet ska bidra till 
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mer valfrihet för att kunna locka till sig olika målgrupper och på så vis motverka segregation. 
Det gäller därför också att ha en hög bostadsproduktion så att utbudet inte driver upp 
bostadspriser, vilket ofta drabbar ungdomar och hushåll med låga inkomster (Uppsala ÖP, 
2010: 68). I Göteborgs stad beskrivs liknande en ambition att planera för blandning av 
hustyper, upplåtelseformer och prisbilder för att medföra ökad valfrihet i boendet och 
mindre segregation (Göteborg ÖP, 2009: 64). Linköpings kommun verkar emellertid utgå 
från en mer nyanserad inställning till att ett större utbud på bostadsmarknaden å ena sidan 
kan leda till sociala och ekonomiska skillnader mellan områden och å andra sidan leda till 
flyttkedjor, där de nybyggda bostäderna bebos av invånare som gör befintliga bostäder blir 
tillgängliga för andra grupper, eventuellt potentiella inflyttare eller mindre bemedlade 
grupper (Linköping Gemensam ÖP, 2010: 54).  Även Stockholms stad påtalar att ett 
variationsrikt utbud kan ge ökade möjligheter till boendekarriär för hushåll inom den egna 
stadsdelen (Stockholm ÖP, 2010: 38).  

””Växande befolkning och ett mer diversifierat utbud på bostadsmarknaden, kan leda till ökade 
ekonomiska och sociala skillnader mellan olika områden. Det kan samtidigt generera flyttkedjor. En del av 
de nytillkommande bostäderna kommer att attrahera människor som redan bor i Linköping och 
Norrköping. När de flyttar blir deras tidigare bostad tillgänglig för andra som i sin tur säljer eller byter sin 
bostad och så vidare.” (Linköping Gemensam ÖP, 2010 54).  
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Sammanfattande analys del 4.2. 
 
Social hållbarhet  
Social hållbarhet är ett begrepp som betraktas som luddigt och svårdefinierat, vilket framgår 
både av dokumentstudie och intervju och bekräftar forskningsöversikten (Tunström, 2009, 
Porter och de Roo, 2007). Dokumentstudien visar att de flesta av de granskade kommunerna 
enbart benämner den sociala aspekten av hållbarhet men inte vad som ska ingå. Den sociala 
aspekten förefaller även vara underprioriterat i relation till de ekologiska och ekonomiska 
aspekterna av hållbarhet och kopplas inte till diskussioner om blandat boende och social 
mångfald. Intervjuerna bekräftar att flera kommuner (IP Stockholm, IP Uppsala) är 
medvetna om en bristande användning av begreppet, vilket indikerar att social hållbarhet inte 
är ett prioriterat begrepp i översiktsplanerna eller att det är svårt för planerarna att hantera. 
Att de ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekterna ofta tilldelas större utrymme i 
översiktsplanen är även något som påtalas (IP Göteborg, IP Stockholm). Där Stockholms 
planerare framhåller att det framförallt är den ekonomiska hållbarheten, i fråga om 
produktionsmål med avseende på bostäder, som prioriteras av deras politiker.  
Ett prioriterat ekonomiskt fokus är naturligtvis grundläggande i fråga om att förverkliga 
byggnadsplaner, men i fråga om arbetet för blandat boende, ökad social månglad och frågor 
som rör integration, finns risk för att det ekonomiska perspektivet överskuggar behovet av 
det sociala hållbarhetsperspektivet. Ett har prioriterat ekonomiskt perspektiv är även något 
som uppmärksammats i Liots studier av Stockholms stads arbete med sociala 
planeringsfrågor (2014). 
 
Dokumentstudien visar vidare att de kommuner som berör begreppet mer djupgående är 
Linköping och Malmö. I Linköpings fall beskrivs den sociala hållbarheten genom fyra 
aspekter, vilka utgörs av: Mångfald, social integration, sammanhang och trygghet (Linköping 
kommun ÖP Stad, 2010: 52). Linköpings beskrivning tyder på en koppling mellan social 
hållbarhet och begreppen mångfald och integration, begrepp som enligt Holmqvist (2009) 
och Tunström (2009) ska ingå eller är besläktade med blandat boende, både i fråga om 
blandat bostadsammansättning och varierad befolkningssammansättning. Dessutom nämns 
vikten av offentliga rum kopplat till detta, vilket är en strategi som förespråkats genom 
planeringshistorien av journalisten Jacobs (1961) och arkitekten Gehl (1971) för att skapa 
social mångfald. I Malmös fall diskuteras även socialhållbarhet i relation till liknande mål som 
att minska segregation, trygghet och möjlighet att främja en blandad och inkluderande stad 
(Malmö ÖP, 2012: 61) och i samband med komplettering av ensidiga stadsdelar med olika 
boendeformer i syfte att motverka sociala skiktningar (Malmö ÖP, 2012: 18).  Dessutom 
nämns social hållbarhet i fråga om begreppet kulturell hållbarhet, som betonar främjande av 
ett brett utbud av traditioner och värderingar, för att än en gång skapa en inkluderande och 
nyskapande stadsmiljö för barn och vuxna (Malmö ÖP, 2012: 33, 70). Dessa resonemang 
kan kopplas till argument som förekommit i fråga om förväntade effekter av blandat boende, 
där kulturella utbyten hoppas leda till ökad kreativitet och gemenskap (Sarkissian, 1976, 
Holmqvist, 2009, Jacobs, 1961). Av antalet funna textavsnitt att döma, är således att Malmö 
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stad, den kommun som lagt störst vikt vid att beskriva sociala hållbarhetsaspekter i sin 
översiktsplan och den kommun som tydligast belyser fysisk planering som ett viktigt 
instrument för att främja positiv socialt hållbar utveckling. 
 
I Intervjuerna framkommer att majoriteten av kommunernas planerare delar den 
huvudsakliga synen på social hållbarhet som en långsiktig strävan efter jämlik och rättvisa 
levnadsförhållanden för samtliga medborgare i kommunen oavsett ursprung, uppväxt, livsstil 
eller tidigare förutsättningar och erfarenheter (IP Göteborg, IP Linköping, IP Malmö, IP 
Stockholm, IP Uppsala). Dock fanns variationer där exempelvis jämlika valmöjligheter 
betonades mer i Malmös fall i jämförelse med de andra kommunerna och Linköping och 
Uppsala var de kommuner som direkt associerade och påtalade frågor om segregation i 
förhållande till social hållbarhet. Skillnaderna kan ytterligare ses som ett tecken på att det är 
ett luddigt begrepp med många tänkbara innebörder (Porter och de Roo, 2007).  
 
Social mångfald  
Analys av resultatet från dokumentstudien, visar som konstaterades redan i del 4.1., att 
beskrivningar av social mångfald framförallt förekommer i Malmö och Göteborgs 
översiktsplaner, där etiska, utbildningsmässiga och inkomstbetingade aspekter framförallt 
förekom (Göteborg, 2009: 85, Malmö ÖP, 2012: 29). I intervjuerna framkommer att social 
mångfald ses som ambitionen att uppnå en blandad befolkningssammansättning, där de 
vanligaste aspekterna som diskuterades var inkomst och ursprung (IP Göteborg, IP Malmö, 
IP Stockholm, IP Uppsala). Både Malmö och Stockholm beskriver sig som socialt blandade 
kommuner. Dock framkommer i intervju med Stockholms stad en medvetenhet hos 
planerarna att blandningen varierar beroende på vilken skalnivå det handlar om (IP 
Stockholm).  
 
Ett annat påtagligt tema som framkom i beskrivningen av önskade effekter av social 
mångfald var att öka förståelsen och tilliten mellan olika grupper och individer, eftersom det 
förväntas medföra färre konflikter (IP Göteborg, IP Linköping, IP Malmö, IP Uppsala) och 
öka problemlösningskapacitet, där staden fungerar som en smältdegel för kulturellt utbyte, 
som i sin tur minskar främlingsfientlighet (IP Göteborg, IP Malmö, IP Uppsala). En 
minskad konfliktbenägenhet och ett ökat idéutbyte har också varit argument som används 
för att förespråka blandat boende genom tiderna (Holmqvist, 2009, Sarkissian, 1976). 
Dessutom återfinns resonemang om motverkande av främlingskapande genom åsynen av 
människor i offentliga miljöer i Sennetts skrifter (1990).  
 
Trygghet, tolerans och tillit i offentliga rum 
Förväntade effekter av blandad befolkningssammansättning och social mångfald är som 
tidigare nämnts något som beskrivs och påtalas i samband med offentliga miljöer, vilket 
framkommer både i intervjuer och översiktsplaner. Intervjuerna avslöjade att planerarna 
ansåg att offentliga rum var nödvändiga som ett komplement till blandat boende och för att 
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skapa ett integrerat samhälle (IP Göteborg, IP Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP 
Uppsala), särskilt i fråga om att bjuda in människor till exklusivare delar av staden (IP 
Göteborg). 
 
Dokumentstudien visar på att blandning beskrivs i relation till offentliga rum som ett sätt att 
skapa möten, vilket i sin tur ska föra med sig positiva effekter som att öka upplevelse av 
trygghet genom att stadsdelar binds samman (Göteborg ÖP, 2009: 9, 37, 86). Trygghet 
verkar även vara ett begrepp som framförallt förekommer i samband med termen 
integration, där föreställningen är att staden ska generar en exponering av människor med 
olika bakgrund (Stockholm, 2010: 17; Göteborg, 2009: 85, 87, Uppsala, 2010: 25). Detta är 
något som Sennet (1900) och Jacbos (1961) förespråkar som positiva effekter av vistelse i 
offentliga rum. Andra önskvärda effekter av offentliga rum som beskrivs i samband med 
blandning är närhet till andra människor bidra med ökad tolerans och stärkande av lokala 
kulturyttringar (Göteborg ÖP, 2009: 56-57). Det handlar även om en kombination av 
offentliga rum och funktionsblandning som förväntas generera en mångfald av människor 
med olika ärenden, som bidrar till positiva aspekter som tillit, förståelse och sociala kontakter 
(Malmö ÖP, 2012: 38-39, 70). De höga förväntningarna som ställs på offentliga rums 
möjligheter att skapa positiva sociala effekter för invånarna i ett samhälle är något som 
funnits sedan antikens dagar, men frågan är om hur mycket de positiva effekterna infrias. 
Min egen uppfattning är att svenskar tenderar att umgås med människor de redan känner. 
Dessutom är umgänget på offentliga platser begränsat av det nordiska klimatet till några få 
månader om året. Detta medför svårigheter och lust att tillbringa tid på sådana platser som 
inte är under tak, vilket i dessa fall är de ofta kommersialiserade. Detta är inte heller något 
som påpekas i översiktsplanerna.  
 
Kommersialiseringen av offentliga rum är en synpunkt som diskuteras av två kommuner 
som en aspekt som påverkar benägenheten till social blandning, eftersom de ställer 
ekonomiska krav på de som vill vistas där. Denna problematik är något som adresseras i 
Malmös översiktsplan där segregerade offentliga platser målas upp som ett hot mot 
demokratin och där en god mötesplats är inbjudande och gratis för alla medborgare (Malmö 
ÖP, 2012: 36). I Intervjuerna framkommer att Uppsalas planerare ser problematiken i 
kommersialiseringens utestängande av vissa grupper (IP Uppsala) medan Stockholms 
planerare menar att de som inte kan vistas på kommersialiserade offentliga platser kan vistas 
i parker eller grönområden som är öppna för alla (IP Stockholm). Emellertid finns även delar 
av parker som börjar bli kommersialiserade vissa delar av året i och med att uteserveringar 
breder ut sig. En ökad kommersialisering av offentliga rum är även något som 
uppmärksammats i forskningslitteraturen av Stahre (2007), Zukin (1995) och Johanesson 
(2003b), som något problematiskt eftersom det bidrar till att individer och grupper stängs ute 
pga. att de är ekonomisk resurssvaga.  
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En tänkvärd aspekt som framkommer i intervjuerna är att det framförallt är i de offentliga 
rummen i innerstaden som mötena och den sociala mångfalden ska äga rum och att det är 
ovanligt att människor beger sig till mer perifera delar av staden/kommunen för att 
socialisera och mötas (IP Göteborg, IP Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala). 
Detta indikerar en skillnad i status på offentliga rum, som inte adresseras i arbetet med 
blandning och integrationsfrågor i översiktsplanerna och bekräftar som tidigare nämnts av 
Liljas forskning (2012). 
 
Integration och segregation 
Att integration och segregation är teman kopplade till blandat boende uppkom redan när 
social hållbarhet diskuterades. Intervjumaterialet bekräftar det som uppkom i avsnittet om 
”trygghet, tolerans och tillit i offentliga rum” att förhoppningen är att integration ska leda till 
en ökad tillit och tolerans i och med en heterogen befolkningssammansättning (IP Göteborg, 
IP Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala). Detta bekräftas även i 
översiktsplanerna där integration medföra trygghet och minska utanförskap genom 
funktionsblandning (Stockholm ÖP, 2010: 17; Göteborg ÖP, 2009: 85, 86, 87, Uppsala ÖP, 
2010: 25). Ett motsatt sätt att se på saken är att tala om rädslan för att främlingsfientlighet 
ska öka om exponeringen av människor med annan kulturell bakgrund avtar, vilket planerare 
från Uppsala och Göteborg påtalar (IP Uppsala, IP Göteborg). Detta är återigen resonemang 
som går att härleda till Sennetts teorier om främlingsskapande och utanförskap (Sennett, 
1990, 159).  
 
Beträffande översiktsplanerna beskrivs integration, förutom beskrivning av trygghet och 
funktionsblandning, i termer av tillgänglighet och rörlighet (Stockholm ÖP, 2010: 41, 
Uppsala ÖP, 2010: 72, Malmö, 2012: 4, Linköping gemensam ÖP, 2010: 69). Därtill beskrivs 
integration som en strategi för att bryta fysiska barriärer och koppla samman stadsdelar 
(Stockholm, 2010: 32, Malmö, 2012: 13). Linköping betonar kommunens ansvar att initiera 
åtgärder för integration (Linköping Gemensam ÖP, 2010: 54) och i samband med 
segregation, som beskrivs som en icke-önskvärd utveckling (Linköping Ibid: 53, 74). Här 
påtalas till skillnad från de andra granskade kommunerna vikten av andra aspekter än enbart 
blandad bostadssammansättning, så som ekonomiska och utbildningsbaserade aspekter, 
vilket tyder på en större helhetssyn och insikt för komplexiteten av de beståndsdelar som 
segregationsproblematiken utgörs av. Malmö betonade även vikten av att arbeta med sociala 
och mentala aspekter, som stigmatisering, i fråga om segregation och utanförskap (Malmö 
ÖP, 2012: 13), vilket inte förekommer i de andra översiktsplanerna. För Göteborgs del 
beskrivs kommunen å ena sidan som blandad med relativt stor del andel ägarformer och å 
andra sidan som segregerad i och med ett ensidigt bostadsutbud i vissa stadsdelar. Ett mål i 
budgeten beskrivs vara att motverka segregationen genom komplettering av boendeformer 
(Göteborg ÖP, 2009: 49, 62-63). För Stockholm stads del förekom inte ordet segregation i 
översiktsplanen, vilket kan ses som en brist. Skälet till detta sägs ligga i att planerarna främst 
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vill fokusera på en positiv samhällsutvecklingsskildring (IP Stockholm), vilket kan göra att 
problematiken med segregation förringas. 
 
Generellt är den uttryckta upplevelse och föreställningen till segregation som något negativt. 
(IP Göteborg, IP Malmö, IP Uppsala). Positiva aspekter med segregation förekom 
framförallt i Göteborgs översiktsplan, där vissa grupper frivilligt kan vilja bo samlade med 
jämlikar i seniorboende, studentboende eller exklusiva bostadsområden (Göteborg ÖP, 
2009: 84). Fördelar med segregation är även något som diskuteras i intervjun med 
Linköpings kommun där planeraren menade att vissa grupper kan föredra att bosätta sig i ett 
homogent område med avseende på t.ex. hustyp (IP Linköping). Dessa val kan grunda sig i 
en föreställning om trygghet och rädsla för det okända (IP Göteborg, IP Linköping), således 
en viss främlingsfientlighet som i förlängning kan leda till utanförskap. Utanförskap är även 
ett begrepp som kan kopplas till social exkludering (Mandipour, 1998). Tanken var att social 
exkludering skulle ingå i samband med diskussion om integration och segregation, men själva 
begreppet förekom inte i någon översiktsplan och kom inte specifikt på tal i intervjuerna.  

 
Jämlika möjligheter 
Jämlikhet är ett begrepp som uppkom redan i samband med diskussioner kring social 
hållbarhet, där lika levnadsförutsättningar var ett tema vilket återkommer i översiktsplanerna. 
I de granskade översiktsplanerna är det framförallt i fråga om begreppen integration och 
segregation som jämlikhet figurerar. I Linköping är tanken att jämlikhet ska leda till goda 
effekter i fråga om etnisk och social integration, vilket även handlar om ökad tillgänglighet 
för alla grupper (Linköping – ÖP staden, 2010: 4). Malmö är den kommun där begreppet 
förekommer mest och beskrivs som att alla invånare ska ha samma värde, rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter oavsett aspekter som kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell 
läggning, funktionshinder m.m. (Malmö ÖP, 2012: 37).  

Jämlikheten omfattar en strävan efter mer utjämnade levnadsvillkor för samtliga 
kommuninvånare som leder till ”social balans”, som resulterar i tolerans och kreativa miljöer 
(Malmö ÖP, 2012: 10, 32), önskvärda effekter som tidigare diskuterats i avsnittet ”trygghet, 
tolerans och tillit i offentliga rum”. Stockholm beskriver det som en utmaning att ge alla 
invånare likvärdiga livschanser och påtalar bl.a. skillnader i fråga om kultur mellan ytter- och 
innerstäder, viket bör åtgärdas genom större satsningar på kultur i ytterstäderna (Stockholm 
ÖP, 2010: 26).  

Jämlikheten handlar även om valfrihet för en bred målgrupp att kunna bosätta i olika 
områden i staden genom att erbjuda en variation av bostadstyper i olika prisklasser. Detta för 
att inte skapa segregation avseende inkomst eller socioekonomisk status (Uppsala ÖP, 2010: 
68, Göteborg ÖP, 2009: 64). Hur etnisk segregation i boendebestånden ska motverkas 
diskuteras dock inte. Valfriheten grundar sig i en övertygelse om att den ska bidra till 
möjligheter för invånare att göra boendekarriär antingen inom den egna stadsdelen 
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(Stockholm ÖP, 2010: 38) eller i och med att nya bostäder byggs vilket kan leda till 
flyttkedjor, där de nybyggda bostäderna bebos av invånare som gör befintliga bostäder blir 
tillgängliga för andra grupper, eventuellt potentiella inflyttare eller mindre bemedlade 
grupper (Linköping Gemensam ÖP, 2010: 54). Argumenten som förs av Stockholm stad och 
Linköpings kommun i fråga om möjligheter till att göra boendekarriär, är enligt tidigare 
forskning på blandat boende, ett förhållningsätt som grundar sig på en liberalistiskt grundad 
filosofi som värnar om individens valfrihet (Holmqvist, 2009). Frågan är om dessa befintliga 
bostäder verkligen är så mycket billigare i fråga om bostadskostnad om de är lokaliserade i 
innerstadsområden som ombildas till bostadsrätter och på sikt är del i en gentrifiering, vilket 
då inte skulle innebära att de ger möjlighet till att mindre bemedlade grupper att flytta in. 
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4.3. Strategier och verktyg för att uppnå blandning 
Forskningsöversikten har visat på att det framförallt rör sig om två strategier i fråga om 
blandat boende: Ombildning av upplåtelseformer och nybyggnation (Holmqvist, 2009). 
Dessa strategier har dels framkommit som ett tema i dokumentstudien, dels diskuterades i 
intervjuerna med kommunerna som strategier för att uppnå blandat boende. Dessutom 
förespråkas andra relaterade verktyg som fördjupad översiktsplan, budget, markanvisning 
och social konsekvensbeskrivning som potentiella verktyg för blandat boende. De 
intervjuade planernas resonemang kring dessa strategier och verktygs fördelar och nackdelar 
samt upplevelse av deras verkningsgrad återges nedan. 
 

4.3.1. Ombildning av upplåtelseformer  
Ombildning av upplåtelseform nämns inte i någon översiktsplan som en strategi i fråga om 
att skapa blandad befolkningssammansättning eller bostadssammansättning. I intervjuerna 
framkommer att strategier för befintliga miljöer kan omfatta komplettering av homogena 
områden i form av att ombilda bostadsbeståndet till en annan upplåtelseform.  Alltså 
antingen fler hyresrätter i ett bostadsrättsdominerat område eller fler bostadsrätter i ett 
hyresrättsdominerat område. Det sistnämnda verkar dock mer vanligt förekommande och är 
det som diskuteras i intervjusammanhanget. Stockholms stad, Göteborgs stad och Uppsala 
kommun framhåller vid respektive intervjutillfälle att det är en god strategi att omvandla 
befintliga hyresrätter till bostadsrätter för att skapa billigare alternativ till nyproducerade 
bostadsrätter, samtidigt som nya bostadsrätter byggs.  
 
”Möjligheter att kanske föra bostadskarriär i samma bostadsområde, kanske flytta från en hustyp till en 
annan om man får förändrad familjesituation. Det skapar ju också stabilitet att man kan stanna kvar i ett 
område och inte behöver flytta till ett annat om det blir förändring i hushållet” (IP Stockholm).  
 
Värt att påpeka är dock att denna strategi fortfarande enbart vänder sig till en ekonomiskt 
resursstark målgrupp som har råd att ta lån och köpa en bostad. Detta synsätt förespråkas 
som en möjlighet för hushåll att göra bostadskarriär inom samma område av dessa 
kommuner. Detta är ett argument som är vanligt förekommande i tal om ombildning som 
bygger på den liberalistiska synen att värna om valfriheten för individen att bosätta sig vart 
denne vill och en förhoppning för hushåll att med tiden bli mer resursstarka så att de kan 
göra boendekarriär (Holmqvist, 2009). Stockholms stad, Göteborgs stad och Uppsala 
kommun förespråkar alltså en strategi som omfattar ombildning av hyresrätter. Tidigare 
internationell forskning på blandat boende tyder på att ombildning av hyresrätter missgynnar 
resurssvaga grupper så som studenter, nyanlända svenskar, arbetslösa och på sätt som inte 
leder till blandning (Randolph et al, 2004). I Linköpings kommun och Malmö stad uppkom 
inga diskussioner kring ombildning under de respektive intervjutillfällena, vilket kan bero på 
att det inte anses som en prioriterad/viktig strategi eller att det inte är något som de 
identifierar som en strategi för att uppnå blandat boende. 
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Ombildning av hyresrätter kan även på sikt leda till att de hyresrättsdominerade områden 
som ombildas till bostadsrätter gentrifieras i och med att markvärdet går upp och att 
segregationen förvärras (Lilja, 2012). Potentiella gentrifieringseffekter är aspekt som 
representanter från Stockholms stad själv betonar, där planeraren förmodar att 
urbaniseringen på sikt kommer leda till att mer perifera delar av kommunen gentrifieras. 
Tidigare forskning på blandat boende indikerar planerarnas farhågor där gentrifering ofta har 
visat sig medför negativa effekter där de som är mest resurssvaga och utsatta i samhället 
exkluderas (Randolph et al, 2004, Lilja, 2012). Det som informanten menar kan göras är att 
behålla de befintliga hyresrätter som finns idag (IP Stockholm). Hos Göteborgs stad, Malmö 
stad och Uppsala stad framkommer å andra sidan en ambition om att bibehålla delar av 
befintliga beståendet av hyresrätter, just eftersom nyproducerade hyresrätter tenderar att vara 
kostsamma att bo i (IP Göteborg, IP Malmö, IP Uppsala). För att främja blandat boende 
menar därför planerarna från Malmö och Göteborg att det viktigt att ha kvar en viss del 
äldre hyresrätter som har en bruksvärdeshyra så att även lägenheter med lägre hyresnivåer 
finns kvar och är tillgängliga för socioekonomiskt svaga invånare (IP Göteborg, IP Malmö) 
Även Uppsala menar att de har som ambition att bibehålla och till och med öka andelen 
hyresrätter som finns i dagens läge (IP Uppsala). Där skiljer sig Stockholms förhållningssätt, 
där varierar andelen hyresrätter över kommunens stadsdelar och skillnaderna är stora mellan 
inner- och ytterstad. Andelen hyresrätter i innerstaden ligger på runt en tiondel i Stockholm, 
vilket är lågt i jämförelse med andra kommuner i studien som har ett allmännyttigt bestånd 
på mellan 30-50%. Från Stockholm stad sida verkar inte heller finnas särskilt goda incitament 
för att främja fler hyresrätter i innerstaden, eftersom marknadspriserna kommer driva upp 
hyrorna och marknaden kommer vilja att de omvandlas till bostadsrätter. Informanten 
menar att det även finns en rättviseaspekt i att låta den ekonomiska marknaden styra över 
vilka som har tillgång till bostadsmarknaden. Detta visar än en gång tecken på att Stockholm 
stad bedriver en planering som inte gynnar den socioekonomisk blandning i kommunens 
centrala delar, vilket även försämrar möjligheterna för de uttalade ambitionerna om ökad 
integration (IP Stockholm).  
 
”… Samtidigt kan man säga att innerstaden är väldigt attraktiv och folk är beredda att betala ganska 
mycket pengar, så möjligheten att göra något annat är väldigt begränsad. Så även om vi skulle gå in och 
bygga hyresrätter så kommer för eller senare ett tryck på en omvandling eftersom det finns ett värde som man 
är intresserad av. Så rent ekonomiskt är det svårt att komma åt de här områdena som är väldigt attraktiva. 
Då är det bättre att folk betalar vad det är värt, det är också en slags rättvisa, än att sitta med en billig 
hyresrätt i innerstaden som egentligen är värd mycket mer på marknaden är inte heller särskilt rättvist.” (IP 
Stockholm).  
 
Vidare menar de intervjuade planerarna i Stockholm stad att det handlar mer om i vilken takt 
som segregationen ska accepteras. Samtidigt framkommer att omvandling av hyresrätter 
sedan förra mandatperioden inte längre är något som tillåts i Stockholms innerstad, vilket 
tyder på oklara besked (IP Stockholm).  
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”Det är ju att behålla de hyresrätter vi har, för de är ju per definition billigare än de nyproducerade 
hyresrätterna det är en tidsfråga. Med tiden kommer de också försvinna eller förvandlas, de handlar om 
vilken takt man accepterar en sådan segregation. Det är så starka krafter som det handlar om så att det är 
inte så att jag tror att man bryter, utan mer vilken takt jag tror att man tillåter dem.” (IP Stockholm).  
 

4.3.2. Nybyggnation  
Blandning som en planeringsstrategi genom nybyggnation beskrivs både i översiktsplaner 
och framkommer i intervjuer med planerare. I översiktsplanerna beskrivs blandning i 
städerna uppnås genom komplettering/tillbyggnad av olika slag. Komplettering av 
homogena områden omfattar ett tillägg eller uppblandning av hustyper, lägenhetsstorlekar 
och upplåtelseformer (Malmö ÖP, 2012: 18, 29, 69, Uppsala ÖP, 2010: 43, 69).). Sålunda 
främjande av den fysiska bostadssammansättningen (Holmqvist, 2009), som diskuterats 
tidigare. För Uppsalas del, för att sträva mot en blandad stad så bör komplettering av 
bostäder ske för att uppnå en blandad stad på kvartersnivå så ska bostäder planeras i de delar 
de saknas(Uppsala ÖP, 2012: 43). För främjande av variation och mångfald förespråkas även 
komplettering med hustyper, upplåtelseformer och lägenhetstyper (Uppsala ÖP, 2012:69).  

”I samband med omvandlingar och förändringar i stadskärnan bör, för att åstadkomma en blandad stad på 
kvartersnivå, alltid prövas att införliva bostäder i de delar där sådana saknas. ” (Uppsala ÖP, 2012: 43).  

”Variation och mångfald eftersträvas genom funktionsblandning samt genom komplettering med hustyper, 
upplåtelseformer och lägenhetstyper som är underrepresenterade på orten eller i stadsdelen.” (Uppsala ÖP, 
2012:69).  

Även Malmö beskriver att blandning av hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer 
eftersträvas i samtliga stadsdelar och ska ske genom komplettering av ensidiga områden för 
att skapa goda boendemiljöer med bredare utbud (Malmö ÖP, 2012: 18, 29, 69). Men det 
handlar också om att komplettera med funktioner som saknas, t.ex. arbetsplatser i 
bostadsområden (Malmö ÖP, 2012: 69). För Göteborgs kommun betonas också att 
komplettering i form av blandning av bostadstyper, funktioner och verksamheter i befintlig 
såväl som föreslagna områden (2009: 38, 54, 62-63, 65, 86, 109, 118), som uppmuntrar en 
vistelse i staden för alla typer av människor och motverkar segregation.  

”Befintliga och föreslagna bebyggelseområden ska tillåta stor variation av funktioner och uttryck. Strävan är 
att motverka boendesegregationen genom att komplettera i stadsdelen med det som saknas. Ambitionen att 
skapa möjligheter att variera upplåtelseformer, bostadsstorlekar, funktioner m.m. syns på kartan genom 
flexibilitet i markanvändningen i kategorin bebyggelseområde. En blandad bebyggelse med avseende på 
funktion, innehåll, form, pris m.m. är liksom trygghetsaspekterna återkommande i de områdesvisa 
strategierna.” (Göteborg ÖP, 2009: 86). 
 
I likhet med planerarna från Göteborgs stad och Linköping kommun uttrycker planeraren 
som representerar Malmö stad, att komplettering med annan upplåtelseform eller hustyp i 
homogena områden förslås ofta ske genom förtätning. Dessa förtätningsstrategier beskrivs 
framförallt vara ritade mot miljonprogramsområden (IP Göteborg, IP Linköping, IP Malmö) 
men även att gå in i mer välbärgade områden och komplettera i vissa fall (IP Linköping).  
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En viktig aspekt att urskilja beträffande nybyggnation är vilken slags mark det rör sig om. 
Planeraren från Uppsala kommun gör en distinktion mellan kommunal och privatägd mark, 
där hen menar att det är lättare att uppnå blandat boende på kommunal mark i och med att 
kommunen och planerarna har större inflytande över marken och kan styra fördelningen av 
hustyper, lägenhetsstorlekar och hur upplåtelseformer ska se ut. När det sedan är frågan om 
privat mark har byggherrarna mer makt över utfallet och det är svårare att styra, vilket 
informanten är medveten om leder till begränsningar för inflytande över val av hustyper, 
lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer (IP Uppsala).  Liknande beskriver Stockholm stad 
begränsningar i påverkan för nybyggnation i och med de privata aktörernas inflytande i 
många av deras stadsbyggnadsprojekt (IP Stockholm).  
 
En annan aspekt som åter uppkommer i fråga om nybyggnation är kostnadsfrågan. Under 
rubriken ”Variera utbudet av bostäder i hela staden” beskrivs i Stockholm stads översiktsplan en 
strävan av ett variationsrikt utbud ska uppnås genom att verka för att intressera byggherrar 
att satsa på olika upplåtelseformer och bostadstyper samt att försöka hitta åtgärder för att 
pressa bygg- och boendekostnaderna (Stockholm ÖP, 2010: 23). Här betonas alltså olika 
fysiska aspekter av blandat boende, men ansvaret läggs framförallt på byggherrarna i fråga 
om att få ner bostadskostnaderna. Detta indikerar, som framkommit i intervjun, att 
nyproducerade lägenheter ofta är kostsamma, vilket är problematiskt i ambitionen för 
blandat boende. Särskilt i fråga om hyresrätter så beskrivs hyresrätterna i centralt belägna 
områden i innerstaden att få höga hyror (IP Stockholm).  
 
”Att bygga billiga bostadsrätter är en bra idé men det är svårt att få det att fungera. Även om man bygger 
hyresrätter så blir det väldigt dyra hyror. Ja det blir väldigt dyra hyror. Det har vi sett exempel på när de 
kommunala hyresrättsbolagen bygger på Södermalm så blir det väldigt dyra hyror, (vi) vet inte varför det har 
blivit så högt, men det har det blivit i nybyggnad. ”(IP Stockholm).  
 
Malmös planerare påtalar i likhet med Stockholms att det finns begränsade resurser att 
blandade upplåtelseformer pga. att nyproducerade hyresrätter blir dyra. Dock menar 
planeraren från Malmö stad att hyresrätterna måste ses som en långsiktig investering som blir 
billigare med tiden (IP Malmö).  
 
”Vi försöker komplettera, dels i miljonprogramsområden som är dominerade av hyresrätter. Kompletterar 
genom att lägga till radhus och lite bostadsrätter för att få in lite annan typ av befolkning där. Sedan kan det 
vara att man försöker få in hyfsat billiga bostäder i andra delar av staden som är mer välbärgade. Man 
försöker ha en blandning av projekt av upplåtelseformer, försöker få in hyresrätter. Våra medel är lite 
begränsade för att kunna göra det. För nyproduktion blir ju nästan alltid dyrt, så det är snarare på sikt att 
man ser att hyresrätter blir billigare med tiden. (IP Malmö). 
 

4.3.3. Styrmedel och planeringsnivåer 
I översiktsplanerna framkommer inga förslag på verktyg för att implementera ambitioner om 
blandat boende på kommunal nivå. I intervjuerna nämns områdesplanering/fördjupad 
översiktsplanering av samtliga planerare som den nivå som mest effektivt behandlar sociala 
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aspekter i stadsutvecklingsprojekt, eftersom det är en lämplig nivå eftersom de ger lite större 
grepp än detaljplaner när det handlar om att blanda verksamheter eller boende (IP Göteborg, 
IP Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala).  
 
”… program/områdesplaner är en väldigt bra nivå för att jobba med de här frågorna. Det är det. För att, 
ja just en lämplig nivå att titta på det här med komplettering av befintliga hustyper. Då får man ett lite 
större grepp om hur man ska blanda.” (IP Linköping).  
 
De verktyg som uppmärksammas under intervjutillfällena är markanvisning och social 
konsekvensbeskrivning. Samtliga informanter beskriver att de arbetat med dessa verktyg, 
men vissa kommuner mer än andra. Göteborg verkar vara den kommun som nyttjat sociala 
konsekvensbeskrivningar flitigast, vilket indikeras av andra intervjuer (IP Malmö, IP 
Linköping). Göteborg är även den kommun som mest ingående beskriver sociala 
konsekvensbeskrivningar som ett viktigt verktyg för att arbeta med frågor om social 
mångfald och blandat boende på alla nivåer. Det är därför det är ett användbart verktyg 
eftersom den är utformad efter en uppdelning på byggnad av plats, närmiljö, stad och region 
och således täcker in regionala, kommunala och lokala planeringsaspekter. Planeraren från 
Göteborgs stad beskriver synen på planeringssystemet som uppbyggt där de olika nivåerna 
ska haka i varandra som kuggar i ett hjul. Genom att använda av sociala 
konsekvensbeskrivningar menar planeraren att försöker kommunen uppmärksamma detta 
(IP Göteborg).  
 
Flera informanter, Stockholm, Linköping och Göteborg, beskriver att Sociala 
konsekvensbeskrivningar inte har samma status som miljökonsekvensbeskrivningar eller 
andra tekniska utredningar och enbart används i special fall (IP Göteborg, IP Linköping, IP 
Stockholm). De ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekterna tenderar ofta att få mer 
utrymme genom en större arsenal av undersökningsverktyg.  
 
… det kan kantra över på tekniska undersökningar att göra det alltså man gör geologiska undersökningar, 
tekniska undersökningar, riskundersökningar, luftkvalitetsnormer - det tar aldrig slut. Medan de sociala 
undersökningarna är ju färre. Det är ju inte alls lika utvecklat idag än så länge, vad gäller metoder för att 
jobba med de frågorna. (IP Stockholm).  
 
 
Ytterligare ett verktyg för blandat boende som diskuteras under flera intervjuer är 
markanvisning, vilket är ett slags avtal där kommunen har möjlighet att ställa krav på 
exempelvis fördelningen av upplåtelseformer (IP Göteborg, IP Linköping, IP Stockholm, IP 
Uppsala). I Stockholm stad används det i fråga om blandat boende främst på kommunal 
mark (IP Stockholm).  
 
”På stadens mark kan staden naturligtvis välja om man ska markhänvisa för bostadsrätter eller hyresrätter, 
det är ett verktyg man har när det gäller styrning. Det gör ju staden.” (IP Stockholm) 
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”Markanvisning är ett sådant redskap som vi har. Staden äger mycket mark, så kan man i 
markanvisningsskedet styra vem som ska få bygga.” (IP Göteborg)  
 
Beträffande markanvisning framkommer i intervju med planerare från Göteborg stad att de 
för tillfället arbetar med två pilotprojekt, där ett av kriterierna som ställs upp i 
markanvisningen är att 25 % av beståndet ska utgöras av hyresrätter med billigare hyra. Idag 
är det vanligt med en hyra på 2000kr/kvm medan dessa skulle byggas för 1400kr/kvm. 
Problemet med dessa projekt har dock varit att politikerna vill reglera framtida 
hyreshöjningar, så att de inte eskalerar, för det skulle motverka det ursprungliga syftet att 
bygga billiga hyresbostäder. Det finns ännu ingen lagstiftning eller avtal som kan säkra detta 
och därför ligger nu förhandlingarna stilla (IP Göteborg). Detta projekt tyder i alla fall på att 
Göteborg ligger i framkant när det gäller att arbeta för strategier för att planera för billiga 
hyresrätter och således värna om blandat boende med avseende ekonomiska aspekter. Dock 
visar detta exempel även på att markanvisningar kan bli begränsade i och med att de i detta 
fall inte omfattat krav på att hålla hyresnivåerna låsta under en längre tid, vilket byggherrarna 
inte tagit med i beräkningen och därför har svårare att finansiera projektet och byggstarten 
har skjutits på framtiden.  
 
Att de goda intentionerna att försöka blanda upplåtelseformer försummas eller stöter på 
problem trots krav på detta i markanvisning, är även något som beskrivs i Linköpings 
kommun. Där berättar planerare om en erfarenhet av ett planeringsprojekt centralt beläget i 
kommunen, där det i markanvisningen bestämt att det skulle byggas en viss andel hyresrätter. 
Men när bygget skulle dra igång så vägrade byggherrarna sätta spaden i marken eftersom de 
inte ville gå med förlust och istället byggdes enbart bostadsrätter på marken. Så även om 
ambitionerna om att sträva efter blandat boende fanns från kommunens sida med avseende 
på olika upplåtelseformer, så fick detta frångås för att de ekonomiska kalkylerna skulle gå 
ihop (IP Linköping). Finansiella begränsningar är även ett tema som uppkommer i ytterligare 
en intervju med Stockholm stad, där det framkommer att det mycket ligger på den enskilda 
projektledaren att se till att markförsäljningen fungerar och budgeten till projekt går ihop. 
Dessutom tenderar stora projekt att ha mer flexibilitet och är lättare att andra aspekter än 
den ekonomiska vinsten får utrymme. En annan begränsning som uppmärksammas från 
planerarna från Stockholm stad är att det går inte att flytta över pengar från stadens allmänna 
kassa till mindre projekt som skulle behöva mer insatser (IP Stockholm) 
 
”Det är ofta något som lyfts fram som ett systemfel i staden, att vi har svårt att flytta pengar från stadens 
allmänna kassa till projekt där vi tycker att det verkligen skulle behövas. Varje projekt har en budget för 
sitt lilla område och den budgeten ska gå ihop, mer eller mindre. Och gör den inte det, får man tänka om. … 
Där är stadens system ganska stelbent. ” (IP Stockholm).  
 
Ytterligare ett styrmedel som uppmärksammas av två kommuner (IP Göteborg, IP 
Stockholm) är budgeten och budgetmålen. I detta styrmedel beskrivs social hållbarhet, vilket 
indirekt omfattar frågor om blandat boende. Dessutom är investeringsstrategin är ofta där 
det står om vad för riktvärden som gäller för andelen hyresrätter och bostadsrätter i 
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kommunen (IP Göteborg, IP Stockholm). Planeraren från Göteborg påpekar även att det 
fram till ca fem år sedan även fanns även ett annat styrmedel ett s.k. tomträttsavtal, men det 
har försvunnit nu till följd av EU:s konkurrenslagstiftning. Tomträttsavtalet innebar enligt 
informanten att om det skulle byggas hyresrätter, då fanns inget krav på att köpa marken, 
utan kommunen fick arrende på marken så att då var det möjligt att sätta lägre pris (IP 
Göteborg).  
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Sammanfattande analys del 4.3. 

Ombildning av upplåtelseformer 
Diskussioner om ombildning förekommer inte i någon granskad översiktsplan. I intervjuerna 
påtalas det både som en strategi för att främja blandat boende företrädesvis genom att delar 
av hyresrättsbeståndet omvandlas i ett homogent område. Här återkommer argumentet som 
diskuterades i avsnittet om jämlikhet om att detta ska bidra till möjligheter boendekarriär 
genom att skapa billigare alternativ till nyproducerade bostadsrätter (IP Göteborg, IP 
Stockholm, IP Uppsala). Detta menar Stockholm stad även kan medföra en högre stabilitet i 
området i och med att exempelvis barnfamiljer har råd att bo kvar i området men i en 
bostadsrätt (IP Stockholm). Migrationsstabilitet är även ett argument som tidigare i historien 
använts för att förespråka blandat boende (Sarskassian, 1976, Holmqvist, 2009). Dessutom 
förekommer det som tidigare nämnts i samband med jämlikhet som ett argument för tidigare 
svensk forskning på blandat boende (Holmqvist, 2009). Emellertid bygger denna strategi på 
att målgruppen ändå är ekonomiskt resursstark och har möjlighet att köpa en bostad, vilket 
gör att den inte gynnar ekonomiskt resurssvaga grupper och etniskt integration och därför 
inte kan hävdas vara en särskilt god strategi för att främja blandning i fråga om blandad 
befolkningssammansättning.  
Ombildning av upplåtelseform kan leda till gentrifiering som i sin tur eldar på befintliga 
segregationsmönster genom gentrifiering (Lilja, 2012), något som även bekräftas av 
forskning på internationell nivå (Randolph et al, 2004). För Stockholm stads planerare 
medger de å ena sidan att detta kommer bidra till negativa effekter i forma av social 
exkludering, samtidigt som de ekonomiska krafterna beskrivs som svåra att stå emot och det 
därför handlar mer om vilket takt segregationen accepterar breda ut sig (IP Stockholm). En 
tolkning av detta kan vara att planerarna är tvetydiga i sin förhållningsätt och har en något 
uppgiven inställning till möjligheterna att påverka segregationen. En av planerarna från 
Stockholm menar även att det finns en rättviseaspekt i att låta marknaden styra över vilka 
som får tillgång till bostadsmarknaden (IP Stockholm), vilket tyder på en ekonomiskt driven, 
nyliberalistisk planering där socioekonomisk blandning inte gynnas (Zukin, 1995). 
En motsatt strategi till ombildning är istället att behålla befintligt hyresrättsbestånd, vilket 
framkommer i majoriteten av intervjuerna (IP Göteborg, IP Malmö, IP Stockholm, IP 
Uppsala), med det återkommande argumentet att nyproducerade bostäder, i detta fall 
hyresrätter, tenderar att få höga boendekostnader (IP Göteborg, IP Malmö, IP Uppsala). 
Även här sticker Stockholm stad ut, där hyresbeståndet i innerstäderna har en andel som är 
10-20% lägre än de flesta av de andra kommunerna.  
 
Nybyggnation 
I översiktsplanerna förekommer som tidigare nämnts strategin att fokusera på den fysiska 
aspekten av blandat boende genom att komplettera homogena områden med  
av hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer (Malmö ÖP, 2012: 18, 29, 69, Uppsala 
ÖP, 2010: 43, 69). Dock handlar det även om beskrivning av komplettering genom 
funktonsblandning (Malmö ÖP, 2012: 69, Göteborg ÖP, 2009: 38, 54, 62-63, 65, 86, 109, 
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118), vilket ska ske genom förtätning framförallt av mer perifera områden med 
miljonprogramskaraktär (IP Göteborg, IP Linköping, IP Malmö). Dock diskuteras inte 
svårigheterna med nybyggnation att det är kostsamt och tidskrävande (Holmqvist, 2009). 
Detta framkommer dock i några intervjuer där kostnadsfrågan för hyresrätter påtalas i fråga 
om att främja blandat boende både av Stockholm stad och Malmö stad. Skillnaden är att 
planeraren från Malmö beskriver det som en långsiktig investering som bör bli billigare med 
tiden (IP Malmö). Frågan är dock om det stämmer idag när gamla lägenheter i attraktiva 
lägen ofta har höga hyreskostnader pga. läget, och om det mot förmodan stämmer så rör det 
sig om en lång tid innan de är tillräckligt slitna för att rubriceras som billiga lägenheter.  

I intervjuerna framkommer inte oväntat även skillnad mellan strategier för kommunal och 
privatägd mark, där det sistnämnda är svårare att styra blandningen eftersom fler aktörer är 
involverade (IP Stockholm, IP Uppsala). I Stockholm stads översiktsplan påtalas just denna 
problematik, där kommunen uppmanas sträva efter att pressa bygg- och boendekostnader, 
vilket i förlängningen kan bidra till ett mer variationsrikt och blandat utbud (Stockholm ÖP, 
2010: 23). Byggherrarna verkar således ha för stort inflytande över de ekonomiska aspekterna 
och kommunen är i behov av att öka sitt inflytande för att pressa boendekostnaderna och 
således värna om socioekonomisk blandning.  

 
Styrmedel och planeringsnivåer 
I översiktsplanerna diskuteras som sagt inte verktyg för blandat boende. Den planeringsnivå 
som betraktas som mest effektiv för att behandla blandat boende är enligt samtliga 
informanter att områdesplanering/fördjupad översiktsplanering eftersom det ger utrymme 
för lite mer detaljer än i översiktsplan men ändå omfattar ett större område än vad än 
detaljplan brukar riktas in på, vilket är lämpligt i samband med blandat boende som ofta sker 
på kvartersnivå (IP Göteborg, IP Linköping, IP Malmö, IP Stockholm, IP Uppsala). Dock 
kan det vara värt att påpeka att en detaljplan sällan hanteras enskilt, utan i samspel med 
andra detaljplaner, vilket gör att planering på detaljplanenivå även kan omfatta blandning på 
en större geografisk nivå. Detta innebär att även detaljplanenivå kan vara en betydelsefull 
planeringsnivå för att påverka strävan mot blandat boende och ökad mångfald. Men detta 
påtalas inte av någon av de intervjuade planerarna.  
 
Kommunens budget är även ett styrmedel eller verktyg som påtalas av några 
planerarrepresentanter, i och att med att den genom investeringsstrategin anger riktvärden 
för andelen hyresrätter och bostadsrätter i kommunen (IP Göteborg, IP Stockholm). Dock 
är det som sagt enbart riktvärden, vilket gör att de inte alltid efterföljs utan det enskilda fallet 
omständigheter är tongivande.  
 
Social konsekvensbeskrivning är också ett verktyg för att verka för blandning som 
diskuterades av samtliga informanter. Fördelarna uppges av informanterna vara att den kan 
arbeta med blandning på olika planeringsnivåer, så att ett helhetsperspektiv där alla nivåer 
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beaktas vilket kan vara fördelaktigt i arbetet med integration av en hel stad (IP Göteborg, IP 
Linköping). Dock är uppfattningen bland majoriteten av informanterna att sociala 
konsekvensbeskrivningar inte har samma status som exempelvis 
miljökonsekvensbeskrivningar och andra tekniska utredningar. Att Social 
konsekvensbeskrivningar behöver användas mer frekvent och vid tidiga skeden i planeringen 
är en slutsats som även framkommer inom den svenska forskningen på blandat boende 
(Rosentall, 2010: 202, Liot, 2014: 240-241). 
 
Ett annat verktyg eller styrmedel som diskuteras är markanvisning (IP Göteborg, IP 
Linköping, IP Stockholm, IP Uppsala). Berörande markanvisning arbetar Göteborg med ett 
pilotprojekt som ämnar främja socioekonomisk blandning genom att bygga nya hyresrätter 
med billigare hyra. Men projektet har stött på problem och står stilla pga. att krav på 
bibehållen hyresnivå inte skrivits in i avtalen, vilket tyder på att ambitionerna i 
marknadsanvisningarna kan bli begränsade för att de ekonomiska aspekterna inte går ihop. 
Finansiella begränsningar är även ett tema som uppkommer i Linköping kommun och 
Stockholm stad, vilket kan resultera i att hyresrätter byggs eftersom det inte gynnar de 
ekonomiska kalkylerna, särskilt i fråga om mindre exploateringsprojekt (IP Stockholm). Ett 
tidigare existerande styrmedel som kunde motverka detta var tomträttsvaltalet, i och med att 
kommunen fick arrende på marken så att då var det möjligt att sätta lägre pris på marken och 
det därför var lättare att bygga hyresrätter (IP Göteborg).  
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5. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer undersökningens resultat och analys lyftas till en mer generell nivå, 
där diskussion kring de resonemang som först kommer redovisas är organiserade efter de tre 
frågeställningarna som presenterades i inledningskapitlet. Därefter kommer en avslutande 
sammanfattning av de mest centrala slutsatser som framkommit i diskussionen.  
 

5.1.  Hur förstås och formuleras blandat boende i kommunal 
översiktsplanering idag? 

Fysiska och sociala aspekter  
Utifrån undersökningens resultat och analys är det möjligt att dra slutsatsen att de fysiska 
aspekterna av begreppet blandat boende är mer förankrade än de sociala aspekterna. En 
förklaring till detta kan ligga i att de fysiska åtgärderna mer konkret mätbara än mer luddiga 
begrepp som t.ex. etnicitet eller klass, vilket de sociala aspekterna åsyftar. Etnicitet kan även 
vara ett begrepp som kan betraktas som politiskt laddat, särskilt i en tid där högerextrema 
vindar åter blåser i politiken, vilket kan vara en av orsakerna till att det inte skrivs om i 
översiktsplaner och varför planerare inte för det på tal lika obesvärat som fysiska aspekter, 
exempelvis upplåtelseformer. Emellertid förekommer beskrivning av etniska aspekter i 
översiktsplanerna där det handlar om beskrivning av positiva effekter av mångkulturella 
möten. Även skildring av andra sociala aspekter som ålder, hushållssammansättning och 
utbildningsnivå förekommer, med tanken att planeringen ska rikta sig mot missgynnade 
grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. I det skrivna materialet är en 
slutsats att Malmö och Göteborg är de kommuner som mest frekvent och djupgående 
behandlar de sociala aspekterna genom begreppen social balans och blandad 
befolkningssammansättning. Detta är anmärkningsvärt eftersom det utgör en väsentlig del av 
de sociala aspekterna av idealet blandat boende.  
Ytterligare en slutsats beträffande de sociala aspekterna av blandat boende, är att det 
framförallt är de socioekonomiska aspekterna som ligger i fokus för planerarnas förståelse 
och planeringsagenda. Inom socioekonomin är det tydligt att upplåtelseformer, i synnerhet 
med inriktning på hyresmarknaden utgör en tydlig brännpunkt i diskussionen om blandat 
boende. I samband med detta uppkommer även diskussioner om införande av social housing 
som ett alternativ för att skapa billigare bostäder. Å ena sidan påtalas även större inflytande 
på detaljplanenivå genom förslag om att skriva in strategier som reducerad hyra i 
detaljplaner, å andra sidan efterlyses större inflytande från statlig nivå att kunna 
subventionera vissa projekt och återfå den position som bostadsdepartementet tidigare hade 
innan det avskaffades.  
 
Offentliga rum, funktionsblandning, förtätning 
En annan slutsats som framkommer av undersökningen är att blandning på en större skala 
än kvartersnivå, betraktas av planerarna, att ske framförallt i offentliga rum. Uppfattningen 
är också att blandningen på stadsdelsnivå ofta ska ske genom funktionsblandning och 
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förtätning, vilket förmodas leda till möten och uppkomst av en blandad 
befolkningssammansättning. Dock framkommer vetskap hos planerarna om potentiella 
motstående intressen i att främja förtätning i samband med strävan efter att skapa blandat 
boende, speciellt i fråga om byggande av andra hustyper i innerstadsmiljöer där 
marknadsvärdet gör flerbostadshus till det prioriterade alternativet för att på bästa sätt 
hushålla med den eftertraktade marken.  
 
Fokus på perifera, socioekonomiskt svaga områden 
Utifrån uppdelningen mellan innerstad- och ytterstadsområden, är en slutsats av studien, att 
planerarna från Stockholm stad, i tal om blandat boende framförallt fokuserar på perifera, 
socioekonomiskt svaga områden. Detta är dock inte uppfattningen i Linköpings kommun, 
där även komplettering av homogena socioekonomiskt starka områden hävdas kunna ske. 
Min hypotes är ändå att inställningen som råder i Stockholm stad kommer öka bland andra 
kommuner i takt med att segregationen ökar. Förmodligen utgör dessa processer ett led i en 
större bild där rådande stadsbyggnadsideal är en motreaktion på de negativa aspekter som 
funktionalismen förde med sig, vilket ofta ägde rum i perifera delar av staden.  
 

5.2 Vilka effekter förväntas blandat boende medföra?  
Sammantaget förmodas blandat boende medföra ett antal effekter uppdelade på sex stycken 
teman: social hållbarhet, social mångfald, trygghet, tolerans och tillit i offentliga rum, 
integration och segregation och jämlika möjligheter.  
 
Social hållbarhet 
Social hållbarhet är ett begrepp som av planerarna betraktas som luddigt och svårdefinierat, 
vilket märks i en bristfällig beskrivning av dess innebörd och förväntade effekter. Dock 
förekommer beskrivning av ekologisk och ekonomiska hållbarhetsaspekterna, vilket 
indikerar att framförallt den ekonomiska hållbarheten prioriteras exempelvis genom fokus på 
produktionsmål av bostäder. Detta bekräftar tidigare forskning på blandat boende, särskilt i 
Stockholms fall. En slutsats är därför att social hållbarhet tenderar att vara bristfälligt 
beskriven i svensk kommunal planering vilket indikerar att planerare finner begreppet 
svårhanterligt.  
 
Vid tillfrågan finns en generell uppfattning bland planerarna att social hållbarhet betraktas 
som en långsiktig strävan efter jämlik och rättvisa levnadsförhållanden för samtliga 
medborgare i kommunen oavsett ursprung, uppväxt, livsstil eller tidigare förutsättningar och 
erfarenheter m.m. Dock finns skillnader i vilka aspekter som planerna väljer att betona, 
exempelvis jämlika valmöjligheter i ett fall respektive segregation i ett annat fall, vilket stärker 
uppfattningen om social hållbarhet kan betecknas som ett luddigt begrepp.  
 
Malmö stad är den kommun som skriver mest djupgående och frekvent om social hållbarhet 
och belyser tydligast fysisk planering som ett viktigt instrument för att främja dess 
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utveckling. Men det förekommer även beskrivningar i Linköpings översiktsplan.  
Dokumentstudien visar att social hållbarhet beskrivs i termer av mångfald, 
integration/segregation, inkludering och trygghet, vilket bekräftar tidigare forskning på 
blandat boende utifrån aspekten varierad befolkningssammansättning. Malmö stad använder 
även begreppet kulturell hållbarhet i samband med beskrivning av social hållbarhet, vilket 
omfattar en tolerant inställning till ett brett utbud av traditioner och värderingar. Detta 
förmodas bidra till ökad kreativitet och gemenskap vilket stödjer tidigare teorier om bladat 
boende. En slutsats är att social hållbarhet förväntas leda till positiva effekter i fråga om 
integration, inkludering, tolerans, kreativitet, gemenskap och trygghet, vilket bekräftar 
samhörigheten med begreppet blandat boende och andra relaterade begrepp.  
 
 
Social mångfald  
Social mångfald omfattar ambitionen om en blandad, heterogen befolkningssammansättning. 
Som noterades redan i den första frågeställningen, så beskrevs framförallt de 
socioekonomiska aspekterna av begreppet men även etniskt ursprung. Malmö stad och 
Stockholm stad var de kommuner som beskrev sig själv som blandade med stor social 
mångfald, medan de andra kommunerna fokuserade mer på eventuella brister som rådde i 
fråga om befolkningssammansättning. Dock var samtliga planerare överens om att social 
mångfald för med sig många positiva effekter. En slutsats är att uppfattningen bland 
planerarna i de granskade kommunerna är att en mer varierad befolkning bidrar till ökad 
förståelse och tillit, vilket i sin tur förväntas medföra färre konflikter. Därtill förmodas den 
sociala mångfalden leda till ökad problemlösningskapacitet där staden beskrivs fungera som 
en smältdegel som bidrar till kulturellt utbyte, vilket kan ses som medicin mot 
främlingsfientlighet. Även dessa teorier stödjer tidigare planeringsteorier om hur offentliga 
rum bidrar till gemenskap och kulturella utbyten. En slutsats av detta är att uppräknandet av 
önskvärda aspekter, implicit beskriver en motbild av en rådande otrygghet, osäkert och social 
uppdelning som leder till ökad främlingsfientlighet och kulturkrockar.  
 
Trygghet, tolerans och tillit i offentliga rum 
Förutom strategier att blanda boende avgränsat till kvartersnivå och boendemiljö, så är en 
slutsats att social mångfald och blandning även förväntas uppstå i samband med hög 
tillgänglighet till offentliga miljöer, där människor tillbringar en del av sin vakna tid. Stor vikt 
läggs vid att möten och exponering för andra människor ska bidra till öka upplevelsen av 
trygghet, tillit och sociala kontakter som på sikt förmodas bidra till integration. Detta ska 
även ske i samband med funktionsblandning som förväntas generera en mångfald av 
människor med olika ärenden som rör sig i staden över dygnet.  
Det nordiska klimatet och umgängessättet är dock faktorer som kan tänkas påverka det 
offentliga rummets verkningsgrad som inte påpekas i översiktsplanerna. En slutsats kan 
därför vara att det finns en övertro till vad de offentliga rummens kapacitet att genera social 
mångfald i staden.  
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Ytterligare en tänkvärd aspekt som framkommer är att planerarna riktar olika förväntningar 
mot de offentliga rummen beroende på var är belägna, där det framförallt är i innerstaden 
som den sociala mångfalden förväntas ske. Detta indikerar en skillnad på status på offentliga 
rum, som inte adresseras i översiktsplanerna. En slutsats är därför att integration och social 
mångfald oproblematiserat förväntas ske i innerstäderna, vilket motverkar potentiella 
ambitioner att bryta stigmatisering av perifera, segregerade områden.  
 
En annan problematik som uppmärksammas av Malmö stad och Uppsala kommun är 
kommersialiseringen av offentliga rum, vilket kan bidra till exkludering och utanförskap för 
socioekonomiskt svaga grupper, teorier som finns stödda i forskningslitteraturen. Planerarna 
från Stockholm stad upplever dock att socioekonomiskt svaga grupper istället kan vistas i 
grönområden. En slutsats är därför att offentliga rummets begränsade möjligheter till att 
bidra till social mångfald, delvis är förankrad hos några kommuner men inte hos alla.  
 
Integration och segregation  
En återkommande förhoppning i denna studie är att integration ska resultera i ökad tillit, 
tolerans, trygghet och minska utanförskap, samtidigt som dessa effekter även ska genera 
integration. En slutsats är därför att integration förväntas bidra med ett dynamiskt 
förhållande, där integrationen förmodas bidrar med effekter som tillit, tolerans, trygghet 
samtidigt som dessa effekter tvärt emot förväntas leda till integrationseffekter.   
Andra begrepp som framkommer i samband med integration i denna studie är tillgänglighet, 
bryta fysiska barriärer och sammankopplande av stadsdelar. Detta indikerar förekomsten av 
både mentala och fysiska aspekter av integration, segregation och exkludering. Den mentala 
segregationen är ofta negativa föreställningar av platser som kan bidra med att områden 
betraktas som oattraktiva och förknippas med utanförskap, med andra ord en slags 
stigmatisering. Den mentala segregationen beskrevs enbart i Malmö stads översiktsplan, 
vilket indikerar att fysiska aspekterna av segregation får mer utrymme i beskrivningen av 
fenomenet. En slutsats av denna studie är således att de fysiska aspekterna av segregation 
överlag uppmärksammas mer frekvent än den mentala segregationen.  
Ytterligare en kommun som skiljer sig något i skildringen av segregationen är Linköpings 
kommun, som genom att lyfta fram ekonomiska och utbildningsbaserade aspekter belyser ett 
mer politiskt perspektiv på segregationen.  
 
Segregation beskrivs av undersökningen att döma framförallt i termer av homogena eller 
ensidiga bostadsområden, som i sin tur leder till homogen befolkningssammansättning. Även 
de offentliga rummen beskrivs kunna bidra med negativa konsekvenser för invånarna om de 
förefaller vara segregerade. En märkbar tendens är att segregation således beskrivs som en 
negativ och icke-önskvärd utvecklingstendens som ofta positioneras mot begreppet 
integration. En naturlig slutsats är därför att segregation framställs som en motbild till 
integration. Detta märks framförallt i Stockholm stads översiktsplan som aktivt valt att inte 
använda begreppet segregation, eftersom de vill fokusera på en positiv framtidsskildring. En 
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slutsats av detta är att en avsaknad av begreppet segregation i översiktsplanen kan bidra till 
att allvaret i den rådande och tilltagande problematiken förringas.  Ett annat begrepp som 
inte tillämpas i någon översiktsplan eller uppkommer i samtal med planerare är begreppet 
social exkludering, istället används termen utanförskap i beskrivning av oönskade effekter 
som segregation bidrar till.  
 
Även om segregationen över lag beskrivs som negativ finns även föreställningar om positiva 
aspekter som har att göra med valfrihet att bosätta sig med jämlikar med avseende på ålder, 
aktivitet eller inkomst t.ex. seniorboende, studentboende eller etnisk bakgrund, vilket 
förmodas leda till ökad trygghet och tillit. Detta kan grunda sig i en rädsla för det okända, 
med andra ord en viss främlingsfientlighet. En slutsats är att argumenten som lyfts fram i 
favör för segregationen, å ena sidan mynnar ut i samma slags önskvärda effekter som 
integration förväntas frambringa, och å andra sidan bidra till oönskade effekter som 
diskriminerande främlingsfientlighet.  
 
Jämlika möjligheter 
I studien över blandat boende är en observation att temat jämlikhet förekommer, i synnerhet 
i samband med beskrivning av integration eller segregation. Malmö stad är den kommun 
som beskriver jämlikhetsaspekten mest frekvent. Där betonas att alla invånare ska tilldelas 
samma levnadsvillkor oavsett social, etnisk, religiös eller sexuell bakgrund etc. detta förväntas 
åter medföra tolerans och kreativitet genom kulturella utbyten. En slutsats är därför att 
jämlikhet förväntas bidra till samma eller liknande aspekter som integration, social mångfald 
och social hållbarhet.  
 
Jämlika möjligheter omfattar även argument om valfrihet för invånare att kunna bosätta sig i 
många olika områden av staden genom att erbjuda en variation av bostadstyper i olika 
prisklasser, vilket även ska motverka socioekonomisk segregation i och med ett bredare 
utbud avseende bostadskostnader. Dock påtalas inget om etnisk segregation i samband med 
detta. En slutsats av denna valfrihetsinriktade strategi, är att den ämnar motverka 
socioekonomisk segregation, men brister i att adressera etnisk segregation. Vidare finns en 
uppfattning om att valfriheten även yttrar sig i möjlighet för boende att göra boendekarriär i 
den egna stadsdelen. Förespråkarna menar att det i samband med att nya bostäder byggs så 
ska det generera flyttkedjor som gör billigare befintliga bostäder tillgängliga för mindre 
bemedlade grupper. Denna strategi kräver dock att bruksvärdessystemet hålls intakt så att 
hyrorna hålls nere och att bostäderna inte omvandlas till bostadsrätter, för att vara verksam 
för att blandningen med avseende på socioekonomiska aspekter ska gynnas. En slutsats blir 
följaktligen att om bruksvärdessystemet hålls intakt, så är boendekarriär ett sätt som 
långsiktigt bidrar till socioekonomisk blandning.  
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5.3. Vilka strategier och verktyg förespråkas för att implementera 
målsättningar som strävar mot blandat boende?   
Undersökningen bekräftar tidigare forskning att det framförallt finns två strategier som 
diskuteras för implementeringen av blandat boende, vilka är ombildning av upplåtelseform 
och komplettering av homogena områden med nybyggnation av annan verksamhet, 
upplåtelseform eller hustyp.  
 
Ombildning av upplåtelseformer 
Beträffande ombildning omfattar det framförallt omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i 
homogena områden. Motivationen bakom strategin uppges framförallt vara att främja en 
ökad valfrihet att göra boendekarriär genom att skapa billigare alternativ till nyproducerade 
bostadsrätter. Detta förmodas även ge goda effekter i form av högre migrationsstabilitet så 
att ett hushåll kan flytta inom sitt befintliga bostadsområde. Dock går det att hävda att 
ombildning av hyresrätter till bostadsrätter är en strategi som inriktar sig mot en väldigt 
begränsad målgrupp som redan är ekonomiskt resursstark. Således gynnar denna strategi en 
enbart en begränsad del av befolkningen i fråga om socioekonomiska aspekterna av blandat 
boende, samtidigt som det inte har någon effekt i fråga om etiska aspekter. En slutsats är 
därför att ombildning av upplåtelseformer är en strategi som förespråkas av kommunerna 
för att sträva mot blandat boende, trots att det inte nämnvärt bidrar till blandad 
befolkningssammansättning.  
Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kan även leda till gentrifiering, som i sin tur har 
negativ inverkan på integrationens utveckling. Planerarna från Stockholm är medveten om 
dessa tendenser, men att det ligger en rättviseaspekt i att låta marknaden styra över vilka som 
får tillgång till bostadsmarknaden. Detta kan vara tecken på att det råder en nyliberalistisk 
planering där socioekonomiska aspekter av blandat boende inte beaktas. Relaterat till 
strategin om ombildning av upplåtelseform, förekommer även diskussioner om en motsatt 
strategi, nämligen att behålla befintligt hyresrättsbestånd för att skapa billigare alternativ till 
nyproducerade hyresrätter som tenderar att få höga hyror. Dock är denna strategi minst 
förankrad i Stockholm stad, som har 10-20% lägre allmännyttigt bestånd i 
innerstadsområdena än de andra kommunerna i studien. En slutsats är därför att Stockholm 
stad inte har värnat om de socioekonomiska aspekterna i blandat boende i och med att de 
låtit sälja ut en stor del av allmännyttan, vilket har ökat homogeniteten i innerstaden ur 
socioekonomisk synpunkt.  
 
 
Nybyggnation  
Den andra huvudsakliga strategin för blandat boende är, som påpekats innan, nybyggnation. 
I och med att nybyggnation är synlig både i dokumentstudierna och i intervjumaterialet, är en 
slutsats att nybyggnation är den strategi som mest använd och förankrad i fråga om 
implementering av blandat boende. Dokumentstudierna visar att det handlar dels handlar om 
komplettering av homogena områden med andra hustyper, lägenhetsstorlekar och 
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upplåtelseformer, och dels komplettering genom funktionsblandning och förtätning. 
Nackdelarna med att nybyggnation medför höga produktionskostnader lyftes fram av flera 
kommuner som hämmande för att tillgodose billiga lägenheter och en socioekonomisk 
blandning. Planeraren från Malmö menar att nybyggnationen dock bör ses som en långsiktig 
investering som kommer bli billigare med tiden. Dock omfattar detta förmodligen inte 
bostäder i centralt belägna stadsdelar eftersom marknadsvärdet driver upp kostnaderna för 
dessa bostäder oavsett ålder.  
Ytterligare en aspekt som behandlas är planerarnas begränsade makt att påverka blandat 
boende i och med att det ofta handlar om politiska beslut. En slutsats är därför att 
planerarna behöver starkare styrmedel och strategier att sätta emot de privata byggherrarna 
som verkar ha större inflytande över hur blandningen yttrar sig genom att de är tongivande i 
debatter kring bygg- och boendekostnader, vilket påverkar fysiska aspekter av blandat 
boende.  
 
 
Planeringsnivå, strategier och verktyg  
Angående planeringsnivåer är uppfattningen bland de intervjuade planerarna att  
Områdesplanering eller fördjupad översiktsplanering är mest effektiv i och med en högre 
detaljrikedom än en konventionell översiktsplan samtidigt som den ofta täcker ett större 
område än detaljplan brukar riktas in på, vilket är lämpligt i samband med arbetet med 
blandat boende. Om så är fallet bör undersökas genom framtida studier på fördjupade 
översiktsplaner.  
 
Apropå verktyg för blandat boende anses investeringsstrategin i kommunens budget vara ett 
sådant, där riktvärden för andelen hyresrätter och bostadsrätter i kommunen anges. Dock är 
det två andra verktyg som diskuteras mer djupgående av planerarna, vilka är markanvisning 
och social konsekvensbeskrivning. Markanvisning har använts för att främja socioekonomisk 
blandning och bygga hyresrätter med billigare hyra i Göteborg. Dessvärre har projektet inte 
rotts i hamn ännu eftersom krav på bibehållen hyresnivå inte skrivits in i avtalen och 
aktörerna är oense om hur finansieringen ska gå ihop. Även andra kommuner instämmer i 
beskrivningen av hur finansiella villkor och byggherrarnas jakt på vinst sätter begränsningar 
för bland annat blandning av upplåtelseformer i mindre exploateringsprojekt. En slutsats är 
därför att Göteborg ligger i framkant i ambitionerna att främja socioekonomisk blandning i 
och med satsningen på nyproducerade hyresrätter med lägre hyra. Emellertid tyder 
planerarnas berättelser om en nyliberal, vinstdriven planering där finansiella kalkyler ligger i 
fokus att en att markanvisningar som verktyg inte gett tillräckligt stöd för att hittills kunna 
försäkra att målsättningarna om blandat boende uppnås.  
 
Fördelarna med social konsekvensbeskrivning förmodas vara att det ger möjlighet att arbeta 
med blandat boende på olika planeringsnivåer, vilket kan ses som ett bra sätt att försöka 
attackera segregationsproblematiken på olika skalnivåer för att göra skillnad i kommunen 
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som helhet. Men i och med att sociala konsekvensbeskrivningar inte beskrivs vara förankrat i 
planeringsprocessen på samma sätt som andra utredningar, kan detta medföra att dess 
användning i dagens läge är bristfällig. Tidigare forskning påtalar att sociala planeringsfrågor 
så som ambitionen om blandat boende skulle gynnas av att introducera sociala 
konsekvensbeskrivningar i ett tidigare skede i planeringsprocessen. En slutsats är därför att 
sociala konsekvensbeskrivningar bör tillämpas i högre utsträckning i de inledande skedena av 
planeringsprocessen för att främja de ambitioner om blandat boende som finns hos de 
granskade kommunerna.  
 
 

5.4. Sammanfattande slutsatser 
 
Hur blandat boende förstås och formuleras i kommunal översiktsplanering  
Blandat boende förstås och formuleras i kommunal översiktsplanering främst genom fysiska 
aspekter som variation av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper. Av de sociala 
aspekterna är Malmö och Göteborg de kommuner som mest frekvent och djupgående 
beskriver dessa. Den blandade befolkningssammansättningen formuleras och förstås 
övervägande genom socioekonomiska termer. Strategier som rör blandat boende är även 
inriktade framförallt mot perifera, socioekonomiskt svaga områden som ett led i arbetet mot 
föregående funktionalistiska ideal.  
 
De effekter som blandat boende förväntas medföra 
Social hållbarhet är bristfälligt beskriven i svensk kommunal planering och i och med att 
olika aspekter betonas av planerarna, intygar detta uppfattningen om att det kan betecknas 
som ett luddigt begrepp. Social hållbarhet kan ses som ett paraplybegrepp till blandat boende 
i och med att det förväntas leda till samma slags positiva effekter som behandlas i dess 
relaterade begrepp, så som integration, inkludering, tolerans, kreativitet, gemenskap och 
trygghet.  
 
Social mångfald bidrar till ökad förståelse, tillit och problemlösningskapacitet, vilket i sin tur 
förväntas medföra färre konflikter och mindre främlingsfientlighet. Förutom blandade 
boendeområden på kvartersnivå, förväntas blandningen och mångfalden av människor ske i 
offentliga rum. Dock indikeras en övertro till publika platsers kapacitet att generera en 
heterogen befolkningssammansättning i Sverige, med tanke på det nordiska klimatet. 
Problematiskt är dock föreställningen om att social mångfald förväntas ske i offentliga 
miljöer i innerstäderna. vilket motverkar potentiella ambitioner att bryta stigmatisering av 
perifera, segregerade områden. Denna begränsning är delvis förankrad hos kommunerna, 
men inte hos samtliga.  
 
Integration förmodas medföra ett dynamiskt förhållande där integrationen bidrar med 
effekter som den själv förväntas uppkomma av som tillit, trygghet och tolerans. Generellt 
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framställs segregation som en motbild till integration, där de fysiska aspekterna av 
segregation övergripande påtalas mer frekvent än de mentala. Segregationens negativa 
konnotationer har bidragit till att Stockholm stad inte aktivt använder ordet, vilket kan bidra 
till att problematiken förringas. Jämlikhet förväntas i fråga om blandat boende föra med sig 
samma eller liknande aspekter som integration, social mångfald och social hållbarhet. 
Valfrihet för alla är ett motiv till jämställdhet, där etniska segregation inte påverkas nämnvärt. 
Dessutom förutsätter möjligheten till boendekarriär som också kan härledas till motiv om 
valfrihet, att bruksvärdessystemet hålls intakt. Men detta leder enbart till socioekonomisk 
blandning i relativt liten utsträckning.  
 
Strategier och verktyg som förespråkas för att implementera blandat boende 
Ombildning av upplåtelseformer är en strategi som retoriskt förespråkas av planerarna, trots 
att den enbart riktar sig mot en liten målgrupp som redan är ekonomiskt resursstark och 
således inte anmärkningsvärt bidrar till blandad befolkningssammansättning. Påtagligt är 
även att Stockholm stad är den kommun som värnat minst om de socioekonomiska 
aspekterna av blandat boende i och med att de låtit ombilda en stor av del allmännyttiga 
hyresrättsbostäder. Komplettering av funktion som saknas eller ensidiga bostadsområden 
sker vidare genom nybyggnation, vilket är den strategi som är mest förankrad i fråga om 
implementering av blandat boende retoriskt såväl som skriftligt.  
 
Områdesplanering eller fördjupad översiktsplanering betraktas av planerarna som den 
planeringsnivå som bäst lämpad för att hantera blandat boende i och med att det ofta 
innebär en större detaljrikedom än en konventionell översiktsplan samtidigt ofta behandlar 
ett större område än detaljplan. Göteborg är den kommun som ligger i framkant i 
ambitionerna att främja socioekonomisk blandning genom krav på en viss andel hyresrätter 
med billigare hyror i pilotprojekt. Dock saknas effektiva styrmedel för att bemöta exempelvis 
etniska aspekter och för att få mer inflytande över andra planeringsaktörer i fråga om bygg- 
och boendekostnader. Markanvisning och sociala konsekvensbeskrivningar är de verktyg 
som huvudsakligen förespråkas i dagens läge. Emellertid har markanvisningar inte gett 
tillräckligt stöd för att hittills kunna försäkra att målsättningarna om blandat boende 
realiseras och sociala konsekvensbeskrivningar tillämpas inte i tillräcklig utsträckning i de 
inledande skeendena av planeringsprocessen för att främja ambitioner om blandat boende. 
Det efterlyses således andra mer verkningsfulla verktyg som exempelvis social housing och 
mer statligt involverande.  
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