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FÖRORD

Denna uppsats utgör resultatet av ett kandidatarbete på 15 
högskolepoäng och tre års studier på programmet för fysisk planering 
vid Blekinge Tekniska Högskola. Stort tack till min handledare Alina 
Lidén som alltid har funnits till hands och kommit med nyttiga 

har lämnat värdefulla tips på litteratur och artiklar. 

Lena Jarl Hellgren

”Det är sant att stadsdelar med en blomstrande 
mångfald ger upphov till märkliga och oförutsägbara 
verksamheter och ovanliga upplevelser. Men detta är 
inte mångfaldens pris. Det är poängen med den. Att 
få sådant att hända är stadens uppdrag” 
(Jacobs 1961/2005, s. 266).





SAMMANFATTNING

Beroende på föreställningen att ett blandat boende förväntas ge 
människor bättre levnadsförutsättningar, råder ett planeringsideal 
som har intentionen att göra boendemiljöer mer socialt blandade 
och mindre boendesegregerade (Holmqvist 2009). Samtidigt kan 
man idag se att boendesegregationen ökar. Syftet med denna uppsats 
är att undersöka och beskriva begreppet blandat boende och vilka 
möjligheter man har inom fysisk planering att planera för ett blandat 
boende, minskad boendesegregation och en ökad mångfald. De mer 

tillgå inom fysisk planering och på vilket sätt man kan planera för 
ett blandat boende, minskad boendesegregation och främjande av 
mångfald vid nybyggnation. För att uppnå uppsatsens syfte och besvara 
frågeställningarna används fallstudie som strategi.
      En utbredd uppfattning är att blandat boende leder till bättre 
integration. Många forskare är dock tveksamma till detta (Andersson 

trädgårdsstaden och grannskapsplaneringen, ger enligt forskningen 
upphov till betydelsefulla ytliga kontakter (Holmqvist 2009), vilket 
skulle kunna tolkas till stöd för blandat boende som planeringsidé. Det 
blandade boendets status som planeringsidé har förändrats över tid, från 
att ha varit ett bostadspolitiskt nationellet mål till att inte längre lyftas 
som en central fråga (Holmqvist, 2009). Idag är det i stor utsträckning 

marknaden som styr, vilket också speglas i planeringen på lokal nivå. 

en socialt blandad stadsdel. Fokus ligger dock på andra åtgärder än 
just blandat boende när det gäller att skapa mångfald i området, då 
möjligheterna att påverka valen av upplåtelseformer och hustyper 
upplevs som små. Exempel på andra insatser för främjande av mångfald 
är att koncentrera bebyggelse och människor, att blanda funktioner 
samt att planera för de icke bilburna (Jacobs 1961/2005, Gehl 1971).  

för att skapa ett blandat boende, det vill säga allmännyttan, ombildning 
och nybyggnation, så används dessa i liten omfattning. För att som 
fysisk planerare kunna bedöma och motivera planering för en socialt 
blandad befolkning, behövs mer forskning om blandat boende som 
planeringsidé och om dess effekter. 
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DEL 1. INLEDNING 

I arbetets första del ges en kort inledning till ämnet och dess 
problematik. Uppsatsens syfte, problemformulering och metod 
presenteras. 

DEN DELADE STADEN 

Lika barn leka bäst...och har gärna varandra som grannar. Det försöker 
Paris kommun att ändra på och ger därför Patrick LeGall möjlighet att 
bo i en fashionabel stadsdel för 700 kronor i månaden. I Sydsvenska 
Dagbladet (Falkehed 2012) får vi följa med hem till Patrick som tidigare 
har bott på olika härbärgen. I hans rymliga enrummare luktar det fränt 

lägenhet, även om han tycker att grannarna är lite snorkiga. För att 
undvika att Paris blir en muséestad, är målet med denna bostadspolitik 
att röra om i stadens sociala getton, rika som fattiga. Är detta en effektiv 
metod för att motverka en ökande boendesegregation? Frågan är aktuell 
även i dagens Sverige då det allt mer talas om vår samtida stad som 
den delade staden. Välbeställda grupper utvecklar individualiserade 

en tilltagande nyfattigdom och boendesegregation. Den moderna 
stadsutvecklingen utmanar den svenska välfärdsmodellen och 
föreställningen om ett samhälle där alla har samma rätt till välfärd och 

delaktighet (Andersson & Salonen 2011). Forsemalm (2003) menar att 
det är innerstädernas strukturer som är problemets kärna när det gäller 

segregerande faktorer som aldrig tas upp i integrationsdebatten. 
     Enligt Holmqvist (2009) är det en allmän uppfattning bland 
planerare att en socialt blandad boendemiljö är positiv för människors 
utveckling och ett blandat boende ses som en målsättning i planeringen. 
Ändå har insatserna för att uppnå detta sociala mål minskat. Ingen 
ifrågasätter att dagens bostadsmarknad medför en sortering som 
skapar segregation. Denna rumsliga sortering av människor kan 
förklaras av faktorer som individens fria vilja, diskriminering eller 
ekonomiska resurser. Frågan om det egentligen spelar någon roll 

är mer omtvistad (Holmqvist 2009). Eftersom blandat boende som 
planeringsidé och bostadspolitiskt mål bygger på en föreställning om att 
våra liv påverkas av den närmiljö vi lever i, ter sig denna fråga ytterst 
relevant. Särskilt då blandat boende inom politiken och planeringen 
ses som ett motmedel mot boendesegregation och som ett sätt att göra 
bostadsområden mer socialt och ekonomiskt hållbara (Holmqvist 2009). 

boende skulle vara lösningen på segregationsproblemet. De menar att 
de vetenskapliga bevisen för detta är vaga och ser istället homogenitet 
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som ett fullt möjligt alternativ för att skapa en gemensam identitet 
där människor känner sig trygga i sitt homogena bostadsområde och 

andra sidan ställer detta synsätt krav på den fysiska utformningen av de 
offentliga rummen. Enligt Andersson et al (2009) har utformning och 
skala betydelse för befolkningens sociala sammansättning. För att få en 
levande stad krävs rumsliga förutsättningar för mångfald, det vill säga 
förutsättningar som möjliggör att en blandning av människor från olika 
grupper i samhället rör sig på gemensamma arenor.
     Valet av uppsatsämnet blandat boende motiveras av dagens 
komplexa situation med en tilltagande boendesegregation och de 

detta (Holmqvist 2009). Denna problematik är generaliserbar på hela 
Sverige men är också aktuell på global nivå. Målsättningen att motverka 

reglerat i lagen. För att kunna förhålla sig till denna problematik är det 

parallellt med ämnet blandat boende, ett spår som handlar om vilka 
andra medel som kan användas inom fysisk planering för att planera för 
mångfald och integration. 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva begreppet 

av blandat boende, minskad boendesegregation och en ökad mångfald 
inom fysisk planering. Beroende på föreställningen att ett blandat 
boende förväntas ge människor bättre levnadsförutsättningar, råder ett 
planeringsideal som har intentionen att göra boendemiljöer mer socialt 
blandade och mindre boendesegregerade (Holmqvist 2009). Samtidigt 
kan man idag se att boendesegregationen ökar (Andersson & Salonen 
2011). Uppsatsens konkreta frågeställningar formuleras enligt följande:

 Hur planerar man för blandat boende, minskad  
            boendesegregation och ökad mångfald samt vilka verktyg 

 På vilket sätt kan man planera för blandat boende,  
            minskad boendesegregation och främjande av mångfald vid   
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Uppsatsen har fallstudie som strategi och för att få kunskap och 
en djupare insikt i hur frågan blandat boende och planerandet 
av mångfald hanteras på lokal nivå, studerades Kvarteret Kilen i 

fallstudie att den inriktar sig på en enda undersökningsenhet. Genom 
att studera ett enskilt fall kan man skaffa sig insikter som inte skulle 
ha kommit fram om man försökt täcka in ett stort antal enheter i en 
surveyundersökning. Målet med fallstudien är att belysa det generella 
genom att titta på det enskilda (Denscombe 2009) och att studera en 
aktuell företeelse i sitt verkliga sammanhang (Yin 2007). Fallstudien 
fokuserar på ett visst fenomen och har till avsikt att redogöra för 
händelser, erfarenheter, processer eller förhållanden som förekommer 
i det enskilda fallet (Denscombe 2009). En fallstudie ska väljas utifrån 

undersökas (Denscombe 2009). I fallet Kvarteret Kilen utgörs dessa 
kännetecken av att den aktuella planeringsituationen har fokus på hur 
man skapar en socialt hållbar stadsdel, de lokala förutsättningarna som 

Fallet Kvarteret Kilen valdes ut för att det ger möjlighet att få en inblick 
i hur problematiken kring blandat boende hanteras vid planering av 

konkret planförslag att studera. Därför ligger fokus på hur frågan 
blandat boende hanteras i planeringsprocessen. Enligt Yin (2007) är 
en vanlig invändning mot fallstudier att det är svårt att generalisera 
från fall till fall. Denna fallstudies generaliserbarhet är begränsad men 

exploateringstryck är förutsättningarna annorlunda. Mycket av den 
tidigare forskningen i ämnet härrör dessutom från större städer, vilket 

statistik, observation/inventering och en gruppintervju, kan man 
tala om att data triangulerats till empiriska belägg. Statistik avseende 

som kommer att presenteras längre fram i uppsatsen. För det första 
handlade det om befolkningssammansättning avseende ålder, kön, 
hushållstyp, inkomst, utbildningsnivå, social klass samt etnicitet och för 
det andra om bostadssammansättning av hustyper, upplåtelseformer och 
lägenhetsstorlekar. Mycket av denna statistik var svår att få fram, varför 
information om social klass, lägenhetsstorlekar och hushållstyp saknas 

en karta med områdesindelningar, för att därefter analyseras. Uppgifter 

informationen om lokaliseringen av olika hustyper.
     För att söka kunskap om hur man arbetar för att uppnå en social 
blandning vid nybyggnation i praktiken, gjordes inom ramen för 
fallstudien också en gruppintervju där en planerare, stadsarkitekten och 

men blev förhindrad. Gruppintervjun var semistrukturerad, vilket 
betyder att den utgick från ett antal frågor/ämnen (bilaga 1) som skulle 
behandlas men tillät att de intervjuade utvecklade sina synpunkter och 

Eftersom samtliga fyra utvalda intervjupersoner deltar i projektet Kilen 
och är väl insatta i ämnet, bedömdes gruppintervju vara en lämplig 
metod. Fördelar med intervjuer generellt är att ämnet kan utforskas 
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djupgående och ge tillgång till nyckelpersoners kunskap, åsikter och 
idéer. En annan fördel är att frågor kan följas upp med nya frågor. 
Nackdelar med intervjuer är till exempel att det kan vara svårt att 
uppnå objektivitet samt att det är en tidskrävande metod. Att använda 
gruppintervjuer kan vara tidsbesparande för intervjuaren men innebär 
samtidigt risker, såsom att vältaliga personer kan dominera samtalet 
till nackdel för den mer försiktiga personen. En gruppdiskussion 
kan å andra sidan vara mer dynamisk och belysande än en personlig 
intervju eftersom deltagarna främjas att uttrycka sina åsikter och att 

övervägande anledning till att gruppintervju valdes framför individuella 
intervjuer.
     

DISPOSITION OCH AVGRÄNSNING

Uppsatsen bygger på fyra delar. I denna första del redogörs 
kort för ämnet och dess problematik samt för uppsatsens syfte 
och frågeställningar. I den andra delen ges en forsknings- och 

bakgrunden till ämnet, fysiska förutsättningar för mångfald och ett 
urval av tidigare svensk forskning presenteras. Del två inkluderar också 
en översikt av bostadspolitik, mål och verktyg som är relaterade till 
blandat boende. I uppsatsens tredje del redovisas fallstudien det aktuella 
projektet Kilen och i den fjärde och avslutande delen presenteras 
slutsatser och diskussion.  
     Uppsatsen avgränsas till att handla om blandat boende och fysisk 
planering för mångfald, med fokus på nybyggnation. Ämnet beskrivs 
initialt på en generell nivå men när det gäller tidigare forskning och 
exempel avgränsas uppsatsen till att enbart gälla svenska förhållanden. 
Även om det är ont om svensk forskning som är relaterad till blandat 
boende har urvalet här fått begränsas avsevärt. Många studier nämns 
bara kort och istället för att utförligt redovisa någon enstaka studie 
presenteras en sammanställning av de viktigaste resultaten i svensk 
forskning. Avsnittet om de rumsliga förutsättningarna har begränsats 
till förmån för aspekter som har mer direkt koppling till blandat boende 
för att motsvara frågeställningarnas inbördes proportionerliga relation. 
Målgruppen för arbetet är i första hand personer med intresse för och 
kunskap inom fysisk planering men uppsatsen ska även kunna läsas och 
förstås av gemene man.
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-

trädgårdsstaden och grannskapsplaneringen kan sägas ligga till grund 
(Holmqvist 2009). Dessutom presenteras ett urval av tidigare svensk 
forskning i ämnet samt bostadspolitik, mål och verktyg. 
     För att beskriva blandat boende som begrepp samt för att studera 
tidigare forskning har en sammanställning av forsknings- och kunskaps-
översikt genomförts. Skriftliga källor, i form av böcker och artiklar, har 
i detta syfte selekterats fram med hjälp av nycklorden social mix, blan-
dat boende, social blandning, fysisk planering, boendesegregation och 
nybyggnation.  
  

NYCKELBEGREPP

De återkommande begreppen blandat boende, segregation och 

uppsatsen. 

BLANDAT BOENDE

Planeringsidén att få olika typer av människor och hushåll att bo nära 
varandra har benämnts med olika termer men i internationell forskning 
är social mix den mest använda termen. Social mix kan översättas 
till svenskans social blandning, en benämning som har använts inom 
svensk forskning men sällan i dagligt tal. I offentliga skrifter talar 
man istället ofta om allsidig hushållssammansättning eller varierad, 
heterogen eller blandad befolkningssammansättning. Gemensamt 
för begreppen är att de avser en slags variation i boendet (Holmqvist 
2009). Eftersom begreppet social blandning inte används utanför 
forskningen används här företrädesvis termen blandat boende. Med 
blandat boende avses i uppsatsen en variation i bostadsområdet gällande 

varierad befolkningssammansättning som en blandning av ålder, kön, 
hushållstyp, inkomst, utbildningsnivå, social klass och etnicitet. När det 

DEL 2. FORSKNINGS- OCH KUNSKAPSÖVERSIKT
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Figur 1

Figur 1: Ensidighetens beståndsdelar. Källa: Holmqvist 2009, s. 22.

som en blandning av hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 
Uppsatsen berör blandat boende ur båda perspektiven med 
tyngdpunkten på den sociala aspekten.
     Blandat boende ses, som tidigare nämnts, som ett motmedel mot 
boendesegregation (Holmqvist 2009) och motverkar således ensidighet. 
I praktiken är relationen ensidighet och blandning en gradfråga och 
varierar mellan mer eller mindre blandat boende (Holmqvist 2009). 
Inom blandat boende nämns två typer av ensidighet, nämligen 
bostadssammansättning och befolkningssammansättning. Dessa delas i 

SEGREGATION OCH INTEGRATION

Det råder en allmän begreppsförvirring kring segregation och 
integration. Nedan följer ett försök att klargöra hur begreppen används 
i uppsatsen. 
     Segregation betyder åtskillnad och ordet härstammar från latinets 
se`grego som betyder avskilja eller separera (Holmqvist 2009). 
Boendesegregation avser en rumslig åtskillnad av kategorier där 
olika befolkningsgrupper bor åtskilda från varandra. De tre vanligast 
förekommande kategorierna i forskningen enligt Andersson et al (2009) 

etniska skillnader. En del forskare menar att man idag borde lägga till 
kategorin skillnader i livsstil, som en segregerande faktor (Andersson et 

är (Andersson et al 2009, Boverket 2007):

            olika åldrar, kön eller hushållstyper. 

            inkomst, yrke eller socialgruppstillhörighet.

            nationalitet, religion eller kultur.

Segregation uppfattas idag som ett samhällsproblem och en av vår 

funnits i alla tider och behöver i sig inte vara negativt utan kan innebära 
att gemenskaper och kontakter inom gruppen bli stärkta. Beroende 
på att en segregerad stad innebär färre möjligheter att skapa kontakt 
mellan olika grupper i samhället kan en del av effekterna av segregation 
dock vara negativa för både individen och samhället (Holmqvist 2009). 
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Två strukturer som parallellt påverkar segregationsmönstret är den 
byggda miljön (till exempel hustyp, utformning och upplåtelseform) 

hus, upplåtelseformer och hushållskategorier, ses inom politiken och 
planeringen som ett motmedel mot boendesegregation men också som 
ett sätt att göra bostadsområden mer socialt och ekonomiskt hållbara 
(Holmqvist 2009). 
     Ordet integration har sitt ursprung i tre latinska ord, integra´tio 
som i sin tur kommer från i´ntegro som betyder återställa och av 
i´nteger som betyder orörd, fullständig, hel (Holmqvist 2009). Enligt 
Boverket (2007) är ett integrerat samhälle ”ett samhälle där alla har 
samma möjligheter till delaktighet, oavsett vem man är eller var man 
bor”. Begreppet integration är centralt i relation till boendet och 
bostadsmarknaden där alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter. Integration i boendet anses bidra till integration i 
samhället. Hur barn har det i sin boendemiljö kan till exempel vara 
avgörande för vilka möjligheter de får senare i livet (Boverket 2007). 
     Enligt Andersson (2009) kan integration vara motsatsen till 
segregation men förhållanden begreppen emellan kan också se 
annorlunda ut. En person kan bo i ett segregerat område men vara väl 

ha en låg grad av segregation och samtidigt en låg grad av integration 

att möten mellan människor uppstår, till exempel på arbetsplatser, men 
för detta är det inte nödvändigt att människorna bor nära varandra 
(Holmqvist 2009). 

Figur 2

Källa: Andersson et al 2009,  s. 12.  
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MÅNGFALD

bevarande av biologisk mångfald. Begreppet är idag även vanligt 
förekommande i samhällsdebatten och kan syfta till mångfald av 

som en målsättning inom stadsplanering. Aspekter av begreppet som 
förekommer inom fysisk planering är mångfald av byggnadstyper, 
utformningar, funktionsblandning och social eller etnisk mångfald i 
staden (Fainstein 2005). Jacobs (1961/2005) hävdar att mångfald, i form 
av en blandning av människor och funktioner, är grundläggande för att 
ett gott liv i staden ska uppstå. Fainstein (2005) ifrågasätter mångfald 
som ett enbart positivt begrepp och menar att en strävan efter mångfald 
i staden lika gärna kan resultera i en orättvis och homogen stad som i 
en rättvis och dynamisk. En social mångfald kan skapa möten mellan 

(2010) talar i sin tur om den livliga staden som används av människor ur 
olika grupper som en utgångspunkt för en holistisk stadsplanering. Ett 
förhållningssätt som enligt Gehl bidrar till att skapa en säker, hållbar 
och hälsosam stad.

boende och då främst ur ett socioekonomiskt perspektiv. Med mångfald 
avses i detta sammanhang en varierad sammansättning av befolkningen 
med hänsyn till ålder, kön, hushållstyp, inkomst, utbildningsnivå, social 
klass och etnicitet. 

HÅLLBARHET 

I arbetet förekommer hållbarhetsbegreppet i olika former och 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

har dessa tre begrepp, som är integrerade och varandras förutsättningar, 

möjligheter. I uppsatsen avses social hållbarhet som i första hand är 
relaterad till boendet. Att förklara hållbarhetsbegreppen närmare skulle 
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PLANERINGSIDÉn BLANDAT BOENDE

Sarkissian (1976), som har studerat blandat boende som planeringsidé 
ur ett historiskt perspektiv, anser att idén uppstod ur antiurbanismen. 
Hon menar också att syftet med att skapa blandade bostadsområden 
har skiftat under olika epoker och räknar upp nio målsättningar 
med blandat boende som har förekommit, varav vissa kan ha funnits 

boende i Sverige (att jämföras med argumenten för och emot ett 

1.  Att lägre klasser skulle öka sin standard genom att ha de 
 högre klasserna som förebilder och efterlikna deras mer 
 accepterade levnadssätt.

2.  Att uppmuntra estetisk variation och högre estetisk standard.   
 Byggnader skulle ha olika stil och de lägre klasserna skulle hålla  
 efter sina hus för att passa in i helheten.

3.  Att uppmuntra kulturella utbyten och intellektuell 
 korsbefruktning. Den intellektuella och kulturella utvecklingen 
 skulle främjas av en befolkningsmässig blandning.

4.  Att öka jämlikheten när det gäller möjligheter. En blandad stad 
 ansågs vara en jämlik stad och ge möjligheter för alla att delta i 
 stadens ekonomiska och politiska liv.

5.  Att främja social harmoni. Ett blandat boende skulle minska 

            staden.

 nödvändiga för en psykologisk mognad vilket på längre sikt 
            skulle leda till harmoni och skapa bättre förståelse mellan olika 
 samhällsklasser.

7.  Att förbättra stadens funktion. Ett blandat område skulle bidra 
 till bra ledarskap, kostnadseffektiv service, arbetstillfällen och 
 därmed en självförsörjande och ekonomiskt stabil stad.

8.  Att upprätthålla stabilitet. Den fysiska blandningen av olika hus 

 stabilitet i bostadsområden.

            Möten i en blandad miljö ansågs också främja demokratin.
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forskare som från 1890-talet studerade den snabbt växande staden 

befolkningssammansättningens betydelse för individer och samhälle. 

anses som viktig för planeringsidéns framväxt genom sitt intresse 
för bostadsområdens olika etniska och sociala sammansättningar. 
På 1920-talet utvecklades teorin humanekologi, inspirerad 
av naturvetenskapens biologiska modeller (Holmqvist 2009). 
Humanekologins utgångspunkt är att den sociala organisationen får 
rumsliga konsekvenser. Genom att studera “ekologisk spridning“ av 
olika aktiviteter och vilka effekter detta hade för sociala relationer, 
mental hälsa och moral, kunde slutsatser dras om hur livet i staden 

befolkningsfördelningen skedde utifrån invånarnas ekonomiska 
resurser (Savage et al 2003). De tidiga urbanteoretikerna menade att 
grannskapet försvagades av att arbete, fritid och boende skildes åt och 
att grunden för social samhörighet skulle försvinna i den moderna 

sitt positivistiska tänkande och för sin syn på maktstrukturer och 
segregeringsmönster som “naturliga“ förhållanden (Holmqvist 2009, 
Urban 2002).

I   Down town. Central business district

II  Factory/Industry

III  Working class housing

IV  Middle class housing

V  Commuters zone
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TRÄDGÅRDSSTADSPLANERING

Begreppet garden city, trädgårdsstad på svenska, skapades av den 
brittiska stadsplaneraren Ebenezer Howard (1902/2010). Hans idé var 
att nya samhällen skulle byggas upp på landsbygden nära storstaden 
och lösa stadens problem. Nya förstäder runt exempelvis London 
gick ut på att förena det bästa av två världar och skulle ge bättre 
livskvalité än storstaden men också bättre villkor än landsbygden. 
Howard talade om the Town country magnet där naturens skönhet 
och låga hyror skulle dra människor till sig (Howard 1902/2010) och 
många av dessa trädgårdsstadsrörelsens visioner genomfördes. Inom 
trädgårdsstadsrörelsen pågick samtidigt en debatt där vissa ville ha 
en tydlig zonindelning av olika sociala och yrkesmässiga kategorier 
samtidigt som andra förespråkade en social mix med idéer om kreativa 

förespråkaren av det senare var Lewis Mumford, en sociolog från 
USA som fördömde alla former av segregation (Nyström 2007). I sin 
bok  från 1938 tar han ställning för social mångfald 
av psykologiska, kulturella och funktionella skäl. Han menade att 
människan bör utsättas för olika sociala miljöer för att utvecklas men 
också att sammanförandet av socialt olika hushåll var en förutsättning 

1938/1972). Mumford byggde vidare på biologen och sociologen Patrick 
Geddes resonemang om att blandat boende ger en positiv korsning av 
idéer och kulturer. Geddes tankar om att den sociala miljön hängde 
samman med den fysiska mottogs under sent 1800- och tidigt 1900-tal 

1929 om sin övertygelse att stadsplaneraren kan påverka det sociala 
livet genom att förändra det fysiska rummet, och menade att det vore 

ovan visar på att idén om blandat boende har nära koppling till 
tankarna inom trädgårdsstadsplaneringen (Holmqvist 2009).

GRANNSKAPSPLANERING 

Även grannskapsplanering är nära relaterat till planeringsteorin om 
blandat boende. Begreppet grannskap (engelskans neighbourhood) tros 
komma från 1920-talets Amerika. Vissa anser dock att grannskapet 
som planeringsidé går att spåra till trädgårdsrörelsen redan under 
1800-talets slut (Holmqvist 2009). Louis Wirth, sociolog inom 

sociala kontakter och dålig hälsa. Detta var problem som skulle lösas. 
Grannskapsidén, som syftade till att genom den fysiska strukturen 
skapa förutsättningar för socialt innehåll, har allt sedan dess varit 
närvarande i planeringsdebatten (Urban 2002). Den rurala byn var 

menade att urbaniseringen utmanade den gemenskap som fanns i byn 
på landet. Att i staden planera för avgränsade grannskap skulle ge 
bättre förutsättningar till att skapa sammanhållning och gemenskap. 
Tanken med grannskap innebar också att sociala problem skulle lösas 
genom att på lokal nivå bygga så att sociala kontakter människor 
emellan stimulerades. De sociala behoven skulle alltså integreras 
i planeringen (Holmqvist 2009). I Sverige var det arkitekten Uno 
Åhrén som tidigt förespråkade grannskapsplanering. Under åren 

som modell och det var ur grannskapsplaneringen de så kallade 

skillnad från nätverksstaden eller kvarterstaden där enheter förbands 
med varandra, byggdes grannskapsstaden upp i separerade enheter. 
Ofta innebar detta att olika befolkningsgrupper skildes från varandra 
och från arbetsplatserna, vilket gör att grannskapsplaneringen 
ter sig ambivalent till blandat boende. Idén om att grannskapet 
har effekter för de boendes livschanser har lett fram till ett eget 
forskningsområde om grannskapseffekter. Idag är det framför allt 
denna forskning som kopplas till blandat boende (Holmqvist 2009). 
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Figur 4: Argumenten för och emot homogena boende. Källa: Urban 2002, s. 91-92. 

Figur 4

Forskningen upptas till stor del av grannskapsplaneringens paradox, att 
homogena grannskap ur ett samhällsperspektiv leder till motsättningar 
och splittring samtidigt som det enligt grannskapsperspektivet 
kan innebära ett stöd för de boende och underlätta integration 

En lösning som brukar föreslås är att någon form av balans mellan 
homogenitet och heterogenitet uppnås. Enligt Urban (2002) behöver 
inte de bästa lösningarna på lokal nivå vara detsamma som det som är 
bäst för staden på en högre nivå. 

  Socioekonomiska Demografiska Etniska 
 

Argument FÖR en 

homogen boendemiljö 

 
 Bra förutsättningar för socialt   

  samspel. 
 Lättare att anordna specialservice  
 Kortare arbetsresor   
 Lättare att bevaka klassintressen, 
 Pro lering av kulturella skillnader   

  ger ett rikare samhälle. 
 Bättre med enhetligt sammansatta  

  skolklasser.  
 

 
Bättre förutsättningar för vissa  

  typer av service. 
 Underlättar sociala relationer. 

 

 
Att kunna umgås med människor  

 som talar samma språk. 
 Underlättar integration på grund   

  av inbördes  stöd i olika
  situationer.  
 Trygghet till invandraren. 
 Underlättar   

  hemspråksundervisning.  
  och invandrarkurator. 
 Bättre möjligheter för  

  minoritetskulturer.  
 

 

Argument MOT en 

homogen boendemiljö 

 
 En “orättvis “ fördelning av bra  

  och dåliga boendemiljöer.  
 Bristande tolerans mellan grupper. 
 Ojämna skatteunderlag mellan  

  kommuner i en stadsregion, 
 Att resurser till skolor fördelas  

  ojämnt, 
 Ojämn tillgång till service.  
 Ojämn fördelning av hushåll med  

  makt att verka för god boende-
miljö.

 
   
 Möjligheten för svaga grannar att  

  få stöd av starkare personer  
  minskar.  

 
 Dålig förståelse mellan grupper. 
 Mindre kontakter mellan olika  

  grupper drabbar barn och gamla. 
 Oekonomisk ojämn efterfrågan av  

  service. 
 Svårt att upprätthålla servicen för  

  barntäthet.   
 Oro och kon iktrisk på grund av

trängsel. 
                                

 

 
 Försvårar integrering. 
 Integreringen blir svårare om man  

  dessutom måste bo i en dålig miljö. 
 Svenska boende yttar ut på   

  grund av att de känner sig   
  isolerade.  
 Problem med undervisning.  
 Risk för kon ikter mellan olika  

  länders ungdomsgäng.  
 Att problemen tillskrivs 

  invandrare eftersom de ofta 
  ansamlas i   problematiska områden.  
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Figur 5

mångfald enligt Jane Jacobs. 
Källa; Jacobs 1961/2005, s. 176.

Figur 6: Gehls principer för stadsbyggnad. 
Källa: Gehl 1971, s. 77-119.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅNGFALD
 

visade på sociala mönster som de ansåg vara typiska för den moderna 
staden (Savage et al 2003). Louis Wirth menade i boken Urbanism 
a Way of Life, att det fanns vissa gemensamma drag avseende 
personlighet och attityd hos människor som valde att leva i staden. 
Han var också övertygad om att stadslivet, till skillnad från livet på 
landsbygden, medförde ensamhet och ytliga sociala relationer. Wirth 
framhöll även att dessa problem skulle vara relaterade till stadens 
storlek, täthet och heterogenitet. Kritiken mot Wirths idé att det skulle 

och antropologer har i studier visat på bostadsområden i centrala delar 
av stora städer med starka gemenskaper (Savage et al 2003). Mumford 

industristaden, som han menade kunde leda till socialt sönderfall. I sin 
bok  anser han dock, till skillnad från Wirth, att det är 
just den sociala mångfalden i staden som gör att människor utvecklas 
(Mumford 1938/1972). På 1960-talet ifrågasattes humanekologins sätt 
att se segregation som en “naturlig“ följd av gruppers olika resurser. 

bostadsområdena och på 1970-talet betonades istället symboliska 
värden, homogenitet (klasstillhörighet) och urbanitet (Urban 2002).
      I den urbana klassikern The Death and Life of great American 
cities, som är en kritik mot den storskaliga stadsförnyelsen, talar 
Jane Jacobs om trottoarens liv som motmedel mot brottslighet och 
skapande av trygghet (Jacobs 1961/2005). Jacobs beskriver målande 
sin hemstad New York och betonar betydelsen av de många små 

trottoarkontakter och vikten av att se och bli sedd och menar att 
detta över tid ger tillit i staden. Hon menar också att man i en urban 
offentlighet har möjlighet att välja graden av kontakt utan att behöva 
dras in i ovälkomna relationer. Detta kan kopplas till dagens forskning 
som visar att ytliga kontakter har större betydelse för grannskapet 
än man tidigare trott (Holmqvist 2009). Jacobs (1961/2005) beskriver 

För det första menar hon att en mångfald av verksamheter borgar 
för att gaturummet befolkas mer kontinuerligt än om området är 
enfunktionellt. Området eller stadsdelen bör helst tjäna mer än 
två grundläggande funktioner. Kvarteren måste också enligt Jacobs 
vara små vilket ger möjliga mötespunkter för främlingar. Den tredje 
förutsättningen som gynnar mångfalden är att byggnaderna bör 

igFig
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                                                     byggnader         

1. Flera funktioner     

4. Täthet     

  

        2. Integrera                      3.Bjuda in      

                

      1. Samla  ihop   

4. Öppna upp  

Figur 6
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vara av blandade åldrar. Bristvaran är ofta äldre byggnader som kan 
hysa verksamheter som inte är verkligt betalningsstarka. Det kan 
röra sig om mindre eller nystartade företag som starkt kan bidra till 
stadsdelens mångfald. Jacobs har angående detta formulerat en tes 
om att en stadsdel kan bli för attraktiv om massiva investeringar 
tränger ut mångfalden ur kvarteren, vilket till exempel har drabbat 
Stockholms innerstad (Franzén 2003). Den fjärde förutsättningen för 
mångfald handlar om täthet. Stadsdelen måste ha en tillräckligt hög 
befolkningskoncentration så att gatorna inte blir folktomma. Tätheten 
får dock inte bli allt för hög. Då kan en standardiserad bebyggelse 
tvingas fram, vilket hotar mångfalden (Jacobs 1961/2005). Om alla 
fyra förutsättningarna är nödvändiga eller om det till exempel räcker 
med tre av fyra för att gynna mångfalden i staden går inte Jacobs 
närmare in på. Kanske är det så som Mats Franzén skriver i boken 
Urbanitetens omvandlingar, att deras gemensamma effekt beror på 
hur de kombineras (Franzén 2003). Mumford och Jacobs hade mycket 
gemensamt när det gällde den moderna stadens problem men åsikterna 
gick isär när det handlade om hur dessa problem skulle åtgärdas. Jacobs 
(1961/2005) kritiserade till exempel trädgårdsstadsplaneringen och 
menar att den var föregångaren till urban sprawl (att städer breder ut 
sig), medan Mumford i sin tur såg trädgårdsstaden som en lösning på 
trängseln och misären i den industriella staden (Mumford 1938/1972). 
Jane Jacobs (1961/2005) menade också att grannskapsplaneringens vilja 
att se staden som enheter istället för som en helhet, hotade stadens 
kvaliteter genom att människorna avskärmades från de olika aktiviteter 
och den sociala variationen som utmärker stadslivet (Urban 2002). 
Enligt henne var offentligheten socialt givande då staden bestod av 
många människors möjligheter till möten. Jacobs (1961/2005) tog 
avstånd från grannskapsplaneringens grannskapsparker som hon 
ansåg skulle minska storstadens vitalitet och menade att det enda 
sättet att öka befolkningstätheten var att minska på de gröna ytorna. 
Grannskapsplaneringen kritiserades ofta för att föredra halvprivata 

arenor istället för offentliga mötesplatser (Urban 2002) medan Jacobs 
förespråkade tydliga gränser mellan privata och offentliga rum (Jacobs 
1961/2005). Hennes resonemang om vikten av att bli sedd och att ett 
rikt gatuliv ger en tryggare stad har en central roll i hennes teorier. 
Detta är också Jan Gehls budskap i boken Livet mellem husene (Gehl 
1971) där han lägger stor vikt vid det dagliga livet i stadens rum och 
menar att den fysiska omgivningen kan påverka möjligheterna till 
kontakter. Han hävdar också att det inom vissa gränser är möjligt 
att påverka hur många människor som använder samma stadsrum 
och hur länge, samt vilka aktiviteter som förekommer (Gehl 1971). 
Vidare kategoriserar Gehl alla aktiviteter till tre grupper; nödvändiga, 
frivilliga och sociala. De nödvändiga aktiviteterna, som att gå till 
skolan eller handla, är oberoende av den fysiska utformningen medan 
de frivilliga, som att promenera eller att sitta och sola, är beroende av 
en fysisk struktur som möjliggör aktiviteter i det offentliga rummet. 
Detta innebär att den fysiska planeringen har stor betydelse för sociala 
aktiviteter och relationer (Gehl 1971). Alla meningsfulla sociala 
aktiviteter äger enligt Gehl rum då människor går, sitter, står eller 
ligger ned. Det är först när människan i dessa situationer kan pausa 
som hon kan ta del av en meningsfull kommunikation. Han menar 
därför att det är viktigt att bygga för att sänka farten, vilket innebär 
att man bygger för den icke bilburna människan (Gehl 1971). I Livet 
mellem husene talas det också om vikten av mjuka gränser för att öka 
tillgängligheten mellan ute och inne, att ge uppehållsmöjligheter i 
anslutning till byggnader och möjlighet till aktivitet i husens direkta 
närhet (Gehl 1971) 
     När det gäller den strukturella stadsplaneringen framhåller Gehl 

ihop och koncentrera aktiviteter och funktioner. Det kan till exempel 
åstadkommas genom att offentliga platser lokaliseras med korta 
gångavstånd och längs viktiga gator eller runt torg. Det kan också röra 
sig om att samla affärer och andra funktioner nära varandra (Gehl 
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1971). Enligt Gehls andra princip bör man integrera. Genom att blanda 
funktioner kan alla utföra sina respektive aktiviteter inom samma 
område och därmed integreras med varandra. Gehl menar vidare att en 
blandning gynnas av att nya områden byggs etappvis (Gehl 1971). Den 
tredje principen handlar om att bjuda in till aktivitet i det offentliga 
rummet och göra det tillgängligt, både fysiskt och psykiskt (Gehl 
1971) och den fjärde om att man bör öppna upp och skapa ett samspel 
mellan offentligt och privat. Till exempel verkar shoppingområden 
i anläggningar inomhus nästan alltid segregerande och utestängande 
(Gehl 1971). I Gehls senare bok 
förutom de fyra principerna ovan, ytterligare en femte princip som 
kallas to increase, fritt översatt att öka. Med det avses ansträngningar 
för att få människor att vistas längre tid i området. Få människor som 
stannar länge på en plats inger samma känsla av livlighet som om många 
människor stannar korta stunder.

staden ska byggas. Ändå verkar det vara svårt att uppnå dessa ideala 
förhållanden. Andersson et al (2009) menar till exempel att frågan 
om befolkningens etniska sammansättning och resurssvaghet idag 
har överskuggat frågan om områdens fysiska utformning. De anser 
att bostadsområdets skala och storlek har betydelse och påpekar att 
man, trots kritiken mot förortsbyggandet, har fortsatt att bygga stora 
ensartade områden. 
     Nedan följer åtgärder som anses främja mångfald och som kan vara 
av intresse för uppsatsens syfte och frågeställningar: 

 Samla ihop/koncentrera
Målet är en hög koncentration av människor. En tät stad generar 

1961/2005). Enligt Gehl (2010) är en tät stad också en hållbar stad under 
förutsättning att det ges möjligheter att röra sig till fots eller med cykel. 
Han menar också att ett vindlande nät av smala gator är att föredra.

 Små kvarter
Små korta kvarter ger människor många vägval och motverkar att 
gator blir monotona transportsträckor (Jacobs 1961/2005). Gehl (2010) 
förespråkar att stadsrummet ges rytm och en rättvis skala. På 100 meter 
anses 15-20 butiker vara en lagom mängd.
 Blanda funktioner/Integrera
Att blanda funktioner medför också att man blandar människor (Gehl 
1971). Ett område behöver ha minst två primära funktioner. Det vill 
säga inte bara bestå av kontor eller bostäder. Funktionerna ska göra 
människor från olika grupper använder samma lokaler och rum samt 
bidra till att människor rör sig i området vid olika tider på dygnet och 
av olika anledningar (Jacobs 1961/2005). 
 Bjuda in/öppna upp
Genom att skapa tillgängliga offentliga rum som bjuder in till aktiviteter 
kan man öka attraktiviteten och främja mångfald (Gehl 1971). Enligt 
Gehl har fysisk planering störst betydelse för människors frivilliga och 
sociala aktiviteter som sker gåendes, sittandes eller liggandes (Gehl 
1971).
 Gående i fokus
För att främja människors sociala och frivilliga liv bör man sträva efter 
att sänka farten och prioritera gående och cyklister i gaturummet (Gehl 
1971). Eftersom det är först när man kan stanna upp som meningsfull 
kommunikation sker. Att planera för de icke bilburna bidrar också till 
folkhälsan och till ett hållbart samhälle (Gehl 2010). 
 Gestalta
För att ge möjligheter att sitta eller stå och prata är det viktigt att 
utforma gaturummens väggar och kanter. Transparant utformade 
gränser, till exempel med stora fönster och uteserveringar, ökar enligt 
Gehl (2010) samspelet mellan inne och ute. Enligt Gehl gör en vertikal 
fasadrytm att gatan upplevs kortare och livligare. Grönska bidrar till 
ett bra mikroklimat samt till att förbättra vindförhållnadena. Grönska 
medför också en positiv effekt för trevnaden.
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Figur  7: Grov indelning av tidigare forskning Källa: Holmqvist 2009, s. 34.

hur den goda staden ska byggas. Ändå verkar det vara svårt att uppnå 
dessa ideala förhållanden. Andersson et al  (2009) menar att frågan 
om befolkningens etniska sammansättning och resurssvaghet idag 
har överskuggat frågan om områdens fysiska utformning. De anser 
att bostadsområdets skala och storlek har betydelse och påpekar att 
man, trots kritiken mot förortsbyggandet, har fortsatt att bygga stora 
ensartade områden.  

TIDIGARE FORSKNING

och social blandning har studerats (Holmqvist 2009). Nedan redovisas 
dock ett urval av tidigare forskning relaterad till blandat boende. För att 
avgränsa arbetet tas endast svensk forskning upp. 

nivåer, mikronivå och makronivå. På mikronivå, där effekter på 

grannskapseffekter. På makronivå ligger forskningens fokus på politik 
och strategier för att skapa ett blandat boende och därigenom minska 
segregationen (Holmqvist 2009). Se indelningen av tidigare forskning i 
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FORSKNING PÅ MIKRONIVÅ 

Forskningen om grannskapsplanering koncentrerar sig på 

granngemenskap eller social integration. Området har främst studerats 
av sociologer och enligt Dick Urban Vestbro har grannskapsplaneringen 
två motsatta tolkningar. Han skriver att grannskapsplanering har 
använts både för att bibehålla olika klasser separerade från varandra 
för att få en bättre gemenskap inom gruppen och för att tvärtom, 

dock tveksam till att olika klassers möten i rummet skulle leda till en 
minskning av klassmotsättningarna (Vestbro 1968). I en samtida rapport 
av Saarkoppel och Selander (1969) diskuteras närmiljöns betydelse 
för det sociala livet. Där kritiseras dåtidens funktionsseparering, som 
man menar har tagit bort människors naturliga samlingspunkter. I 
rapporten dras slutsatsen att möjligheterna att få de boende att umgås 
genom fysisk planering är mycket små. Författarna menar att även om 
planeringen kan spela en viss roll när det gäller att skapa en struktur 
som ger tillfällen att mötas, är det andra faktorer som i högre grad styr 
om kontakt skapas mellan människor. Det handlar om samhällets seder, 
normer, ideologier och lagar men också om individuella faktorer som 
behov, intressen och värderingar. 

grannskapsplanering fram till att det är en grundförutsättning att det 

etableras. Andra faktorer som samhällsklimat, livsstil och behov av 
kontakter pekas dock ut som viktigare för huruvida granngemenskap 
och djupare social integration ska komma till stånd. Många forskare 
anser att en homogen befolkning, där hushållen liknar varandra 

för gemenskap medan andra menar att det är likheter i livsstil, fas i 
livet, seder och normer som krävs för att gemenskap ska utvecklas 
mellan grannarna. De ytliga kontakterna har på senare tid konstaterats 

vara viktigare än man har ansett i tidigare forskning, vilket gör att idén 
om blandat boende inte kan avfärdas för att den inte verkar främja djup 
gemenskap. Blandat boende främjar enligt forskningen ytliga kontakter 
som således också har betydelse för människors livschanser (Holmqvist 
2009).
     Forskning om grannskapseffekter har fokus på att mäta eventuella 
effekter av ett visst grannskaps sociala sammansättning och dess 

det två teorier som framhålls i detta sammanhang, teorin om social 
inlärning, att vi påverkas av det vi upplever, hör och ser, samt teorin 
om sociala nätverk, att vi i kontakt med andra bygger upp nätverk 
som inverkar på våra livschanser. Forskningsfältet har väckt intresse 

fokus på blandat boende. Dessa studerar istället ofta homogena 

stora metodproblem förknippade med studier av grannskapseffekter. 
Eftersom undersökningar till exempel kan baseras på data med olika 

blir resultaten ibland motstridiga. Det kan också vara svårt att värdera 
effekterna i förhållande till annat som påverkar individers utveckling. 
Med detta kritiska förhållningssätt i ryggen presenteras ett urval av 
grannskapseffektstudier nedan.     

blandat boende med olika upplåtelseformer och bostadstyper och en 
befolkningsmässig blandning, men att detta samband är högst komplext 
(Musterd & Andersson 2005). De har också, tillsammans med Galster 
et al, funnit vissa statistiskt säkerställda samband som till exempel att 
deltidsanställda män påverkas positivt av att ha grannar med medelhöga 
inkomster jämfört med att ha grannar som har antingen låg eller hög 
inkomst. För heltidsanställda män och kvinnor har grannar med hög 
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Figur 8: Påverkansförhållande mellan en person och dess sociala och fysiska 
omgivning som tillsammans med andra faktorer formar individens socioekonomiska 
karriär. Källa: Andersson 2004, s. 64.  

Figur 8

inkomst en positiv inverkan (Galster et al 2008).      
     Eva Anderssons (2004) har studerat personer i Gävle, Jönköping 
och Västerås för att se hur grannskapets fysiska och sociala struktur 
påverkat individernas livsbanor. Med hjälp av registerdata och 
intervjuer har individer födda 1970 och som bott minst fem år i samma 
område under sin tonårstid undersökts. Tio år senare analyserades  hur 
dessa personers karriärer har utvecklats med fokus på utbildningsnivåer, 
inkomst och sysselsättning. Andersson (2004) kunde påvisa att både 
den sociala sammansättningen och bebyggelsestrukturen spelar en 
viss roll för individens utveckling när det gäller karriär och inkomst 

genomsnitt kortare utbildning än andra och sämre möjligheter att få 
arbete jämfört med de som vuxit upp i blandade områden. De blandade 
områdena visade i sin tur på positiva effekter, som till exempel högre 
inkomstnivåer. Anderssons slutsats är att de omgivande villkoren för 
socioekonomisk karriär kan vara ett problem. En mer detaljerad analys 
visar dock att effekter i inkomstmönster också skulle kunna förklaras av 
personens familjebakgrund (Andersson 2004). 
     Andersson et al (2009) sammanfattar de viktigaste slutsatserna av 
ett antal svenska studier och menar att resultaten stödjer idén om 
blandat boende som planeringsidé med syfte att minska segregationen. 

studier tyder enligt Andersson et al (2009) sammanfattningsvis på att:

Det är svårare för en arbetslös att komma tillbaka i arbete om många 
   grannar är arbetslösa. 

Det betyder mer hur befolkningssammansättningen ser ut alldeles i 
   närheten än hur det ser ut i stadsdel man bor i. 

 Grannarnas inkomster är viktigare än den etniska och 
   utbildningsmässiga sammansättningen. 

 Effekterna av grannarnas inkomst är viktigare för män än för kvinnor.

Effekterna märks mer för  personer över 30 år och mindre eller inte 
   alls för unga vuxna. 

Personer som har invandrat och under längre tid bor med många från 
   den egna minoritetsgruppen har sämre inkomstutveckling. 
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FORSKNING PÅ MAKRONIVÅ

På makronivå ligger forskningens fokus på politik och strategier och när 

Borevi (2002) behandlar blandat boende som politisk målsättning i sin 
avhandling. Slutsatsen blev att blandat boende har status som en egen 
självständig målsättning men att när det kommer till medlen att skapa 
ett blandat boende så värderades den individuella valfriheten, det vill 
säga friheten att bosätta sig var man vill, högre. I en forskningsrapport 
undersöker Thelander (1984) politiken som förts för att skapa ett 
jämlikt och integrerat boende relaterat till bostadsbyggandet. Slutsatsen 
är att målet, ett jämlikt och integrerat boende, inte har uppfyllts med 
1970-talets byggande. Möjligen har jämlikheten i bostadsbyggandets 
inriktning ökat något. Thelander menar att det krävs att boendekostnad 
och betalningsförmåga utjämnas och att den fysiska strukturen blir 
mer varierad avseende upplåtelseform och storlek för att integration i 
boendet ska uppnås. Arnell-Gustafsson (1982) har i sin tur studerat två 
strategier som har praktiserats i Sverige för att motverka segregation 
och diskuterar för- och nackdelar med dessa i en rapport. Den första 
strategin går ut på att skapa en större befolkningsmässig blandning 
genom att bygga upp en struktur som främjar detta, det vill säga 
blanda upplåtelseformer, olika hustyper och lägenhetsstorlekar. En 

bebyggelsestruktur eller att förmedla bostäder för att bidra till ett 
blandat boende. Den andra strategin som handlar om att genom olika 
former av bidrag eller skatteutjämning verka för utjämning mellan 
olika grupper, skulle enligt Arnell-Gustafsson ge snabbare resultat, men 
problematiken här låg istället i vilka fördelningskriterier som skulle 

att en utjämningsstrategi skulle verka utpekande och stigmatiserande 
för vissa grupper eller individer (Arnell-Gustafsson 1982). 

VILL VI BO BLANDAT?

Hur väljer vi var vi vill bosätta oss? I syfte att ta reda på vad som 
påverkat människors val av bostadsområde genomförde Hedman et 

1997 och 2006 undersöktes med hjälp av registerdata. Studien visar 
att sorteringen av människor i olika i bostadsområden är en högst 
strukturerad process och att hushållen i stor utsträckning väljer 
bostadsområden där befolkningens karaktärer och egenskaper matchar 

men inkomst var den mest betydande faktorn i sorteringsprocessen. 

försiktighet. De betonar att hushållens val begränsas av preferenser, 
resurser och av bostadsmarknadens struktur. Förmodligen väljer 

att de inte har råd att bo någon annanstans (Hedman et al 2011). 
I en enkätstudie med drygt 9000 hyresgäster i ett antal utvalda 
bostadsområden i nio kommuner, frågade man vilka egenskaper som 
de boende ansåg skapa ett bra bostadsområde. 35 olika egenskaper 
graderades på en tiogradig skala. Den egenskap som värderades högst 
var att området var säkert och tryggt. Att området var åldersmässigt 
blandat hamnade på 16:e plats, socialt blandat på 25:e och etniskt 
blandat på 27:e. Att området hade en blandad bebyggelse kom först på 
30:e plats. Studien visade också att kvinnor värderade blandat boende 

dock svårtolkade (Fransson et al 2002). Undersökningen får stöd av 

gjord av Lind och Bergenstråle (2004). Enkäterna som sändes ut till 17 
500 personer visade på liknade resultat där trygghet och god service 
värderades högst och blandat boende i olika former värderades lågt 
(Lind & Bergenstråle 2004). 
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Figur 9: Orienteringskartor södra Sverige, Linköping och Lambov.  

Figur 9

LAMBOHOV 

Planeringen och uppförandet av bostadsområdet Lambohov visar på 
ett serieöst försök att skapa en socialt blandad stadsdel med hjälp av 
nybyggnation som verktyg. Det är viktigt att ha rådande tidsanda i 
åtanke när man tar del av exemplet. Bostadspolitiken vid den här tiden 
genomsyrades av en helhetssyn och både fysiska och sociala aspekter 
skulle beaktas i planeringen. Blandat boende var också fortfarande en 
tydlig nationell bostadspolitisk målsättning (Holmqvist 2009).
     Utbyggnaden av stadsdelen Lambohov, som ligger 6 km från 

1979 och hade år 1997 ca 6000 boende. Lambohov var avsett 
som ett alternativ till de kritiserade förortsområden som byggts 
under 1970-talet och bostadsområdet byggdes med blandade 

Allt enligt en social och fysisk integrationsmodell, den så kallade 
Linköpingsmodellen. Områdets fysiska utformning ansågs främja 
utveckling av informella organisationer och nätverk. Syftet med 
den fysiska planeringen av Lambohov var också att skapa naturliga 
mötesplatser, variation i bebyggelse och utformning samtidigt som 
man ville värna om natur och grönområden. En blandning av hustyper 
och upplåtelseformer på kvartersnivå skulle motverka socioekonomisk 
segregation och gårdsformationer skulle främja gemenskapen mellan 
grannar. Stadsdelen består av olika typer av hus i varierande höjder, 
gestaltning och materialval (Henning & Lieberg 1997).
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Figur 10

Figur 10: Lambohov 1983. Upplåtelseformer. 
Källa: Henning, Lieberg & Palm Lindén 1987, s. 41.

Linköpingsmodellen, som genomfördes i hela området, gick ut på att 
med hjälp den fysiska miljön och organisationen av den offentliga 
omsorgsverksamheten bygga upp en struktur som skulle främja det 
sociala livet och därmed motverka marginalisering och främlingskap. 
Socialtjänsten, som formulerade en modell utifrån visionen ”planera för 
gemenskap”, hade en framträdande roll i planeringen redan från början.  
Modellen, som blev socialtjänstens planeringsinstrument, är uppbyggd 
i tre nivåer som beskriver hur den sociala omsorgens verksamheter 

konkretisera sin vision i modellen bidrog till att de kunde kommunicera 
med övriga fysiska planerare på jämlika villkor (Henning & Lieberg 
1997). Modellen byggde också på att de boende tog eget ansvar genom 
att de själva förväntades svara för tillsyn och uthyrning av lekladorna på 

ut till personer som tog på sig att fungera som ”god granne” till boende 
som behövde extra stöd. Detta försök rann dock ut i sanden efter några 
år på grund av att man inte lyckades styra uthyrningen av lägenheterna 
och för att projektet inte följdes upp med nya initiativ (Henning och 
Lieberg 1997).

arbetet bidrog till integration mellan socialtjänstens olika 
omsorgsformer vilket gjorde det lättare att nå människor i riskzonen 
för sociala problem. Bostadsbolaget kunde i större utsträckning erbjuda 
lägenheter till individer med sociala problem eftersom man kände en 
trygghet i att socialtjänsten fanns i området. Samtidigt väckte modellen 
farhågor om en alltför stor social kontroll och insyn i människors liv. 
Henning och Lieberg (1997) ställer sig frågan om ett stort samhälleligt 
engagemang i individers dagliga liv kan leda till passivitet hos de 

boende. De menar vidare att detta är en problematik som hittas i andra 
försök som gjorts i att ”lägga livet till rätta” genom så kallad social 
ingenjörskonst*.
Trots Linköpingsmodellens struktur och verksamheter hade Lambohov 
redan i mitten av 1980-talet börjat få dåligt rykte bland de boende. 
En anledning anses vara att man inte hade något levande centrum i 
området. Det kommunala bostadsbolaget hade också tomma lägenheter 
där problemfamiljer hade placerats vilket ledde till att andra familjer 

och kriterier för vad som är bra service ligger hos de offentliga institutionerna” (Henning och 
Lieberg 1997, s. 112).

Hyresrätt

Privat ägande
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Både hyresrätt och privat ägande

Centrum
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Under 1990-talet förändrades Lambohov och av den gamla 

införandet av beställar-/utförarkonceptet i kommunen förändrat 
förutsättningarna för det lokala omsorgsarbetet. Kommunen försökte 
därmed skapa en företagsliknande struktur i sin organisation och 
verksamhet. Politiker vill gärna beskriva denna utveckling som att 
makten har förskjutits från tjänstemännen till politikerna, vilket skulle 

(1997) medför dock den nya politiska organisationen istället att makten 
förskjuts till marknaden, vilket inte behöver betyda att den enskilde 

     Hennings och Liebergs (1997) kartläggning av Lambohovs sociala 
nätverk visar att grannarna efter 10 år fortfarande har relativ tät 
kontakt, om än på en ganska ytlig nivå. Betydelsen av dessa svaga band 
upplevs av de boende som viktiga för känslan av trivsel, trygghet och 
för möjligheten att få stöd och hjälp vid behov. Antalet föreningar är 
relativt oförändrat jämfört med för 10 år sedan men aktiviteterna och 

har ersatt socialtjänsten som tidigare varit en dominerande aktör, vilket 
har inneburit att ovanifrån-perspektivet har bytts ut till ett underifrån-

intresse är avgörande för vilka som rycker åt sig initiativet. Detta 
gynnar de som är starka och vana vid att ta initiativ på bekostnad av de 
som kanske bäst behöver arenor för spontana kontakter, det vill säga 
mer utsatta grupper. Flera föreningar har problem att hitta lokaler för 
sina verksamheter. I sporthallen, lekladorna och skolans lokaler måste 
man nu betala hyra vilket medför att de boende har berövats resurser. 
Socialtjänsten som för 10 år sedan hade intentionen att vara till för alla 
har under åren ändrats till att koncentrera sina insatser på vissa utsatta 
grupper och det förebyggande arbetet har prioriterats ner (Henning & 
Lieberg 1997). 
     Henning och Lieberg (1997) menar att Linköpingsmodellen, 

som utvecklades under 1970-talet, där socialtjänsten agerade 
ställföreträdande brukare, visade sig fungera bra vid planering 
av nya områden. I de fall modellen har använts i samband med 
områdesförnyelse uppstod emellertid legitimitetsproblem i relation till 
de boende, vilket visar på svagheten i en expertkunskap som utgår från 

företrädare, socialtjänsten i detta fallet, tror sig ”förstå” livsvärldens 
perspektiv. Man vill gärna förstå men saknar förutsättningar. Detta kan 
översättas till den sociala ingenjörskonstens dilemma. Huvudkritiken 
mot den sociala ingenjörskonsten är att förslag till reformering av det 
”lilla livet” ofta handlar om makt- och demokratiproblem. De som 
förespråkar social ingenjörskonst brukar lyfta fram andra aspekter, 
som till exempel miljöfrågor och den samhällspåverkan som inverkar 
på människors enskilda handlingsmönster (Henning & Lieberg 1997). 
Linköpingsmodellen har fått kritik för att just ha drag av social 
ingenjörskonst och för att den uttrycker en mekanisk syn på individen 
och samhället. Modellen anses därmed inte ta hänsyn till individuella 

invändningar mot att Linköpingsmodellen generaliserar och överför 
vetenskapliga resultat på organisations- och samhällsnivå till att gälla på 
individnivå (Henning & Lieberg 1997). 

Figur 12

Figur 12. Grannansvarsmodellen. Källa: Henning, Lieberg och Palm Lindén 1987, s. 23.
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*Det kommunala planmonopolet innebär att det är en kommunal angelägenhet att  planlägga 
mark och vatten. Detta innebär att det är kommunerna som antar planer inom de ramar som 
samhället bestämt. I det kommunala planmonopolet ligger också makten för kommunen att 
ensam bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte (Blücher 2006, s. , Plan- och 
bygglagen 2010, första kapitlet, § 2).

BOSTADSPOLITIK, MÅL OCH VERKTYG 

nedan avgränsad till vad som kan relateras till uppstasens syfte och 
frågeställningar.

BLANDAT BOENDE I BOSTADSPOLITIKEN

Den svenska samhällsplaneringen växte fram i slutet av 1800-talet 
och utvecklades under 1900-talets första decennier. Syftet var att med 
planering uppnå det rättvisa och goda samhället, vilket skulle råda 
bot på bostadsnöden som var stor i Sveriges städer (Holmqvist 2009). 
I denna anda tillkom det kommunala planmonopolet* som instiftades 

i mitten av 1970-talet var den kommunala makten över marken som 
störst. Planmonopolet omfattade då all bebyggelse och man hade stora 
möjligheter att överta mark med äganderätt. Samtidigt hade målen för 
bostadspolitiken i stort sett uppnåtts. 
     Plan- och bygglagen, som kom 1987, innebar enligt Blücher (2006) 
en försvagning av planmonopolet. Då försvann bland annat möjligheten 

och vägran att upprätta nya detaljplaner. Sedan 1996 har målet om 
hållbar utveckling funnits i Plan- och bygglagen, vilket har haft 
genomslag i kommunernas planering (Plan- och bygglagen 2010, första 
kapitlet, § 1.). År 2011 infördes en ny Plan- och bygglag med ett tillägg 
i lagens krav på planering. Planeringen ska nu ”främja ekonomisk 

tillväxt och effektiv konkurrens” (Plan- och bygglagen 2010, andra 

samhällsplaneringen. 
     Bostadspolitiken har motiverats på skilda sätt i olika tider. Den 
statliga bostadspolitiken grundlades under 1930-talet som en del av 
byggandet av välfärdsstaten (Holmqvist 2009) där den bostadssociala 

bostadsstandarden och minska trångboddheten för arbetarklassen men 
också att utjämna skillnaderna i levnadsstandard mellan olika grupper 
i samhället. Som ett led i den rådande bostadspolitiken utvecklades 
den allmännyttiga bostadssektorn med hjälp av särregler och statliga 
subventioner. I gengäld krävdes att de allmännyttiga bostadsbolagen 
var öppna för alla oavsett inkomst och att verksamheten inte var 
vinstdrivande. Denna politik gynnade en befolkningsmässigt större 
blandning. 
     Grannskapsplanering har tidigare i uppsatsen presenterats som ett 
av de planeringsideal som kan relateras till blandat boende. Ideologin 
bakom idén var inspirerad av visionen om folkhemmet och hade 
kärnfamiljen i fokus. Mötesplatser i området skulle bidra till att 
människor utvecklade gemenskap (Sax & Dedering 2007). Från 1940 
till 1960-talet handlade mycket om slumsanering eftersom delar av 
städerna hade förfallit. För att motverka slummens utbredning talade 
man om att undvika kategoriboenden. Ett område med en blandad 
befolkning ansågs ge bättre förutsättningar för utsatta personer 
med sociala problem. Planering för ett blandat boende kan därför 
tolkas som att den sociala och den fysiska planeringen förenas för att 
uppnå sociala mål. I och med miljonprogrammet som genomfördes 

att på så kort tid som möjligt producera så många bostäder som 
möjligt. Detta skapade storskaliga och rumsligt uppdelade områden. 
Kritiken mot miljonprogrammen och en tilltagande segregation på 
bostadsmarknaden gjorde att bostadspolitikens fokus ändrades från 
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kvantitativa till kvalitativa aspekter. Den sociala boendemiljön skulle 
motverka boendesegregationen genom att stimulera till möten mellan 
människor med olika åldrar, intressen och socioekonomisk bakgrund. 
Bostadspolitiken genomsyrades av en helhetssyn och både fysiska 
och sociala aspekter skulle beaktas i planeringen. Det var mot denna 
bakgrund som det nationella bostadspolitiska målet om blandat boende 
(allsidig hushållssammansättning) instiftades 1974 (Holmqvist 2009). 
Blandat boende ansågs också vara samhällsekonomiskt försvarbart 
genom att det skulle bidra till ett jämnare utnyttjande av offentlig 
och kommersiell service. Det skulle skapas genom att blanda olika 
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar vid nybyggnation. Andra 
medel som föreslogs för att åstadkomma en större blandning var 
att genom bostadspolitiken försöka påverka boendekostnader och 
priser. Man menade också att levnadsvillkoren måste utjämnas för 
att bryta segregationen (Holmqvist 2009). Enligt Bolinder (2009) 
skedde en stor omställning när det gällde bostadspolitiken under 
1990-talet. De kommunala bostadsföretagens speciella förmåner i 
form av subventioner, räntor och skatter avskaffades och de måste 
nu konkurrera på samma villkor som andra bostadsföretag.  Detta 
medförde att många kommunala bostadsföretag omvandlades till 
aktiebolag. Försäljningen av den kommunal allmännyttan ökade under 
slutet av 1990-talet och för att bromsa denna utveckling infördes en 
stopplag år 1999.  Stopplagen ersattes i sin tur av Allbolagen 2002 
som  bland annat innebar att bostadsföretagen måste söka tillstånd 
från Länsstyrelsen för att sälja av sitt bestånd. År 2007 upphörde 
Allbolagen eftersom den stred mot den nya regeringens ideologi om 
rätten att äga sin bostad. Därefter har försäljningen av allmännyttan 
åter ökat. Argumenten för en försäljning av kommunala bostadbolag 
är ideologiska, bostadspolitiska och ekonomiska. Till exempel kan 

en dominans av hyresrätter eller så behöver kommunen pengar för 
renoveringar eller nybyggnationer (Bolinder 2009).

MÅL KOPPLADE TILL BLANDAT BOENDE

Idag är hållbar utveckling ett övergripande mål för regeringens och 
kommunernas arbete. När det gäller social hållbarhet handlar det 
ofta om social rättvisa och att alla ska ha lika möjligheter. I en av 
regeringens skrivelser (2003) nämns att segregation är ett problem som 

målen är viktiga för att uppnå en hållbar utveckling med ekonomisk 
tillväxt och social sammanhållning. I Agenda 21 behandlas ämnet 
boende och det övergripande målet är att förbättra boendets sociala, 
ekonomiska och ekologiska kvalitet och alla människors livs- och 
arbetsmiljö. Här kan man också läsa att ”ett säkert och hälsosamt 
boende är av avgörande betydelse för människors fysiska, psykiska, 

on Environment and Development 1993, s. 10). Agenda 21 presenterar 

1993, s. 10). 
     Tilltron till planeringen var hög på 1970-talet och som nämnts ovan 
instiftades det nationella bostadspolitiska målet om blandat boende 
1974. Enligt Holmqvist (2009) har detta förändrats och efter år 2000 

längre i fokus och nämns inte uttryckligen som ett politiskt mål. Figur 
13 illustrerar hur bostadspolitiken i Sverige har förändrats efter det 

av de allmännyttiga bostadsbolagen till valfrihet på bostadsmarknaden.
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Den socialdemokratiska regeringen 
presenterade nedanstående mål för 
verksamhetsområdet bostadsförsörjning i sin 
budget för 2006:   
 
”- Lägre byggpriser och boendekostnader i  
    bostäder med god kvalitet,  
 – Ökad nyproduktion i tillväxtregionerna av  
    hyresbostäder som kan efterfrågas av bredare  
    hushållsgrupper,  
 – Utveckling av de allmännyttiga  
    bostadsföretagen och andra icke-   
    vinstdrivande upplåtelseformer,  
 – Minskad segregation i boendet”  
(Proposition 2005/06. Utgiftsområde 18 s.19). 

Alliansen presenterade sina nya mål för 
verksamhetsområdet bostadsförsörjning i sin 
budget för 2008:   

 
 

”-Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt  
   stabila regelverk,  

 Valfrihet på bostadsmarknaden,  
 Konkurrens inom byggsektorn,   
 Låga bygg- och boendekostnader i bostäder med god  

   kvalitet,  
 Större andel hushåll ska vara etablerade på  

   bostadsmarknaden.  
 Integration i boendet” 

(Proposition 2007/08:1, s. 16). 

Figur 13

Figur 13: Jämförelse mål för verksamhetsområdet bostadsförsörjning. 
Källa: Proposition 2005/06. Utgiftsområde 18 s.19, Proposition 2007/08:1, s. 16.

Åtgärder för att motverka segregation (inklusive boendesegregation) 
är inte reglerade i Sveriges lag utan uttrycks som målsättningar i olika 
skrivelser. Nedan följer några exempel på målsättningar som kan 
kopplas till blandat boende. Enligt regeringens skrivelse (2005) gäller 
till exempel följande mål för att bygga samhället hållbart:

 ”-Att främja hållbar utveckling utifrån lokala och regionala                     
                 förutsättningar. 
  - Levande och trygga stadsmiljöer och stadskärnor lätt  
    tillgängliga för alla. 
  -En god boendemiljö där människor känner delaktighet . 
   -Att bryta social, ekonomisk och diskriminerande segregation.    
               - Att förverkliga rätten till bostad för alla utan diskriminerande 

Under mandatperioden 2002-2006 hade Sverige en socialdemokratisk 
regering som år 2006 framhöll följande tre mål för bostadspolitiken: 

 ”-Att öka andelen hushåll med utländsk bakgrund som, efter 
    sina förutsättningar och behov, bor i en bostad de anser sig     
                 vilja bo i,
  -Möjligheten att hyra eller köpa en bostad ska vara lika för alla, 
    oavsett etnisk bakgrund, dock förutsatt att formella krav är 
   uppfyllda,
   -Öka andelen personer med utländsk bakgrund som känner 
   trygghet i sitt hem och i sin boendemiljö samt att de känner att 

   (Proposition 2005/06, Utgiftsområde 18 42-45).
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VERKTYG - BLANDAT BOENDE

av Göteborg och Stockholm två huvudverktyg: ombildning och 
nybyggnation. I studierna framkom även att de mest centrala 
aktörerna för att få ett blandat boende till stånd var de allmännyttiga 
bostadsbolagen. Det var också det enda politikerna direkt kunde 
styra över, varför de allmännyttiga bostadsbolagen också kan ses som 
verktyg i sig. Allmännyttan som verktyg håller dock på att förändras 
i och med att de nu måste verka på samma villkor som andra på 
marknaden. Allmännyttan har också kritiserats för att strida mot EU:s 
konkurrenslagstiftning och dess framtid är därför oviss. En övergång till 
marknadshyror hindrar möjligheten att verka för ett blandat boende 
(Holmqvist 2009). 
     Med ombildning menas att en upplåtelseform ombildas till en annan, 
till exempel att en bostadsrättsförening köper en allmännyttig eller 
privat fastighet. Av alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter 

Försäljningen av allmännyttiga lägenheter i andra kommuner har inte 
alltid lett till ombildning. Husen har också tagits över av privata aktörer 
som har fortsatt att hyra ut lägenheterna. Motiven för ombildning är 
att öka valfriheten, minska boendesegregationen eller öka variationen 
av upplåtelseformer och har i olika städer använts på en generell eller 
selektiv nivå (Holmqvist 2009). Motivet att ombildning skulle minska 
boendesegregationen är dock ifrågasatt. Argumenten för ombildning 
handlar ofta om att omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter 
i socialt utsatta bostadsområden ska göra så att resursstarka hushåll 

kvar. Om en utförsäljning av allmännyttiga bostäder i stället sker i 
attraktiva områden kan det bidra till ökad koncentration av resurssvaga 

människor i de hyresområden där ombildning inte har skett, vilket 
kan leda till ökad segregation (Bolinder 2009). De få studier som har 
gjorts tyder inte på att ombildning som verktyg har bidragit till ett 
blandat boende. Tvärtom har en generell tillämpning, som använts i 
Stockholm, snarare motverkat en blandning. I Göteborg har ombildning 
som verktyg använts mer selektivt och framstår då som ett mer adekvat 
verktyg för att uppnå ett blandat boende. Den största ombildningen i 
Göteborg har dock berört privata hyresrätter i attraktiva lägen, vilket 
även här istället har motverkat ett blandat boende i centrala delar av 
staden (Holmqvist 2009). 
     När det gäller nybyggnation som verktyg för att uppnå ett 
blandat boende är också effekterna begränsade. Andersson et al 
(2009) menar att det går för långsamt att med nybyggnation minska 
boendesegregation, även om man planmässigt försöker variera 
bostadsbeståndets sammansättning. Det byggs så lite nytt och om det 
ska upplevas som en förändring måste det gå snabbare. Nyproducerade 
bostäder är dessutom nästan alltid dyrare, vilket gör att det är de med 

Stockholm och Göteborg uppmärksammas även svårigheterna att få 
till en blandning av hustyper i praktiken. Gamla bebyggelsemönster 

upplåtelseformer förstärks ofta ytterligare. Särskilt svårt verkar det vara 
att bygga äganderätter i områden där det sedan tidigare inte har funnits 
några äganderätter samt att blanda äganderätter och allmännyttiga 

nybyggnation inte i någon större utsträckning har bidragit till att uppnå 
målen om ett blandat boende. Att förändra stadsrummet och bygga 
nytt är en komplex process med många aktörer och resultatet är ofta en 
kompromiss. Aktörernas olika agendor och mål samt dagens avreglerade 
och marknadsanpassade bostadspolitik inverkar på möjligheterna att 
planera för ett blandat boende. I Holmqvists studie noterades också 
att planerarna i Stockholm upplevde större svårigheter att få fram 
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aktörer inom byggnadssektorn som ville bygga blandat än planerarna i 
Göteborg, som hade lättare att få aktörer att samarbeta kring ett blandat 

blandat boende i form av allmännyttan, ombildning och nybyggnation 
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DEL 3. FALLSTUDIE

Figur 14

presenteras. Därefter följer en analys av Kvarteret Kilen utifrån 

uppsatsens frågeställningar samt ett förslag på hur Kilen skulle kunna 
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Bild 1

Bild 1: Brunnsparkens besökare kan än idag dricka brunn. 

RONNEBY

dit man åkte för dricka järnhaltigt vatten från en källa som upptäcktes 

konferenshotell som ligger i anslutning till Brunnsparken, som år 2005 

därefter stadigt sjunka (för de senaste årens befolkningsutveckling 

födelsenettot är den faktor som har haft störst betydelse för 
minskningen av invånarantalet under de senaste åren, det vill säga att 

underskott av unga kvinnor. Antalet personer i arbetsför ålder är också 
lägre än genomsnittet i riket samtidigt som andelen äldre ligger över 
riksgenomsnittet. Att medelåldern stiger ses i bilaga 3. I översiktsplanen 

förhållanden kan bli svårt att upprätthålla den nuvarande servicen 
med barnomsorg, skolor och äldreomsorg i framtiden. Vidare betonas 
att det inte räcker med att födelsenettot ökar, man måste också aktivt 
konkurrera om Sveriges invånare och de människor som kommer hit 
från andra länder. Översiktsplanen visar på möjligheter att bygga nya 
attraktiva bostadsområden för att locka människor till kommunen. 

anställda inom tillverkning och utvinning, vård och omsorg eller inom 

     När det talas om boendesegregation handlar det ofta om storstäder 

fördelning av förvärvsinkomst, kön och utbildning se bilaga 4, 5 och 6.

* Segregationsindex är ett mått på skillnaden i bosättningsmönster mellan olika 
befolkningskategorier. Beräkningen görs här för de utrikes födda. För att skapa indexet delades 

av information om fördelningen av inrikes födda och utrikes födda beräknas avvikelsen område 
för område i förhållande till kommunens genomsnitt. Dessa avvikelser summeras sedan till ett 
index som skalas från 0 till 100, där 0 betyder jämn fördelning över området och 100 betyder 

scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp
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Figur 16

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp  [ 2012-04-12].

Figur 15 Bild 2

Bild 3
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Bild 4

Bild 5

Bild 5: Kvarteret Kilens med de byggnader som tidigare inhyst trä- 
och byggvaruhandel. 

Vid en gruppintervju 2012-04-18 med den arbetsgrupp som deltar i 
projektet Kilen (fortsättningsvis kallad Kilengruppen) framkom att 

med några särskilt utsatta bostadsområden. Statistik om den aktuella 

fallstudie visar en skillnad i andelen utländska medborgare på västra 

upp till mellanstadiet. Andelen barn med invandrarbakgrund är hög i 
de västra skolorna och mycket låg i skolorna öster om ån (Skolverket 

stora skillnader mellan olika bostadsoråden, till exempel är andelen 

miljonprogrammet. I övrigt görs inga jämförelser med Burgess modell 
då den är en produkt av sin tid och Amerikanska förhållanden. När det 
gäller familjers förvärvsinkomst och utbildning ses även här en viss 
skillnad, då de med den största inkomsten och högsta utbildningen 
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Bild 7: Visonsbild Kvarteret Kilen, vår. Fotomontage.

Bild 6: Visonsbild Kvarteret Kilen, höst. Fotomontage.

Bild 6

Bild 7

KVARTERET KILEN 

bebyggelse. Kvarteret är tänkt att innehålla ett varierat utbud av 
bostäder och lokaler för handel och kontor. Planeringen av området 

är en designstrategi för hållbar utveckling som bland annat innebär 
att material och produkter bör utformas för att ingå i tekniska eller 
biologiska och hälsosamma kretslopp. En arbetsgrupp som ska arbeta 

gruppen deltar också två planerare, kommunens folkhälsosamordnare 

från centrum och Brunnsparken. Det har dominerats av industrier, 

visionsbilderna 6 och 7 illusterar hur kvarteret kan se ut med ny 
bebyggelse. 

med de tre inriktningarna, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Kilen har hållbar utveckling aktualiserats i planeringen och ett 
generellt kvalitetsprogram (som är ute på remiss) har tagits fram, där 
fem fokusområden presenteras. Fokusområdena är energi, vatten, 
byggmaterial och inomhusmiljö, biologisk mångfald i utemiljön och 
social mångfald. Dessa ska ange kommunens ambitionsnivå och är 
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 Platsens identitet och attraktivitet har en koppling till både 
 samhällsbyggande och människans hälsa och trygghet. Insatser som 
 kopplar social hållbarhet till byggande och planering stämmer väl ihop med 

 ha en helhetssyn på stadsutveckling och att kombinera fysiska och sociala 
 åtgärder vid områdesförnyelse, främja integration genom större variation 
 när det gäller funktioner, boendeformer och gestaltning. Det är även viktigt 
 att länka samman olika delar av staden, att skapa förutsättningar för en positiv 

 identitet utåt. Dessutom bör all områdesförnyelse utgå från dem som 
 bor i området och genomföras i samverkan mellan berörda aktörer. Lämpliga 

 kommun 2012b, s. 7).

att tas fram. En workshop för arkitekter och ett dialogforum för 
allmänhet och byggherrar planeras. Därefter ska kvalitetsmål inom 

MÅNGFALD I KILEN 

”Social och etnisk integration samt demokrati och jämlikhet” är ett av 

Målsättningen utvecklas dock inte närmare när det gäller boendet. 
Det nämns inte heller hur den sociala och etniska integrationen ska 
gå till. Då målet inte konkretiseras kan det uppfattas som vagt och är 
därför svårt att direkt relatera till någon av våra senaste regeringars 

faktum att bostadspolitiska styrmedel i princip tagits bort och ersatts 
av marknadens regleringsmekanismer (Holmqvist 2009) vilket gör att 
kommunen inte är tvungen att precisera målen. I översiktsplanens 

avsnitt om kommunens mål med bebyggelsen konkretiseras dock 
målen till att ”ambitionen är att kommunen även i framtiden ska 
kunna erbjuda olika upplåtelseformer. Det är viktigt bland annat för att 

     I intervjun med Kilengruppen framkom tydligt att det fanns en 
intention att göra den nya stadsdelen integrerad på olika sätt. Det 
fanns en strävan efter att främja mångfald genom variation när 
det gäller funktioner, boendeformer och gestaltning, vilket också 
uttrycks i det generella kvalitetsprogram som nämnts ovan. Samtidigt 
uttrycktes stor tveksamhet när det gällde vilka möjligheter man hade 
som kommunal tjänsteman att styra över detta i praktiken. Eftersom 

av att det övergripande målet upplevdes vara att locka skattebetalare 
till kommunen, upplevdes det som svårt att från kommunens sida 
att ställa krav, till exempel på att boende skulle vara blandat. Denna 

och matchar tillägget i den nya Plan- och bygglagen att planeringen 
ska ”främja ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens” (Plan- och 
bygglagen 2010, andra kapitlet, § 3, st. 4). När det gäller nybyggnation 
som ett verktyg för ett blandat boende uppgav Kilengruppen att 
diskussionen om valet mellan radhus, villor, bostadsrätter eller 
hyresrätter ofta kom upp i samband med planeringsprocesser, men 
att de politiska besluten oftast resulterade i att marknaden för det 

socialdemokratisk majoritet (fram till valet 2010) och har ett eget 
allmännyttigt bostadsbolag. Enligt Holmqvist (2009) var det just 
förekomsten av ett kommunalt bostadsbolag som gav förutsättningar att 
implementera målet om ett blandat boende. Ombildning av hyresrätter 
till bostadsrätter som verktyg för att skapa ett blandat boende fanns 
enligt Kilengruppen med som en möjlighet, framför allt som ett sätt 
att öka attraktiviteten i utsatta områden. Det verktyget användes dock 
aldrig. Anledningen uppgavs vara att det allmännyttiga bostadsbolaget 
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hade stora renoveringsbehov och många tomma lägenheter. Generellt 
kunde det konstateras att de verktyg som funnits till hands för att skapa 
ett blandat boende inte hade använts i någon större utsträckning i 

i sina studier konstaterar att målet om blandat boende kvarstår medan 
medlen för att implementera målet saknas.
     Återkommande teman under intervjun var med vilka övriga medel 
man skulle kunna främja mångfalden i Kilen. Dessa åtgärder utgör 
inte verktyg för att skapa ett blandat boende men är relevanta för 

inom fysisk planering för att främja mångfald vid nybyggnation. De 
insatser som Kilengruppen nämnde hade en del likheter med Jacobs 
och Gehls teorier. Till exempel ville man blanda olika funktioner 
som arbetsplatser, handel och attraktioner samt öka tillgängligheten 
till området. Andra åtgärder för att främja integration och motverka 
boendesegregation som Kilengruppen tog upp var sociala åtgärder, 
medborgardialog och att stärka områdets identitet.  

kommun 2012b) förespråkas ett helhetstänkande när det gäller 
stadsutveckling, vilket kan relateras till både Jacobs och Gehls teorier 
ovan. Folkhälsoplaneraren som deltog i gruppintervjun framhöll 
också en kombination av sociala och fysiska åtgärder för att motverka 
boendesegregation. Vidare kan andra kopplingar göras till Jacobs och 
Gehls principer för att uppnå en levande stadsdel som uppmuntrar till 
mångfald. Jacobs första förutsättning för mångfald, att blanda primära 
funktioner liksom Gehls (1971), att integrera, stämmer väl överens med 
Klientgruppens intentioner. Jacobs (1961/2005) menar att stadsdelen 
måste fylla mer än en funktion, helst mer än två. Funktionerna ska 
göra att människor rör sig i området vid olika tider på dygnet och 

från olika grupper i samhället använder gemensamt. Enligt Jacobs 
(1961/2005) och Kilengruppen är det viktigt att ta reda på vilka 

funktioner som efterfrågas och vilka effekter tillförseln av dessa skulle 
ge. Ett eftersträvansvärt resultat måste vara att människor uppehåller 
sig i området under de tider som riskerar att bli folktomma, det vill 
säga eftermiddagar, kvällar och helger. Samtidigt måste funktionerna, 
som ska locka människor till platsen, vara attraktiva för de som bor 
där och passa in i områdets karaktär (Jacobs 1961/2005,). Jacobs andra 
förutsättning för mångfald är att kvarteren ska vara små och gathörnen 
komma tätt. Hon menar att långa kvarter motverkar en blandning av 
användningsområden (Jacobs 1961/2005). Den tredje förutsättningen 
handlar om vikten av att behålla gamla hus, vilket inte är aktuellt i 
Kilenområdet då denna är bebyggd med industrilokaler som ämnas 
rivas. Ett av Jacobs argument för att behålla gamla hus är att hyrorna i 
äldre fastigheter ofta är låga vilket kan göra att små verksamheter, som 
ofta starkt bidrar till mångfald, kan överleva. Jacobs fjärde förutsättning 
som handlar om behovet av en tillräckligt hög koncentration av 
människor i området, är starkt kopplad till förutsättningen att blanda 

där att vistas och röra sig i området. För att uppnå detta är det enligt 
Kilengruppen viktigt att länka ihop stadens olika delar med Kilen och 
underlätta rörelser genom området. I projektet Kilen planeras också 
aktiviteter för att få med de boende och allmänheten i planeringen.  
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ANALYS OCH FÖRSLAG

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar och som ett resultat av av 
det material som behandlats ovan, presenteras en vision med förslag på 
åtgärder för att främja mångfald.

 SAMLA IHOP/KONCENTRERA

Både Jacobs (1961/2005) och Gehl (2010) förespråkar en koncentration 
av människor och funktioner. Korta avstånd mellan olika målpunkter 
medför bekvämliget och att samla människor och aktiviteter kan 
få igång en positiv spiral. Deltagare i en händelse erbjuds möjlighet 
att delta i ytterligare aktiviteter. En koncentrerad bebyggelse 
i kvarteret Kilen med en absolut närhet till kommunikationer 
har alla förutsättningar att bli socialt hållbar, miljövänlig och 
samhällsekonomisk. En strävan efter att koncentrera människor och 
aktiviteter längs å-promenaden kan generera mångfald. Människor 
som rör sig längs stråket, kanske på väg till den välbesökta loppisen 
i Brunnsparken (bid 8), ska lockas att stanna upp. Som exempel 
på aktiviteter kunde man placera en restaurang här och återuppta 

 SMÅ KVARTER

de ytliga kontakter som har positiv inverkan på trivseln och känslan 
av trygghet i ett område (Holmqvist 2009). Genom att sträva efter en 
måttlig skala på gator och torg får man mänskliga och välkomnande 
rum. 

N
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Figur 17:  Temakarta Kilen. Samla ihop/koncentrera. 

Bild 8:  Loppmarknaden i Brunnsparken är en folkmagnet. 

Bild 8
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 BJUDA IN/ÖPPNA UPP

Kvarteret Kilen har ett unikt läge som ger möjlighet att koppla ihop 

omkringliggande bostadsområden. Kilen kan komma att fungera som 
en länk mellan olika delar av staden. Genom att skapa tillgängliga 
offentliga rum som bjuder in till aktiviteter i och i anslutning till 
Kilen kan man öka attraktiviteten och främja mångfald. Olika rum 
med sittplatser gör det möjligt för människor att mötas. Sittplatser på 
trevliga ställen längs ån ger tillfälle att pausa på väg till den välbesökta 
loppmarknaden i Brunnsparken.  

 BLANDA FUNKTIONER

För att en stadsdel ska bli socialt hållbar, upplevas som trygg  och 
bjuda på upplevelser bör olika funktioner integreras (Gehl 2010). 
En blandning, inte bara av verksamheter och bostäder, utan också 
av olika boendeformer, service och mötesplatser ökar möjligheterna 
för mångfald. Att blanda funktioner medför även att man blandar 
människor. I Kilen måste dessa funktioner väljas med omsorg och 
ses som ett komplement till stadens övriga serviceinrättningar 
och attraktioner. Bottenvåningarna i utvalda stråk bör innehålla 
offentliga, kommersiella eller gemensamma funktioner. Lokaler för 
kursverksamhet av skilda slag skulle till exempel locka människor 

möjlighet att etablera sig här kan dessa också starkt bidra till stadsdelens 
mångfald. 
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Figur 18:  Temakarta Kilen. Bjud in/öppna upp. 
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 GÅENDE I FOKUS

Om man sänker hastigheten får man en livligare stadsdel (Gehl 1971). 
Enligt Gehl (2010) är en stad planerad för gående och cyklister även 
ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Denna strategi stämmer också 

fokus. Genom Kilens placering nära resecentrum och utan genomfart 

Boendeparkering skulle kunna placeras i anslutning till infartsväg 
från öster. Gång- och cykelbanan längs ån blir en naturlig länk mellan 

rekreation. En ny gång- och cykelväg via resecentrum ökar kopplingen 

att också att prioritera folkhälsan.

      BLANDA BOENDET

Med stöd av den forskning som talar för ett blandat boende (Andersson 
et al 2009) och för att på allvar uppfylla målen att främja mångfalden 
i stadsdelen kan bebyggelse, upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och 
framför allt priser och hyror varieras för att möjliggöra ett boende 
för alla (bild 10). Därmed skulle man också uppfylla översiktsplanens 
mål i Vision 2020 och verkligen ”erbjuda attraktiva boendemiljöer för 

ingen av hållbarhetsbegreppets ekologiska, ekonomiska eller sociala 

köpet den konkurrenskraft som efterfrågas.
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 GESTALTA

För att ge möjligheter att sitta eller stå och prata är det viktigt att 
utforma gaturummens väggar och kanter. Vertikala fasader gör att 
gatan känns kortare och livligare. Stora fönster och uteserveringar ökar 
interaktionen mellan ute och inne. Grönska ökar tivseln, bidrar till ett 
bra mikroklimat och ger skydd för vindar. Träden vid å-promenaden 
(bild 11) bör därför värnas och gröna inslag planeras inne i Kilen. 
Många inbjudande sittplatser (bild 12) bidrar till mänskliga möten 
eftersom all meningsfull kommunikation enligt Gehl (1971) sker då 
vi stannar upp och pausar. Vid gestaltningen av å-promenaden kan 

typiska för miljön (bild 13).

Bild 12

Bild 13Bild 11

Bild 13 : Gångvägen längs ån mitt emot Kilen. 

Bild 12 : Privat initiativ till sittplatser längs ån.
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DEL 4. SLUTSATS OCH DISKUSSION

I denna avslutande del sammanfattas och diskuteras de slutsatser 
som kan dras av det material som presenterats i arbetet. Uppsatsens 
syfte var att undersöka och beskriva begreppet blandat boende och 
vilka möjligheter man har inom fysisk planering att planera för 
blandat boende, minskad boendesegregation och en ökad mångfald. 
Inledningsvis formulerades också två mer konkreta frågeställningar som 
har varit vägledande för uppsatsen: 

 Hur planerar man för blandat boende, minskad  
            boendesegregation och ökad mångfald samt vilka verktyg 

 På vilket sätt kan man planera för blandat boende,  
            minskad boendesegregation och främjande av mångfald vid   

BLANDAT BOENDE

Blandat boende har varit närvarande i stadsplaneringen som 

urbanteori, trädgårdsstadsplaneringen och grannskapsplaneringen som 
planeringsidéer kan anses ligga till grund för dess utveckling (Holmqvist 
2009). Enligt Sarkassian (1976) uppstod idén ur antiurbanismen 
och en utbredd uppfattning är att blandat boende med en varierad 
hushållssammansättning skulle leda till bättre integration. Många 

menar att visst kan bostadsbeståndets sammansättning ha betydelse för 
ett områdes stabilitet men att det har liten betydelse för integrationen 

Urban (2002) nämner skulle kunna vara en relativ homogenitet i 
bostadsområden och samtidigt en större grad av heterogenitet på 
stadsdelsnivå. Samtidigt kan man ställa sig frågan hur mycket samhället 
ska styra var människor ska bo och på vilka grunder. När det gäller 
Linköpingsmodellen som presenterats ovan, så använde socialtjänsten 
resultat från socialepidemiologisk forskning om det sociala nätverkets 
betydelse för hälsan som intäkt för sin vision att planera för socialt 
samspel. Forskningsresultaten gäller starka och djupa band mellan 
människor. De grannkontakter som växte fram i Lambohov var framför 
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(1997) är vad man i bästa fall kan förvänta sig att uppnå genom social 
planering. Som tidigare nämnts har ytliga kontakter dock konstaterats 
vara viktigare än man tidigare trott. Blandat boende främjar enligt 
forskningen ytliga kontakter som alltså har betydelse för människors 
livschanser (Holmqvist 2009) men även för hur man upplever sitt 
bostadsområde. Detta bekräftas också i intervjuer med boende i 
Lambohov som beskriver betydelsen av svaga band för trygghet och 
trivsel. Svaga band kan samtidigt fungera som bryggor till andra 
nätverk (Henning & Lieberg 1997) och enligt Jane Jacobs (1961/2005) 
är det de många ytliga kontakterna i staden som ger trygghet och tillit 
(Jacobs 1961/2005). Empiriska resultat visar också på att omgivningen 
har betydelse för människors utveckling och möjligheter i livet. Detta 
skulle kunna tolkas som stöd för blandat boende som planeringsidé 

i forskningen så konstateras, i likhet med Anderssonet al (2009), att 
ingen teori har någon uppfattning om hur blandningen i ett blandat 
boende egentligen ska se ut för att bästa resultat ska uppnås. 

MINSKAD BOENDESEGREGATION

Enligt Andersson et al (2009) saknas idag verktyg för att motverka 

någon klar uppfattning om med vilka redskap ett blandat boende kan 
uppnås. De två huvudverktyg som presenterats ovan, ombildning 
och nybyggnation, ter sig enligt Holmqvist (2009) trubbiga och 
svåra att använda. Ombildning har i vissa fall till och med visat sig 
motverka ett blandat boende och nybyggnation bidrar bara i begränsad 

Ombildning som verktyg för att åstadkomma ett blandat boende 
diskuterades vid intervjun med Kilengruppen som en möjlighet för 

förfogade över det i nuläget kanske mest verksamma verktyget för att 

skapa ett blandat boende, det vill säga allmännyttan. Det allmännyttiga 
bostadsbolaget hade dock hittills inte använts i syfte att skapa ett 
blandat boende vid nybyggnation. Den förändrade bostadspolitiken 
som har gått från att vara statligt styrd, med en subventionerad 
bostadsproduktion, till att vara marknadsanpassad har enligt Holmqvist 
(2009) inverkat på möjligheterna att genomföra ett blandat boende. 
Idag är det den kommunala politiken och planeringen som är styrande, 

för att planerarna ska kunna styra planen i en viss riktning. Vid 

fanns en aktuell målsättning att motverka boendesegregation, men 
att det överordnade målet var att locka skattebetalare till kommunen. 
När det väl var aktuellt att bygga fanns det små möjligheter att inom 
fysisk planering påverka valet av upplåtelseformer. Detta kan ha med 
kommunens befolkningsutveckling att göra, där den arbetsföra andelen 
minskar medan andelen äldre ökar och den oro över detta som uttrycks 

situation som intervjun speglade stämmer också väl överens med 
Borevis avhandling som visade att blandat boende hade status som 
en självständig politisk målsättning men i praktiken så värderades 

inte aktivt verkat för ett blandat boende kan också bero på de få och 

planera för en blandad befolkning. Boendesegregation och integration i 
boendet verkar hittills inte heller ha haft särskilt stor plats i den lokala 
politiken. De politiska målen avseende blandat boende är även på en 
nationell nivå vaga och kan lätt kringgås. Målet blandat boende kan 
dock konstateras vara ett existerande mål i den fysiska planeringen, 

Holmqvist (2009) visar också på att verktygen nog bör användas 
selektivt och att effekterna måste bedömas i det enskilda fallet, vilket 
också var en åsikt som kom fram vid intervjun med Kilengruppen. 
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ÖKAD MÅNGFALD 

I nuläget fokuseras det i stor utsträckning på andra medel än 
blandat boende för att öka mångfalden vid planeringen av ett nytt 

för att främja mångfald är till exempel att koncentrera människor och 
bebyggelse, blanda funktioner, skapa tillgänglighet och att planera för 
de icke bilburna (Jacobs 1961/2005, Gehl 1971).          

fysiska och sociala åtgärder, vilket känns igen i exemplet Lambohov 
där socialtjänsten hade en central roll i planering och genomförande. 
Förutsättningarna i samhället har förändrats sedan Lambohov 
planerades, men det är intressant att notera att folkhälsoplaneraren, 
som i sin profession till stor del fokuserar på sociala aspekter, 
medverkar i planeringen av Kvarteret Kilen. Linköpingsmodellen 

för att den inte tog hänsyn till individuella skillnader i levnadssätt, 
förutsättningar eller önskemål. För att undvika att gå i denna fälla är 
det viktigt att ha en helhetssyn på planeringen och att arbeta för ett 
utökat medborgardeltagande, vilket också uttrycktes av Kilengruppen i 

forskning som visar på att man faktiskt påverkas av den omgivning 
man bor i, vilket kan tolkas som stöd för blandat boende som 
planeringsidé (Andersson et al 2009). Dessutom visar forskningen på 
att en stad med mångfald blir en levande stad (Jacobs 1961/2005, Gehl 
1971). En av uppsatsens slutsatser måste bli att problematiken kring 
blandat boende är oerhört komplex och full av motsättningar. För 
att inom fysisk planering få argument och kunna motivera planering 
för ett blandat boende behövs mer forskning om dess effekter. Det 
vore intressant att studera de samhällsekonomiska utfallen av en 
socialt blandad befolkning. Kanske är det så att framtidens attraktiva 
konkurrenskraftiga stad är en socialt blandad stad? 
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Bilaga 1:              Inför grupp-intervju med ”Kilengruppen” 2012-04-18

Hej! 
Jag går tredje året på utbildningen Fysisk planering på Blekinge tekniska 
högskola och skriver på min kandidatuppsats. Uppsatsen handlar om 
begreppet och planeringsidén ”blandat boende”.  Syftet med intervjun 
är att få en fördjupad kunskap och insikt om hur ämnet behandlas 
i praktiken. Intervjun, som spelas in, kommer att ha karaktären av 
ett samtal i grupp där vi diskuterar kring ämnet blandat boende och 
mångfald. Nedan presenteras kort ämnet och några frågeställningar som 
vi kan ha som underlag till vår diskussion. /Lena Jarl Hellgren

Enligt Emma Holmqvists avhandling Politik och planering för ett 
blandat boende och minskad boendesegregation – Ett mål utan medel?  

socialt blandad boendemiljö är positiv för människors utveckling.  
Trots detta har insatserna för att uppnå detta sociala mål minskat. 
Ingen  ifrågasätter att dagens bostadsmarknaden medför en sortering 
som skapar segregation. Denna rumsliga sortering av människor kan 
förklaras av faktorer som individens fria vilja, diskriminering eller 
ekonomiska resurser. Frågan om det egentligen spelar någon roll  att 

omtvistad. Många forskare ställer sig tveksamma till att blandat boende 
skulle vara lösningen på segregationsproblemet och menar att de 
vetenskapliga bevisen för detta är vaga. De ser istället  homogenitet 
som ett fullt möjligt alternativ för att skapa en gemensam identitet 
där människor känner sig trygga i sitt homogena bostadsområde och 
samtidigt integreras i det offentliga rummet. Blandat boende ses dock 
fortfarande inom politiken och planeringen som ett motmedel mot 
boendesegregation men också som ett sätt att göra bostadsområden mer 
socialt och ekonomiskt hållbara. Valet av uppsatsämne motiveras med 
ovanstående problematik men också med det faktum att målsättningen 
att motverka boendesegregation uttrycks i skrivelser på olika nivåer 

fysisk planerare sätta sig in i ämnet för att kunna förhålla sig till blandat 
boende som planeringsidé.

DEFINITION BLANDAT BOENDE
Blandat boende kan översättas till engelskans social mix och svenskans 
social blandning, en benämning som har använts inom svensk 
forskning men sällan i dagligt tal. I offentliga skrifter talar man till 
exempel istället ofta om allsidig hushållssammansättning eller varierad, 
heterogen eller blandad befolkningssammansättning. Med blandat 
boende avses i uppsatsen en variation i bostadsområdet avseende både 

varierad befolkningssammansättning som en blandning av ålder, kön, 
hushållstyp, inkomst, utbildningsnivå, social klass och etnicitet. Ur den 

blandning av hustyper, upplåtelseform och lägenhetsstorlek.

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva begreppet 
blandat boende och vilka möjligheter man har inom fysisk planering 
att planera för ett blandat boende och minskad boendesegregation. 
Uppsatsens konkreta frågeställningar  formuleras enligt nedan.

  planering?

  boendesegregation samt främja mångfald vid nybyggnation av 



Några generella frågeställningar att fundera över inför vår diskussion:

            planeringen idag? 

 

            boende?

            boende? 

            vilka medel ska detta i så fall uppnås?

Tack för din medverkan! Lena



http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp

Observera att y-axeln inte utgår från 0 varför skillnaderna mellan antal män och kvinnor ter sig oproportionerliga. 

Bilaga 2



Bilaga 3:



Bilaga 4:

Tillgänglig: http://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv [2012-04-28].



Bilaga 5:

Tillgänglig: http://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv [2012-04-28].



Bilaga 6:

Andel eftergymnasial utbildning. Källa: http://www.geodata.se/
GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv [2012-04-28].



Bilaga 7:



Inventering gjord 2012-04-10.

Bilaga 8: 



Tillhörande bilaga 8: 

 2012-05-06. 

observation/inventering. Observationen/Inventeringen genomfördes vid två tillfällen. Hustyperna 

bottenvåningen. Eftersom vissa områden var blandade med både villor och radhus gjordes ingen 

övervägande på den västra sidan om ån. 

förknippas med miljonprogrammet fanns blomstrande bostadsgårdar med renoverade byggnader 
men också öde gårdar omgivna av hus med renoveringsbehov och tomma lägenheter. Bilden  



Tillhörande bilaga 8:



Tillhörande bilaga 8:


