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SAMMANFATTNING 

Att främja jämlikhet och goda sociala förhållanden får allt mer fokus i 

stadsutvecklingssammanhang. Forskning visar att det finns stora skillnader i sociala 

förutsättningar mellan olika stadsdelar, där sämre utbud av service, arbetsplatser och sociala 

nätverk ofta förekommer i stadsdelar där befolkningen har begränsade ekonomiska resurser. 

Dessutom finns ofta fysiska och sociala barriärer kring dessa stadsdelar och således en 

uppdelning mellan samhällsgrupper. Denna situation pekas ut som en viktig faktor för 

polarisering och social instabilitet. Samtidigt sker nu i flera sådana stadsdelar i städernas 

periferi en stark tillväxt och de utvecklas till centrum för näringsliv och handel. Detta 

aktualiserar frågan om hur social inkludering kan främjas i samband med stadsutveckling. 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskapen om hur inkluderande stadsutveckling 

förstås inom kommunal planering samt att kartlägga metoder som på kommunal nivå kan 

användas för att skapa en socialt inkluderande stad. Ett syfte är också att studien ska bidra 

med kunskapsunderlag till utvecklingen av Flemingsberg i Huddinge kommun.  

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med kommunala tjänstemän involverade i 

stadsutvecklingsprocessen på olika nivåer, från strategiska planerare till ledare av enskilda 

projekt. Intervjuerna har analyserats med en diskursiv ansats för att undersöka förståelsen av 

inkludering. Från intervjuerna har också goda exempel på arbetssätt och konkreta verktyg 

kartlagts. Analysen visar på att diskursen om inkludering i kommunal planering i själva verket 

består av en rad olika diskurser, varav blandning, sammanhållning och deltagande står i fokus. 

Blandning förstås till stor del som att öka andelen resursstarka invånare i socioekonomiskt 

svaga områden, vilket tros bidra positivt till den sociala sammanhållningen mellan olika 

grupper. Vidare ses denna sammanhållning som en viktig faktor både för att mildra effekten 

av sociala problem och för att skapa en känsla av trygghet och gemenskap. Detta ställs i 

kontrast mot den rädsla och uppdelning som tycks finnas idag. Medborgardeltagande 

framställs som viktigt för att skapa och bibehålla tillit när socioekonomiskt svaga områden 

utvecklas och metoder kopplade till detta lyfts i hög grad fram som goda exempel. Vidare 

lyfts metoder fram kopplade till samhällsbyggnadsprojektets organisering, ekonomiska 

verktyg och medborgardrivna initiativ.  

 

 

 

Nyckelord: Inkludering, stadsutveckling, blandning, sammanhållning, medborgardeltagande, 

kommunal planering 
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ABSTRACT 

Promoting equality and proper living conditions is gaining focus in city development contexts 

today. Swedish research shows differences in social conditions between different urban 

districts and that access to services, workplaces and social networks is often poor in districts 

where inhabitants have limited economic resources. Additionally, these districts are often 

surrounded by physical and social barriers and thus different social groups are divided. This 

situation is referred to as an important driver for polarisation and social instability. 

Meanwhile, some of these urban districts are experiencing strong growth as they are 

developed into centres for commercial and business life. This brings the question on how 

social inclusion can be promoted in city development up to date. The aim of this study is to 

contribute to the knowledge on how inclusive city development is understood in the context 

of municipal planning, and to map methods that can be used to create inclusion on the 

municipal level. The aim is also to contribute with a knowledge base to support the 

development of Flemingsberg in Huddinge municipality.  

The study is based on semi-structured interviews with municipal officers involved on 

different levels of the city development process, from strategic planners to managers of 

individual projects. The interviews have been analysed with a discursive approach to examine 

the understanding of inclusion. Also, good examples of concrete tools and ways of working 

with inclusion have been mapped from the interviews. The analysis shows that the discourse 

on inclusion in municipal planning is in fact consisting of several discourses, of which social 

mixing, cohesion and participation are the focus. Mixing is largely understood as the addition 

of socioeconomically strong residents in socioeconomically weak neighborhoods, which is 

believed to contribute to the social cohesion between different social groups. Furthermore, 

this cohesion is seen as an important factor for mitigating the effects of social problems and to 

create a feeling of safety and affinity. This is contrasted by a sort of fear and division that 

seems to be existing today. Citizen participation is described as important for creating and 

maintaining trust when socioeconomically weak neighborhoods are developed, and methods 

of participation are common among the good examples brought up by the interviewees. Other 

methods are connected to the organisation of city development projects, economic tools and 

initiatives run by citizens.  

 

 

 

 

Key words: Inclusion, mixing, cohesion, citizen participation, municipal planning 

 

English title: Inclusive City Development - Understandings and Methods in Municipal 

Planning 
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KAPITEL  1:  INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  

I Plan- och bygglagens portalparagraf från 1987 står att lagen ska främja ”en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala förhållanden”. Samtidigt pekar forskning på 

att skillnaderna mellan förutsättningar för invånarna i olika svenska stadsdelar är stora 

(Legeby et al., 2015). Situationen i de svenska storstadsförorterna ses ofta som en del av en 

utveckling som ägt rum i de flesta västeuropeiska städer under 1990-talet. En utveckling där 

ojämlikheten har ökat i så kallade “utsatta områden”, vilket har gått hand i hand med social 

utestängning och minskad social integration (Pemer & Lilja, 2010).  

Forskning visar att vissa stadsdelar är väsentligen missgynnade i jämfört med andra. Legeby 

et al. (2015) konstaterar att det i sådana missgynnade områden finns ett begränsat utbud av 

faciliteter och service, förutsättningarna för verksamheter att etablera sig är dåliga och de 

sociala nätverken är hämmade av barriärer. De skriver:  

När sådana ofördelaktiga livsvillkor – vilka tydligt kunnat kopplas till den byggda 

miljöns konfiguration och läge – blir parat med en befolkning som har begränsade 

resurser blir situationen extra allvarlig. Vi får ett samhälle som svårligen kan 

beskrivas som ”socialt hållbart”.  

Legeby et al., 2015, s. 3.  

De grundläggande problemen med ekonomiska klyftor och ojämlika livschanser yttrar sig 

också i vilka som tar plats i de offentliga rummen och vilka verkligheter som visas upp i den 

offentliga miljön (Amin, 2002). Det tydliga fokuset på mötesplatser och blandning som finns i 

mycket av den samtida planeringen (Nilsson et al., 2010) pekar på problemet att samhällets 

olika verkligheter sällan möts och att detta behöver förändras. Den fysiska uppdelningen av 

olika samhällsgrupper pekas ut som en viktig faktor till polarisering och social instabilitet i 

samhället (Legeby et al., 2015).  

Sedan 90-talet har också en annan process pågått i flera storstadsförorter - förorterna har fått 

en roll som viktiga tillväxtcentra för näringslivet. Enligt Nylund (2004) har detta sin grund i 

industrins övergång från massproduktion till specialisering, etableringen av externa 

köpcentrum och företag på grund av ökade hyror och trängsel i innerstäderna, samt det privata 

bilägandet, som har gjort förorterna tillgängliga för bilister.  

En plats där denna utveckling har ägt rum är Flemingsberg i Huddinge kommun, där ett 

forsknings- och utvecklingscentrum har vuxit upp sida vid sida med bostadsområden som 

klassats som problemområden (Nylund, 2004). I Stockholms regionplan, RUFS, pekas 

Flemingsberg tillsammans med sju andra regionala stadskärnor ut som utvecklingsområden, 

med syfte att komplettera centrala Stockholm genom att erbjuda attraktiva platser för företag, 

högre utbildning och bostäder. I flera av dessa områden har en stadsomvandlingsprocess 

påbörjats (Stockholms läns landsting, 2013) och i Flemingsberg står man nu inför en stor 

utökning av ortens centrum, där ett affärscentrum ska byggas tillsammans med ett stort antal 

bostäder.  

Den nya förbindelsen mellan affärskvarter och äldre bostadsområden öppnar upp nya 

möjligheter för att integrera olika samhällsgrupper. Men hur görs det på bästa sätt? I 

Flemingsberg finns idag en tydlig fysisk uppdelning mellan de som bor och de som arbetar på 

orten. De använder inte samma platser och vet inte mycket om varandra. Samtidigt finns flera 
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indikatorer på social utsatthet i Flemingsberg med hög arbetslöshet och en hög koncentration 

av utlandsfödda. Ur den situationen finns risk att det växer fram rädsla och en syn på varandra 

som “den andre”. Vad behövs för att dessa världar ska mötas? Det är från dessa 

frågeställningar som den här uppsatsen har sprungit. Mottagare av uppsatsen är 

samhällsbyggnadsavdelningen på Huddinge.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLN INGAR  

Syftet med uppsatsen är att bidra till kunskapen om hur inkluderande stadsutveckling förstås 

inom kommunal planering och hur det kan ta sig uttryck i den fysiska planeringen. Mitt 

intresse för denna fråga var utgångspunkten när uppsatsens ämne skulle väljas och den bildar 

också basen för uppsatsens akademiska bidrag.  

Syftet med uppsatsen är också att kartlägga arbetssätt och konkreta verktyg, som på 

kommunal nivå kan användas för att skapa en socialt inkluderande stad. Uppsatsen ska 

fungera som ett kunskapsunderlag för Huddinge kommun för att underlätta utvecklingen av 

Flemingsberg från ett segregerat område till en integrerad stadskärna. Flemingsberg står just 

nu inför kraftig utveckling och tillväxt, och med anledning av det håller en handlingsplan för 

några av de inblandade aktörerna på att tas fram. Ett av strategiområdena kallas ”En 

tillgänglig och inkluderande stad” och man eftersöker i planen studier av och verktyg för att 

skapa en socialt sammanhängande stad. Tanken är att denna studie ska bidra till detta.  

Inkluderande stadsutveckling undersöks med hjälp av frågeställningarna: 

• Hur förstås en inkluderande stad i kommunal planeringspraktik?  

• Vilka verktyg använder svenska kommuner i sitt arbete för en inkluderande stad? 

• Vilka verktyg framstår som verksamma i en svensk kommunal planeringskontext? 

1.3 D ISPOSITION  

På följande sätt är uppsatsen upplagd: Kapitel 2 ger först en överblick över inkludering i 

stadsutvecklingssammanhang baserad på teori och tidigare forskning. Denna består till största 

del av en översikt över de tre centrala teman som framkommit både i intervjuer och i tidigare 

forskning: Social sammanhållning och socialt kapital, medborgardeltagande samt den fysiska 

miljöns roll. Därefter presenteras en bakgrund till Flemingsberg utifrån den nuvarande 

situationen samt de planer som finns för Flemingsbergs utveckling i kapitel 3. Vidare följer 

kapitel 4 med en redogörelse för den forskningsansats som använts och studiens metod. 

Kapitel 5 och 6 utgör studiens kombinerade resultat och analys, där förståelser respektive 

metoder presenteras. Slutligen avslutas uppsatsen med en reflekterande diskussion där 

resultaten också sätts i samband med utvecklingen i Flemingsberg.  
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KAPITEL  2:  SOCIAL  INKLUDERING  I  

STADSUTVECKLINGSSAMMANHANG  –  TRE  CENTRALA  TEMAN 

Detta kapitel utgör det teoretiska ramverket för studien. Syftet är att bilda en bas för 

tolkningen av studiens resultat. Först presenteras en kort bakgrund till social hållbarhet med 

fokus på stadsutvecklingskontexten. Detta för att visa på att inkludering är en del av en 

bredare diskurs om social hållbarhet. Därefter ges en kort översikt över begreppet inkludering 

– utifrån vilka perspektiv det brukar diskuteras samt dess bakgrund i policy och socialpolitik. 

Efter detta görs en djupdykning i tre teman som framträder som centrala i diskursen om 

inkludering i en stadsutvecklingskontext, både baserat på läsning av tidigare forskning och i 

intervjuerna som gjorts inom ramen för uppsatsen. Temana är social sammanhållning och 

socialt kapital, medborgardeltagande samt den fysiska miljöns roll.  

2.1 SOCIAL HÅLLBARHET  

För att kunna diskutera social inkludering i ett stadsutvecklingssammanhang behövs en 

förståelse av vad som menas med hållbarhet och social hållbarhet ur ett bredare perspektiv. 

Den så kallade Brundtlandrapporten 1987 utgjorde en viktig förändring i hur miljömässiga, 

ekonomiska och sociala mål kopplas samman (Vallance et al., 2011). Rapporten pekade på 

den sociala aspektens roll bland annat genom att uppge att samhällets fördelning av makt och 

inflytande finns i kärnan av de flesta utvecklingsutmaningarna (WCED, 1987). 

Enligt Manzi et al. (2010) är de flesta forskare överens om att hållbarhet handlar om en 

integrering av miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor och genomsyras av långsiktighet. 

Det finns dock olika sätt att se på vilken relation de tre aspekterna har till varandra, några 

olika modeller visas i figur 1. McKenzie (2004) menar att många försök till integrerade och 

tvärvetenskapliga modeller av hållbarhet har gjort att de sociala frågorna har hamnat i 

skymundan, eftersom miljömässiga och ekonomiska frågor varit huvudintresset i modellerna. 

 

Figur 1. Olika sätt att illustrera hållbarhet. Till vänster bildar miljömässig hållbarhet basen för de andra två 

aspekterna. I mitten ett venndiagram som visar att det aspekterna kompletterar varandra och att det finns 

synergier och målkonflikter. Till höger sociala och planetära gränser för hållbart liv.  

2.1.1  KA N SOCIAL HÅLLBA RHE T  DEF INIE RAS? 

Sedan Brundtlandrapporten publicerades har en uppsjö av litteratur tagit sig an frågan om 

social hållbarhet, och olika forskare har haft olika syn på vad begreppet egentligen innebär 

(Vallance et al, 2011; Manzi et al., 2010; Olsson, 2012). Länge har den sociala hållbarheten i 

praktiken varit lågt prioriterad. Men detta har under de senaste åren förändrats. Social 

hållbarhet har blivit ett begrepp på allas läppar, framför allt i stadsutvecklingssammanhang. 

Detta har också gett upphov till ett allt mer trängande behov av att etablera en gemensam 

grundförståelse för social hållbarhet och ett indikatorsystem för att kunna använda begreppet 

på ett meningsfullt sätt (McKenzie, 2004; Dempsey et al., 2009).  
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Samtidigt finns en uppfattning om att social hållbarhet är svårt att kvantifiera och att 

universella indikatorer tenderar att bli för generella för att vara användbara. Olsson (2012) 

och McKenzie (2004) menar att det hör till hållbarhetsbegreppets natur att dess definition är 

omstridd och att tvisterna inom akademin reflekterar en generell tvist i samhället om hur 

hållbarhet ska förstås. Enligt Olsson kan social hållbarhet rent av låtas vara ett orienterande 

begrepp som anger en riktning istället för att kunna omsättas i exakta formuleringar och 

mätbara variabler. Definitionen av social hållbarhet kommer således att förändras i takt med 

att samhället förändras. Även om meningarna går isär kan man idag se ett stort intresse för att 

definiera social hållbarhet i olika organisationer och projekt.  

2.1.2  IM PLEME NTERING AV SOC IAL HÅLLBA RHE T I  STA D SUTV ECKL INGSSAMMA NHA NG  

I försök att definiera social hållbarhet ur ett stadsutvecklingsperspektiv görs ibland en 

uppdelning mellan vad Olsson (2012) kallar social hållbarhet ur ett välfärdsperspektiv och 

social hållbarhet som problemlösningskapacitet, det vill säga samhällets förmåga att lösa 

problem och hantera intressen.  

Välfärdsperspektivet handlar kort sagt om människors möjlighet att leva ett gott liv, känna 

glädje, tillhörighet och mening i tillvaron. Hit hör enligt Olsson frågor om delaktighet, 

inkludering, social rättvisa och bekämpande av segregering. Ojämn fördelning av välfärdens 

tjänster och resurser har enligt honom ett starkt samband med samhällsoro.  

Problemlösningskapaciteten däremot, är en mer grundläggande form av hållbarhet som har att 

göra med samhällets förmåga att hantera olika typer av problem såsom arbetslöshet, 

oroligheter och utanförskap, men också hur vi tillgodoser människors basala behov av att 

mötas och att utöva intressen. Enligt Olsson (2012) är problemlösningsförmågan i hög grad 

beroende av kulturella värden och styrningsmekanismer inom samhällsorganisationer, men 

också av enskilda människor. Hit kopplas socialt kapital och sociala nätverk, social 

sammanhållning och inkludering, in- och utflyttning, deltagande i institutioners verksamheter, 

förtroende människor emellan och identifikation med och stolthet över samhället man lever i 

(Dempsey et al., 2009). 

Även om det verkar finnas en uppfattning om att social hållbarhet är svårdefinierat går det i 

läsningen av flera artiklar där social hållbarhet beskrivs ur ett stadsutvecklingsperspektiv att 

urskilja tydliga teman som återkommer. Följande är teman som alla återfinns i Dempsey et al. 

(2009), McKenzie (2004) och Manzi (2010): 

• Jämlik fördelning av service såsom sjukvård, utbildning, rekreation mm.  

• Starka sociala nätverk och sammanhållning. Här ingår också integration och skyddande av 

mångkultur. 

• Medborgardeltagande och -inflytande, både i politiska val, stadsbyggnadsprocesser och i lokala 

föreningar, nätverk osv. 

• Positiv platsidentitet, välmående, en känsla av äganderätt till det egna lokalsamhället 

Boverket gjorde 2010 en kunskapsöversikt över metoder för socialt hållbar stadsutveckling 

med fokus på resurssvaga områden och hur den fysiska planeringen kan motverka segregation 

(Nilsson et al., 2010). Utifrån den genomgång som gjorts av flera kommuners arbete med 

dessa frågor identifierar Nilsson et al. några återkommande teman i planeringspraktiken. Hit 

hör variation i funktioner, boendeformer och gestaltning, samband, identitet och 

medborgarinflytande. Även här känns temana igen från de mer akademiska källorna, även om 

de i Boverkets rapport är återgivna som praktiker. Att skapa variation och samband kan ses 

som fysiska åtgärder för att både göra stadens olika funktioner mer jämnt fördelade och 

tillgängliga, och att främja sammanhållning mellan stadens olika delar.   
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2.2 SOCIAL INKLUDERING  

I översikten av social hållbarhet och dess olika sätt att definieras ovan, återkommer 

inkludering både direkt och indirekt. Den nämns både som en del av Dempsey et al.:s 

grundläggande ”sustainability of community” och som en del av Olssons välfärdsaspekt av 

social hållbarhet. Klart är att inkludering som begrepp ännu är svårt att klart och tydligt 

avgränsa; det är kopplat till begrepp som rättvisa, segregering och socialt kapital. I kommande 

avsnitt görs en översikt över central litteratur om social inkludering. Utifrån denna kan jag 

konstatera att det är mer regel än undantag att begreppets roll i litteraturen är att beskriva en 

målbild i kontrast till social exkludering, som oftast står i fokus. Begreppet exkludering 

kommer därför i fortsättningen av denna uppsats att behandlas som motsatsen till inkludering. 

Notera också att inkludering och exkludering kan ha olika betydelser inom olika 

forskningsfält. När jag skriver om dessa begrepp syftar jag fortsättningsvis, om inget annat 

sägs, på social inkludering och exkludering.  

2.2.1  VAD INNEBÄ R SOCIAL IN K LUDERING? 

Även om varken inkludering eller exkludering alltså är precist definierade, verkar det finnas 

en viss konsensus om vad begreppen innebär (se t ex. Atkinson, 1998; Oxoby, 2009). Allen et 

al. betonar dock att exkludering manifesteras på olika sätt i olika nationella kontexter, bland 

annat beroende på den socioekonomiska situationen. I vissa städer är till exempel social 

exkludering och segregering praktiskt taget synonymer, i andra är exkludering starkt knutet 

till etnicitet (Allen et al., 1998).  

TV Å V ANL IGA P ER SP EKT I V :  EKONOMISK  OC H P OL IT IS K  IN KL UDER ING  

I litteraturen behandlas inkludering ofta som en politisk och ekonomisk fråga. Young gör en 

ansats till en bred definition av inkludering som ideal i sin bok Inclusion and democracy 

(2000) och konstaterar att inkludering i grund och botten handlar om inkludering i 

beslutsfattande: maximal yttrandefrihet och hänsyn till det egna perspektivet när 

gemensamma samhällsproblem ska lösas. I källor bottnande i urban- och ekonomisk teori 

konkretiseras begreppet något mer och tenderar att kretsa kring tillgänglighet till ekonomiska, 

politiska och sociala institutioner. Exkludering, å andra sidan beskrivs i kontexter av problem 

som fattigdom, arbetslöshet, låg utbildningsnivå och barriärer till sociala och politiska 

institutioner (se t ex. Oxoby, 2009; Atkinson, 1998; Sen, 2000). Dessa perspektiv är breda och 

regleras, i alla fall delvis, på nationell nivå. På lokal nivå diskuteras begreppen enligt Allen et 

al. (1998) ofta i termer som integrering, solidaritet och sammanhållning respektive 

segregering, marginalisering och isolering.  

KUL TUREL L  INKL UDER ING  

Madanipour (1998) har beskrivit ett tredimensionellt ramverk för att förstå inkludering 

bestående av en ekonomisk-, politisk- och kulturell dimension. Kulturell inkludering består 

för honom huvudsakligen av att dela en uppsättning symboler, normer och förståelse av 

världen. Historiskt har de starkaste bärarna av kulturell inkludering varit språk, religion och 

nationalitet, men idag är också andra aspekter viktiga, såsom konsumtion av varor och kultur. 

Kulturell exkludering innebär således att bli marginaliserad i förhållande till dessa aspekter, 

något som kan upplevas av minoriteter som har ett annat språk, religion eller livsstil än 

majoritetssamhällets. De värsta formerna av social exkludering omfattar, enligt Madanipour, 

alla tre dimensioner, medan den totala inkluderingen finns hos individer som är helt 

inkluderade ekonomiskt, politiskt och kulturellt.  
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IN KL UDERIN G OC H EXKL UDE RING  SOM REL AT IONEL L A F ENOMEN  

Enligt flera författare är det viktigt att se inkludering och exkludering som relationella 

fenomen (Allen et al, 1998, Atkinson, 1998; Sen, 2000; Oxoby, 2009). Detta innebär att 

exkludering och inkludering äger rum i kontexten av en given plats, tid och samhällssituation. 

Vi kan alltså inte bedöma om en person är exkluderad genom att studera hens situation 

isolerad från omvärlden, utan måste se till andra aktörers aktiviteter.  

En konsekvens av exkludering kan också vara att individer känner tvivel inför sin egen 

kapacitet och sitt värde. I dessa fall kan självpåtagen exkludering uppstå genom att individer 

själva drar sig undan från exempelvis arbetsmarknaden eller inflytande i samhället. Ett 

angränsande resonemang är att exkludering är dynamisk. Det vill säga, människor är inte 

exkluderade enbart genom att de själva exempelvis saknar inkomst eller inflytande, utan även 

deras framtidsutsikter, och till och med deras barns framtidsutsikter, spelar roll för känslan av 

exkludering. Bedömning av exkludering och inkludering måste därför se bortom den aktuella 

situationen och ta i beaktande individers framtida möjligheter (Atkinson, 1998).  

2.2.2  H I STORISK  BAKGRUND T I LL  INKLUDE RING SOM P OLICYBEG REPP  

Både inkludering och exkludering har varit välanvända begrepp i policysammanhang i flera 

decennier. Politiskt har de haft en stark koppling till frågan om mångkultur och modeller för 

hur olika kulturer kan samexistera.  

Inkluderingsbegreppet växte framför allt fram i fransk socialpolitik, där politiska program 

med syfte att stärka landet som nation togs fram under 1980-talet (Berger-Schmitt och Noll, 

2000). Där användes begreppet inkludering i betydelsen att förbättra assimileringen av 

medborgare som tillhör en minoritet in i en enad fransk samhällsordning. Från den franska 

kontexten överfördes sedan begreppet till EU när unionen intensifierade sitt arbete emot 

social marginalisering på 1990-talet. Här fick begreppet stå för målet att skapa social och 

ekonomisk sammanhållning. Man såg för första gången sammanhållning som en social fråga 

som hade att göra med de enskilda EU-medborgarna och inte endast var ett mål på nationell 

nivå. När denna policy sedan applicerades på lokal nivå blev angreppspunkten ofta urbana 

platser. Man såg social exkludering som något som framför allt uppstod i innerstäder i förfall 

(Allen et al, 1998). 

Den franska modellen av sammanhållning handlade om att ge minoriteter tillgång till alla 

sociala rättigheter, men med en förväntan på att de skulle identifiera sig som fransmän och 

överge de aspekter av den egna kulturen som inte överensstämde med den franska identiteten 

(Rosales, 2015). Det fanns en bred politisk samsyn på att om man misslyckades med att 

bekämpa social exkludering skulle det leda till en social spricka som skulle hota själva basen 

för republiken (Allen et al., 1998). Här kan också nämnas den traditionella bilden av den 

amerikanska modellen som en smältdegel. Den framställs ofta som en modell av mångkultur 

som präglat USA historiskt, men har i efterhand fått allt mer kritik för att vara en 

skönmålning av en process präglad av främlingsfientlighet som i själva verket innebar 

assimilering in i en amerikansk livsstil där invandrares kulturer trycktes bort (Higgins, 2015).  

I den svenska kontexten har integrering snarare än assimilering varit grundinställningen till att 

hantera olikhet i samhället. Det har inneburit en mer positiv hållning gentemot mångkultur i 

det att minoritetskulturer accepteras och man främjar ett utbyte mellan majoritets- och 

minoritetskulturen (Solano, 2014). Samtidigt har även detta synsätt fått kritik, framför allt för 

att det utgår från en uppdelning i två kategorier, ett ”vi” som ska integrera och ett ”de” som 

ska integreras, där det svenska majoritetssamhället ses som högre i rang än etniska minoriteter 

(de los Reyes & Kamali, 2005). Denna uppdelning riskerar att reproducera en bild av personer 



16 

 

med utländsk bakgrund som ”den andre” och befästa exkludering från tillgång till makt och 

inflytande (Kamali, 2005). 

Även om det idag finns en större medvetenhet om rasism och orättvisor kopplade till klass 

och etnicitet kan man fortfarande se bevis på strukturell diskriminering i den byggda miljön 

(Pulido, 2000). Pulido menar att vita privilegier i den amerikanska kontexten märks i 

städernas geografi, främst genom att rasifierade på många håll är klart överrepresenterade i 

områden med ohälsosamma nivåer av utsläpp och föroreningar. Även i den svenska kontexten 

kan man se exempel på orättvisor kopplade till etnicitet. Här beskrivs exkludering ofta i form 

av segregation, vilket har fått sitt mest omdebatterade exempel i miljonprogrammet som blivit 

områden med dåligt rykte, låg socioekonomisk status och hög koncentration av människor 

med låg inkomst och utländsk bakgrund (Molina, 1997). Ett annat omtalat exempel är 

motorvägen Förbifart Stockholm, där kritik har väckts mot att vägen dragits ovan jord förbi 

flera socioekonomiskt svaga områden med en stor andel invånare med utländskbakgrund, 

medan mer den i välbärgade områden förlagts under jord (Bradley et al., 2008).  

2.2.3  SAMMANFATTNING  

I detta avsnitt har en ansats gjorts att förklara inkludering som bredare begrepp, kopplat till 

samhället som helhet. Vi kunde se att begreppet har kopplingar både till bland annat 

ekonomisk- och social policy. I läsningen av central litteratur om inkludering och exkludering 

återkommer teman som känns igen från stadsutvecklingssammanhang och som påverkar och 

påverkas av utvecklingen av platser. Resten av det teoretiska ramverket kommer därför att 

ägnas åt en översikt över några av dessa teman. De som valts ut är social sammanhållning och 

socialt kapital, medborgardeltagande och den fysiska miljöns roll.  

2.3 SOCIAL SAMMANHÅLLNING  OCH SOCIALT KAPITAL  

2.3.1  SOCIAL  SAM MANHÅLLNING  

Social cohesion comes in to describe a society which offers opportunities to all its 

members within a framework of accepted values and institutions. Such a society is 

therefore one of inclusion.  

Dahrendorf et al., 1995, citerade i Berger-Schmitt, 2000, s. 14. 

Social sammanhållning är ett sätt att förstå inkludering som ofta dyker upp i litteraturen om 

inkludering. Det ses som en egenskap hos ett samhälle som har goda kopplingar mellan 

samhällets medlemmar och bygger på två grundläggande principer (Kawachi & Berkman, 

2000; Berger-Schmitt, 2000):  

1. Frånvaron av social konflikt  

2. Starka sociala relationer (till exempel föreningar och demokratiska institutioner)  

 

Den första principen beskrivs som frånvaron av till exempel inkomstskillnader, etniska 

spänningar, skillnader i politiskt deltagande eller andra typer av polarisering. De olikheter 

som finns ska erkännas och relationen mellan olika grupper ska inte vara avvisande (Berger-

Schmitt, 2000). Den andra principen beskrivs ofta i termer som delade värderingar och 

övertygelser, känslan av en gemensam identitet och av tillhörighet till en gemenskap, tillit till 

samhällets medlemmar och institutioner, samt en hög nivå av likhet och jämlikhet. Ett 

samhälle utan social sammanhållning är ett med social oordning och konflikter, vitt skilda 
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etiska värderingar, extrem social ojämlikhet, låga nivåer av social interaktion mellan och i 

grupper samt svag platsidentitet (Forrest & Kearns, 2001).  

Berger-Schmitt (2000) betonar att dessa två dimensioner kan motarbeta varandra. Stark 

sammanhållning kan leda till exkludering av den som är annorlunda. Man pratar ibland om att 

social sammanhållning i sig självt kan vara ett hot mot social sammanhållning i en större 

bemärkelse.  

2.3.2  SOCIALT KAPITA L  

Det författarna ovan anger som princip nummer två har utforskats inom ramen för teorier om 

socialt kapital. Idén om socialt kapital har utvecklats över flera decennier, även om den först 

under de senaste 30 åren fått ett brett genomslag både i forskning och policy (Berger-Schmitt, 

2000).  

Konceptet socialt kapital har utvecklats av en rad författare inom olika discipliner och flera 

mer eller mindre generella definitioner har gjorts. Några av de mest tongivande författarnas 

definitioner beskrivs i Kawachi & Berkman (2000). Av dessa kan man dra slutsatsen att 

gemensamt för de flesta synsätten är att det sociala kapitalet innefattar de institutioner, 

relationer, attityder och värderingar som styr interaktioner mellan människor och bidrar till 

ekonomisk och social utveckling. Vad dessa sociala relationer kan bestå av skiljer sig något 

mellan författarna. Sociologen Bourdieu menar att det kan handla om bekantskap och 

igenkänning (Kawachi & Berkman, 2000), medan statsvetaren Putnam betonar att det handlar 

om gemensamma normer och tillit som ska uppmuntra till samarbete, kommunikation och 

”vi-känsla” (Putnam, 1995). Putnam betonar också att det är det horisontella sociala kapitalet 

som genererar samhällsnormer och stärker tilliten. Andra forskare inkluderar även vertikala 

relationer mellan individer, institutioner och det politiska systemet (Berger-Schmitt, 2000). 

Kawachi & Berkman (2000) betonar två viktiga aspekter av socialt kapital som de flesta är 

överens om: 

1. Socialt kapital är ett socialt fenomen och kan inte mätas på individnivå eller genom att 

mäta det fysiska kapitalet.  

2. Socialt kapital är en kollektiv nytta. Det innebär att alla drar nytta av den, även de som 

inte investerar i det sociala kapitalet, exempelvis en aktör som skapar ett starkt socialt 

nätverk.  

EKONOMISK  ROL L  

Socialt kapital är inte bara en viktig bas för den sociala sammanhållningen utan också som en 

huvudkomponent för en nations välstånd och en viktig faktor för tillväxt (Berger-Schmitt, 

2000). Hela Putnams ansats för sitt koncept av socialt kapital bygger på en analys av Italiens 

ekonomiska situation. Hans tes är att ju mindre tillit som finns till de formella institutionerna, 

desto sämre ekonomisk utveckling. Ju mer tillit, desto mer kommer individer att investera och 

våga riskera (McCann, 2013). Empiriska studier har också senare visat att socialt kapital har 

ett samband med ekonomiskt välstånd och tillväxt, samt på välfärdsaspekter som 

utbildningsnivåer, hälsa och brott (Berger-Schmitt, 2000).  

ÖV ER BRYG GANDE OC H SAM MANL ÄN KANDE SOC IAL T  KAP ITAL  

Putnam har introducerat en distinktion mellan två olika typer av socialt kapital; 

sammanlänkande och överbryggande socialt kapital (McCann, 2013; Paxton, 2002).  

Det sammanlänkande sociala kapitalet är det sociala klister som håller samman grupper och 

samhällen. Ofta finns sammanlänkande socialt kapital i grupper av människor som delar 

värderingar och normer, och inte sällan även klass, livsåskådning och etnicitet. Det 
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sammanlänkande sociala kapitalet fostrar känslan av tillhörighet och gemenskap (McCann, 

2013; Narayan, 1999). Dock finns en risk att enbart denna typ av kapital ger upphov till för 

stor inåtriktning, ökade sociala klyftor och minskad exponering för nya idéer från utanför 

gemenskapen (Paxton, 2002).  

Överbryggande socialt kapital är den typen av kapital som byggs upp av kopplingar till och 

samarbeten med andra gemenskaper som är socialt, kulturellt eller etniskt olikt den egna 

gruppens. Storstäder och universitetsstäder är platser som ofta är rika på denna typ av kapital 

tack vare en stor blandning och omsättning av människor. Överbryggande socialt kapital ger 

en hög tolerans för mångfald, förmåga till anpassning och förmåga att lära av andra samhällen 

(McCann, 2013). Paxton (2002) menar att denna typ av kapital också främjar demokratiska 

processer. Överbryggande socialt kapital har också enligt Narayan (2002) en viktig 

rättviseaspekt, då det öppnar upp möjligheter för de som tillhör en exkluderad grupp med 

mindre makt. Han betonar att detta är en lika viktig del av social sammanhållning som starka 

band inom den egna gruppen. 

SOC IAL  SAMMANHÅL L NING ,  SOC IAL T  KAP ITAL  OC H  EXKL UDERI NG  

Även om socialt kapital används för att beskriva positiva fenomen finns det en tydlig baksida 

av dessa sammanhållande krafter. Narayan kopplar ihop socialt kapital med exkludering: 

“Social capital can explain much social exclusion, because the same ties that bind also 

exclude.” (Narayan, 1999, s. 5). Han menar att sociala nätverk endast fungerar om vissa är 

inkluderade och andra exkluderade. Sociala nätverk i olika socioekonomiska grupper 

överlappar sällan enligt Narayan och detta leder till att sociala klyftor upprätthålls; de som är 

del av nätverk med resurser (exempelvis tillgång till arbete och kunskap) har högre 

sannolikhet att fortsätta inkluderas i samhället, till skillnad från de med ett resurssvagare 

nätverk.  

Forrest & Kearns (2001) sätter detta i ett områdesperspektiv och menar att grannskap med 

stort sammanlänkande kapital kan komma i konflikt med varandra och bidra till en 

fragmenterad stad. De menar att homogena områden med invånare med samma förväntningar, 

framtidsplaner, välstånd och oro vänder sig inåt och skapar gated communities. Enligt dem 

köper boende i sådana kvarter socialt kapital istället för att skapa det på ett naturligt sätt under 

en längre tid. 

En anledning till att sådana exkluderande områden finns är att det enligt Forrest & Kearns har 

uppstått en oro att mindre bemedlade ska ha en negativ inverkan på den sociala 

sammanhållningen. Områden med resurssvaga individer ses inte bara som ett socialt problem 

i sin egen rätt, utan också som ett hot mot samhällsordningen och hela stadens sociala 

sammanhållning. Detta synsätt knyter an till det som kallas grannskapseffekter och som 

används i policysammanhang som ett argument för social blandning. Mer om det i avsnitt 2.5.  

2.4 MEDBORGARDELTAGANDE  

En aspekt som lyfts fram som en faktor för inkludering i avsnitt 2.2 är tillgången till 

beslutsfattande. I stadsutvecklingssammanhang översätts detta framför allt till delaktighet i 

planeringsprocesser. Deltagande i dessa sammanhang har fått en allt tyngre roll under de 

senaste decennierna (Lyons et al., 2001; Atkinson, 1999). Idealen för hur planering ska styras 

har gått från ett elitdemokratiskt, där planeraren ses som en expert och medborgarnas 

inflytande är mycket litet, till ambitioner om kommunikativ planering där 

gemenskapsbyggande och demokratifrämjande ses som planerarens uppgift (Henecke & 

Khan, 2002; Lyons et al., 2001; Callahan, 2007). I den svenska kontexten är delaktighet 
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genom samråd lagstadgat för bland annat detaljplaner och översiktsplaner (Henecke & Khan, 

2002), men under 2000-talet har ett ideal av en ännu mer deltagande demokrati gjort att allt 

fler kommuner satsar ännu mer på medborgardialoger än vad som krävs enligt lagstiftningen 

(Tahvilzadeh, 2013). 

2.4.1  MOTIV TILL  ME D BORGARDELTAGANDE  

Lyons et al. (2001) gör en översikt över litteraturen om deltagande och konstaterar att 

motiven till att förespråka deltagande kan delas upp i deltagande som mål och deltagande som 

medel. 

DEL TA GANDE SOM MÅL  

De som förespråkar deltagande som ett mål i sig själv ser det som en rättighet att ha 

inflytande över utvecklingen. För att planeringsprocessen ska vara legitim behöver 

allmänheten konsulteras och lyssnas på, utan att bli förbisedda av teknokratiska inspel (Rydin 

& Pennington, 2000; Lyons et al, 2001). Lyons et al. (2001) pekar på att man empiriskt har 

sett en stark koppling mellan deltagande och empowerment av resurssvaga grupper, vilket i 

sin tur leder till starkare hållbarhet. De tar som exempel att deltagande kan ge förmåga till att 

förhandla även om andra frågor och ge möjlighet till anställning i utvecklingsprojekt.  

Detta synsätt är en del av en deliberativ syn på demokrati, vilket lägger vikt vid 

konsensusskapande mellan de styrande och olika grupper i civilsamhället (Lyons et al, 2001). 

Detta synsätt växte fram under det sena 1900-talet och har haft stort inflytande på 

demokratidebatten. Ett aktivt medborgardeltagande och allas lika möjlighet att delta ses här 

som viktigt och betoningen ligger på diskussion, där de bästa argumenten får avgöra istället 

för majoritetsvotering. Detta ses som det yttersta uttrycket för demokratiskt beslutsfattande. 

Habermas teorier om den ideala samtalssituationen är centrala (Henecke & Khan, 2002). 

 

 

 

Figur 2. Arnsteins stege som visar olika nivåer av medborgardeltagande. Källa: Anpassad efter Arnstein, 1969. 
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Ett viktigt bidrag till teorin om deltagande som demokratimål är Arnsteins A ladder of citizen 

participation från 1969. Arnstein ville belysa de maktklyftor hon såg mellan medborgarna 

och de styrande, och illustrerade det med sin välkända stege som symboliserar olika nivåer av 

medborgardeltagande.  De lägre stegen, “manipulation” och “therapy”, beskriver Arnstein 

närmast som förtryck. Hon utmålar syftet med dessa som att få till stånd medborgarnas 

medgivande utan att ge ärlig information och att rikta fokus från de verkliga frågorna om 

medborgarnas problem till olika “cover up”-projekt som ska stävja missnöje. I de övre stegen 

återfinns olika former av maktomfördelning och högst upp det Arnstein kallar 

medborgarkontroll. Idealet i Arnsteins modell är att medborgarna själva ska ha absolut makt 

över policy och ansvarsfördelning. 

DEL TA GANDE SOM MEDEL  

En annan motivering av vikten av medborgardeltagandet är att det helt enkelt effektiviserar 

processen att ta fram planer och policies och leder till bättre resultat genom att förmedla 

viktig information till tjänstemän och beslutsfattare. Det kan handla om information om 

allmänhetens preferenser, vilket kan göra att konflikter undviks senare i processen. Men 

argumenten för deltagande som medel går bortom det. De pekar på att specifik sakkunskap 

som behövs för att nå samhälleliga mål finns i lokalsamhället (Callahan, 2007). Henecke & 

Khan (2002) vänder sig till empiriska studier och pekar på att sådana visat att deltagande i 

vissa fall gett bättre anpassade planer. De menar dock att det är ett faktum att deltagande i 

planprocessen mestadels påverkar detaljer i planerna.  

 

2.4.2  PROBLE M MED  DE LTAGA ND E  

I litteraturen om deltagande återkommer en mängd problem med deltagande som riskerar att 

hota de positiva effekter som deltagande har. Det problem som kanske oftast tas upp är 

representationen; att alla trots allt inte deltar, även om de har formell tillgång till 

deltagandeprocesserna (Day, 1997; Rydin & Pennington, 2000;). De som ofta kommer till tals 

är enligt Day (1997) främst över- och medelklass, välutbildade, politiker och oroliga 

företagare, medan de med svagare socioekonomisk ställning hörs mer sällan. Det innebär 

enligt henne att de redan exkluderade fortsätter att vara exkluderade. En anledning bakom den 

låga representationen kan vara brist på resurser. Att sätta sig in i exempelvis en plan kräver tid 

och kunskap som alla inte har. Rydin & Pennington (2000) menar att det gör att endast de 

som har ett tydligt intresse i en sakfråga, ofta ekonomiskt, är med och påverkar. Atkinson 

(1999) menar också att socialt konstruerade normer spelar in. Han pekar på att vissa grupper 

inte tror sig kunna påverka trots att de i själva verket kan det, då de tillhör en grupp som ofta 

beskrivs som maktlösa.  

Vissa kritiker menar också att medborgarnas begränsade kunskap om sakfrågor både leder till 

negativt inflytande och hindrar dem från att förstå planers verkliga effekter (Day, 1997). Detta 

ställer diskussionen om planerarens roll på sin spets. Ska planeraren vara en rationell expert, 

eller är hens roll att vara en social, medlande resurs, som verkar för maktutjämning mellan 

olika intressen? Frågan har enligt Day inget enkelt svar: “In this sense, citizen participation 

could be characterized as a ‘wicked’ problem - one that has no easy solution and tends to run 

in vicious circles” (ibid., s. 421). Enligt Rydin & Pennington (2000) finns ett antagande om 

att planeraren hindrar deltagande, men att detta skulle kunna förändras genom att planeraren 

ändrade sina värderingar, normer och arbetssätt. Det är en åsikt som exempelvis Arnstein 

(1969) ger uttryck för. 
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Andra problem som lyfts fram av vissa är att deltagande är tidskrävande, kostsamt och 

ineffektivt (Callahan, 2007). Även att det verkliga inflytandet är mycket begränsat lyfts fram. 

Den svenska deltagandeprocessen har fått kritik för att i realiteten ge mycket små effekter på 

resultatet eftersom den formella processen ofta underordnas informella förhandlingar mellan 

kommunen och byggherren. Detta kan ses som en konsekvens av att kommunen ofta är 

ekonomiskt beroende av privata aktörers intressen att investera (Henecke & Khan, 2002).  

DEL TA GANDET S  KOP P L ING  T IL L  SOC IAL T  K AP ITAL  

Som en invändning mot argumenten kring varför representationen i deltagandet är ojämn 

hävdar Rydin & Pennington (2000) att de flesta diskuterar tillgängligheten till deltagande för 

mycket och överskattar medborgarnas vilja att faktiskt delta. De menar att det är osannolikt 

att en individs deltagande har så pass stor inverkan på exempelvis en plan att det väger upp 

kostnaderna på individnivå för att engagera sig, det vill säga den tid och energi som 

engagemanget kräver. Rydin & Penningtons argument är att detta är ett typiskt exempel på ett 

collective action problem, en situation där individer skulle tjäna på att delta tillsammans, men 

av osäkerhet på om resten av gruppen kommer att delta deltar inte individen själv. Detta 

förstärker tendensen att enbart personer med ett särskilt intresse i en sakfråga väljer att 

engagera sig i planeringsprocessen (Callahan, 2007; Rydin & Pennington, 2000; Henecke & 

Khan, 2002) och talar även för att grupper med svagare socialt kapital har sämre 

förutsättningar att påverka.   

En lösning på denna typ av problem skulle kunna vara att stärka det sociala kapitalet. 

Deltagande är nämligen mer vanligt förekommande i mindre grupper, där det sociala kapitalet 

tenderar att vara starkare. Att se lågt deltagande som ett problem som har att göra med svagt 

socialt kapital snarare än bristande möjlighet att delta, leder till helt andra strategier för att 

lösa situationen (Rydin & Pennington, 2000).  

2.5 DEN FYSISKA MILJÖNS ROLL  

I avsnitt 2.2 om inkludering och exkludering dras slutsatsen att de fysiska manifestationerna 

av exkludering främst är isolering, bristande tillgänglighet till olika samhällsinstitutioner och 

ojämlik fördelning av resurser. På ett rumsligt plan är alla dessa faktorer kopplade till 

segregation och utformningen av den fysiska miljön. Ambitionen med detta avsnitt är att 

redogöra mer grundligt för hur dessa aspekter kan påverka känslan av inkludering.  

2.5.1  BOENDESEG REGATION  

Begreppet segregation tolkas som ett tillstånd av negativ särbehandling och diskriminering 

eller en process som leder till detta tillstånd. Oftast används termen för att referera till 

fördelningen av olika befolkningsgruppers boende (Molina, 1997). Enligt Molina (1997) utgår 

den mesta forskningen om segregering från tre huvudsakliga typer av boendesegregation 

nämligen socio-ekonomisk, demografisk och etnisk. Samtidigt kan dessa tre aspekter vara 

svåra att särskilja eftersom till exempel ålder, kön och etnisk bakgrund ofta har ett starkt 

samband med inkomst. 

SEG REGAT ION I  SV ERI GE  

I den svenska kontexten beskrivs segregation ofta som en konsekvens av den ekonomiska 

utvecklingen. Den ekonomiska omstrukturering som har drivit Sverige mot en växande 

kunskapsekonomi och bort från traditionell tillverkningsindustri, gjorde under 1990-talet att 

arbetslösheten ökade och resurssvaga grupper bosatte sig i vissa områden där hyrorna var 

lägst (Lilja och Pemer, 2010). Detta har fått sitt mest omdebatterade exempel i 
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miljonprogramsområden som i många fall blivit områden med dåligt rykte och hög 

socioekonomisk och etnisk segregation (Molina, 1997).  

Vissa av dessa områden har under årens lopp varit föremål för omfattande offentliga 

satsningar för att förbättra situationen. Tidiga insatser handlade om att förbättra den “torftiga” 

fysiska miljön. På 80-talet följde ombyggnationer och omvandlingar till bostadsrätter, vilket 

medförde att stora delar av befolkningen i områdena byttes ut mot mer resursstarka invånare 

(Lilja & Pemer, 2010). 

90-talet präglades av ekonomisk kris och stor invandring till miljonprogrammet, som numera 

hade många vakanser. Då kom också sättet på vilket man talade om problemet i 

miljonprogrammet att skifta, från ett fokus på den fysiska miljön till ett socioekonomiskt och 

etniskt fokus på de boende och en tro på att problemen går att lösa på områdesnivå. På det 

följde flera stora satsningar på den sociala miljön (främst skola, arbete, utbildning, hälsa, 

trygghet och demokratisk delaktighet), exempelvis Blommansatsningen, Storstadssatsningen 

och lokala utvecklingsavtal. Vad gäller den fysiska miljön var dessa satsningar begränsade till 

försök att motverka dominansen av hyresrätter och öka blandningen av bostadstyper (Legeby 

et al., 2015). Utredningar har dock visat att flertalet av de förorter som pekades ut som 

”utsatta” år 1990 fortfarande 2010 bar samma stämpel (Lilja & Pemer, 2010).  

 

SEG REGAT IONENS KONSE K V EN SER  

Young (1999) pekar på att boendesegregation är en källa till allvarlig orättvisa och sociala 

klyftor. Hon menar att problemet inte ligger i uppdelningen av befolkningsgrupper i sig, utan 

istället i tre fundamentala orättvisor. Först och främst leder segregation till ojämlika 

privilegier och tillgång till resurser. För det andra är segregation ett uttryck för en begränsning 

(antingen medveten eller omedveten) av valmöjligheter för vissa grupper när det gäller bostad 

och boendeort. Och för det tredje är segregationen självförstärkande på grund av att problemet 

per definition är dolt från de privilegierade grupperna och genom att en sämre social ställning 

ofta medför sämre möjligheter för de missgynnade områdena att hävda sig politiskt (Young, 

1999).  

Den fysiska uppdelningen av olika samhällsgrupper pekas ofta ut som en viktig faktor till 

polarisering och social instabilitet i samhället (Legeby et al., 2015). Franzén (2001) menar att 

detta framför allt handlar om rättviseaspekten, att ett hierarkiskt förhållande reproduceras där 

vissa grupper är mer gynnade än andra. David Harvey är en av de främsta representanterna för 

denna strukturalistiska syn på segregation. Han menar att segregationen speglar motsättningar 

som finns inbyggda i det kapitalistiska systemet och yttrar sig som ojämlikhet och 

klasskillnader. Samtidigt reproducerar segregationen det kapitalistiska samhället genom att 

befolkningens värderingar, vanor, förväntningar och möjligheter präglas av var i staden man 

bor. Där socialiseras människor in i klass- och gruppidentiteter och får ibland en viss status 

(Molina, 1997). 

Varför boendesegregation uppstår ses av på olika sätt av olika forskare (Popoola, 2006). Vissa 

menar att framför allt sociala nätverk, släkt- och vänskapsrelationer, skapar ett segregerande 

boendemönster. Andra menar att segregationen inte är en produkt av människors fria val, utan 

allra främst förklaras av krafter i det kapitalistiska systemet (Molina, 1997). I den svenska 

kontexten konstaterar Pemer och Lilja (2010) att det är socioekonomiska krafter som driver 

segregationen och att de är mycket svåra att rå på med samhällsplanering. Sverige lider idag 

av en brist på bostäder och enligt Boverket (2018a) skulle antalet färdigställda bostäder per år 

behöva fördubblas för att motsvara befolkningsökningen. Samtidigt är de bostäder som byggs 

ofta dyra och kan bara efterfrågas av en resursstark grupp (Lind, 2016). Detta har lett till en 
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stor brist på bostäder till lägre priser, vilket gjort att bostadsområden i periferin, ofta 

miljonprogramsområden, är de enda som varit tillgängliga för resurssvagare grupper 

(Granath-Hansson i Ahlfort, 2019). Samtidigt är det enligt Molina (2005) viktigt att sätta den 

samtida svenska segregationen i en historisk och politisk kontext kopplad till etnicitet. 

Segregationen är komplex och påverkas av ekonomiska institutioner, sociala relationer och 

vanor, politisk makt, lagar och ideologier, vilka under mycket lång tid har samverkat till den 

starka segregation vi ser idag.   

2.5.2  SOCIAL  BLA ND NING  

Som en reaktion mot segregationen har policies om social blandning närmast blivit en regel i 

kommunala planer för bostadsområden (Nilsson et al., 2010). I detta avsnitt presenteras de 

vanligast förekommande motiven i diskursen om blandning och kritik som förts fram mot 

blandningens dominans i bostadsplaneringen.  

BL ANDN ING SOM POL IC YB EGREP P  

Även om problemet med segregation inte går att lösa fullständigt med hjälp av planering, 

finns en tro på att det åtminstone går att skapa bättre förutsättningar för integration. Åtgärder 

för att åstadkomma social blandning är vanligt förekommande i kommuners retorik när det 

gäller att motverka segregation, exempelvis att blanda upplåtelseformer, skapa goda 

mötesplatser och bättre kontakt mellan olika delar av staden genom att överbrygga barriärer 

(Nilsson, 2010; Lilja & Pemer, 2010). Detta speglar en praktik som blivit allmänt vedertagen i 

europeisk planeringspolicy idag - den att blandade områden med avseende på inkomst, 

etnicitet, arbetslöshetsnivå, ålder och hushållstyp ger bättre förutsättningar för inkludering, 

sammanhållning, hållbarhet och en balanserad bostadsmarknad (Tunstall och Fenton, 2006).  

Fainstein (2005) förklarar strävan efter blandning som en motreaktion på den rationella 

ordning och effektivitet som präglat planeringen under mitten av 1900-talet och som nu 

beskylls för att ha skapat torftiga och diskriminerande miljöer. Hon beskriver ett antagande 

som genomsyrar mycket av litteraturen om blandning, nämligen att en blandad fysisk miljö 

kan producera social och ekonomisk blandning. Denna ståndpunkt kan ses hos både Jacobs 

(1961) och Florida (2003). På senare år har därför städers strävan efter att höja sin attraktivitet 

ökat drivkrafterna att bygga socialt blandade områden (Lees, 2008). En image av 

”liveability”, byggd på idealet att samhället ska främja en mångfald av kulturer, ålders- och 

inkomstgrupper, har blivit en nyckel till konkurrenskraft i dagens globaliserade, 

kunskapsbaserade ekonomi (Florida, 2003). Fainstein drar följande slutsats: “In relation to the 

two broad purposes of urban policy— stimulating growth and achieving equity—it is now 

claimed that ensuring diversity is key” (Fainstein, 2005, s. 4). Fainstein konstaterar dock att 

blandningens eventuella fördelar endast i liten mån kan bidra till lösningar på problemen med 

sociala orättvisor. Hon tror att för att lösa dem krävs en progressiv nationell och lokal politik 

som främjar jämlikhet och respekt. 

GRANN SKAP SE FF EKTER  

I texter och policys som förespråkar social blandning lyfts det ofta fram att blandning skulle 

ha positiva effekter på socioekonomin i ett område, så kallade grannskapseffekter. Denna 

teori går ut på att socioekonomi hos olika grupper har en förmåga att smitta av sig, så att en 

högre koncentration av resursstarka individer i ett område skulle kunna “lyfta” resurssvagare 

grupper och påverka sociala indikatorer som brottsstatistik och skolresultat. En stor del av 

policylitteraturen kring blandning och mötesplatser utgår från att dessa effekter finns 

(Kölegård Stjärne et al., 2007).  
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Kölegård Stjärne (2007) redogör för de i forskningen vanligast förekommande förklaringarna 

till grannskapseffekter. Till stor del handlar det om barns socialisering och karriärvägar, till 

exempel antaganden om att områden med hög arbetslöshet, många fattiga, hög andel 

invandrare och ensamstående föräldrar ger färre positiva förebilder och därför också minskar 

förväntningarna på och strävan mot utbildning och arbete. Men grannskapseffekter antas 

också ha effekter på vuxna genom att det sociala nätverket med grannarna i socioekonomiskt 

svagare områden antas vara svagare och inte ger någon kontakt med arbetslivet (Kölegård 

Stjärne et al., 2007). Andra förklaringar till grannskapseffekter bygger på att 

medelklassfamiljer har bättre förutsättningar att försvara området i frågor om fördelningen av 

resurser, och att blandade områden kan stödja en starkare lokal ekonomi än områden med 

låginkomsttagare (Schoon, 2001 i Lees, 2008). 

Grannskapseffekter är svåra att mäta och bevisa (Kölegård Stjärne et al., 2007). Faktum är att 

flera källor visar att de har svagt empiriskt stöd (Tunstall och Fenton, 2006; Ostendorf et al., 

2001; Kölegård Stjärne et al., 2007; Brännström, 2006). Dock finns enligt Tunstall & Fenton 

(2006) en enighet om att områden med en blandad inkomstnivå och blandade bostadstyper 

skapar vinster i form av bredare serviceutbud och bidrar till att områdena blir attraktiva att bo 

i. 

2.5.3  KRITIK  MOT BLA ND NING  

KON STRUKT IONEN AV  MED EL KL AS SEN SOM NORM  

Blandningens paradigm i dagens stadsplaneringspraktik har lett till att viss kritik av begreppet 

har förts fram. Lees (2008) menar att social blandning konstruerar medelklassen som det 

normala och demoniserar låginkomsttagare: 

They push the idea that we all should somehow be/become middle class and that we 

all want to be middle class. They are about social engineering (social cleansing) and 

all the problematic connotations that go with that. They forge a relationship between 

property and proprietary, owner-occupiers are well behaved and ‘normal’, whilst 

social tenants are problematic and abnormal—they are ‘othered’. 

Lees, 2008, s. 2463–2464. 

En aspekt av detta är att social blandning är en ensidig strategi, som endast används för att 

förändra sammansättningen i resurssvaga områden, medan “white flight” till förorternas 

villastäder inte problematiseras lika ofta (Young, 1999; Amin, 2002; Lees, 2008). Amin 

antyder att också majoritetssamhället bär ett ansvar för att själva vara mer öppna för det 

annorlunda. 

BL ANDN ING FÖRSTÖR DE T  SOC IAL A KAP ITAL ET ?  

Lees (2008) vänder sig emot antagandet om att interaktion och överföring av normer 

verkligen skulle ske mellan olika grupper som placeras sida vid sida. Hon hänvisar till flera 

studier som visar att insatser för att öka kulturell och ekonomisk blandning på grannskapsnivå 

riskerar att skapa spänningar som leder till att de boende drar sig undan från varandra istället 

för att interagera. Man har dessutom enligt Lees sett att konstruerad blandning kan leda till en 

försämrad livskvalitet för de resurssvaga grupper som ursprungligen bott i ett område. Strävan 

efter att skapa ett nytt överbryggande socialt kapital byggt på blandning kan förstöra det 

sammanlänkande sociala kapitalet som finns på platsen sedan innan (Betancur, 2002). En 

studie från ett svenskt bostadsområde visar att de sociala banden mellan grannarna är viktiga 

för välbefinnandet och att betydelsen är störst hos socioekonomiskt svaga grupper. De visade 
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sig nämligen ha större del av sina sociala band i bostadsområdet än resursstarkare individer 

som visade sig ha fler sociala arenor i livet än bara grannskapet (Henning & Lieberg, 1996). 

Här framkommer en bild av att det också finns positiva aspekter av social homogenitet i ett 

bostadsområde. I ett homogent område med låg socioekonomisk status kan det finnas ett 

värde i att invånarna skapar en social sammanhållning med varandra och skyddar 

gemensamma intressen. Homogeniteten skapar på så sätt en trygghet som främjar 

självaktning, motstånd och självorganisering genom att vara en fristad från maktstrukturer 

utanför där invånarna har en låg position (Peach, 1996; Young, 1999). Detta hänger också 

samman med resultat som visar att välbefinnande är beroende av ens relativa rikedom jämfört 

med andra i ens närhet (Luttmer, 2004).  

FRÅN  BL ANDNIN G T IL L  “TOGETHER - I N- DIF FER ENC E”  

Ur kritiken av social blandning på grannskapsnivå har en annan idealbild av hur segregation 

och social orättvisa kallad “together-in-difference” utvecklats av Young (1999). Istället för att 

fokusera på att bekämpa den fysiska uppdelningen vill Young föra debatten till frågan om hur 

privilegier är fördelade i rummet. Segregation och social orättvisa ska bekämpas, inte genom 

att ändra sammansättningen av människor på olika platser, utan genom att erbjuda lika goda 

livsvillkor överallt. Detta står i kontrast mot ett ideal av integration, som Young tolkar som en 

strävan att motverka indelning i olika sociala och kulturella grupper och som därför, överfört 

till bostadskontexten, ser den rumsliga koncentrationen av olika grupper som problemet med 

segregation. Mot bakgrund av kritiken att blandning konstruerar medelklassen som norm och 

riskerar att bryta upp den existerande sammanhållningen, vänder sig Young emot en sådan 

tolkning av problemet med segregation.   

Hos förespråkarna för together-in-difference ska staden istället vara en plats där olikheter ges 

utrymme att blomstra, samtidigt som man vänder sig emot det som ibland kallas påtvingad 

blandning och social sammanhållning. Att vissa platser domineras av vissa grupper accepteras 

så länge det springer ur en vilja hos individer att bosätta sig med dem de känner samhörighet 

med. Istället ligger fokus på att gränserna mellan stadens olika delar inte ska vara för skarpa 

och att möjligheten för människor att röra sig mellan olika gruppidentiteter samt interagera 

med främmande grupper ska vara lättillgänglig (Lees, 2008). Amin beskriver ett sådant 

samhälle:  

Mixed neighborhoods need to be accepted as the spatially open, culturally 

heterogeneous, and socially variegated spaces that they are, not imagined as future 

cohesive or integrated communities. There are limits to how far community cohesion 

- rooted in common values, a shared sense of place, and local networks of trust - can 

become the basis of living with difference in such neighborhoods. 

Amin, 2002, s. 972. 

Ömsesidigt erkännande av att olikheter existerar är enligt Young en nyckel till together-in-

difference: Friheten att varje person får tillhöra en egen social eller kulturell grupp utan att 

behöva assimilera sig till kulturen hos majoritetsgruppen bejakas, men det betonas att detta 

förutsätter att man har en öppenhet inför att andra väljer att leva på andra sätt än en själv.  

2.5.4  INKLUDE RA NDE OFFE NTL I G MILJÖ  

Den fysiska miljöns roll för inkludering har inte bara att göra med hur bostäder är klustrade 

och organiserade, utan har också att göra med design på kvartersnivå. Madanipour (1998) 

menar i artikeln Social Exclusion and Space att exkludering bör ses som ett rumsligt problem 

som i stor utsträckning påverkas av barriärer och offentliga platsers utformning. Han pekar på 
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att vi genom sociala psykologiska processer lär oss att tolka symboler om var vi är välkomna 

att vistas och inte. Detta förmedlas genom hur platser är organiserade fysiskt genom 

byggnader, grönytor och annat. Denna typ av uppdelning är fundamental för alla sociala 

relationer i staden, men om dessa begränsningar av tillgängligheten blir för stora kan det ge 

upphov till en känsla av exkludering och utanförskap:  

We all have an understanding of the places where we can or cannot go, as over the 

years through our spatial practices, we have accumulated a knowledge about places 

and their patterns of accessibility. The physical organization of space, using elements 

from the natural or the built environment, has been socially and symbolically 

employed to put visible and strict limits on our spatial practices.  

Madanipour, 1998, s. 191. 

Ett exempel är uppdelningen av det sociala livet i publika och privata sfärer, vilket medför att 

vi drar gränser både i tid och rum för att exkludera utomstående från våra privata liv. 

Exkludering blir på så sätt en metod för att kontrollera tillgänglighet till platser, aktiviteter, 

resurser och information, som individer och samhälleliga strukturer behöver och konstant 

reproducerar. Så länge detta reglerar att våra hem är privata zoner är detta inte ett problem, 

men symboler och tecken kan även varna oss från vissa publika platser. Som exempel nämner 

Madanipour att vi kan känna oss avskräckta från att gå in i en galleria som på utsidan ger 

signaler som säger oss att vi inte har råd att handla där. Genom en kombination av barriärer, 

formella gränser och informella sociala koder navigerar vi alltså genom staden. Problemet, 

hävdar Madanipour, är att dessa exkluderande processer skapar orättvisor. Han skriver: 

The more restricted our social options, the more restricted will be our spatial options, 

and the more excluded we feel or become. On the other hand, if we have a wide range 

of social options, we would have a wide range of places to go to, places for living, 

working and entertainment. 

Madanipour, 1998, s. 191. 

Lees (2008) och Amin (2002) gör ansatser till att beskriva hur en stad med större rumslig 

inkludering skulle se ut. Lees pekar på att gå ifrån en sluten design i form av gated 

communities och istället fokusera på att bygga för ökad säkerhet och trygghet. Amin 

fokuserar på platser där “förhandlingar” och “försoning” mellan olika grupper kan ske på en 

daglig basis. Dessa idéer förordar synlighet och möten mellan främlingar, till exempel genom 

parker, kaféer, shoppinggallerior och torg som delas av alla. Man förutsätter att dessa möten 

ger upphov till en acceptans av mångfalden. Amin varnar dock för att dessa platser riskerar att 

inte bli så jämlika som i planerarnas visioner:  

The depressing reality, however, is that in contemporary life, urban public spaces are 

often territorialised by particular groups (and therefore steeped in surveillance) or 

they are spaces of transit with very little contact between strangers. [...] [T]here is a 

limit to uses of public space for intercultural dialogue and understanding, for even in 

the most carefully designed and inclusive spaces, the marginalised and the prejudiced 

stay away, while many of those who participate carry the deeper imprint of personal 

experience [...].  

Amin, 2002, s. 967–968. 

Samtidigt betonar Amin (2002) att försök att skapa inkluderande, trygga och trivsamma 

arenor där multikultur får ta plats inte är meningslösa. Exempel på sådana arenor är platser 

där man ger röst åt minoriteter och alternativa lokala historier, till exempel events som firar 
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minoritetskulturers högtider som vänder sig särskilt till en gemenskap, men kan uppskattas av 

alla. Nyckeln, enligt Amin, ligger dock i att främlingar ska ha möjlighet att mötas i 

gemensamma aktiviteter, där det är mindre sannolikt att de stämplar varandra som “fiender”. 

Det blir tillfällen av kulturell destabilisering där människor har chansen att gå ifrån etablerade 

relationer och eventuella negativa uppfattningar. Platser där sådana situationer kan uppstå är 

till exempel skolor, universitet och olika fritidsaktiviteter som musik- och sportklubbar.  

2.6 SUMMERING  

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att inkluderingsbegreppet innefattar flera olika 

diskurser. Utifrån detta teoretiska ramverk kommer ett antal nyckelbegrepp att användas i 

analysen av intervjuerna. Från den övergripande diskursen om social hållbarhet och 

inkludering kommer framför allt de tre dimensionerna av inkludering; ekonomisk, politisk 

och kulturell, att användas för att kartlägga vilken typ av exkludering eller inkludering som 

respondenterna ser tecken på i de områden de arbetar med. Även perspektiven på social 

hållbarhet ur ett välfärdsperspektiv respektive ur perspektivet av problemlösningsförmåga 

kommer att användas i analysen. Diskursen om sammanhållning kommer fortsättningsvis vara 

ett centralt tema, framför allt när det gäller skillnader i fokus och status på sammanlänkande 

respektive överbryggande sammanhållning. Den fysiska miljöns roll kommer även den att 

analyseras och diskuteras. Främst kommer blandningsdiskursens starka ställning och hur 

syftet med blandning framställs i intervjuerna kontra i kritiken mot blandning (bland annat 

kritiken mot grannskapseffekter) att undersökas samt hur segregationsproblemet konstrueras i 

intervjuerna. Här finns också en viktig koppling till den sociala sammanhållningen och hur 

den påverkas av dessa diskurser. Vidare är även medborgardeltagandets syfte något som tas 

upp i analys och diskussion.  
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KAPITEL  3:  FLEMINGSBERG 

Denna uppsats har som syfte att stödja den strategiska planeringen av Flemingsberg med 

kunskapsunderlag. I detta avsnitt presenteras därför en bakgrund till Flemingsberg som plats 

och Huddinge kommuns arbete med inkludering. Huddinge kommun är en kranskommun till 

Stockholm som har sett en stark befolkningstillväxt det senaste decenniet. Kommunen är 

regionens näst största och har två utpekade regionala stadskärnor i Stockholms regionplan, 

Kungens Kurva-Skärholmen och Flemingsberg (Huddinge kommun, 2014). Flemingsberg 

som kommundel i Huddinge kommun består av ett stort område som innefattar naturområden 

och småhusbebyggelse som Kästa och Glömsta. När ortsnamnet Flemingsberg används i 

denna uppsats syftas dock på Flemingsbergs centrala delar med dess flerfamiljshus och 

arbetsplatser.  

 

 

Figur 3. Till vänster Huddinge och Flemingsbergs placering i Stockholmsregionen. Till höger karta över 

centrala Flemingsberg. Källa: Google Maps och Huddinge webbkarta. 

3.1 FLEMINGSBERG  

3.1.1  BEBYGGE LSE OCH  NÄ RING SL IV  

Flemingsberg är med sina cirka 15 000 invånare en av Huddinge kommuns största stadsdelar 

(Sweco, 2016a). Flemingsberg är beläget cirka 15 kilometer söder om centrala Stockholm och 

angränsar till Botkyrka kommun i söder. Flemingsbergs station trafikeras av både pendeltåg 

och regionaltåg och genom stadsdelen löper också väg 226 mot Stockholm och Tumba. 

Flemingsbergs bostadsområden Grantorp och Visättra byggdes i slutet av 60-talet och början 

av 70-talet som typiska exempel på miljonprogramsbebyggelse från rekordåren. Mest 

karaktäristiska är Grantorps höga lamellhus i bjärta 70-talsfärger som reser sig på höjden 

väster om järnvägen.  

Flemingsberg har främst växt fram med hjälp av offentliga investeringar (Nylund, 2004) med 

början på 1960-talet kring det nya, stora sjukhuset som skulle tjäna ett växande Stockholm 

(Ringarp och Forsell, 2017). Kring sjukhuset har sedan dess ett institutionsområde med flera 

större offentliga verksamheter bildats. I Flemingsberg finns numera inte bara Karolinska 

universitetssjukhuset, utan även Södertörns och Röda Korsets högskolor, KTH, Södertörns 
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tingsrätt och Polismyndigheten. Här finns samverkan i form av stiftelsen Flemingsberg 

Science, ett samarbete mellan akademi, näringsliv, kommuner och regionen som medverkat 

till att ett kluster inom life science har bildats (Flemingsberg Science, u.d.). I Flemingsberg 

arbetar cirka 14 000 personer, varav nästan 90 procent inom omsorg- och utbildningssektorn 

(Sweco, 2016b). 

Integrering mellan institutioner och bostäder hade ingen prioritet när områdena planerades, 

det hade däremot närheten till transport. Byggnaderna i institutionsområdet består av stora 

kvarter som ofta är vända inåt, bort från gatan, och utan något traditionellt stadsgaturum. Inne 

i byggnaderna finns kaféer, restauranger och butiker, men dessa har karaktären av halvprivata 

rum (Nylund, 2004).  Bostadsområdena skiljs fysiskt från institutionsområdet av Hälsovägen 

och ett grönområde mot Grantorp och ett 200 meter brett band av järnväg, tågstation, 

motorväg och parkeringsplats mot Visättra. Norr om institutioner och bostadsbebyggelse 

finns ett verksamhetsområde med lagerlokaler och mindre industrier.  

 

 

Figur 4. Bebyggelse i Flemingsberg. Källor: ”ICA Maxi Flemingsberg 1” (CC BY-SA 4.0) av AleWi; 

”Flemingsberg 2013a” (CC BY-SA 3.0),”Visättra, maj 2018d”  (CC BY-SA 4.0) och ”Huddinge sjukhus 

mellanbyggnad 2013” (CC BY-SA 4.0) av Holger Ellgaard. 

3.1.2  SOCIALA  FÖRUTSÄ TTNING AR  

Några nyckeltal från kommunens statistikdatabas ger en bild av en stadsdel som skiljer sig 

från övriga delar av Huddinge, se tabell 1.  

Många av de boende söker för närvarande en annan bostad och var tionde tycker att det 

viktigaste om de skulle flytta är att få komma till ett område med bättre rykte (Origo Group, 

2018). Huddinge kommun lyfter i en analys av utvecklingen i Flemingsberg upp vad de kallar 

lyckoparadoxen (Huddinge kommun, 2016). Det innebär att området hela tiden har en 

utflyttning av personer med arbete och ett inflöde av personer utan arbete. Människor utan 

jobb bosätter sig i Flemingsberg och flyttar ut när de fått jobb. Samma fenomen lyfte Nylund 
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fram redan 2004. Området fungerar alltså som en inkubator för individer som gör en 

socioekonomisk resa, men området i sig ser ingen höjning av den socioekonomiska statusen. 

Enligt Handlingsplan för Flemingsbergs stad (Region Stockholm et al., 2019) och 

slutrapporten av det dialogarbete som skedde i stadsdelen 2016 (Tengbom, 2017) finns det ett 

problem med sociala barriärer och att de boende och de som arbetar i Flemingsberg inte möts. 

Det tycks finnas en känsla av att vissa platser inte tillhör alla. Trygghetsmätningar visar också 

på en hög grad av otrygghet (Origo Group, 2018). 

Trots den höga arbetslösheten och låga inkomstnivån ligger utbildningsnivån i Flemingsberg 

på ungefär samma nivå som kommunens genomsnitt (Sweco, 2016a). Här finns också högst 

andel (9 procent) av alla kommundelar som säger att de absolut planerar att starta ett eget 

företag under de närmaste 3 åren och det är också den kommundel som har högst andel med 

mycket högt förtroende för skolan och äldreomsorgen (Origo Group, 2018). 

Flemingsbergsborna ser kvaliteter i Flemingsbergs grönska och tryggheten på gårdarna 

mellan husen (Stockholms läns museum, 2019). Det finns även en blomstrande hiphopkultur i 

Visättra, med flera nationellt kända artister, trots områdets ringa storlek (Gelin, 2015).  

Tabell 1. Sociala indikatorer 
  

Indikator Flemingsberg Huddinge kommun 
 

Andel öppet arbetslösa 1  5,7% 3,6% 

Andel med utländsk bakgrund  1 *   67,2% 38,9% 

Medelinkomst 1  243 400 kr/år 314 500 kr/år 

Andel hyresrätter 1  65,3% 40,3% 

Andel som haft svårt att klara löpande utgifter under det 

senaste året 2 

19% 13% 

Andel som upplever ohälsa (hälsoproblem som i hög grad 

påverkar vardagen) 2 

38% 20% 

Andel som har ett starkt socialt nätverk (närstående att be om 

hjälp) 2 

87%  92% 

Andel som har ett starkt socialt nätverk (närstående att dela 

sina innersta känslor med) 2 

77% 87% 

Andel som känner sig otrygga i sitt bostadsområde på dagtid 
2 

7% 4% 

Andel som ofta avstår från aktiviteter pga. rädsla att bli 

ofredad 2 

ca 12% ca 4% 
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Andel som trivs i sitt bostadsområde 2 31% 56% 

Andel som söker annan bostad 2 33% 19% 

 

1Källa: Sweco, 2016a 
2Källa: Origo Group, 2018 

*definieras som utlandsfödda och inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar 

3.1.3  FLEM INGSBERG  –  FRÅN FÖRORTSCE NTRUM TILL  REGIONAL STAD SKÄRNA OCH  

INTE RNA TIONE LL A FFÄR SHUBB  

Det senaste decenniet har Flemingsbergsdalen utvecklats med nybyggda bostäder, handel och 

sportcenter och just nu är flera tusen bostäder under planläggning i olika delar av 

Flemingsberg. Men detta är bara en försmak av den expansiva fas Flemingsberg står inför om 

man ser till målsättningen som finns från kommunens sida (Huddinge kommun, 2018b).  

Sedan 2016 har kommunen planerat för en ny central stadskärna i Flemingsberg för att knyta 

samman orten och stärka dess attraktivitet. 2018 antogs ett nytt utvecklingsprogram för 

Flemingsberg för att säkerställa en långsiktig och stark utveckling (Stockholms läns landsting 

et al., 2018). I utvecklingsprogrammet skapas förutsättningar för 25 000 nya bostäder och 50 

000 nya arbetsplatser. Flemingsberg får en roll som en av regionens viktigaste 

kommunikationsnoder med sin station för den regionala tågtrafiken, en ny spårväg till Älvsjö 

och Tvärförbindelse Södertörn. Antal resenärer vid Flemingsbergs station förväntas 

fyrdubblas.  

Utvecklingsprogrammet fokuserar på kunskap och 

kreativitet. Detta yttrar sig som mål om urbanitet, stort 

fokus på samverkan mellan samhällsaktörer och 

civilsamhälle, kunskapsintensitet, världsledande 

forskning, arrangemang, pulserande stadsliv under 

dygnets alla timmar, mötesplatser och mångfald. För detta 

finns ett antal strategier, exempelvis att skapa arenor för 

samverkan, skapa inspirerande mötesplatser som gynnar 

idéskapande, väva samman gammalt och nytt och 

utveckla en välkomnande stad för alla, oavsett 

socioekonomisk status och kulturell bakgrund. Ett antal 

utmaningar tas också upp, bland annat att tydliggöra 

platsens identitet, stärka attraktiviteten och överbrygga 

fysiska och sociala barriärer (Stockholms läns landsting et 

al., 2018). 

Figur 5. Utvecklingsprogram för 

Flemingsberg. Källa: Stockholms läns 

landsting et al., 2018. 
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Ett viktigt syfte har varit att öka arbetsplatskvoten i kommunen för att utjämna fördelningen 

av arbetsplatser i regionen, då man idag har en situation där en stor del av invånarna i den 

södra regionshalvan pendlar till de norra delarna för att arbeta. Kommunen har haft 

uppfattningen att det krävs en erfaren aktör som kan samordna denna utveckling och i augusti 

2018 stod det klart att denna aktör blir konsortiet Stockholm Syd SBD Utvecklings AB, 

bakom vilket fastighetsbolagen Fabege AB och WA fastigheter AB står (Huddinge kommun, 

2018c). Fabege har tidigare varit med och byggt Arenastaden i Solna och företagets VD 

jämför de två projekten: “Det är oattraktivt idag men har förutsättningar att bli attraktivt. Det 

var likadant med Arenastaden för tio år sedan” (Ramnewall, 2018). Satsningen kallas för 

Stockholm South Business District (SBD) och konsortiets VD beskriver projektet som att 

Flemingsberg ska gå “från en given regional kärna till en dynamisk internationell stjärna” 

(Victorzon, 2018).  Just nu tas ett planprogram fram för Flemingsbergsdalen där SBD ska 

byggas. Där ska ges möjlighet till tusentals nya arbetsplatser, bostäder, service, handel, nöjen 

och studieplatser (Huddinge kommun, 2019). 

3.2 UPPSATSENS ROLL I  FLEMINGSBERGS UTVECKLING  

I arbetet med utvecklingen av Flemingsberg har en aktörsgemensam handlingsplan för 2019–

2020 tagits fram av samhällsbyggnadsavdelningens strategiska sektion tillsammans med 

Region Stockholm och Botkyrka kommun. De samverkar sedan mer än tio år tillbaka kring 

Flemingsbergs utveckling för att påverka utvecklingen i önskad riktning. Från 

handlingsplanens inledning:  

[V]arje år [tar] en stor mängd intressenter hundratals beslut, stora och små, som 

påverkar Flemingsbergs utveckling. För att lyckas måste samverkansorganisationen 

ha en överblick, följa utvecklingen och vid behov ha förmåga att ingripa för att 

understödja viktiga aktiviteter eller påverka i önskad riktning. Den måste också kunna 

initiera insatser som saknas och som inte sätts i verket genom ordinarie grunduppdrag 

Figur 6. Område för Stockholm South Business District i 

Flemingsbergsdalen. Källa: Huddinges webbkarta. 
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hos olika offentliga aktörer – det är sådana insatser som det här 

handlingsprogrammet omfattar. 

Region Stockholm et al., 2019, s. 3. 

Ett av strategiområdena i handlingsplanen kallas “En tillgänglig och inkluderande stad”. Där 

konstateras att det i Flemingsberg idag finns en känsla av att olika platser inte är tillgängliga 

för alla grupper, delvis på grund av sociala barriärer. Man eftersöker därför “åtgärder som 

leder till en öppen, trygg, välkomnande och inkluderande stadskärna för alla, där information 

om pågående utvecklingen är lättillgänglig och möjligheterna till delaktighet är god” (Region 

Stockholm et al., 2019, s. 9). En av aktiviteterna inom strategiområdet kallas “Verktyg för en 

inkluderande stad”, och det är inom ramen för denna aktivitet som denna uppsats skrivs. 

Aktiviteten beskrivs:  

En hållbar stadsutveckling förutsätter möjlighet till medskapande och delaktighet i sin 

närmiljö för boende och verksamma samt nära dialog och samverkan med områdets 

intressenter. För att kunna möjliggöra detta behöver det utvecklas nya strukturerade 

arenor för dialog och samverkan. I Flemingsberg behövs även studier och konkreta 

verktyg för att skapa känslan av en sammanhängande stad ur ett socialt perspektiv. 

Region Stockholm et al., 2019, s. 10. 

Under 2019 ska en workshopserie genomföras med områdets aktörer för att identifiera 

konkreta åtgärder för att skapa en inkluderande stad (Region Stockholm et al., 2019). Syftet 

med denna uppsats är delvis att fungera som ett underlag till denna workshopserie. 

3.3 HUDDINGES ARBETE FÖR INKLUDERING  

Huddinge har redan idag etablerade arbetssätt och mål som behandlar social inkludering. I 

detta avsnitt beskrivs dessa kortfattat.  

Huddinge kommuns aktuella översiktsplan (Huddinge kommun, 2014) tar upp ett antal 

aspekter av social hållbarhet relaterade till inkludering. När det handlar om bebyggelsen lyfts 

variationen av upplåtelseformer fram som en avgörande faktor för social hållbarhet. Detta ska 

leda till en mer blandad befolkning, mindre omflyttningar och mindre segregation. Detta tas 

även upp i kommunens Mål och budget 2019 (Huddinge kommun, 2018a).  För att positiva 

effekter ska uppnås anges att upplåtelseformer behöver vara jämnt fördelade på avsevärt 

mindre geografiska områden än kommundelsnivå. Även blandning av funktioner ses som 

viktigt då det leder till mer folkliv och trygghet. Detta ställs i kontrast till dagens situation där 

det i bebyggelsen finns enklaver med ensidiga funktioner och upplåtelseformer. Att knyta 

samman dessa enklaver med bebyggelse, mötesplatser och stråk ses som en strategi för att 

stärka sammanhållningen och skapa ett attraktivare samhälle (Huddinge kommun, 2014).  

Delaktighet betonas som en viktig del i översiktsplanen (Huddinge kommun, 2014) och enligt 

Mål och budget 2019 ska Huddinges utveckling gå hand i hand med en god dialog med 

medborgare om hur detta påverkar dem (Huddinge kommun, 2018a). Arbetet ska utgå från 

Huddinges Handbok för delaktighet där delaktighet definieras med inspiration från Arnsteins 

stege med hjälp av ett femdelat spektrum från information till medbestämmande. (Moritz & 

Lindholm, 2012). 

I Vägledning för jämställd och jämlik stadsbyggnad som tagits fram av Södertörnsmodellen 

uppmärksammas frågan för vem vi planerar. Dokumentet vill belysa att planering aldrig är 

opartisk och neutral och att planerare därför måste betänka de maktstrukturer som finns. 



34 

 

Fokus ligger på att maktstrukturer i samhället påverkar vilka erfarenheter som tar plats i 

planeringen och hur det offentliga rummet används, framför allt utifrån genus (Lindholm, 

2017). Det finns också en handbok för jämlikhetsanalys som ska användas som verktyg för 

kommunens verksamheter för att analysera och åtgärda skillnader framför allt ur ett köns-, 

barn- och områdesperspektiv (Huddinge kommun, 2015). 

 

 

Figur 7. Några av Huddinge kommuns styrdokument. Källor: Huddinge kommun, 2014; Moritz & Lindholm, 

2012; Huddinge kommun, 2018a. 
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KAPITEL  4:  METODOLOGI 

4.1 FORSKNINGSANSATS  

Denna uppsats har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Det vill säga, den utgår från idén 

om att det sätt på vilket vi talar om företeelser och de praktiker vi utvecklar kring dem, 

påverkar våra föreställningar om dem (Boréus, 2015b). Ett konstruktivistiskt synsätt utgår 

från att den kunskap vi har om världen har sitt ursprung i våra mänskliga relationer, vilket står 

i stark kontrast mot den traditionella västerländska synen på kunskap där det finns en objektiv 

sanning, som ofta representeras av en expert. Det konstruktivistiska perspektivet framhåller 

istället att det finns flera olika beskrivningar av världen och att det inte nödvändigtvis finns en 

av dessa som är mer objektiv eller sann än någon annan. Det som är viktigt är vilka 

implikationer det har på vår kultur att anta att en beskrivning stämmer. Det är heller inte i den 

enskilde individen som kunskap, förnuft och moral uppstår och existerar, utan i en ständig 

förhandling inom ramen för våra sociala relationer (Gergen & Gergen, 2007). I den här 

uppsatsen antas vad Boréus (2015b) kallar en “modererad konstruktivistisk hållning”, där 

både sociala praktiker och världen i sig påverkar hur vi ser på den. Språk är en sådan social 

praktik som ges stor vikt, det är i språket som framställningar av världen uppstår.  

Ett av uppsatsens syften är att bidra till kunskapen om hur inkluderande stadsutveckling 

förstås inom kommunal planering. Från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses 

stadsutveckling som en process som inte enbart består av tekniska och rationella avvägningar, 

utan har viktiga normativa aspekter. Inte sällan handlar dessa om etiska och moraliska 

värderingar, som rättvisa och solidaritet. Analysen av förståelsen av inkluderande 

stadsutveckling görs därför med vad Buunk & van der Weide (2014) kallar en 

värderingsorienterad grund. Det innebär att syftet är att rekonstruera de ofta implicita eller 

underliggande värderingarna som ligger bakom planering och beslutsfattande i 

stadsutvecklingsprocessen. En värdering definieras enligt Buunk & van der Weide som ett 

uttryck för en djupt rotad föreställning, vilja, ett motiv, incitament eller ideal för 

stadsutvecklingen. Vidare menar de, i linje med det socialkonstruktivistiska synsättet, att 

värderingar har en verklig mening endast när de får form som sociala interaktioner. De sociala 

interaktionerna knyter an till uppsatsens andra syfte, att undersöka vilka verktyg kommuner 

använder i sitt arbete för en inkluderande stad.  

4.2 METOD OCH MATERIAL  

Metoden för datainsamling har huvudsakligen varit semistrukturerade intervjuer med 

kommunala tjänstemän involverade i stadsutvecklingsprocessen på olika nivåer, från 

strategiska planerare till ledare av enskilda projekt. Material som därutöver har använts är 

policydokument som respondenterna har refererat till under intervjuerna, samt styrdokument 

från Huddinge kommun, som använts för att koppla ihop resultatet med de förståelser och 

metoder som finns i Huddinge. Kompletterande information om specifika projekt eller 

metoder som refererats till under intervjuerna har också använts. I de fallen har källorna 

främst varit kommuners och organisationers hemsidor.    
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4.2.1  INTE RVJ UER  

Intervjuerna har inte varit fullt strukturerade på förhand, utan utgått från teman som 

korresponderar med studiens frågeställningar, samt för varje tema ett antal förberedda 

exempelfrågor. Dessa återfinns i bilaga I. Temana har utgått från uppsatsens frågeställningar 

och exempelfrågorna från ämnen i det teoretiska ramverket. Intervjuerna varade mellan 45 

och 60 minuter och transkriberades i fullo.  

En fördel med det semistrukturerade upplägget har varit att frågorna har kunnat anpassas efter 

respondentens yrkesroll och expertområde. Samtalet har hållits relativt fritt och ämnen som 

uppkommit under intervjun har kunnat fördjupas. En bredare, mer nyanserad bild, har på så 

sätt troligtvis framträtt jämfört med om intervjuerna genomförs utifrån ett förutbestämt 

frågeformulär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Valet av intervjuer som metod grundar sig i uppsatsens syfte. Genom att intervjua 

respondenterna ansågs kopplingen mellan diskursen och praktiken kunna undersökas. 

Diskursen svarar här mot hur inkludering förstås i en bred mening och praktiken mot de 

konkreta åtgärder för att främja inkludering som respondenterna rapporterar om. Brinkmann 

& Kvale (2015) beskriver respondenten som en “authored author”, vilket beskriver hur 

respondenterna uttrycker både sina egna erfarenheter och drivkrafterna bakom deras arbete, 

och samtidigt befinner sig i en kontext av diskurser som färgar dem. På så sätt antar 

intervjuerna både en konstruktivistisk och fenomenologisk, beskrivande roll, något som enligt 

Brinkmann & Kvale (2015) har fördelar:  

There are indeed problems associated with the view of the interview as a 

conversational channel for unattained reports of the past [...], but there are problems 

associated with denying that we can refer more or less accurately to past experiences. 

[...] Taken to extremes, both approaches become almost absurd, and we believe the 

two approaches in fact highlight complementary rather that contradictory dimensions 

of interviews.  

Brinkmann & Kvale, 2015, s. 53. 

Det ska sägas att det som framkommer i intervjun präglas av den sociala kontexten; av 

stunden som intervjun gjordes, hur respondenten uppfattat ämnet och den språkliga kontexten 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). En intervju kan ge viktiga insikter, men säger alltså 

inte allt. 

4.2.2  URVAL  

Urvalsmetoden har baserats på snöbollsmetoden, det vill säga, att successivt utöka urvalet 

genom att de intervjuade personerna själva rekommenderar personer som är insatta i ämnet 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). I mitt fall har processen startat med uppsökning av 

fyra personer som i samtal med Huddinge kommuns strategiska planerare framkommit som 

intressanta respondenter. Därefter har urvalet utökats genom deras rekommendationer av 

vidare respondenter.   

Representativitet i kvalitativa intervjuer värderas ofta utifrån om mättnad uppnåtts eller ej. 

När samma svarsmönster uppträder i flera intervjuer kan man tala om att man nått mättnad 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Det går dock aldrig att förutse var mättnadsnivån 

ligger och i detta fall har studiens urval begränsats av tidsramarna, snarare än 

representativitetens mättnad. Följande respondenter har intervjuats och refereras till i 

uppsatsens analys: 
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Tabell 2. Intervjuade respondenter 

Respondent Yrkesroll 

Respondent 1 Programarkitekt, Malmö stad  

Respondent 2 Utvecklingsledare, Malmö stad 

Respondent 3 Projektchef, Stockholms stad 

Respondent 4 Utvecklingsledare, Botkyrka kommun 

Respondent 5 Områdesutvecklare, Botkyrka kommun 

Respondent 6 Projektansvarig, Sundbybergs stad 

 

Alla respondenter är tjänstemän inom kommunal planering eller stadsutveckling i 

storstadskommuner. I mina inledande samtal med strategerna på Huddinge kommun, där de 

flesta av respondenterna rekommenderades, märktes en önskan hos strategerna att 

respondenterna skulle ha erfarenhet av att jobba i socioekonomiskt svaga områden, där en stor 

utveckling har skett, och att de hade ett intresse av att frågan om mötet mellan det befintliga 

och det nya skulle utforskas. Fokuset på att jobba med utveckling i socioekonomiskt utsatta 

områden har därför spelat en stor roll i valet av kommuner.  

De flesta av respondenterna arbetar med planering på strategisk nivå och i tidiga skeden, det 

vill säga med översiktsplanering och fördjupad översiktsplanering. Detta är ett resultat av att 

visioner om just inkludering och den övergripande inriktningen på arbetet med social 

hållbarhet hanteras på denna nivå i högre utsträckning än i detaljplanearbetet. Det är också på 

denna planeringsnivå som strategerna på Huddinge själva arbetar. Att de varit centrala i 

processen att välja ut respondenter kan därför ha vinklat urvalet mot just strategiska planerare 

som jobbar med de tidiga skedena i planprocessen. Det kan också ifrågasättas om det varit 

positivt att just tjänstemän på Huddinge kommun varit med påverkat urvalet av respondenter i 

hög grad, då detta ökar risken för att de som intervjuats rör sig i samma kretsar och redan 

delar förståelser och kunskaper. Detta är dock svårt att komma ifrån i den svenska 

planeringskontexten där jag uppfattar att kåren av planerare är relativt sammanvävd.  

Respondent 2 och 5 sticker ut då dessa arbetar på en mer operativ nivå och ett tydligt fokus på 

nära kontakt med sina respektive stadsdelars invånare. Det är både ett resultat av ett medvetet 

val att försöka bredda urvalet av respondenter och av att andra respondenter fört dessa 

personer på tal som viktiga källor till kunskap.  

4.3 ANALYTISKT RAMVERK  

Analysen av intervjuerna är grundad i diskursiv praktik. Diskursanalysen utgår från att det sätt 

på vilket vi uppfattar företeelser i vår omvärld skiftar mellan samhällen och epoker, och att 

vår språkliga tolkning av världen har konsekvenser på människor och samhällen (Boréus, 

2015b).  
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En diskurs kan därmed liknas vid en ideologi i det att den består av en organiserad samling 

idéer. Diskursanalys studerar hur språket skapar, upprätthåller och förstör dessa idéer 

(Brinkmann & Kvale, 2015). Diskursanalys av intervjuer söker specifika ord, fraser eller 

meningar som används ofta eller som verkar laddade med en speciell betydelse. Därigenom 

kan värderingar som präglar en situation identifieras. Dessa kan förklara aktörers preferenser 

och handlande (Buunk & van der Weide, 2014).  

Olika diskursanalytiska inriktningar har olika syn på vad en diskurs är, huruvida den 

innefattar mer än bara språkliga praktiker (Boréus, 2015b; Brinkmann & Kvale, 2015). Även 

hur analysen ska utföras varierar mellan olika diskursanalytiska inriktningar. Analysen kan 

exempelvis göras på textens nivå. Det kan både innebära analyser av grammatik, men också 

av vad som sägs explicit respektive vad som är underförstått. Analysen kan också göras på 

diskursnivå, där det analyseras hur olika diskurser påverkar varandra, eller på den sociala 

praktikens nivå, vilket innebär att den språkliga praktiken sätts i ett socialt sammanhang där 

det som ”sägs” kopplas ihop med det som ”görs”. Ytterligare en variant av diskursanalys är en 

inriktning kallad ”What’s the problem represented to be?”, vilket utvecklades för att analysera 

offentliga policies. Denna inriktning utgår från att varje policyförslag, eller lösning, implicit 

eller explicit konstruerar ett problem som ska lösas med förslaget. Analysen syftar till att 

undersöka hur problemet framställs genom att studera förslaget till lösning (Boréus, 2015b).  

Denna uppsats håller sig inte till en strikt diskursanalytisk metod, utan har hämtat inspiration 

från flera olika inriktningar, framför allt analys på textens nivå och ”What’s the problem 

represented to be?”. Eftersom även de metoder som respondenterna refererar till analyseras 

finns också drag av diskursanalys på den sociala nivån. De analysfrågor som ställts till texten 

är exempelvis:  

- Vad påstås uttryckligen? 

- Vad underförstås? 

- Vilka olika kategorier av människor talas det om? 

- Vilka problem syftar åtgärder och förslag till att lösa?  

I kapitel 2 beskrevs inkludering i förhållande till social sammanhållning, deltagande och den 

fysiska miljöns utformning och organisering. Ur teorin och utifrån uppsatsens frågeställningar 

framträder tre diskursiva teman, till vilka bärande begrepp från teoriavsnittet kan kopplas. 

Dessa tre teman bildar en bas för att utforska förståelsen av inkludering, se tabell 3.  

Det första temat handlar om indikatorer som kopplar till vilken typ av exkludering eller 

inkludering som respondenterna beskriver att invånarna i deras kommuner är utsatta för. 

Indikatorerna analyseras utifrån från Madanipours tredelade modell för inkludering där även 

brist på socialt kapital läggs till från teorier om sammanhållning.  

Det andra temat handlar om orsaker till exkludering och kopplar både till hur respondenterna 

explicit förklarar orsakssamband och till analysfrågan om vilka problem respondenternas 

åtgärder och förslag syftar till att lösa. Analysen utgår här från huvudtemana i det teoretiska 

ramverket.  

Det tredje temat är fokus för diskursanalysen och handlar om vilka ideal som genomsyrar 

respondenternas syn på en ”lyckad plats”. Det kopplar till vilken tolkning som görs av några 

av de ideal och ”motideal” som tagits upp i det teoretiska ramverket. De par av ideal som 

analysen utgår från är tolkningen av välfärdsperspektiv gentemot problemlösningsförmåga, 

sammanlänkande gentemot överbryggande socialt kapital, integrering gentemot assimilering, 

syftet med deltagande, blandning gentemot together-in-difference, samt tolkningen av 

inkluderande fysisk miljö. Utifrån dessa diskursiva teman kan även verktygen förstås. 
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Tabell 3. Analytiskt ramverk   

Diskursiva teman 

 

Bärande begrepp 

 

Referenser 

Indikatorer 

Ekonomisk exkludering  bl. a. Atkinson, 1998 

 

Politisk exkludering  

 

bl. a. Young, 2000 

 

Kulturell exkludering  

 

Madanipour, 1998  

Orsaker 

 

Socialt kapital  bl. a. Karachi & Berkman, 2000 

 

Deltagande 

 

bl. a. Henecke & Khan, 2002 

 

Segregation  

 

Molina, 1997 

 

Fysisk miljö  

 

Madanipour, 1998 

Ideal 

Välfärdsperspektiv/ 

problemlösningsförmåga 

Olsson, 2012 

 

Sammanlänkning/överbryggning 

 

bl. a. Narayan, 1999 

 

Assimilering/Integrering 

 

bl. a. Allen et al. 1998; Solano, 2014 

 

Deltagande som mål/medel 

 

bl. a. Lyons et al, 2001; Henecke & 

Khan, 2002 

 

Blandning, grannskapseffekter/ 

together-in-difference 

 

bl a. Tunstall & Fenton, 2006; 

Young, 1999  

 

4.4 AVGRÄNSNINGAR OCH MATERIAL  

Arbetet med uppsatsen har präglats av ett antal på förhand givna avgränsningar, framför allt 

den kommunala kontexten och en geografisk avgränsning till storstadsregioner där de flesta 

respondenter är verksamma i stockholmsregionen. Kopplingar till nationell policy har inte 

undersökts. Dessa avgränsningar har sin bakgrund i syftet med uppsatsen som är att underlätta 

utvecklingen i Flemingsberg, med Huddinge kommun som mottagare av arbetet.  

Endast tjänstemän med roller i stadsutvecklingsprocessen och verksamma inom kommunal 

verksamhet har intervjuats. Arbetet har dock influerats av att jag som gör studien rör mig i en 

miljö där stadsutvecklingsfrågor är ständigt aktuella och kunskap från exempelvis seminarier 

och media har bidragit med perspektiv på ämnet som hjälpt till att forma uppsatsen. I och med 
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det material som har använts utgår studien från kommunernas syn på 

stadsutvecklingsprocessen och på medborgarna som ingår i den. Det går därför inte att 

komma ifrån att uppsatsen har ett top-down-perspektiv, där effekterna på gräsrotsnivå inte har 

utvärderats. All information om sådana effekter grundar sig på tjänstemännens kunskaper och 

uppfattningar.  

När det gäller valet av aspekter av inkludering som behandlas i uppsatsen, till exempel med 

avseende på vilka grupper som drabbas av exkludering, tror jag att detta delvis har styrts av 

vilka respondenter som valts ut och delvis av min beskrivning av bakgrunden till uppsatsen. 

Det har resulterat i att inkludering i de flesta intervjuer diskuterats ur ett socioekonomiskt och 

i viss mån etniskt perspektiv. Det är värt att nämna att det finns andra typer av indelningar i 

samhället som också har en problematik av exkludering, framför allt diskuteras barn- och 

unga, äldre och kvinnor som sådana grupper. Detta har dock inte behandlats i någon större 

utsträckning i denna uppsats. 

4.5 KRITISK REFLEKTION  

Som student i stadsplanering är jag säker på att jag är starkt påverkad av diskurser kring 

stadens utformning och organisering och planerarens roll. Dessutom är jag präglad av mina 

egna erfarenheter, vilket som relativ priviligierad ung person med svenskt påbrå säkert sätter 

gränser för min förståelse för inkludering och exkludering. Särskilt betydelsefullt blir detta på 

grund av intervjun som datainsamlingsmetod, där jag själv oundvikligen påverkar vilken väg 

intervjun tar och vilka aspekter som får fokus. På samma sätt som jag är övertygad om 

planerarens förförståelse och egna bakgrund formar hens beslut är jag medveten om att min 

förståelse av begreppen inkludering och exkludering format denna text, exempelvis vilka 

kategorier som konstrueras i analysen av materialet. 

Det är värt att reflektera över intervjun som metod. Intervjun är alltid resultatet av ett samtal 

på en viss plats vid ett visst tillfälle. Det som sägs kan ha andra syften än vad intervjuaren 

tänkt sig eller förstår, även om avsikten från respondenten är ärlig. Intervjusituationen mellan 

en student och en yrkesperson som representerar en kommun kan vara en identitetsskapande 

arena, en möjlighet för respondenten att välja hur hen ska presentera sig själv.  

Snöbollsurvalet ökar risken för att en ensidig bild ska uppstå, då respondenterna kan förmodas 

ha vissa gemensamma erfarenheter och attityder. Ett kritiskt moment är även, som nämnt 

ovan, intervjuarens tolkning av vad som sägs, det är inte säkert att respondenten menar det 

som intervjuaren uttolkar (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Allt detta sammantaget, 

menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), gör att intervjun endast ger en begränsad bild 

av ett fenomen och om möjligt bör kompletteras med andra metoder. Det har av tidsskäl dock 

inte varit möjligt i arbetet med denna uppsats.  
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KAPITEL  5:  FÖRSTÅELSER  AV  INKLUDERING  I  KOMMUNAL  

PLANERING   

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av de förståelser av inkludering och metoder för 

att arbeta med inkludering i planeringspraktiken. Resultatet grundas i intervjuerna med 

respondenterna, samt studier av de kommunala dokument som respondenterna hänvisat till.  

Analysen tar avstamp i aspekterna som presenterades i det analytiska ramverket - indikatorer, 

orsaker, ideal och verktyg. Det huvudsakliga fokuset ligger på vilka ideal för den 

inkluderande staden som kommer till uttryck i intervjuerna. Detta förstås med stöd av de 

indikatorer och orsakssamband som ges uttryck för, men också genom att titta på övriga idéer 

som genomsyrar respondenternas resonemang.  

5.1 INDIKATORER FÖR EXKLUDERING  

Precis som i de teorier och forskning kring inkludering som redovisats i det teoretiska 

ramverket kom samtalen om den nuvarande situationen i respondenternas kommuner under 

intervjuerna att kretsa kring exkludering eller utanförskap, snarare än kring inkludering. I 

tabell 4 redovisas samtliga indikatorer som togs upp.  

Det mest framträdande temat som återkommer i alla intervjuer är att utanförskap präglas av 

segregation, det vill säga dålig socioekonomi i kombination och fysisk uppdelning mellan 

socioekonomiska grupper. Som exempel på dålig socioekonomi nämns fattigdom, 

arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Dessa kan alla ses som tecken på ekonomisk 

exkludering. Även politisk exkludering, som rör tillgången till sociala och politiska 

institutioner, tas upp av några respondenter som indikatorer på utanförskap. Framförallt 

handlar det då om valdeltagande och deltagande i planprocessen, men också tillgången till 

samhällsinformation, som hur man söker bostad eller olika typer av bidrag. 

Kriminalitet tas även det upp som en indikator för utanförskap, men representeras av olika 

typer av brott i olika respondenters berättelser. Respondent 2 beskriver kriminalitet framför 

allt i form av illegala verksamheter och verksamheter som inte uppfyller vissa krav på miljö- 

och hälsoskydd. Av andra respondenter tas istället våld på öppen gata, droghandel och 

bilbränder upp som indikatorer för utanförskap.  

Utöver dessa relativt konkreta indikatorer tas också ett flertal sociala och kulturella 

indikatorer upp. Hit hör klassiska indikatorer på svagt socialt kapital, som hög upplevd 

otrygghet och att inte känna sina grannar, men också att områden har litet utbyte med resten 

av staden, dåligt rykte eller har offentliga rum som inte är jämlika. Som exempel nämns att 

män i vissa områden har tagit det offentliga rummet i besittning till den grad att kvinnor 

känner sig uttittade och obekväma med att vistas där.  

Respondent 5 menar att den interna självbilden i området hon jobbar i visar på en känsla av 

exkludering i det att det finns en skam över området. Flera andra av respondenterna upplever 

dock att det dåliga ryktet främst finns utanför områdena medan de boende i själva verket trivs 

bra. Det faktum att det finns en utbredd känsla av att områdena är lägre värderade än andra 

kan också ses som ett uttryck för en kulturell exkludering. 
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Tabell 4. Indikatorer för inkludering/exkludering 

 

Ekonomiska 

indikatorer 

 

Politiska indikatorer Kulturella 

indikatorer 

Sociala indikatorer 

Fattigdom 

Arbetslöshet 

Utbildningsnivå 

Valdeltagande 

Delaktighet i 

planprocessen 

Tillgång till 

samhällsinformation 

Utbyte med resten av 

staden 

Offentliga platsers 

jämlikhet 

Rykte & platsidentitet 

 

Barn och ungas 

aktivitet inom kultur 

och idrott 

Trygghet 

Kriminalitet 

Relationen mellan 

bostadsutbud och 

invånarnas behov av 

bostäder (bostadstyp, 

upplåtelseform) 

Andel barn som går i 

förskolan 

 

 

5.2 ORSAKER TILL EXKLUDERING  

5.2.1  SOCIOEKONOM ISKA ORSA KER  

Samtliga intervjuer genomsyras av en bild av att det är ekonomiska mekanismer som påverkar 

exkludering mest, medan platsernas fysiska faktorer har en begränsad påverkan. Man 

erkänner alltså att problemet till stor del grundar sig i en ojämlikhet i samhället i stort, som 

handlar om vilka som har sysselsättning och utbildning.  

I sina yrkesroller fokuserar respondenterna dock på faktorer som påverkar segregationen, till 

stor del bostadsmarknaden. Respondent 4 pekar på att tillgången på bostäder till överkomliga 

priser är ojämnt fördelad. En stor del av det som tillkommer i nybyggnation följer principen 

”mer av samma”, det vill säga enklare hyresrätter där det finns många hyresrätter och 

bostadsrätter där det finns bostadsrätter. Han menar också att det behövs ett regionalt 

perspektiv på bostadsförsörjningen. Idag tar olika kommuner olika stort ansvar för 

bostadsförsörjningen, speciellt när det gäller billiga bostäder till nyanlända, eftersom 

lagstiftningen tolkas olika snävt av olika kommuner. Respondent 1 pekar också på kravet på 

marknadsmässig avkastning i allmännyttan, vilket hon tycker har urholkat allmännyttans roll 

att erbjuda bostäder till alla. Enligt respondent 3 kan segregationen också förklaras av att 

cykler i bostadsefterfrågan historiskt har gjort att miljonprogramsområdena stått tomma och 

inte investerats i, vilket i sin tur har gjort att fastighetsvärdet och hyrorna har gått ner och 

fattiga och nyanlända har koncentrerats till vissa områden. Respondent 5 tillför perspektivet 

att nyanlända behöver få rätt stöd för att förstå bostadsmarknaden, exempelvis information 

om bostadsköer.  
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5.2.2  KULTURELLA OCH SOCIAL A ORSAKE R  

Det finns ett stort fokus på mänskliga möten och att skapa sociala kopplingar till andra 

boende i samma område såväl som till resten av staden. Respondent 1 menar att även om det 

inte finns några fysiska barriärer rör sig inte människor över vissa sociala gränser:  

Jag har ett sådant där klassiskt citat som jag upprepar om och om igen som finns med 

i Zlatans självbiografi som då vuxit upp på Rosengård. Där säger han att ”jag var 17 

år innan jag kom in till Malmö”. Alltså man är inte ens i Malmö liksom. Och som ett 

tillägg till det ”jag fattade ingenting”. Och det är 10 minuters cykelväg. 

Respondent 1   

Ryktet hos så kallade utanförskapsområden lyfts också upp av nästintill alla respondenter. 

Flera menar att det dåliga rykte som områdena har är överdrivna och beror på 

medierapportering. Till exempel nämns att symboler för utanförskap, till exempel bilbränder, 

uppmärksammas mer av media när de förekommer i utanförskapsområden. Respondent 3 

menar också att främlingsfientlighet har bidragit till en sämre bild.  

En faktor som tas upp av respondent 4 och 5, som båda är verksamma i Botkyrka, är stora 

offentliga satsningar på utanförskapsområden som genomförts historiskt, exempelvis 

Blommansatsningen. De menar att även om det är svårt att säga hur situationen hade sett ut 

utan dessa satsningar, kan de ha bidragit till att stämpla områdena som områden med låg 

status.  

5.2.3  ORSAKE R K OPPLA DE TILL  FYSISK  MILJ Ö  

Trots att de socioekonomiska faktorerna tros ha störst påverkan görs också en koppling till 

fysiska attribut hos utanförskapsområden. Här varierar respondenternas svar och handlar både 

om isolering från andra områden och mellan funktioner inom området. De flesta respondenter 

är dock överens om att fysisk isolering och svaga kopplingar till andra områden är det stora 

problemet. I Stockholm tar sig detta uttryck i förorter som är byggda som isolerade öar, 

medan respondenterna i Malmö, där de fysiska barriärerna inte är lika stora som i Stockholm, 

ser det som ett problem att exempelvis större vägar skär av områden från varandra och 

minskar utbytet mellan dem.  

Även inom områdena ser man tecken på uppdelning och isolering. Respondent 1 ser problem 

i att det som byggs nytt inte byggs för gemenskap som skapar socialt kapital, utan befäster en 

situation där människor vistas allt mer på sina inglasade balkonger och allt mindre på de 

gemensamma gårdarna. Trafiksepareringen skapar enligt respondent 3 en gleshet som ger 

otrygghet och förhindrar mänskliga möten. Detta kopplar till bilden av rumslig exkludering 

som också framhålls i tidigare forskning, där människor hålls isär på grund av stadens 

utformning.  

Fokuset på mötesplatser och fysiska kopplingar till andra områden är uppenbart och löper 

som en röd tråd genom alla intervjuer, även om det varierar i hur stor utsträckning 

respondenterna ser att den fysiska utformningen påverkar sociala värden. Dessa faktorer tycks 

enligt respondenterna direkt och indirekt påverka såväl trygghet och välbefinnande som den 

socioekonomiska situationen i utanförskapsområden. Andra faktorer för otrygghet som nämns 

är skymda platser, vegetation, få fönster mot gemensamma platser, dålig belysning, dolda vrår 

och nedgångna miljöer.  
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5.3 IDEAL  

5.3.1  BLANDNING  

Social blandning är ett tema som genomsyrar intervjuerna, både när det gäller att få till en 

socioekonomisk blandning i befolkningen och att det ska finnas mötesplatser där människor 

kan se varandra och interagera.  

BOSTAD SBL ANDN ING  

Uttrycken “bra blandning” och “bättre blandning” är återkommande hos nästan alla 

respondenter och syftar i de flesta fall till att få in fler ekonomiskt starka individer till 

socioekonomiskt svagare områden, både genom inflyttning och genom att möjliggöra för de 

befintliga boende att göra bostadskarriär inom området istället för att flytta när de skaffat 

utbildning och sysselsättning. Man vill både minska segregationen och minska omflyttningen 

av människor. Samma synsätt återfinns i Huddinges översiktsplan. Detta ska göras genom att 

erbjuda en större mångfald av bostadstyper och upplåtelseformer i logiken att en blandad stad 

ger en blandad befolkning. Citaten som gäller blandning präglas av en självklar tro på dess 

positiva effekter. Respondent 1 och 2 beskriver: 

Det finns möjlighet att förtäta och bygga in andra saker som är en del av det vi säger 

är boendeintegration. För nyproduktion är alltid dyrare, man får en annan grupp 

människor. 

Respondent 1  

Jag försökte också förklara att vi har ju fastigheter i området som bebos av enbart 

människor som är arbetslösa. Vi behöver ju mixa befolkningen i en del av 

fastigheterna för att få det här flödet av människor och inspiration av varandra osv. 

Så det finns ju positiva sidor av det här att göra omflyttningar och flytta om. 

Respondent 2  

Som exempel på mål med denna typ av blandning nämner respondent 2 att han gärna ser att 

barnfamiljer stannar kvar i området i högre utsträckning och att fler studenter flyttar in. 

Ytterligare ett tecken på fokuset på blandning ger respondent 4, som berättar att Botkyrka har 

en tydlig inriktning som går ut på att tillföra den boendeform som är minst förekommande i 

varje stadsdel.  

Tron på socioekonomisk blandning följer den trend inom stadsbyggande som lyftes fram i 

teoriavsnittet. Där beskrivs också tron på att blandad fysisk miljö ger social blandning, något 

som också går igen i respondenternas citat.  

SO C IOEKONOMIS K  BL ANDN ING   

Syftet med att åstadkomma en socioekonomisk blandning framkommer inte uttryckligen i 

intervjuerna. Mellan raderna kan man dock skönja att blandningen ska leda till 

sammanhållning, att invånarna ska inspireras av varandra (se respondent 2:s citat ovan) och 

att “kulturella krockar” leder till “spännande möten” (respondent 1). Denna sammanhållning 

ger i sin tur staden en motståndskraft mot konsekvenserna av dåliga skolresultat och 

arbetslöshet (vilket kopplar till det som beskrivs i avsnitt 2.3 om sammanhållning). Här 

återspeglas idén om grannskapseffekter i hur blandning ses som ett sätt att stärka det sociala 

kapitalet och ett sätt att gynna möten som leder till att invånarna kan lära sig något av 

varandra.  
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Några av respondenterna talar till stor del om blandning som en lösning på 

segregationsproblemet, vilket lyfts fram som en avgörande faktor för social hållbarhet. Detta 

är även något som kommer fram i Huddinges översiktsplan. Respondent 3 beskriver det såhär:  

Alltså segregation är social och ekonomisk, men den är också fysisk och geografisk. 

Det vill säga människor är olika rika, olika fattiga och har olika möjligheter att liksom 

uppfylla sina drömmar. Men dessutom möts man inte i vardagen, man hålls åtskilda. 

Respondent 3  

I citatet kan man hitta en koppling till det som Young (1999) hävdar är två av de 

fundamentala orättvisorna med segregation. Dels att olika fysiska områden ger invånarna 

olika privilegier och resurser, eller olika möjligheter att uppfylla sina drömmar, som 

respondent 3 säger. Men också att det är ett problem att grupper med olika förutsättningar 

hålls åtskilda, vilket i sig döljer problemen med segregationen. Respondenten fortsätter med 

att beskriva vilka konsekvenser detta får. Här ses segregationen som en rättvisefråga, men 

också som en riskfaktor för social oro: 

Det allra värsta resultatet är att det är jättemånga människor som lever jätteutsatt 

och i fattigdom. Det är ju jätteilla. Och att de här områdena fastnar i det gör ju att 

det blir nåt slags rykte kring de här områdena. Att det är många som växer upp som 

tänker ”det första jag ska göra är att flytta härifrån”, skolresultaten blir sämre... Det 

finns många mekanismer som spär på det. Och till slut är det nån som blir förbannad 

och tänder eld på en bil, eller börjar skjuta på någon. Eller tänker att ”jag kommer 

aldrig få något jobb” och börjar med brottslighet. Alltså segregationen och ökade 

sociala klyftor leder ju till nån slags spänning i samhället som inte är socialt hållbar. 

Respondent 3  

LYC KOP ARADOXEN  

Ett återkommande argument för blandning av bostadstyper är det som i Huddinge ibland 

kallas lyckoparadoxen, det vill säga att många socioekonomiskt svaga områden upplever en 

utflyttning av människor som gjort en socioekonomisk resa, skaffat utbildning och arbete, och 

en inflyttning av personer som saknar arbete. Detta lyfts av flera av respondenterna som en 

utveckling som är viktig att stoppa. Detta grundar sig både i tron på att det skulle leda till en 

”bättre socioekonomisk blandning” (respondent 1) och att bibehålla de med lokal koppling. 

Respondent 3 och 4 betonar att de bygger för de befintliga invånarnas behov och att det är 

viktigt att behålla de som har en social förankring, även om byggandet också medför att andra 

människor flyttar in och befolkningen ökar.  

Det är många som vill bo kvar i Skärholmen. Och (...) just det här att den gruppen 

som gör en socioekonomisk resa i de här områdena och som vill bo kvar och som har 

barn i skolan och social förankring i Skärholmen, att de kan hitta ett boende som 

motsvarar sina behov, det är jätteviktigt. 

Respondent 3 

VAR SKA BL ANDNIN GEN S KE? 

Något som lyftes fram i avsnitt 2.5.3, är kritiken mot att blandning förespråkas i 

socioekonomiskt svaga områden, medan områden med hög koncentration av vita 

medelklassfamiljer inte förstås som ett problem. I intervjuerna tas detta upp av två 

respondenter. Respondent 4 framhäver att Botkyrka har som inriktning att blanda 

boendeformer i alla bostadsområden:  
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Så det är ju en tydlig inriktning vi har, att vi ska tillföra den boendeformen som är 

minst förekommande i varje stadsdel. Det gäller även i Tullinge där vi har mest eget 

boende. Där vill vi bygga hyresrätter, för där finns inte det som alternativ och där vill 

vi att folk ska kunna flytta in i kanske en hyreslägenhet när barnen är utflugna och 

man börjar bli äldre liksom. Så det där gäller för alla stadsdelar. 

Respondent 4  

Respondent 1 nämner också att de försökt bygga blandat i resursstarka områden, men inte 

alltid lyckats, och respondent 3 berättar att de har som ambition att inte bygga enklaver av 

exklusiva bostäder.  

Detta visar på att det finns en ambition att blandningen ska ske överallt, även om realiteten 

blir en annan på grund av att det finns en opinion mot exempelvis hyresrätter i villaområdet. 

Det är dock inte helt klart vad syftet med en sådan blandning är, även om man ibland kan ana 

att målet snarare är att möjliggöra för villastadens befolkning att bo kvar när deras 

livssituation förändras (som i citatet ovan) snarare än att föra in nya invånare i området. Det 

är heller inte samma fokus på uppblandning av resursstarka områden som en lösning på 

exkluderingsproblematiken jämfört med fokuset på åtgärder för att blanda upp svagare 

områden.  

GENTRI F I ER ING  

Även om alla respondenter i det stora hela ställer sig mycket positiva till social blandning och 

dess positiva effekter i princip inte ifrågasätts, ger respondent 3 också uttryck för något av den 

oro som lyfts fram i viss forskning - att blandning kan riskera att skada det befintliga sociala 

kapitalet. Hon menar att det finns en risk att det uppstår en “vi-och-dom-känsla” om man 

tillför enklaver av mer exklusiva bostäder än vad som finns på platsen sedan innan, vilket är 

viktigt att försöka undvika. Respondent 3 är också den som uttrycker störst oro för 

gentrifiering och menar att det är en av de största målkonflikterna när man förnyar i 

socioekonomiskt svaga områden.  

Respondent 1 och 2, som båda arbetar i Malmö, ser däremot ingen större risk för gentrifiering 

av de socioekonomiskt utsatta områdena. Respondent 1 hänvisar till att de inte haft någon 

större utförsäljning av allmännyttan, medan respondent 2 säger att de i samband med en 

upprustning de genomfört “inte kommer att försöka tränga undan människor”. Detta trots att 

det skett stora renoveringsåtgärder och att det tagits krafttag mot så kallade “slumvärdar” i 

området.   

MÖTE SP L ATSER  

Även mötesplatser som sammanför invånarna i ett område eller i olika områden ses som en 

viktig komponent för inkludering. Kärnan av resonemangen är att mötesplatserna ska vara 

den arena där det verkliga utbytet mellan människor i den blandade staden sker. Det är här det 

överbryggande sociala kapitalet ska skapas. Respondent 5 lyfter till exempel fram en 

sportklubb som lockat barn från närliggande villaområden som viktigt för det 

socioekonomiskt svagare området hon jobbar med. Flera respondenter betonar att för att 

mötesplatser ska fungera behöver de skapas kring en aktivitet så att människor interagerar:  

Allra helst vill man ju att det finns någon typ av interaktivitet mellan olika människor. 

(...) Någonting som får folk att stanna upp lite tillsammans, så att man börjar prata 

med varandra. Det krävs inte så mycket. (...) Det här med att bara passera... Nej, då 

händer det ingenting. Utan nånting där man stannar upp. 

Respondent 1 
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Detta återkopplar till teorier om inkluderande fysisk miljö som också betonar att aktivitet är 

viktiga för att människor ska kunna bilda och ombilda uppfattningar om varandra. I vissa av 

respondenternas svar talas om vikten av att mötesplatser ska vara “för alla”. Respondent 3 

betonar att målpunkter såsom skolor, idrottsplatser, parker och centrum ska placeras 

strategiskt så att möten gynnas.  

Respondent 6 talar också om att försöka motverka att platser tas över av en dominerande 

grupp, exempelvis att en park bara används av killar som spelar fotboll, genom att medvetet 

planera för till exempel unga tjejer eller äldre. Ett liknande exempel tas upp när respondent 1 

beskriver hur det offentliga rummet används nästan uteslutande av män i vissa områden. Detta 

knyter an till Amins (2002) varning om att platser tenderar att tas över av den privilegierade 

gruppen.  

Respondent 1 höjer dock ett varningens finger och öppnar för en problematisering av 

strategisk placering av vissa mötesplatser för att locka dit en annan socioekonomisk grupp. 

Hon menar att för att en mötesplats ska vara framgångsrik behöver den vara till för en bred 

grupp och vänder sig emot att bygga till exempel konstmuseum i så kallade 

utanförskapsområden för att få olika människor att interagera. Detta knyter an till teorier och 

forskning om att offentliga platser riskerar att territorialiseras av vissa grupper. Det ger också 

uttryck för en oro som uttrycks av exempelvis Lees (2008) om att medelklassens värden och 

livsstilar ska föras in i resurssvagare områden och på så sätt konstrueras som norm: 

Det är många som säger att i alla de här socioekonomiskt utsatta områdena måste vi 

ha en målpunkt så att alla andra kommer dit. Men det är ingen som säger att vi ska 

ha några sociala, eller några målpunkter i Bellevue eller Limhamn för att alla ska 

komma dit. Det är väl bättre att vi har fungerande områden och ser till att de centrala 

delarna fungerar. (...) Det kan bli lite långsökt att då ska Rosengård ha ett museum, 

också ska Kroksbäck ha ett bad också ska Holma ha… Alltså nånstans kan det bli 

krystat på andra hållet. (...) Vår kulturförvaltning, har behov av ett konstmuseum. Och 

man pratar om att lägga det i Rosengård. Och det skulle kunna vara okej om det 

dessutom är någonting annat. Det vill säga det har en bottenvåning som är någonting 

som man bara kan strömma in och ut från och fika och måla eller klippa, eller vad 

som helst. (...) Men att bara sätta de här tavlorna i Rosengård skulle inte spela nån 

större roll så att säga. 

Respondent 1  

5.3.2  SOCIAL  SAM MANHÅLLNING  OCH SOCIALT KAPITA L  

Social sammanhållning och socialt kapital är centrala teman som återkommer i fem av sex 

intervjuer. Trots att respondenterna inte alltid uttryckligen nämner begreppen genomsyrar de 

deras syn på det ideala sociala livet på en plats. Vidare är det det överbryggande sociala 

kapitalet som får fokus när respondenterna ska beskriva den typ av sammanhållning som 

eftersträvas.  

Respondent 1 kallar det överbryggande sociala kapitalet för “nästa nivå av socialt kapital” och 

kopplar samman det med begreppet tillit, något som också dyker upp i Huddinges 

översiktsplan som en faktor för socialt kapital. Här betonar man att det viktigt att de enklaver 

som idag finns med enformiga upplåtelseformer behöver byggas ihop så att kontakt skapas 

mellan olika typer av människor och därmed också skapar förutsättningar för tillit och 

acceptans. 

Motsatsen till tillit är enligt respondent 1 rädsla för andra människor, vilket hon exemplifierar 

med gated communities. Även respondent 3 talar om en vi-och-dom-känsla som 
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problematisk. Här återkommer resonemang från teorin om gated communities och överdrivet 

sammanlänkande socialt kapital som hotar den övergripande sociala sammanhållningen. Detta 

återkommer flera gånger under intervjun som en symbol för bristande tillit: 

Att ha kanske inte mina närmsta vänner inom de där som inte är som jag, men jag har 

åtminstone förmåga att se dem, tolerera dem och veta om att de finns. Litegrann alltså 

helt motsatt [till] när vi lever i gated communities och man bara ser sin egen grupp 

som är precis som en själv och har väldigt svårt att förstå andra grupper. 

Respondent 1 

Det sammanlänkande sociala kapitalet konstrueras på detta sätt både som något som framstår 

som mindre av en utmaning att åstadkomma och något som, om det blir för stort, kan orsaka 

en alltför stor likriktning eller inåtvändhet.  

I detta premieras det överbryggande sociala kapitalet som ett ideal som går ut på att se och 

tolerera grupper som är olik den egna. Här återspeglas principen om frånvaro av social 

konflikt från teorin om sammanhållning, även om den principen också innefattar aspekter som 

likheter i inkomst och politiskt inflytande. Man kan också koppla respondent 1:s ideal för 

överbryggande socialt kapital till Youngs (1999) ideal för together-in-difference, där vikt 

läggs vid ömsesidigt erkännande och möjlighet att röra sig mellan olika grupptillhörigheter. 

Respondent 1 utvecklar nämligen sitt resonemang om grupptillhörighet med att klargöra att 

det också kan vara positivt att delas upp i olika grupper:  

För när jag pratar om det här bonding och bridging så säger jag att det är inte fel att 

det finns vi och dom. Alltså “vi” är en jättetrygghet; ”vi i vår trappuppgång” eller 

”vi i som hejar på MFF” och så vidare. Men när man bara har ett enda “vi”, när vi 

är bara gården eller sådär, och man tycker att alla andra är “dom”... Om man samlar 

på sig “vi”, så ibland är man ”vi på gården” och ibland är man “vi på skolan”, och 

ibland är det “vi idrottsföreningen” och ibland är det “vi som (...) hejar på landslaget 

i fotboll”, då har man överbryggat litegrann och känner sig delaktig i ett antal ”vi”. 

För man hör också att det är (...) något negativt i att ha “vi och dom”. Men nej, det 

är ett sätt att känna att man är delaktig i någonting som är “vi”. 

Respondent 1 

Respondent 4 har ett liknande synsätt på grupptillhörighet och överbryggande socialt kapital. 

Han betonar det interkulturella perspektivet som Botkyrka kommun har som en av sina 

strategier. Enligt Strategi för ett jämlikt Botkyrka (Botkyrka kommun, 2014), som respondent 

4 hänvisar till, innebär det interkulturella synsättet att gå från samexistens till samspel. Det 

gemensamma ska ha fokus, samtidigt som “en stor grad av individuell olikhet” värderas (ibid, 

s. 6). Individen ska ha en frihet att själv välja sin identitet och möten, samarbete och dialog 

mellan olika grupper och individer ska främjas. Enligt strategin springer detta nya synsätt ur 

en känsla bland Botkyrkas invånare av att konstruktionen av svenskhet inte är tillräckligt 

inkluderande och ur en syn på integration mellan nya och gamla svenskar som omöjlig att 

åstadkomma. Genom att istället anta utgångspunkten att etnisk och kulturell mångfald är 

norm, syftar strategin till att möjliggöra integration.  

Även detta synsätt har gemensamma nämnare med together-in-difference, då det erkänner 

olikhet och dess potential samtidigt som den uppmuntrar att individen rör sig mellan flera 

olika identiteter och grupptillhörigheter och lägger betoning på interaktion mellan olika 

grupper.  
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SAMMANHÅL L NING SOM P R OBL EML ÖSNIN GS FÖRMÅGA  

Vad är då motivet till att eftersträva sammanhållning och socialt kapital i ett område? Ett 

motiv som förekommer hos två av respondenterna är att sammanhållningen ger samhället en 

förmåga att klara av utmaningar eller “kriser”, men också att det underlättar och optimerar 

vardagen. Respondent 1 menar att vi idag drar oss för att be våra grannar om hjälp och 

därmed går miste om sammanhållning som skulle förenkla för oss. Respondent 3 kallar denna 

typ av sammanhållning för “kollektiv förmåga” och tar ett exempel:  

Och det är känslan av att om mina barn går hem från skolan en dag och vi inte är 

hemma och de har glömt sin nyckel, då kan de knacka på hos våra grannar och då 

släpper de in dem. Och då får de sitta och kolla på tv och så får de en macka och ett 

glas mjölk. Det är liksom kollektiv förmåga. Den känslan av att jag vet att det kommer 

gå bra. Eller jag vet att de kan knacka på hos kaféet på hörnet och så. 

Respondent 3  

Respondent 5 snuddar vid samma typ av resonemang om överbryggande socialt kapital som 

en faktor för motståndskraft mot utmaningar, fast på en mer samhällelig än individuell nivå:  

Jag har inte samma behov när det gäller Broängen liksom. Skulle nån göra ett mindre 

ingrepp i en skola här skulle det inte påverka hela närområdet på samma sätt. Men 

här i Storvreten, alla ingrepp vi gör måste vi göra jätteförsiktigt eftersom det är redan 

så bräckliga kopplingar.  

Respondent 5 

“Bräckliga kopplingar” här tycks referera till att Storvreten är ett socioekonomiskt svagt 

område som omgärdas av både sociala och fysiska barriärer, vilket gör att det har svagt socialt 

utbyte med andra delar av kommunen, till skillnad mot Broängen som är ett mer resursstarkt 

område.  

Sammantaget kan slutsatsen från respondent 1, 3 och 5:s resonemang dras att sammanhållning 

leder till en typ av resiliens mot sociala motgångar liknande det som Olsson (2012) kallar för 

problemlösningsförmåga, det vill säga dess förmåga att tackla utmaningar och tillgodose 

människors basala behov.  

 

SAMMANHÅL L NING OC H TR YGGH ET  

En annan aspekt av sammanhållning som framkommer i intervjuerna är dess koppling till 

begreppet trygghet. Gång på gång sätts tillit, kollektiv förmåga och socialt kapital i samband 

med just trygghet. Respondent 1 beskriver hur det finns “en jättetrygghet” i att känna vi-

känsla och att “med trygghet kommer tillit”. Respondent 2 beskriver hur ett område har en 

patrullerande “trygghetspatrull” med syfte att de som bor i områdena ska känna “här är det 

nån som tänker på oss, bryr sig om oss, som vi kan prata med och som vi kan samtala med”. 

Respondent 3 säger att kollektiv förmåga är “tätt sammankopplat med trygghet” och beskriver 

hur: 

Upplevelsen av otrygghet är mycket mycket större i Vårberg och det är ju bara en 

social konstruktion. Det är en kombination av rykte, av att man inte litar på sina 

grannar, att man inte känner sina grannar. 

Respondent 3  
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Trygghet kan här tolkas på olika sätt, dels som en upplevelse av att vara säker från brott och 

dels en känsla som har att göra med gemenskap och tillhörighet. Hos respondenterna 

konstrueras båda dessa varianter som egenskaper som förstärker och växelverkar med tillit 

eller sammanhållning. 

Detta fokus på otrygghet som ett tecken på bristande sammanhållning kan tolkas som ett 

uttryck för att rädsla mellan olika människor och grupper är ett grundproblem. Kanske är det 

rädsla som får oss att hålla avståndet från varandra och inte skapa (överbryggande) socialt 

kapital, eller så är det avsaknaden av sammanhållning som ger upphov till rädsla. Eller både 

och. Det som förmedlas är att vi lever i en vanföreställning om att andra människor kan vara 

ett hot mot oss. Budskapet är i mångt och mycket att om vi möts och lär känna varandra ska vi 

inse att vi inte behöver vara rädda för varandra. Detta framkommer tydligt i rapporten Social 

hållbarhet i Fokus Skärholmen som respondent 3 refererar till, där man kan hitta ett citat från 

Kommissionen för ett hållbart Stockholm som lyder:  

[B]risten på mötesplatser och kontaktytor mellan olika befolkningsgrupper kan bland 

annat göra att vanföreställningar om den andre breder ut sig med tillhörande känslor 

av främlingskap och otrygghet. 

Åsa Dahlin, citerad i Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017, s. 33.   

SAMMANHÅL L NING SOM V Ä RDE SKAP AR E  

Hos respondent 2, som jobbar med stadsdelsutveckling i Sofielund, framstår en bild av 

sammanhållning som partnerskap mellan fastighetsägare och tillit och förtroende till 

kommunen, vilket erbjuder en väg mot utveckling och värdeskapande i området. Hans område 

har som ambition att gå från “problemområde till innovationsområde” genom ökad 

samverkan mellan fastighetsägarna och kommunen. Detta ideal speglar tydligt Putnams tes att 

tillit till formella institutioner ger en positiv ekonomisk utveckling (se McCann, 2013). 

Respondent 2 hoppas också att en ökad sammanhållning kan leda till att de boende tar större 

ansvar för området tillsammans. 

Respondent 2 betonar också att det sociala kapitalet i form av samverkan och föreningsliv inte 

är något som alla kommer att bidra till, men att alla trots det drar nytta av det. Detta ligger i 

linje med det som teoretiskt beskrivs som en av grundegenskaperna hos socialt kapital, att det 

är en kollektiv nytta. Respondenten drar genom hela intervjun en tydlig gräns mellan “vita 

verksamheter” som bidrar till områdets värdehöjning både i status och fastighetsvärden, och 

“de som missköter sig”:  

Jag skulle gissa att 40% av de fastighetsägare som äger både verksamhetslokaler eller 

hyreshus här, de kommer aldrig bli medlemmar. De kommer vara freeriders och tycka 

det är jättebra, titta på när vi gör detta, för det tjänar de på också. Så ser det ut över 

hela världen där vi har såna här BID-koncept och sånt att vi har alltid nån grupp som 

sitter vid sidan av och som missköter sig, har svarta affärer och så vidare och tycker 

det är jättebra att vi andra höjer värdet. 

Respondent 2 

5.3.3  DELAKT IGHE T  

Genom intervjuerna framträder också ett ideal av delaktighet. Detta beskrivs som mycket 

viktigt och respondenterna beskriver ett skifte i vad deltagande är och hur det bör gå till. Från 

att tidigare ha jobbat mycket med stormöten för att informera talar man nu om modeller som 
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handlar mer om samverkan med medborgarna, att kommunen behöver söka upp dem i större 

utsträckning och att det verkar finnas en dialogtrötthet bland kommuninvånarna.   

Vikten av deltagande framkommer i samtliga intervjuer och alla respondenter är överens om 

att det är viktigt att förankra planer och skapa en känsla hos medborgarna av att de lyssnas på. 

Respondent 1 pratar om att “det står överst i vårt reglemente” och att deltagandeprocesser 

utgör en stor del av de verktyg planerare har att påverka den sociala hållbarheten. Respondent 

3 lägger kanske allra störst vikt vid deltagandeprocesser och talar enbart om processen fram 

till det byggda resultatet när hon svarar på frågan vad hon tänker på när hon hör uttrycket 

“inkluderande stadsutveckling”:   

Då tänker jag på att det finns ett perspektiv som handlar om att fler ska vara delaktiga 

i processen och att processen är ännu mer öppen än vad den kanske är vanligast och 

att fler är delaktiga, då också grupper som normalt inte kommer till tals tänker jag 

på.  

Respondent 3 

DEL TA GANDE SO M MEDEL  EL LER  MÅL ? 

När det gäller syftet med att använda deltagandemetoder kommer det både fram en syn på 

deltagande som medel och deltagande som mål.  

För dialogarbete och inkluderingsarbete det är ju lika mycket kunskap för 

medborgarna som det är kunskapshöjande för oss som jobbar i planeringen. Att få in 

olika perspektiv och se på en plats på olika sätt och sådär. (...) Även om det inte sker 

jättemycket fysisk utformning så är det liksom ett slags medvetande hos alla som 

jobbar med det, att den här platsen fungerar på det här sättet och så. 

Respondent 3 

Flera respondenter uttrycker att det är viktigt att förmedla en känsla av att alla får vara med, 

att skapa konsensus och att det finns en poäng i att medborgarna ska förstå vad som händer i 

staden och varför. Att ha örat mot marken och hela tiden ha en dialog om känsliga frågor i 

stadsutvecklingsprocessen lyfts fram av respondent 3 och 5. Respondent 3 pratar också om 

information och dialog med medborgarna som ett sätt att stärka självbilden, att man injicerar 

ett mått av framtidstro som ibland saknas i områdena.  

Detta kopplar till den deliberativa synen på demokrati, som betonar enighet mellan 

medborgare och styrande, och även till forskning om att deltagande kan medverka till 

empowerment av resurssvaga grupper. Generellt finns dock i intervjuerna en bild av att 

deltagandet ska skapa en känsla av delaktighet och samarbete. Som en del av det betonas till 

exempel att det är viktigt att förklara för medborgarna varför deras önskemål inte kan bli 

tillgodosedda när sådana situationer uppstår och att stävja missnöje genom att alltid svara på 

synpunkter, även om de inte går att tillgodose.  

En respondent refererar till Arnsteins stege och menar att alla nivåer av deltagande som 

representeras där är bra, bara planeraren själv är medveten om var på stegen hen befinner sig i 

sitt arbete. Detta skiljer sig från Arnsteins egen syn på stegen. Hon menar att de lägre stegen 

är oärliga sätt att stävja missnöje medan respondenten å andra sidan menar att detta inte 

behöver vara oärligt, utan att det handlar om att vara öppen mot medborgarna med hur mycket 

inflytande de kan få i en process:  

Det behöver inte alltid vara så att de här lägre stegen på trappan är dåliga. Man kan 

ha de också, men man måste vara medveten om att det är de lägre stegen i trappan. 
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Och att man ibland har de högre stegen också. Så det handlar om en medvetenhet om 

vad vi faktiskt håller på med. Inte bara att man går ut och kör en dialog och slänger 

ihop en enkät och så vet man inte vad man håller på med, och så ger man falska löften.  

Respondent 6  

Men deltagande ses också av de flesta respondenter som ett medel för att få in kunskap om 

staden och medborgarna. Respondent 2 och 5 har fokus på att det är viktigt att föra in kunskap 

från gräsrotsnivån till kommunens planerare. Här framkommer en oro för att planerare ibland 

tenderar att bli avskurna från verkligheten och att detta behöver motverkas med tydliga 

kontaktvägar mellan dem och medborgare, verksamma och föreningar. Respondent 2 är inne 

på samma spår när han önskar sig en bättre informationsinhämtning “på mikronivå”. 

Respondenterna verkar därmed ha en positiv syn på potentialen för deltagande att faktiskt 

påverka planerna i en positiv riktning. Den kritik som framkommit i tidigare forskning att det 

verkliga inflytandet i själva verket ofta blir mycket litet trots att medborgarna är delaktiga är 

inget som respondenterna framhåller. Inte heller nämns målkonflikter som kan uppstå mellan 

kommunens och exploatörens ekonomiska intressen å ena sidan och medborgarnas vilja å 

andra. Den största utmaningen verkar istället vara att nå ut och att skapa förtroende mellan 

kommunen och medborgarna.  

Bilden av att deltagandet har ett givet inflytande på resultatet kan också ha att göra med 

respondenternas fokus på att konsultera medborgarna i ett tidigt skede för att kunna använda 

deras synpunkter redan innan projektet låser sig vid specifika lösningar. Några respondenter 

framhåller dock att kunskapsöverföringen från medborgardialog till viktiga beslut i projektet 

ibland kan vara svår att säkerställa och att det skulle vara bra att ha mer formella metoder för 

detta i organisationen.   

D IAL OGTRÖTTHET   

Samtidigt som stor vikt läggs vid deltagandeprocesser framkommer också vissa tvivel hos 

några respondenter. Framförallt handlar det om huruvida människor faktiskt har behov av och 

möjlighet att delta. Slutsatsen dras att lågt intresse för deltagande ofta beror på att 

medborgarna inte har tillräckligt med tid och intresse att delta, i kombination med en tilltro till 

yrkespersonerna som arbetar med stadsutveckling. Respondent 3 säger:  

Man ska inte heller överskatta människors behov av att engagera sig i stadsbyggande. 

(…) Sen tänker jag att många tycker det är viktigt att vara informerad om när det 

börjar påverka deras vardag. Typ när det börjar byggas och man gräver upp vägen 

eller stänger av vattnet eller leder om trafiken och sådana saker.  

Respondent 3  

REP RE SENTAT IONSP ROBL E M  

Det finns dock även ett kritiskt perspektiv på att deltagandet inte är så högt som man önskar, 

alla respondenter lyfter fram att det finns ett problem med ojämn representation i deltagandet , 

där det kan vara svårt att nå ut till exempelvis kvinnor, barn, unga och personer som står långt 

ifrån arbetsmarknaden. Respondent 4 har inställningen att deltagande har många 

demokratiska problem:  
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Ja i dialoger finns det ju såklart en rad utmaningar, (...) det är ju en ständig fråga 

man brottas med; hur når vi ut till de som vi vill prata med, vilken reell påverkan har 

de, vilka är det som kommer, vad kan vi egentligen prata om, pratar vi om det som 

folk egentligen vill prata om? Det är de ständiga diskussionerna. 

Respondent 4 

Respondent 1 beskriver representationsproblemet till följd av ojämn kunskapsnivå genom att 

ta ett exempel från ett välmående villaområde i Malmö där det blivit en “jättestorm” när det 

kommunala bostadsbolaget velat bygga hyreshus. Hon pekar också på att de inte alls möter 

lika mycket kritik när de bygger bostadsrätter i socioekonomiskt utsatta områden, vilket hon 

tror har att göra med att de boende i villaområdena har mer kunskap om 

samhällsbyggnadsprocessen, vet hur man tar reda på vad kommunpolitikerna har beslutat och 

vet hur man överklagar detaljplaner, medan det är svårare att nå ut till invånarna i 

socioekonomiskt svaga områden. Här återspeglas tidigare forskning om att representation är 

en viktig faktor för framgångsrika deltagandeprocesser.  
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KAPITEL  6:  METODER  FÖR  INKLUDERING  FRÅN  

PLANERINGSPRAKTIKEN   

För att koppla diskursen av inkludering till den faktiska stadsutvecklingsprocessen redovisas 

här de metoder som respondenterna lyft upp som goda exempel på inkluderande 

stadsutveckling. Metoderna har delats upp i metoder för medborgardeltagande, ekonomiska 

och organisatoriska verktyg samt medborgardrivna verksamheter. Där det har behövts har 

beskrivningen förstärkts med stöd av information från kommuners och projekts hemsidor.  

6.1 DELTAGANDEVERKTYG  

Deltagandemetoder tas upp av alla respondenter som viktiga verktyg för inkludering. Som en 

reaktion mot dialogtröttheten och den ojämna representationen i deltagandeprocesser förordar 

de uppsökande dialoger istället för de traditionella formerna av stormöten som varit vanliga 

tidigare. Här läggs betoning på att söka upp de grupper som vid vanliga samråd och stormöten 

brukar vara underrepresenterade. Respondenterna beskriver också hur deltagandeprocesserna 

bör läggas på en högre nivå än vad som krävs i lagstiftningens samråd. Som lyckade exempel 

nämns både att ta kontakt med medborgarna i tidiga skeden av projekt och att jobba 

kontinuerligt med dialog som inte har att göra med ett specifikt projekt eller plan, exempelvis 

genom att finnas närmare medborgarna och ha kontor i flera stadsdelar. Både respondent 3 

och 6 lägger vikt vid mer kvalitativa möten med medborgarna och pratar om att människors 

berättelser har blivit ett viktigt komplement till exempelvis statistik och annan traditionell 

information som funnits om områdena där de jobbat.  

6.1.1  NÄRDEM OK RATI  I  BOTK YRKA  

En sådan metod har nyligen börjat användas i Botkyrka kommun där man 2019 startat upp 

Botkyrkadialogen. Dialogen fokuserar på en stadsdel i taget och går ut på att anordna 

aktiviteter och bjuda in lokalsamhället på plats i stadsdelarna där människor vistas. På 

aktiviteterna medverkar tjänstemän och de politiker som är med i dialogkommissionen, vilket 

är en beredning under kommunstyrelsen. De förslag som kommer upp under dialogen 

hanteras direkt av kommissionen. De för sedan vidare ärendena till respektive förvaltning för 

åtgärd och finansierar åtgärderna via en egen budget som är knuten till kommissionen 

(Botkyrka kommun, 2019). På så sätt minskar avståndet mellan medborgare och beslut. När 

dialogkommissionen bedömer att det behövs kan tjänstemän konsulteras i besluten eller 

medborgare bjudas in till ett rådslag för att välja mellan flera aktuella förslag för åtgärd.  

En annan metod som används i Botkyrka för att ta beslutsfattandet närmare medborgarna är 

Ungdomsfullmäktige. Det är ett forum dit ungdomar mellan 13 och 22 år kan kandidera. 

Ungdomsfullmäktiges arbete går ut på att ta hand om motioner från ungdomar i kommunen 

och ta enklare beslut. Vid svårare beslut kan ungdomsfullmäktige föra vidare en 

rekommendation om beslut till kommunfullmäktige (Botkyrka kommun, 2018).  

6.1.2  MED BORGARB UDGE TAR  

Något som också fått uppmärksamhet under de senaste åren enligt flera respondenter är 

medborgarbudgetar, något som har genomförts bland annat i Nässjö kommun och Göteborgs 

stad. En medborgarbudget går ut på att kommunen tar fram mål för vad ett projekt ska 

åstadkomma, exempelvis skapa en ny mötesplats eller göra en plats tryggare. Därefter 
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kommer medborgarna med idéer på vad som kan göras som sedan bearbetas och 

kostnadsberäknas av kommunen. Alla förslag som håller sig inom den på förhand satta 

budgeten ställs sedan ut och medborgarna får rösta på vilket de gillar bäst. Det förslag som 

vinner genomförs (Nässjö kommun, u.d). SKL har gett stöd till kommuner för att pröva och 

utveckla konceptet och utvecklat en modell för processen. Deras utvärderingar visar att 

metoden har varit uppskattad av både deltagare och av kommunen (Sveriges kommuner och 

landsting, 2019). 

6.1.3  KUNSKA PSA LL IA NSE R  

En annan typ av samverkan som har använts i projektet Amiralstaden i Malmö är 

kunskapsallianser. En kunskapsallians är en grupp bestående av de som har vad respondent 3 

kallar “den officiella kunskapen” om projektet, det vill säga kommunen eller fastighetsägare, 

och de som har den “inofficiella kunskapen”, det vill säga boende och verksamma i området. 

Syftet med detta är att identifiera behov hos lokalsamhället och varje kunskapsallians kretsar 

kring några specifika frågeställningar som ställs av till exempel en planarkitekt eller en 

fastighetsägare. Formen för diskussioner och samtal varierar och kan bestå av allt från 

skapande workshops till fikastunder.  

Arbetet ska inte vara tillfälligt utan återkommande och sammanhängande och en viktig 

komponent är att det etablerar överbryggande kontakt, inte sammanbindande. En del av de 

deltagande medborgarna har varit timanställda av Malmö stad och för många av dem har det 

varit deras första anställning i Sverige (Hållbar stad, 2019). En viktig del i 

kunskapsallianserna i Amiralstaden är enligt respondent 1 också att projektet har haft en egen 

lokal på plats i stadsdelen där deltagarna kan mötas. Sådana platskontor tas även upp av 

respondent 3 som ett sätt att nå ut till medborgarna och synas på ett naturligt sätt i stadsdelen. 

En utvärdering av de första kunskapsallianserna visar att de både gav viktig information till 

projektet, men också att tilliten till kommunen blev större och att allianserna blev en del av 

deltagarnas etableringsprocess i Sverige (Malmö stad, 2017).  

6.1.4  DELTAGA NDE  GESTALTNIN G  

Deltagande gestaltning återkommer som ett tema i intervjuerna. I Botkyrka har detta enligt 

respondent 4 använts i Folkhälsoparken i Alby för att ta fram en jämställd aktivitetsyta som 

används av fler, då man märkt att platsen tidigare nästan enbart använts av killar och unga 

män. Utformningen av parken har dels grundats på dialoger med referensgrupper bestående 

av unga tjejer och kvinnor, och dels fysiskt utformats av konstintresserade ungdomar med 

lokal anknytning till platsen som gjort en muralmålning och designat utemöbler. Resultatet 

har blivit en park med bland annat scen och ljudutrustning, DJ-bord, parkourbana och 

basketplan. För att göra delaktigheten och inkluderingsarbetet permanent har parken sedan 

den stod färdig delvis tagits omhand av en förening och vissa tider har vikts åt spontanidrott 

för tjejer (Botkyrka kommun, 2015). Utvärderingar som gjorts visar att parken 1,5 år efter 

nyöppningen användes av tjejer och killar i ungefär lika stor utsträckning (Boverket, 2018b).  

På samma tema har Botkyrka även varit del av projektet Urban Girls Movement. Det är ett 

projekt som drivs av tankesmedjan Global Utmaning med stöd av Vinnova och syftar till att 

förbättra tjejer och unga kvinnors uppväxtvillkor i socioekonomiskt utsatta, urbana områden 

genom feministisk stadsplanering. På så sätt adresseras problem med ojämn resursfördelning 

och social exkludering, vilket tjejer i socioekonomiskt utsatta områden är mest utsatta för 

enligt Global Utmaning. Utgångspunkten är att en stad planerad och byggd utifrån tjejers 

behov kommer att fungera för alla och ge upphov till en mer inkluderande offentlig miljö. 

Detta ska göras genom att normer, attityder och resursfördelning ifrågasätts i ett tidigt skede 
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och tjejers vardagliga erfarenheter inkluderas i planeringen (Global Utmaning, u.d.). 

Processen har bestått av ett antal så kallade Innovationslabb där deltagande tjejer från 

Botkyrka har fått samarbeta med arkitekter, stadsplanerare och forskare för att utveckla ett 

förslag i datorspelet Minecraft på hur Fittja centrum skulle kunna se ut (Global Utmaning, 

2019).  

Deltagande gestaltning där förslag har utarbetats i workshops och i faktisk fysisk utformning 

tas också upp av respondent 6 från Sundbyberg. Där har en omfattande dialog om 

stadsdelsparker i Ursvik genomförts där barn, ungdomar, nyblivna föräldrar, äldre och 

personer med funktionsnedsättningar på olika sätt har fått delta i att utforma parkerna 

(Sundbybergs stad, 2016). De har även haft ett projekt där en gångtunnel har utsmyckats av 

sommarjobbande ungdomar med stöd av konstnärer. Detta har fungerat både som ett sätt att 

ge ungdomarna arbetslivserfarenhet och att förbättra den offentliga miljön (Sundbybergs stad, 

2017). 

6.1.5  KUNSKA PSFÖRME DLING FR ÅN STAD SDE L T ILL  PLA NERING SKONTOR  

En aspekt som återkommer hos respondenterna som viktigt för deras arbete för inkludering 

har varit organisationen av projekt. Nästintill alla respondenter har tagit exempel på projekt 

där de använt sig av tjänstemän som funnits närmare medborgarna och tillfört ett bottom-up-

perspektiv till planeringen, detta både genom att fysiskt vara tillgänglig ute i olika 

kommundelar och genom att ha ett starkt kontaktnät i kommundelen. Hur detta har skett 

varierar i respektive kommun. 

OMRÅD ESUTV EC KL ARE ,  BOTKYR KA  

I Botkyrka består avdelningen för hållbar samhällsutveckling förutom samhällsplanerare och -

strateger i kommunhuset även av fem områdesutvecklare som finns utplacerade i varje 

stadsdel i anslutning till medborgarkontoren. Områdesutvecklarens uppgift är att vara en 

kunskapskanal från gräsrotsnivå till tjänstemän och politiker i kommunhuset. Formen för 

detta är en kartläggning av stadsdelens behov i en årlig stadsdelsanalys som förs vidare till 

förvaltningar och kommunstyrelse. Analysen gör strategen dels med hjälp av statistik och 

information från förvaltningarnas verksamheter och dels genom att leda en nätverksgrupp 

bestående av representanter för fritidsgård, skola, föreningsliv och socialsekreterare. Utöver 

detta beskriver områdesutvecklaren sin roll som att vara spindeln i nätet mellan olika aktörer 

för att driva på samverkan mellan dem och lösa konflikter. Det ingår även att ha en löpande 

och personlig dialog med medborgare till exempel genom att finnas tillgänglig för att bemöta 

synpunkter och klagomål. Områdesutvecklaren har också en liten budget som kan användas 

till små lokala utvecklingsprojekt, leder arbetet med att ta fram utvecklingsprogram och deltar 

ibland i detaljplanearbeten som referensperson. Just nu pågår en process att integrera 

områdesutvecklarna mer i planprocessen.  

B I T RÄDANDE  P ROJ EKTC HE F FRÅN STAD SDEL S FÖRV AL TNINGEN ,  STOC KHOL M  

I Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen har man haft rollen som biträdande 

projektledare hos en tjänsteman på stadsdelsförvaltningen i Skärholmen placerad i stadsdelen. 

I Fokus Skärholmen har denna person haft en liknande roll som områdesutvecklaren, att 

överföra kunskap från lokalsamhället till en mer övergripande nivå av planering som sker 

centralt i kommunen.  

Respondent 3 beskriver denna rollfördelning som avgörande för att förankra projektet i de 

boende och verksammas verklighet i stadsdelen. Genom att ha en projektchef som ansvarar 

för förankringen hos politiken och kommunala styrdokument skapas en trygghet att projektet 

kommer att genomföras, medan den biträdande projektchefen har rollen att hela tiden 
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ifrågasätta projektets effekter för de boende och verksamma samt förmedla deras behov och 

önskemål till projektet. Enligt respondent 3 har detta resulterat i en bättre samordning av å ena 

sidan de långsiktiga, stora stadsutvecklingsprojekten, och å andra sidan de aktiviteter som 

sker här och nu. Hon menar att det i samband med stora projekt annars finns en risk att 

medborgarna känner sig förbisedda i sina dagliga problem. Därför har modellen i projektet 

blivit att samtidigt som långsiktiga planer görs och kommuniceras ut är stadsdelsförvaltningen 

aktiv med aktiviteter och mindre projekt.  

6.2 EKONOMISKA OCH ORGANISATORISKA VERKTYG  

6.2.1  SOCIALA  KLA USULER I  M A RKA NVISNING  

Även ett antal ekonomiska verktyg tas upp som goda exempel. Framför allt är det sociala 

klausuler för markupplåtelse som lyfts fram som en bra lösning, vilket går ut på att 

kommunen vid exploatering av sin mark sätter ett fast markpris och låter byggherrarna tävla 

om vem som kan erbjuda bäst sociala insatser på platsen. Det är sedan detta som avgör vilken 

byggherre som får exploatera.  

Respondent 6 anser att detta är ett effektivt sätt att lägga över en stor del av kostnaden för 

sociala insatser på byggherren när områden ska utvecklas med nya bostäder och 

verksamheter, då kommunens resurser för detta är begränsade. Han menar att byggherrarna 

idag både är intresserade av att bygga inkluderande miljöer och har god kunskap om detta.  

Respondent 3 berättar att de i Skärholmen dragit lärdom av tidigare misstag att vara alltför 

generella i uppdraget till byggherrarna och numera jobbar med sju konkreta fokusområden där 

byggherrarna får komma med förslag om hur de kan bidra. Dessa utgår från områdets behov 

som framkommit i tidiga dialoger. Fokusområdena är flickor och kvinnors tillgång till det 

lokala rummet, ungas aktiviteter inom kultur och idrott, sysselsättningsgraden hos unga, 

föräldrars val att låta sina barn gå i förskola, trygghet samt delaktighet och kunskap. I 

Sundbyberg finns enligt respondent 6 krav på en social handlingsplan både för byggherrar 

som köper mark av kommunen och byggherrar som vill att kommunen upprättar en ny 

detaljplan på privat mark. De jobbar med mer öppna frågor än i Stockholmsexemplet, men 

vill att byggherrarna ska bidra med exempelvis medborgardialog, deltagande gestaltning, 

trygghet, platsskapande, events eller att rekrytera lokalt.   

Andra platser som respondenterna refererar till som goda exempel på användningen av sociala 

klausuler är Örebro, Älvstranden i Göteborg, där man gjort försök med fasta hyresnivåer, och 

Rosendal i Uppsala, där man markanvisat med gestaltning som kriterium.  

6.2.2  SAMARBE TE ME LLA N KOMM UNE NS FÖRVALTNI NG AR  

GEMENS AM INV ESTER ING S P ORT FÖL J  

Respondent 1 nämner gemensamma investeringsportföljer som ett ekonomiskt verktyg som 

kan gynna insatser för inkludering. Detta går ut på en idé om samordnad styrning av alla 

förvaltningars investeringar i ett område genom att samla alla förvaltningars 

investeringsbudgetar i en gemensam portfölj. Därmed får projektet en bättre överblick över 

ekonomin och det blir lättare att prioritera långsiktigt och se synergier och målkonflikter. 

Detta har testats i Lindängen i Malmö och beskrivs av Malmö stad i en rapport från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) (2017) såhär:  

I dagsläget har 12 förvaltningar från Malmö stad satsningar eller planerar satsningar 

på Lindängen. Risken för suboptimering är uppenbar, och det finns en tydlig potential 
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i att hitta en ny, mer processorienterad samverkans- och styrmodell för de åtaganden 

olika aktörer har på Lindängen. 

Sveriges kommuner och landsting, 2017, s. 47. 

I Lindängen har under projektets gång varje förvaltning hanterat sin pengapott, men 

överblicken har enligt respondent 1 varit gynnsam och lett till samutnyttjande av lokaler som 

gett utrymme åt lokala föreningar.  

BR ED KOMMUNAL  REP RESENTATI ON I  P ROJ EKT  

En annan faktor som både respondent 1 och 3 nämner som viktig för att kunna styra insatser 

för social inkludering, är att i planeringsprojekt ha förankring brett i kommunens verksamhet. 

I både projektet Amiralstaden i Malmö och Fokus Skärholmen i Stockholm har detta gjorts 

genom att projektens styrgrupper har haft representanter från alla kommunens förvaltningar 

samt bostadsbolag. Enligt respondent 3 har detta stärkt framför allt de “mjuka” 

förvaltningarnas roll i stadsbyggnadsprocessen, såsom kulturförvaltningen, 

idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, då innehållet och inte enbart de fysiska 

strukturerna fått ta mycket plats i planeringen. 

6.3 MEDBORGARDRIVNA VERKSAMHETER  

Slutligen presenteras här några initiativ som tas upp av respondent 1 som goda exempel på 

sociala verksamheter och föreningsliv som drivs av medborgare i socioekonomiskt utsatta 

stadsdelar.  

6.3.1  AK TIV ITETE R OCH M ÖTES PLA TSE R  

DRÖMMARNAS HU S ,  ROSEN GÅRD  

Drömmarnas Hus är ett kulturhus för barn och ungdomar i Rosengård i Malmö. I huset finns 

alla möjliga aktiviteter och projekt som syftar till lärande med hjälp av kultur. Grundstenen i 

verksamheten är att den syftar till social förändring, både för individer som kommer till huset 

och i samhället i stort. Man vill öka ungas självkänsla och stärka trygghet och tillit genom att 

låta barnen utmanas och vara delaktiga i en grupp. Exempel på aktiviteter i huset är odling, 

kör, teater, film och andra typer av konst (drömmarnashus.se, u.d.). Till exempel har projektet 

Mitt område genomförts, där unga med hjälp av text, intervjuer och foto gör reportage och 

filmer om Rosengård för att visa hur de ser på området. Enligt en projektledare på 

Drömmarnas Hus grundar sig projektet i att “många som bor i och omkring Rosengård inte 

känner igen sig i medias ofta ensidiga och negativa vinkling av området” (Malmö stad, 2012). 

Drömmarnas hus drivs av en förening och finansieras bland annat av Malmö stad och Region 

Skåne (drömmarnashus.se, u.d.).  

FOL KETS  HUS ,  ROS ENGÅ RD  

Folkets Hus i Rosengård fungerar som en mötesplats för alla i Rosengård. De erbjuder 

språkkafé, seniorkafé, olika ungdoms- och musikaktiviteter samt lokaler för föreningar att 

anordna möten och arrangemang. Särskilt satsar man på föreningar som jobbar med 

kvinnofrågor och utsatta ungdomar (Davidsson, 2017). På Folkets Hus facebooksida kan man 

exempelvis se evenemang som inspirationskvällar om drömmar för unga tjejer, debatt- och 

opinionskvällar mot rasism, gratis juridisk rådgivning och event med Hyresgästföreningen 

som ger rådgivning i bostadsfrågor. Även Folkets Hus drivs som en förening (ibid., 2017). 
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AL L AKT IV ITETSHU S  

Allaktivitetshus är en kommunal satsning som finns i flera stadsdelar i Malmö för att erbjuda 

barn och unga meningsfulla fritidsaktiviteter. Detta görs genom att anordna gratis aktiviteter i 

skolan utanför skoltid, till exempel kill- och tjejgrupper, gratis frukost och idrott (Malmö stad, 

2018a). Enligt Malmö stad har man sett att detta har bidragit till höjda skolresultat, ökad 

upplevd trygghet, ökad förståelse för samhället och en mer meningsfull fritid (Malmö stad, 

2018b).  

6.3.2  YALLA TRA PPA N ,  ROSE NG ÅRD :  EXEMPEL PÅ E TT SOC IALT FÖRETAG  

Yallatrappan är ett företag och kvinnokooperation som drivs av en ideell förening. Föreningen 

startades i Rosengård i Malmö, men finns nu även i andra delar av Malmö och i andra städer. 

Yallatrappan har som mål att skapa arbetstillfällen och självständighet för utlandsfödda 

kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. I filmen Yalla! - Vi lever beskriver flera av de som 

jobbar på Yallatrappan att det är deras första jobb i Sverige och att de tidigare upplevt stort 

utanförskap och psykisk ohälsa på grund av den isolering som arbetslösheten gett upphov till. 

Ordföranden och grundaren av Yallatrappan förklarar att hon tror att kvinnors ekonomiska 

självständighet och självförtroende spelar en stor roll i samhället, då de påverkar sina barn 

och även områdena där de bor i hög grad. Integration, mångfald, delaktighet och 

arbetsgemenskap är viktiga ledord för verksamheten. Arbetslivet ses som en viktig arena för 

identitet, samhörighet och människovärde (Yallatrappan, u.d.). 

Yallatrappan har idag verksamheter inom restaurang, städ och sömnad, men också olika 

projekt som Y-allas väg till arbete som ger kvinnor individuellt anpassade handlingsplaner på 

väg till anställning med exempelvis svenskundervisning och coachning i arbetskultur och 

arbetsmarknadsinformation. Fokus ligger på att stärka kvinnornas självförtroende genom att 

ta till vara den kompetens som kvinnorna redan har. (Yallatrappan, u.d.).   

6.4 SAMMANFATTANDE ANALYS  

Deltagandemetoderna som tas upp i intervjuerna präglas alla av att de syftar till att fånga upp 

grupper som varit dåligt representerade i traditionella dialoger och att motverka en 

dialogtrötthet som respondenterna beskriver i intervjuerna.  

För att öka representationen riktar flera metoder in sig på unga tjejer och personer med 

utländsk bakgrund och i samband med det beskriver man dessa grupper som utsatta för en typ 

av politisk exkludering. De har inte kommit till tals i samhället på grund av olika typer av 

barriärer, kulturella och språkliga. Samtidigt förmedlas en stark tro på att det finns mycket 

kreativitet, driv och idéer hos dessa grupper. Till exempel i fallet med Urban Girls Movement 

där tjejernas förslag nästan framställs som ett facit på hur den offentliga miljön ska utformas. 

Liknande metoder finns beskrivna i Huddinge kommuns Vägledning för jämställd och jämlik 

stadsbyggnad (Lindholm, 2017), där man förespråkar dialoger som ifrågasätter maktstrukturer 

exempelvis genom att exkludera killar från vissa dialoger för att framhäva tjejers åsikter.  

I berättelsen om dessa deltagandeprocesser skapas en annan historia om människorna i de så 

kallade utanförskapsområdena, än vad som ofta kommer fram när de beskrivs med 

socioekonomiska indikatorer. Här framkommer en bild av att områdena besitter en uppdämd 

reserv av historier och kreativa idéer som bara väntar på att omsättas i verkligheten och att de 

med rätt förutsättningar och stöd tar varje chans att delta.  

De medskapande metoderna som Urban Girls Movement, gångtunneln i Sundbyberg eller 

medborgarbudgetar visar också på att kommunerna generellt ger allt mer utrymme åt 
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medborgarnas egna, konkreta idéer. Samtidigt är det kanske också ett uttryck för att det 

deltagande som i slutändan får ett reellt inflytande är just deltagandet i små projekt, som 

ligger nära i tid och som handlar om konkret utformning av avgränsade platser. Respondent 3 

säger att det är just i sådana projekt som det är lättast att få medborgare att engagera sig och 

ska man tro henne är det också de frågorna som medborgarna faktiskt är intresserade av.  

I metoderna som går ut på att ha tjänstemän som jobbar ute i varje stadsdel märks en ambition 

att skapa, eller kanske bevara, en tillit till kommunen hos invånarna i områden i förändring. 

Det blir till ett sätt att skapa förankring även i de stora frågorna. Här finns en syn på 

lokalsamhället som en viktig källa till information om områdets behov. Men också en vilja att 

bevara och förstärka den sociala infrastruktur som finns i området genom att agera 

samordnare och medlare. Dessa metoder kan också ses som en reaktion på en oro som kom 

till uttryck i intervjuerna för att information från dialoger riskerar att gå förlorad under 

projektets gång. Områdesutvecklarens roll blir att bevaka områdets lokala intressen och se till 

att det ständigt finns en förankring i vad som kommit fram i olika dialoger.  

Att använda sociala klausuler ses som ett sätt för kommunen att säkerställa att en viss social 

nivå uppnås i nya projekt, men också ett sätt att få in ny kunskap och pengar utifrån som 

investeras i social hållbarhet. Samtidigt övergår delvis styrningen av sociala åtgärder till 

privata aktörer som inte nödvändigtvis alltid har samma intressen och mål som kommunen. 

För att säkerställa att byggherrarna föreslår lämpliga åtgärder blev lösningen i Skärholmen att 

göra noggranna kriterier som utgick från områdets behov. Här återkommer resonemangen 

från tidigare forskning om vikten av att definiera social hållbarhet och att ha en gemensam 

förståelse för att kunna använda begreppet. I exemplet i Skärholmen visas också prov på en 

metod att säkerställa att information från tidiga dialoger når genomförandeskedet som 

respondenterna i intervjuerna beskriver som en utmaning. 

I metoderna för brett samarbete och att ha en samlad investeringsportfölj kan man också 

skönja en idé om att vilja ta ett helhetsgrepp om områdena. Det visar på en bild av att de 

sociala värdena har en komplexitet som kräver samarbete då alla åtgärder i ett område hänger 

ihop socialt. Här finns också ett ekonomiskt perspektiv, då samordning av investeringar tros 

kunna göra lokalanvändning mer effektiv. 

I exemplen på medborgardrivna verksamheter ges medborgarna hjälp till självhjälp genom 

platser där de kan organisera sig, utbilda sig och skapa nätverk. Gräsrotsorganisationer 

framställs som en viktig del i lösningen på utanförskapsproblemen. Här återkommer också en 

mycket positiv bild som kontrast till de utsatta områdenas dåliga rykte. Återigen betonas 

kreativitet och den potential som finns i områdena, något som också återkommit flera gånger i 

intervjuerna. Exemplen på verksamheter visar på ett stort engagemang och ett starkt 

lokalsamhälle.  

Här finns exempel på en typ av sammanhållning som både är sammanlänkande för områdenas 

invånare, men som också har element som är överbryggande till andra delar av samhället, som 

Yallatrappan, som syftar till att integrera kvinnorna som jobbar där med det svenska samhället 

samtidigt som deras kultur tas tillvara i maten de lagar och gemenskapen mellan dem.  
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KAPITEL  7:  DISKUSSION 

7.1 D ISKURSENS KONSEKVENS ER OCH SYNEN PÅ INKL UDERING I KOMMUNAL 

PLANERING  

Analysen visar på att diskursen om inkludering i kommunal planering i själva verket består av 

en rad olika diskurser, där blandning, sammanhållning och deltagande har stått i fokus. 

Inkludering ses som något svårt men viktigt, och även om det finns en samsyn att inkludering 

är en viktig fråga, finns det ingen entydig definition, utan det tycks snarare som att 

innebörden av inkludering konstrueras i respektive kommun och på respektive plats utifrån de 

behov och problem man ser. Till exempel läggs stor vikt vid tillit som ett nyckelord för 

inkludering i Malmö stad, medan respondenten från Stockholm talar mycket om delaktighet i 

stadsbyggnadsprocessen. Sannolikt spelar också tjänstemännens förförståelse av vad 

inkludering är en roll i den processen. Utifrån intervjuerna märks också en skillnad mellan 

den strategiska nivån och den mer operativa, där de strategiska planerarna har ett större fokus 

på grannskapseffekter och sammanhållning, medan de som arbetar närmare medborgarna 

fokuserar mer på att medla mellan olika lokala intressen och att stärka platsidentitet.  

När det gäller blandning är syftet till stor del att hantera de socioekonomiska problem som 

man ser i utanförskapsområdena. Förutom en tro på grannskapseffekter som har att göra med 

att nya sociala nätverk ska lyfta invånarna, finns det också en uppfattning om att bara det 

byggs och kommer in kapital i områdena kommer det skapas en positiv social utveckling och 

framtidstro. Man kan dock ställa sig kritisk till denna inställning och fråga sig om det kapital 

som kommer in i områdena verkligen gagnar dem som bor där, särskilt i förhållande till vad 

det är för typ av exkludering som respondenterna lyfter fram, där de största problemen tycks 

vara arbetslöshet och fattigdom (se avsnitt 5.1 och 5.2 om indikatorer för- och orsaker till 

exkludering). I ljuset av det kan man hävda att tillskapande av nya bostäder skjuter bredvid 

målet. De bostäder som byggs idag blir dyra och kan bara efterfrågas av resursstarka grupper 

(Lind, 2016). En del av syftet med byggandet i så kallade utanförskapsområden är också att 

de nya bostäderna ska ha en annan socioekonomisk målgrupp. Ur en ekonomisk synvinkel 

riskerar byggandet av nya bostäder i utanförskapsområden därför att på sikt driva upp priserna 

på bostäder, varor och tjänster. Detta kan i sin tur skjuta utanförskapsproblemen längre ut i 

stadens periferi.  

Å andra sidan är det lätt att se svårigheterna för kommunerna att hantera frågan om 

ekonomisk exkludering, då deras verktyg är begränsade. Det är i praktiken svårt att bygga 

billiga bostäder och kommunerna har enligt respondenterna små ekonomiska resurser att satsa 

på sociala frågor i samhällsbyggnadsprocessen. Att föra in starkare socioekonomiska grupper 

i områden med sociala problem blir då en lösning som både ger kommunen en ekonomisk 

fördel i form av större skatteintäkter och hopp om att en ändring av befolknings-

sammansättningen ska ge en social stabilitet och bättre underlag för god samhällsservice. Det 

är samtidigt ett högt tryck på kommunerna att bygga bostäder eftersom det råder bostadsbrist. 

Att förtäta i resurssvaga områden där det ofta finns mark, infrastruktur och service framstår då 

som rimligt. Att detta inramas som socialt hållbart och en lösning på 

exkluderingsproblematiken ska alltså också ses i ljuset av att denna utveckling drivs fram 

även av andra krafter. Man kan därför ifrågasätta om idealet av socioekonomisk blandning 

som idag dominerar enbart kommer från en idé att lyfta människor ur exkludering. Det kan 

också delvis bli ett sätt att passa in en utveckling som i själva verket handlar om kommunal 

tillväxt, i en historia om arbetet för social hållbarhet.  
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Blandningen som eftersträvas antas kunna leda till en sammanhållning som överbryggar en i 

intervjuerna antydd klyfta eller en rädsla mellan olika människor. Detta märks genom 

hänvisningar till sociala barriärer, representationsproblem, skam över områden, brist på tillit 

och så vidare. Sammanhållningen blir här till en universallösning både på sociala problem, 

som dåliga skolresultat och arbetslöshet, och ett mirakelmedel som ska skapa trygghet och få 

människor att sluta skämmas över sina områden och istället känna tillhörighet.  

Samtidigt som blandning, mötesplatser och större deltagande framställs som åtgärder som ska 

leda till större sammanhållning, diskuteras inte rötterna till den rädsla som verkar vara ett 

nyckelord i diskursen. Generellt talas det inte heller uttryckligen om vilka de olika grupperna 

är mellan vilka det överbryggande sociala kapitalet ska stärkas. Mot bakgrund av vilka 

områden som framställs som problemområden och vilka indikatorer för utanförskap som 

respondenterna talar om kan man dock dra slutsatsen att man syftar på grupper med olika 

etniciteter och olika socioekonomisk status. 

Indirekt kan man tolka denna rädsla och brist på tillit som att människor verkar dra sig undan 

från precis den mångfald och överbryggande sammanhållning som planeringsidealen 

förespråkar. Det finns de som menar att detta ligger i människans natur, eftersom olikhet långt 

tillbaka i historien har varit förknippat med fara och att det därför är en utmaning för den 

moderna människan att hantera den olikhet och mångfald vi idag eftersträvar och är beroende 

av (se t ex. sociologen Mikael Klintman i Lindgärde, 2018). Kanske räcker det dock här att 

dra en parallell till den politiska utvecklingen både i Sverige och världen för att se att det 

finns en utbredd, och kanske växande, rädsla för andra kulturer och olikheter i samhället. 

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö (2019) menar i ett seminarium att begreppet mångfald 

som tidigare varit ett buzzword i politiska sammanhang nu har börjat försvinna, och att den 

politiska debatten snarare börjat röra sig mot ideal av likhet och assimilering.  

I ljuset av detta framstår idealet om relativt problemfri överbryggning och tillit mellan olika 

grupper genom mötesplatser och ökad bostadsblandning som aningen naivt. Kanske leder det 

faktum att man talar om sammanhållning mellan olika grupper av människor i vaga ordalag 

och utan att definiera vad som menas, till att denna koppling till mångfaldens utmaningar 

förbises. Visionerna bygger ofta på en idé om konsensus, men ojämna maktförhållanden i 

samhället innebär också att den demokratiska planeringen måste tillåta konflikt för att belysa 

dessa orättvisor och komma framåt. Att framställa den ideala blandstaden som den yttersta 

visionen, utan att adressera att den också kan komma att leda till utmaningar där olika viljor 

drar åt olika håll, riskerar kanske att försvåra denna idealiserade bild av inkludering.  Kanske 

kommer det, i likhet med vad Amin (2002) och Young (1999) pekar på, behövas en ständig 

dialog för att verklig inkludering ska kunna åstadkommas, där olikheter får blomstra och där 

det finns tillit och förståelse. Detta perspektiv, som handlar om en typ av pågående 

förhandling mellan olika värderingar och kulturer, är frånvarande i diskursen som den 

framställs i intervjuerna. Där tycks inkludering snarare vara ett definitivt mål, som präglas av 

frånvaron av konflikt.  

7.2 METODERNAS POTENTIAL  

Sett till detta – att den allvarligaste formen av exkludering är den ekonomiska och att de 

ojämlikheter dom finns idag fordrar arenor för ständig dialog och synliggörande av 

exkluderingen – kan de praktiska verktygen i kapitel 6 också utvärderas.  

Inget av verktygen riktar huvudsakligen in sig på den ekonomiska exkluderingen, men några 

av dem kan ändå ge direkta effekter på sysselsättningen. Dessa är sociala klausuler i 

markanvisning (där ett krav på byggherrar kan vara att anställa lokalt under byggprocessen 
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eller i driften av fastigheter), deltagande gestaltning och till viss del kunskapsallianser (där 

boende kan anställas under en kort period för att medverka i ett projekt), samt 

medborgardrivna verksamheter (där verksamheter som skapar arbetstillfällen stöttas).  

När det gäller att skapa arenor för dialog och synliggörande är det inte lika självklart hur detta 

kan åstadkommas. Flera av verktygen kan bidra, men vilken effekt och hur stor effekt de har 

är svårt att utvärdera. Dock pekar tidigare forskning på arenor för synliggörande av kultur, 

livsstil och debatt spela en viktig roll för att skapa både sammanlänkande och överbryggande 

förståelse och tillit samt för att skapa och bibehålla den mångkultur som finns i många 

områden som utpekas som utanförskapsområden (se avsnitt 2.5.3). För att åstadkomma detta 

är verktygen deltagande gestaltning, medborgarbudgetar och stöd till medborgardrivna 

aktiviteter centrala. Ju mer konkreta och lättillgängliga för deltagande verktygen är, desto fler 

har möjlighet och delta och uppleva resultatet av satsningarna. Den utsmyckade gångtunneln 

skapad av sommarjobbare framstår därför till exempel som bättre än medborgarbudgetar, som 

sannolikt kräver mer förkunskaper och tid av medborgarna.  

De verktyg för medborgardialog som lyfts fram som goda exempel bidrar även de till att ge 

mer inflytande till grupper som upplever en politisk exkludering, men frågan är hur stort detta 

inflytande blir. Risken är att den övergripande inriktningen på utvecklingen i ett område 

beslutas informellt och så pass tidigt i processen att medborgardialoger inte görs, och att det 

inflytande som dialogerna därefter har främst har att göra med utformningsfrågor och andra 

mindre detaljer. Detta kan ge en känsla av inkludering i processen, men påverkar inte i 

grunden i vilken riktning områden utvecklas. Av denna anledning kan en mer kontinuerlig 

dialog, som Botkyrkas exempel på närdemokrati, vara mer effektiv för att fånga upp den 

allmänna opinionen i ett område innan stora beslut fattas.  

Slutligen är det viktigt att inse att det är avgörande för användningen av alla dessa verktyg 

vilken ekonomisk styrka kommunerna har att satsa på sociala åtgärder i 

stadsutvecklingsprocessen, en fråga som togs upp under presentationen av denna studie för 

Huddinge kommun. Det finns idag ett problem i att den kommunala ekonomin inte ger 

utrymme för och att utveckla nya lösningar för att förbättra den sociala situationen, 

exempelvis genom utökat deltagande. De ekonomiska förutsättningarna handlar till stor del 

om politiska beslut, men utifrån de verktyg som tagits upp i kapitel 6 framstår verktygen 

gemensam investeringsportfölj och bred kommunal representation i projekt som viktiga, om 

än hittills relativt nya, metoder för att styra resurser till sociala frågor.  

7.3 SYNEN PÅ DE EXKLUDERADE  

Som en följd av dessa diskurser kommer också frågan kring vilka som ska involveras i denna 

förändring mot inkludering. Det betonas av flera av respondenterna att segregationen, och 

därmed en stor del av exkluderingen, är ett problem som hela staden lider av. Därför är det 

utmärkande att så gott som alla insatser för att stävja problemen riktas just mot några utvalda 

områden. Återigen finns praktiska anledningar till att man inte bygger för en resurssvag grupp 

i mer välbeställda områden, exempelvis bristande infrastruktur och service, och inte minst de 

begränsade möjligheterna att bygga bostäder som alla har råd med. Det finns också bland 

resursstarka grupper en opinion mot att bygga hyresrätter, grundad i fördomar och kanske till 

och med främlingsfientlighet. En känsla av att något i villaområdet ska gå förlorat om 

personer med lägre socioekonomisk status flyttar in och den homogenitet som finns går 

förlorad.  

Blandningsdiskursen riktar istället in sig på att tackla exkludering genom att göra förändringar 

bland de som ses som exkluderade, de boende i utanförskapsområdena. Det är deras sociala 
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barriärer som ska lösas upp och deras bostadsområden som ska byggas ihop med resten av 

staden, och inte tvärtom. Detta förstärker den tydliga bild som finns av dessa områden som 

just “utanförskapsområden”, platser som särskiljer sig från andra i staden.  

I samband med detta finns också en tendens av att man pratar om platserna som något av 

oskrivna blad och inte berör vilka människorna i dessa områden är. Blandningsdiskursen och 

diskursen om sammanhållning på den strategiska nivån talar om platserna där blandningen 

ska öka på ett relativt neutralt sätt, utan att gå in på vilken typ av interaktion eller 

sammanhållning som finns på platserna idag. Man tycks ha ett ganska passivt förhållningssätt 

till vilka som egentligen ska blandas och vilken typ av interaktion som ska ske. Istället 

beskrivs endast hur förutsättningar för interaktion ska skapas. På sin höjd framställs 

människorna utifrån socioekonomiska indikatorer som resursstarka respektive -svaga, de med 

jobb respektive utan jobb och så vidare.  

Det är först i verktygen som man får en glimt av vilka som är föremål för diskurserna. Där 

formas en berättelse om människorna i de “utsatta” stadsdelarna som människor med en 

uppdämd kreativitet, framåtanda och stolthet över områdena. Man lyfter fram 

deltagandeprocesser utformade som separatistiska forum, där syftet är att invånarna i 

områdena ska ha bättre möjligheter att föra fram sina åsikter och lyssnas på, samt 

mötesplatser som till exempel Folkets Hus i Rosengård som ska vara ett eget forum för 

invånarna. På så sätt formas också en del av lösningen på utanförskapet som något som 

kommer inifrån områdena, vilket står i kontrast till idealet om socioekonomisk blandning, där 

fokus läggs på att styrka som kommer utifrån ska “lyfta” områdena från utanförskap. Man kan 

säga att diskurserna handlar om överbryggande socialt kapital mellan utanförskapsområden 

och den övriga staden medan metoderna handlar mer om överbryggning mellan olika grupper 

inom området, till exempel mellan tjejer eller ungdomar och övriga invånare. 

Deltagandemetoderna pekar på att det främst är mindre projekt och projekt som har att göra 

med utformning av specifika platser som påverkas av deltagande. Deltagandet ger alltså 

mycket lite inflytande på det som lyfts fram som kärnfrågor: segregation och ekonomisk 

exkludering. Diskurserna visar på att inkludering är något som har väldigt lite att göra med 

just utformning och kvartersnivå, utan istället handlar om hur olika typer av bostäder ska 

blandas och vilket utbyte som ska finnas mellan människor. Det finns alltså ett glapp mellan 

medborgarinflytandet och inkluderingsprocesserna som tyder på att medborgarna i själva 

verket har litet inflytande på den riktning som stadsutvecklingen tar för att främja 

inkluderingen av dem. Detta är istället beslut som fattas i ett tidigt skede, kanske redan på 

översiktsplanenivå, då det enligt respondenterna är svårt att engagera medborgarna. Det finns 

dock verktyg som syftar till en mer kontinuerlig kunskapsinhämtning från stadsdelarna, såsom 

områdesutvecklare och Botkyrkas modell av närdemokrati. Kanske har man med dessa bättre 

förutsättningar att lyssna in medborgarnas uppfattningar om den långsiktiga utvecklingen av 

deras områden.  

7.4 FÖRSTÅELSER OCH METODER I  FÖRHÅLLANDE TILL FLEMINGSBERGS 

UTVECKLING  

Ett av syftena med uppsatsen är att underlätta utvecklingen av Flemingsberg. Här diskuteras 

därför kortfattat vad verktygen och diskurserna kan betyda i Flemingsbergskontexten. Detta 

ska inte ses som några slutgiltiga rekommendationer, eftersom fokus i denna studie har legat 

på omvärldsbevakning av diskurser och verktyg. Men min förhoppning är att jag genom att 

sätta resultaten i relation till Flemingsberg kan starta en diskussion som kan fortsätta i andra 

forum än detta.  
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Att kartlägga och kondensera områdets lokala behov till konkreta mål togs i flera av 

intervjuerna upp som en viktig förutsättning för ett lyckat arbete. Stadsutvecklingsprocessen 

är komplex och innehåller oräkneliga avvägningar mellan olika intressen. Detta gör det viktigt 

att staka ut vilka sociala behov som finns. På så sätt kan man säkerställa att de behoven möts 

när beslut om investeringar fattas och avtal med byggherrar skrivs. Denna definition av mål 

har också gjorts i utvecklingsprogrammet för Flemingsberg, men med en bredare 

utgångspunkt än just inkludering. Kanske behöver det fördjupas kring just dessa frågor. 

Eftersom diskurserna inte erbjuder någon definition av vad inkludering innebär behöver detta 

definieras i den lokala kontexten.  

För att kunna motverka problemen med exkludering behövs en ökad förståelse av var och för 

vilka detta gäller samt varför. I det arbetet kan begreppen från denna studie fungera som ett 

stöd. Till exempel: vilken typ av exkludering ser man (ekonomisk/politisk/kulturell)? Vilken 

typ av sammanhållning finns och vilken typ saknas (överbryggande/sammanlänkande)? 

Vilket mål har man för hur olikheter ska behandlas (integration/together-in-difference)?  

7.4.1  EXKLUDE RING  

Såsom situationen framställs i Handlingsplan för Flemingsbergs stad (Region Stockholm et 

al., 2019) och slutrapporten av det dialogarbete som skedde i stadsdelen 2016 (Tengbom, 

2017) finns det ett problem med sociala barriärer och att de boende och de som arbetar i 

Flemingsberg inte möts. Det tycks finnas en känsla av att vissa platser inte tillhör alla och en 

brist på överbryggande sammanhållning mellan de boende och de som arbetar i Flemingsberg. 

Detta kan ses som en form av kulturell uppdelning eller exkludering. Samtidigt visar avsnitt 

3.1.2 på att det finns en ekonomisk exkludering i Flemingsberg kopplad till låga inkomster 

och arbetslöshet.  

7.4.2  SAMMANHÅ LLNING &  OLIKHET  

Strategierna för ökad överbryggande sammanhållning som tas upp av respondenterna i 

studien handlar delvis om att överbrygga de fysiska barriärerna för att möjliggöra möten och 

interaktion, exempelvis genom att placera målpunkter som används av en bred målgrupp i 

strategiska lägen. Den fysiska sammankopplingen av olika delar av Flemingsberg tas också 

upp i utvecklingsprogrammet för Flemingsbergs stadskärna (Stockholms läns landsting et al., 

2018) samt i Huddinge kommuns översiktsplan (Huddinge kommun, 2014) och har redan 

påbörjats i och med bebyggelsen längs Hälsovägen, som binder ihop universitets- och 

sjukhusområdet med Grantorp.  

Jämfört med det överbryggande sociala kapitalet mellan boende och de som arbetar i 

Flemingsberg är det mer oklart vilken typ av socialt kapital som finns inom bostadsområdena 

i Visättra och Grantorp. I podcasten Platsverkstan (Stockholms läns museum, 2019) kommer 

många olika bilder av gemenskap fram - ungdomar och vuxna som bott hela sina liv i 

Flemingsberg, som vet vad alla på gården heter och som känner en mycket stark gemenskap 

och trygghet. Men även en annan sida beskrivs, till exempel en pensionär som blir avrådd av 

sina grannar att gå hem sent på kvällen av rädsla för brottslighet. Statistiken som tas upp i 

avsnitt 3.1.2 visar också att det finns ett problem svagare socialt nätverk här än i andra delar 

av kommunen. Detta tyder på att det på vissa håll finns en brist även på sammanlänkande 

socialt kapital mellan de som delar bostadsområde. Den sammanlänkande sammanhållningen 

kan enligt intervjuerna skapas med hjälp av gemensamma små platser för olika gemenskaper, 

till exempel gemensamma ytor för plantering för de som delar trappuppgång eller 

bostadsområde, men också genom att lokala föreningar stöttas med lokaler att hålla till i. 
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Den starka andan av stolthet över områdena verkar speciellt finnas bland de unga i 

bostadsområdena - en känsla av att alla känner alla och att det finns mycket kreativitet. Hur 

kan man få in identiteten från denna sammanhållning i den tillkommande bebyggelsen i 

Flemingsbergsdalen? Kanske kan man använda verktygen som handlar om deltagande 

gestaltning eller se om det går att utveckla mötesplatser för de boende, liknande de som togs 

upp under medborgardrivna verksamheter (avsnitt 6.3). Kanske kan detta hjälpa till att 

motverka den rädsla och otrygghet som finns idag. Genom att skapa forum som invånarna 

själva styr över blir det mer synligt vilka som finns i områdena och vilka de är.   

Som diskuterats ovan handlar det ideal för sammanhållning som framkommer i intervjuerna 

om att överbrygga mellan olika grupper, bland annat för att lyfta områdets socioekonomiska 

status genom att nya band skapas med mer resursstarka delar av samhället. I detta finns en 

antydan att invånarna i de socioekonomiskt svagare områdena ska tillägna sig ny kunskap och 

ta sig in i nätverk de idag inte är en del av. Dock visar tidigare forskning att dessa så kallade 

grannskapseffekter inte alltid uppstår, utan snarare är svåra att hitta bevis för. I intervjuerna 

med de boende uttrycks också en osäkerhet när de boende får frågan om vad de tycker om 

utvecklingen som ska ske i Flemingsberg. Någon är positiv till förändringen som sådan, men 

undrar varför just Flemingsberg ska förändras i den riktning som nu tagits – är det för att vissa 

personer ska flytta ifrån Flemingsberg så att det blir mer attraktivt, frågar hon sig (Stockholms 

läns museum, 2019). Det verkar finnas en osäkerhet kring vad som ska hända och varför, samt 

vad de boendes roll är i utvecklingen.  

I ljuset av detta menar jag att det blir ännu viktigare att förstärka de positiva värden som finns 

bland de boende idag, annars är risken att de uppfattar det som att man bara ska tillföra och 

göra om Flemingsberg. Den överbryggande sammanhållningen handlar inte bara om att 

möjliggöra för fler fysiska möten, utan också om att ge invånarna ett större inflytande över 

utvecklingen och att stärka deras ställning. Detta uttrycks i metoderna med verktyg som 

deltagande gestaltning, där invånarna får skildra sin bild av stadsdelen, samt genom att ha en 

större kommunal närvaro i de boendes närmiljö och att samutnyttja lokaler.  

För att få en större kunskap om hur de befintliga boende påverkas vid stora 

stadsutvecklingsprojekt som det i Flemingsberg vore det också intressant att utvärdera och 

lära sig från hur de boende påverkats på platser som haft en liknande utveckling. I Stockholm 

skulle exempelvis Arenastaden och Kista vara intressanta för kunskapsåterföring.  

7.5 REFLEKTION  

Mitt syfte med denna studie har varit att närmare försöka förstå hur frågan om social 

inkludering och därmed social rättvisa betraktas och behandlas av kommunerna i denna 

process. Samtidigt ville jag uppmana till reflektion över vilka diskurser som genomsyrar 

planeringen och därmed styr hur vi tänker, talar om och planerar dessa processer.  

Att göra det innebär dock också att jag själv bidrar till att forma de diskurser jag undersöker 

och att jag är med och skapar bilden av platserna som studien handlar om. Till stor del har 

uppsatsen kommit att hantera det som ofta kallas utanförskapsområden eller socioekonomiskt 

utsatta områden. Det har blivit en följd av temat som i intervjuerna ofta kom att skifta från 

inkludering till exkludering. Detta har säkerligen en grund i hur jag själv som intervjuare har 

försökt förstå vad inkludering är, där jag har tyckt att det har varit viktigt att förstå vilka 

problem vi försöker lösa när vi talar om att skapa inkludering. Det har också varit ett sätt för 

respondenterna att ge en bild av områdena där de arbetar och att förklara motiven till vilka 

verktyg de använder. Jag är dock medveten om att jag genom att återge dessa platser som 

utanförskapsområden också i någon mån har reproducerat denna bild av områdena.  
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Studien är knuten till den tid och den kontext som den har genomförts i. Alla respondenter är 

verksamma i storstadsregioner och jobbar i områden i städernas utkanter där en utveckling 

just nu sker som präglas av att regionerna förtätas och bostadsbyggandet är relativt högt. 

Eftersom inkludering och sociala frågor generellt är nära sammanbundna med dessa 

situationsberoende faktorer är det omöjligt att hävda att studien ger en heltäckande bild av 

synen på inkludering i en bredare kontext. I just denna kontext har det dock varit relativt 

tydligt att gemensamma förståelser och metoder präglar det kommunala arbetet, och trots att 

antalet respondenter varit begränsat har resonemang återkommit gång på gång.  

Studien har också genomförts i en tid då inkludering fått ett allt större fokus och metoder hela 

tiden utvecklas. Samtidigt beskriver flera respondenter att det finns svårigheter att jobba med 

frågan, då den innefattar mycket mer än det som går att påverka i rollen som planerare. Jag 

hoppas dock att metoderna som beskrivits i denna studie visar på att det ändå finns konkreta 

verktyg att jobba med. Rollen som planerare handlar till stor del om avvägningar mellan olika 

intressen och jag tror att en pågående diskussion om vilka värderingar som styr dessa beslut 

kan hjälpa oss i arbetet mot målet om ökad inkludering. 
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KAPITEL  8:  SLUTSATS   

8.1 FÖRSTÅELSEN AV EN INKLUDERANDE STAD I KOMMUNAL 

PLANERINGSPRAKTIK  

Studien visar att diskursen om inkludering i själva verket består av en rad olika diskurser, 

varav bostadsblandning, sammanhållning och deltagande är de tre mest framträdande. 

Blandning förstås till stor del som tillförande av nya bostäder i socioekonomiskt svaga 

områden för att skapa socioekonomisk blandning. Tillsammans med utvecklingen av 

mötesplatser ses detta som bidragande till sammanhållningen i samhället. Motsatsen till det 

ideala scenariot av socioekonomisk blandning förstås som segregation, vilket både ses som ett 

rättviseproblem men också som en källa till social oro och splittring.  

Sammanhållning konstrueras i mångt och mycket som socialt kapital, det vill säga som en 

kombination av sammanlänkande värden (tillhörighet till den egna gruppen) i kombination 

med överbryggande värden (tolerans och interaktion med andra grupper). Störst vikt läggs vid 

de överbryggande värdena, medan sammanlänkande värden ibland kan ses som bidragande 

till en ”vi-och-dom känsla”. Sammanhållningen har som syfte både att mildra effekterna av 

sociala utmaningar och kriser i det lokala området, men också att ge invånarna en känsla av 

trygghet och gemenskap. Underliggande finns en föreställning om att det finns en rädsla och 

en oförståelse mellan olika människor eller grupper, vilket är en del av problemet i områden 

som upplever utanförskap. Parallellt med de sociala värdena som sammanhållning kan bidra 

med finns också ett resonemang om att sammanhållning och tillit kan fungera som en 

värdeskapare och att tillit behövs för att locka investeringar till ett område och lyfta det ur 

ekonomiskt utanförskap. 

Dessa resonemang om blandning och sammanhållning visar på att idén om 

grannskapseffekter finns representerad bland de intervjuade planeringspraktikerna. Dels i att 

det finns ett antagande om att social blandning, utfört på rätt sätt, leder till möten mellan 

individer med olika socioekonomiska bakgrunder vilket kan bidra till att bryta den 

ekonomiska och politiska exkluderingen i ett område. Och dels att det leder till motståndskraft 

mot sociala problem och social oro genom att invånarna stöttar varandra, förbättrar ryktet hos 

områden och får en större framtidstro. Med det sagt framkommer också ett mer kritiskt 

perspektiv i en oro för gentrifiering och att en medelklassnorm ska föras in i resurssvaga 

områden. 

Deltagande ses som en viktig del när områden som visar tecken på exkludering utvecklas och 

förändras. Syftet med deltagandeprocesser är både att skapa tillit till kommunen hos 

medborgarna genom att visa att de är lyssnade på och informera om vad som händer i 

kommunen. Samtidigt ses också deltagande som ett sätt att få information om staden och 

medborgarna, vilket kan förbättra planer och förslag. Från att tidigare följt formella strukturer 

har formerna för deltagande blivit mer experimentella där deltagandet sker närmare 

medborgarna och man aktivt försöker söka upp grupper med sämre representation, 

exempelvis socioekonomiskt svaga grupper, kvinnor och unga. Dessa deltagandeprocesser 

äger dock framför allt rum i sena skeden när utvecklingens inriktning redan avgjorts. För att 

få en mer långsiktig dialog jobbar några kommuner med tjänstemän vars arbetsplatser är 

placerade i stadsdelarna och vars uppgift är att föra ett kontinuerligt samtal med boende och 

verksamma.  
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8.2 VERKTYG FÖR EN INKLUDERANDE STAD  

Frågan om inkludering har fått allt mer uppmärksamhet, men det faktum att den är komplex 

och sammankopplad med stora processer som ojämlikhet, synen på integration och 

bostadsmarknaden gör att den kan kännas svår att hantera inom ramen för stadsutveckling. En 

viktig slutsats är också att svårigheten att definiera vad inkludering är gör att det är svårt att 

utveckla effektiva verktyg för att åstadkomma inkludering. Dock lyfts i intervjuerna ett antal 

metoder fram som goda exempel på metoder för att skapa större inkludering i 

stadsutvecklingssammanhang. Dessa är sammanställda i tabell 5. 

Tabell 5: Verktyg för inkluderande stadsutveckling 

Kategori 
 

Verktyg Kommun 

Deltagandeverktyg 

 

 

  

Närdemokrati  Botkyrka: Botkyrkadialogen   

Botkyrka: Ungdomsfullmäktige 

Medborgarbudget bl. a. Nässjö 

Kunskapsallianser Malmö: Amiralstaden 

Deltagande gestaltning Botkyrka: Folkhälsoparken i 

Alby 

Botkyrka: Urban Girls Movement 

Sundbyberg: Stadsdelsparker i 

Ursvik 

Sundbyberg: Gångtunnel 

Rissne/Hallonbergen 

Kunskapsförmedling från 

stadsdel till planeringskontor 

Botkyrka: Områdesutvecklare 

Stockholm: Biträdande proj.led. 

från stadsdelsförvaltning 

Ekonomiska och 

organisatoriska verktyg 

Sociala klausuler i 

markanvisning 

bl. a. Stockholm, Örebro, 

Göteborg, Uppsala  

Gemensam investeringsportfölj Malmö: Lindängen 

Bred kommunal representation i 

projekt 

Malmö: Amiralstaden 

Stockholm: Fokus Skärholmen 

Medborgardrivna 

verksamheter 

Aktiviteter och mötesplatser Malmö: Drömmarnas Hus, 

Rosengård 

Malmö: Folkets Hus, Rosengård 

Malmö: Allaktivitetshus 

Socialt företagande Malmö: Yallatrappan 
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8.3 METODERNAS VERKAN   

Intervjuerna visar på att den allvarligaste formen av exkludering är den ekonomiska och har 

att göra med låga inkomster och hög arbetslöshet, men dessa frågor adresseras inte i någon 

hög grad varken i resonemangen kring idealen av inkludering eller i de praktiska verktyg som 

tagits upp. Några av verktygen kan dock ändå ge direkta effekter på sysselsättningen. Dessa är 

sociala klausuler i markanvisning, deltagande gestaltning och till viss del kunskapsallianser.  

För att bryta den kulturella och politiska exkluderingen pekar tidigare forskning på vikten av 

att skapa arenor för mångkultur, dialog och ständig förhandling. Verktygen deltagande 

gestaltning och stöd till medborgardrivna aktiviteter kan bidra till att skapa sådana arenor. 

Samtidigt kan en mer proaktiv medborgardialog, som äger rum innan stora beslut om 

stadsutvecklingens inriktning fattas, ge ett större medborgarinflytande än punktinsatser i 

senare skeden. Botkyrkas modell för närdemokrati är ett exempel på en sådan process. 

Slutligen är alla metoder för en ökad inkludering beroende av ekonomiska resurser. Framför 

allt ligger frågan om finansiering på politisk nivå, men även verktyg för organisationen av 

stadsutvecklingsprojekt, gemensam investeringsportfölj och bred kommunal representation 

kan påverka positivt, men behöver utvärderas ytterligare.  
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