
Kunskapsunderlag 
till ny översiktsplan för 
Söderhamns kommun.

2017.03.23 

STUDIE I  
BOENDE- 

SEGREGATION &
NYANLÄNDAS 

BOENDE-
PREFERENSER
Hur kan fysisk planering bidra till ökad 

integration i Söderhamn?



22

Beställare: 
Eva Widergren, Söderhamn Kommun

Författare:
Victoria Percovich, White Arkitekter
Åsa Bjerndell, White Arkitekter

Layout:
Anna Eklund, White Arkitekter

Djupintervjuer:
Karin Olsson – integrationsamordnare
Malin Rönström – kultur- och konstansvarig
Mats Frelin , verksamhetschef, Resurscentrum, arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen.
Anne Lindberg, Verkstäderna – enhetschef verkstäderna
Ludvig Königsson, Projektledare för bostadsförsörjningsprogram
Eva Widgren, Söderhamn Kommun

Deltagare Workshop:
Eva Widergren, samhällsplanerare, Söderhamn Kommun
Marcus Häggström – ungdomskoordinator, folkhälsa
Nicklas Johansson- Fotboll för integration
Karin Olsson – integrationsamordnare
Malin Rönström – kultur- och konstansvarig
Mats Frelin , verksamhetschef, Resurscentrum, arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen.
Anne Lindberg, Verkstäderna – enhetschef verkstäderna
Ludvig Königsson, Projektledare för bostadsförsörjningsprogram
Mikael Vallström, Forskare FoU Hälsingland/CFL Söderhamn
Maria Vallström, Forskare FoU Hälsingland/CFL Söderhamn



3

B O E N D E S E G R E G A T I O N  &  

N Y A N L Ä N D A S  B O E N D E P R E F E R E N S E R

3

Hur påverkar      
platsen där du     
bor ditt liv?

Söderhamns kommun befinner sig i en ny och spännande utvecklingsfas. Fler väljer att bo-
sätta sig i kommunen och befolkningskurvan pekar uppåt.  Vi ser ett ökat småhusbyggan-
de samtidigt som intresset för att bygga lägenheter tagit fart. Nu, våren 2017, växer ett nytt 
område med hyresrätter fram på Faxevallen i Söderhamns tätort. Satsningar sker också på 
att utveckla Söderhamns tätort och att stärka hela kommunen som en plats att bo och ver-
ka på. Att utveckla området vid Resecentrum är också en strategisk fråga för att göra det 
möjligt att lätt pendla regional och mellanregionalt.

Tack vare medel från miniprojektet* har denna studie kring boendesegregation, nyanlän-
das boendepreferenser och kopplingen till fysisk planering kunnat genomföras. Syftet 
med studien är att lyfta fram den fysiska planeringens möjligheter att stärka integrationen 
i samhället. I ett skede då bostadsbyggandet tar fart och parker, gator och torg förbätt-
ras, har vi också chansen att stärka vår kommun som en öppen och tolerant kommun som 
präglas av delaktighet med möjlighet och ansvar att förverkliga sina drömmar. En ny kom-
muntäckande översiktsplan och ett färskt bostadsförsörjningsprogram är under framta-
gande och studien är också kunskapsunderlag till dessa arbeten.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkat i studien och till White arkitekter som med 
stort engagemang och kunskap tagit sig an detta uppdrag.

Mycket läsnöje!

Eva Widergren
samhällsplanerare
Söderhamns kommun

*Föreningar och andra verksamheter kunde under 2016 söka bidrag och få del av kommunens bidrag på 
15 miljoner för att genomföra miniprojekt för integration. Bredden och genomförandet av 60 olika minipro-
jekt för integration har lett till att invånarna i Söderhamns kommun kommit varandra närmare och närmare 
dag för dag det senaste året.
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1. Inledning

En framgångsrik integration är starkt bi-
dragande till Sveriges tillväxt, välfärd och 
utvecklingen av vår demokrati. Det över-
gripande målet är att alla som kommer 
till Sverige ska etablera sig i det svens-
ka samhället och på arbetsmarknaden. 
Lyckas vi inte med integrationen finns 
risker för ett ökat utanförskap och mot-
sättningar mellan olika grupper. 

Integrationen och segregationens mekanismer, orsaker 
och verkningar har länge studerats av akademin men 
dessa resultat appliceras sällan i praktiken. Samtidigt 
genomförs projekt och insatser med goda resultat över-
allt i Sverige. Dessvärre når dess sammantagna kun-
skap, insikter och erfarenheter inte ut.

Denna rapport tar sin utgångspunkt i gapet mellan ex-
isterande kunskap och praktisk verksamhet. Genom att 
sammanställa delar av forskningen som finns tillgäng-
lig, samt genom att belysa goda praktiska exempel, vi-
sar rapporten upp konkreta rekommendationer som en 
kommun bör ha som utgångspunkt när den ska arbeta 
med fysisk planering för att tackla segregationsfrågor ur 
ett planeringsperspektiv. 

Stadsplanering och bostäder är endast ett verktyg i ar-
betet med integrationsfrågor. Ett flertal andra politikom-
råden och perspektiv är viktiga för en lyckad integration 
och i många fall samspelar dessa. Dock är orter som fy-
siska enheter, platserna där många av dessa olika per-
spektiv samspelar. Det är här människor bor och lever, 
rör sig och träffas. Att aktivt och kontinuerligt lyfta inte-
grationsfrågorna i den fysiska planeringen blir därför allt 
mer aktuellt. 
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Denna rapport gör en ansats att samla några av slut-
satserna från befintlig forskning och utredningsarbe-
ten gällande segregation. Till denna kunskapsöver-
sikt kopplas en lokal platsanalys av Söderhamns tätort.  
Varken kunskapssammanställningen eller platsanalysen 
som presenteras nedan gör  anspråk på att vara hel-
täckande eller statistiskt representativt för alla invåna-
re i Söderhamn. Det bör snarare ses som en orientering 
och en mindre kartläggning som ger en indikation kring 
vilka frågor som kommunen kan arbeta vidare med. 

1.1 BAKGRUND

Söderhamns kommun har haft en negativ befolknings-
utveckling de senaste 40 åren. I början av 1970-ta-
let uppgick befolkningen till strax över 32 000 invånare 
men har sedan dess kontinuerligt minskat. Totalt mins-
kade befolkningen med drygt 6 000 invånare fram till 
2012, bland annat som en konsekvens av förlorade ar-
betstillfällen på grund av nedläggningar inom industrin. 
Med befolkningsminskningen följde även att en stor an-
del lägenheter under många år stod outhyrda. Många 
lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet har ri-
vits sedan dess, både centralt och på landsbygden. 
Som en följd av ökad utrikesinvandring har befolkning-
en sedan 2012 ökat något och uppgick i september i 
år till 25 830 personer. Söderhamns kommun har tagit 
emot en relativt stor andel asylsökande de senaste åren 
och i dagsläget är över 1 500 personer inskrivna i Mig-
rationsverkets mottagningssystem. Fler asylsökande 
har sökt sig till kommunen inom ramen för EBO. (Upp-
dragsbeställning Söderhamn kommun 2015)

Kommunen har idag en oproportionerligt stor andel äld-
re, en andel som beräknas att växa framöver. Samti-
digt väljer en stor andel unga vuxna att lämna kommu-
nen och därmed kommer även behovet av människor i 
arbetsför ålder att växa de kommande åren. I detta ut-
gör nyanlända en stor potentiell resurs och möjlighet för 
kommunen och därför behöver kunskapen om gruppen 
öka. 

Med detta som bakgrund har även situationen på bo-
stadsmarknaden förändrats de senaste åren. Kommu-
nens bedömning är att det numera råder ett bostadsun-
derskott både centralt och på landsbygden. Det finns 
en växande efterfrågan på bostäder framförallt i cen-
tralorten och kommunens allmännyttiga bostadsföretag 
har i september i år inlett nyproduktion av 40 nya lägen-
heter, den första stora nyproduktion på 25 år.
Ytterligare tillskott av bostäder planeras inom de när-
maste åren. (Uppdragsbeställning Söderhamn kommun 
2016)

Inom kommunens samhällsplaneringsfunktion pågår 
just nu planering på flera fronter för kommunens lång-
siktiga utveckling. Detta innefattar bland annat en ny 
översiktsplan och ett nytt bostadsförsörjningsprogram. 
Som underlag till kommunens nya översiktsplan och det 
nya bostadsförsörjningsprogrammet ombads White Ar-
kitekter genomföra en kunskapsöversikt gällande seg-
regationsfrågor samt en platsanalys av Söderhamn.

1.1.1 Syfte
Baserat på Söderhamn kommuns beställning har denna 
rapport som syfte att:

Presentera en nationell kunskapsöversikt av svensk 
forskning av nyanländas boendepreferenser, beskriva 
boendesegregationens konsekvenser på individ- och 
samhällsnivå och belysa nationella initiativ gällande bo-
ende och dess koppling till etablering. 

Presentera en fysisk platsanalys för Söderhamns 
tätort med syfte att dra generella och platsspecifika lär-
domar som kan hjälpa till att belysa möjligheter för den 
fysiska planeringen att bidra till att minska boendeseg-
regationen. Slutsatserna kan användas som underlag till 
en fördjupad platsanalys inför planering på både kom-
munövergripande- och områdesvis nivå. 

1.1.2 Metod, avgränsningar och  
dokumentets upplägg
Kunskapsöversikten har baserats på litteraturstudier 
som sedan har kompletterats av djupintervjuer med 
översiktsplaneringsgruppen i Söderhamn. Platsana-
lysen och dess resultat baseras på intervjuer och en 
workshop i Söderhamn. Rapportens författare har även 
vid tre tillfällen besökt Söderhamn och genomfört plats-
analyser för att dokumentera den för studien relevanta 
området. 

Dokumentet är indelat i tre delar. En inledande del sät-
ter rapporten i dess sammanhang utifrån beställning 
och avgränsningar. Därefter finns en kunskapsöversikt 
som baseras på för ämnet relevant nationell och inter-
nationell forskning. Kunskapsöversikten ger en inblick i 
bostadssegregationens orsaker och verkningar. Löpan-
de i detta avsnitt återfinns exempel på initiativ och pro-
jekt som tacklar bostadssegregationens orsaker och 
verkningar. Rapportens tredje del är en platsanalys som 
även lyfter planeringens möjligheter att arbeta med seg-
regationsfrågor. Avsnittet avslutas med ett antal rekom-
mendationer för översiktsplanen. 
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Rapporten sammanfattar aktuell forskning och metoder 
gällande bostadssegregation. Den ger en överblick över 
den segregationsforskning som finns och des koppling 
till bostadsfrågan men är inte på något sätt heltäckan-
de. Ämnet är väldigt aktuellt och mycket forskning kvar-
står att genomföra. Rapportens referenslista kan använ-
das som en start för den intresserade att fördjupa sig i 
ämnet. Två rapporter är i mars 2017 speciellt aktuella. 
SKL:s agenda för integration- Om asylmottagande och 
nyanländas etablering samt SABOs rapport Att främ-
ja integration- allmännyttans roll i en av vår tids största 
samhällsutmaningar. 

Platsanalysen som har genomförs i Söderhamn tätort 
bör fördjupas och kompletteras för att kunna användas 
som planeringsunderlag. Den bygger på ett par plats-
besök, samtal med kommunala tjänstemän och kartstu-
dier. Rekomendationerna som den resulterat i är att ses 
som ett förslag på förhållingssätt till hur lägen och sam-
manhang för nya bostäder kan prioriteras i den översikt-
liga fysiska planeringen. 

Även om rapporten utgår från nyanländas boendeprefe-
renser har vi inte genomfört djupintervjuer eller dialoger 
i samband med framtagandet av denna rapport. Dels 
då detta inte ingått som del i vårt uppdrag men även 
då kommunen har tidigare genomfört en dialogprocess 
kring översiktsplanen vars resultat vi kunnat ta del av. 
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Ämnet är fortsatt högaktuellt men det finns fortfarande 
många kunskapsluckor gällande segregation och bo-
stadens betydelse i etableringsprocessen för invandra-
re enligt vissa. Anna Ranger, som gjort en omfattande 
kunskapsöversikt kring dessa frågor, menar att det sak-
nas forskning om hur det ser ut med invandrares boen-
de och integration på mindre orter samt om nyanländas 
och invandrares personliga erfarenheter, det vill säga 
deras egna berättelser (Ranger 2016, Bostadens be-
tydelse i etableringsprocessen). Detsamma verkar gäl-
la nyanländas eller invandrares boendepreferenser och 
behov kopplat till bostad. Andra forskare framhåller att 
svensk segregationsforskning framför allt har fokuserat 
på teoribildning om dess orsaker snarare än på segre-
gationens konsekvenser (tex Andersson mfl 2008, Fat-
tiga och Rika – segregerad stad).

Med det sagt görs en ansats nedan att samla några av 
slutsatserna från befintlig forskning och utredningsar-
beten gällande segregation. Fokus ligger på segrega-
tionens konsekvenser, nyanländas bostadssituation, 
kommunala och nationella initiativ gällande boende och 
etablering, samt åtgärder som kan vidtas för att motver-

2. Nationell  
kunskaps- 
översikt

Det finns idag en stor mängd forskning 
och utredningar om segregation. Den 
svenska segregationsforskningen kom 
igång på allvar på 1970 och 1980-talet i 
samband med miljonprogrammet. Under 
1990-talet uppmärksammades boende-
segregationen på nytt inom samhälls-
forskningen och i politiska satsningar, då 
med fokus på den etniska dimensionen. 
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ka segregation. Kunskapsöversikten inleds med en kort 
beskrivning av centrala begrepp som är relevanta för 
diskussionen.

2 .1 CENTR AL A BEGREPP

2.1.1 Integration
Begreppet integration myntades i mitten på 1970-talet 
för att frigöra debatten om flyktingmottagandet i Sveri-
ge från den assimilationspolitik som tidigare gällt. När 
den första invandrarpolitiken lades fast vid mitten under 
samma tid etablerades de tre huvudmål som ännu präg-
lar målsättningen: Jämlikhet – etablerat redan 1968 – 
samt valfrihet och samverkan. Invandrares kulturella och 
språkliga bakgrund erkändes inte bara med 1975 års 
riksdagsbeslut, den skulle också främjas under ledstjär-
nan valfrihet. 

Integrationsbegreppet har dock problematiserats av 
många forskare bl.a David Lockwood som menar på att 
det finns en distinktion mellan begreppen social inte-
gration och systemintegration (Margaret Archer, 1996 
Sociology SAGE Publications Social Integration and 
System Integration: Developing the Distinction).  Stor 
del av den svenska integrationspolitiken syftar till syste-
mintegration, dvs. att invandrare skall tillerkännas jämli-
ka villkor och representation i arbetsliv, politik, etc. Med 
social integration avser man oftast mellanmänskliga re-
lationer och umgängesmönster. Möjligheten till syste-
mintegration i det moderna samhället är starkt relate-
rad till graden av social integration. Det gäller inte minst 
på arbetsmarknaden, där nätverksrekrytering är en ut-
bredd företeelse. Om man med integration då menar att 
man ska uppfylla den svenska politikens integrationsmål 
om lika deltagande på arbetsmarknaden, lika politis-
ka rättigheter och likabehandling på alla samhällsområ-
den kan detta teoretiskt nås även vid en situation av hög 
grad av segregation.

Medan forskare tenderar att se staden som segregerad, 
rika respektive fattiga, svensktäta respektive svenskg-
lesa områden, tenderar politiker att fokusera på ”segre-
gerade områden”, dvs. i praktiken endast förlorarsidan i 
segregationsprocesserna. På motsvarande sätt är sär-
skilda åtgärder fokuserade på invandrare och arbetslö-
sa medan både arbetsmarknads- och boendeintegra-
tion också handlar om majoritetsbefolkningens vilja att 
behandla minoriteter lika och avstå från diskriminering. 

2.1.2 Segregation
Ordet segregation betyder åtskillnad. Boendesegrega-

tion handlar om att olika befolkningsgrupper bor fysiskt 
åtskilda från varandra. Dessa grupper kan definieras på 
olika sätt men vanligtvis åsyftas socioekonomiska, de-
mografiska och etniska skillnader. Flera utredningar vi-
sar att boendesegregationen i Sverige framförallt är av 
socioekonomisk karaktär, där etnicitet är en samspelan-
de faktor (Ranger 2008). När man talar om segregation 
är det ofta boendesegration som åsyftas men segrega-
tion kan också ske inom och påverka andra områden i 
livet, såsom arbetsmarknaden, skolan, det sociala livet 
och familjebildningen. Fastän dessa perspektiv är minst 
lika relevanta, och på många sätt hänger ihop med var-
andra, är det boendesegregationen som står i centrum i 
denna studie.

Segregation har en tydlig rumslig dimension med kopp-
ling till stadsrummet. I dagens städer är det ofta en tyd-
lig uppdelning mellan innerstaden och stadens ytter-
områden. Gränserna mellan olika förorter och mellan 
förorterna och innerstäderna kan vara både rumsliga 
och sociala. Åtskillnaden kan i sin tur skapa menta-
la eller känslomässiga avstånd mellan människor och 
därigenom fördjupas segregationen. Trots detta upp-
märksammas sällan stadsrummets betydelse för segre-
gationen i forskningen. De sociala skillnaderna i boen-
det är inte det enda problemet, utan stadsrummet och 
urbana strukturer sätter också förutsättningar för männ-
iskors livsvillkor (Elisabeth Lilja & Mats Pemer 2010, 
Boendesegregationens orsaker och mekanismer).
  
En annan viktig poäng som ofta lyfts fram i forskning-
en är att segregation bör ses som en strukturell fråga 
som berör hela stadens system, och inte enskilda områ-
den. Det är med andra ord staden eller kommunen som 
är segregerad och inte ett specifikt område. Om man 
bortser från detta synsätt finns en risk att man, som kul-
turgeografen Roger Andersson uttrycker det, bara be-
lyser ”förlorarsidan” i segregationsprocesser, istället för 
att också se till hela systemet och hur exempelvis ma-
joritetsbefolkningens val och attityder påverkar proces-
sen (Andersson mfl 2008).  

2.1.3 Nyanlända
En nyanländ är en person som mottagits i en kommun 
och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på 
grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, men även 
av synnerligen eller särskilt ömmande omständighet-
er. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyan-
lända. Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen, är 
ansvarig för anvisandet av bostad, enligt lag om mottag-
ande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. En 
person är nyanländ under tiden som han eller hon om-
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fattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två 
till tre år (SABO 2015, Att främja integration).

2.1.4 EBO och ABO
För personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på 
beslut finns två vägar att få boende, dels genom Mig-
rationsverkets anläggningsboende (ABO), dels att den 
asylsökande själv skaffar sig boende, genom egen lä-
genhet eller som inneboende hos släktingar och vänner 
(EBO). Enligt Migrationsverket bor två tredjedelar av 
de asylsökande på anläggningsboenden och resteran-
de i eget boende. (SABO 2015). Personer som har bott 
i eget boende under asyltiden har idag inga möjligheter 
att få hjälp med en anvisning till bostad efter beviljat up-
pehållstillstånd. 

2 . 2 BOENDE SEGREGATIONENS KONSEK VENSER

Tittar man på landet i stort råder det stora socioeko-
nomiska och etniska skillnader, dels mellan olika kom-
muner men framförallt mellan olika områden inom kom-
munerna. Det som är karaktäristiskt är att skillnaderna 
i livsvillkor är knutna till en rumslig åtskillnad och att 
dessa skillnader ökat inom storstadsregionerna under 
tidsperioden 1990 till 1997. 

Segregationsprocessen har förändrat städerna på tre 
huvudsakliga sätt; ökad lokal homogenitet, ökad po-

larisering och gentrifiering av innerstäder (Lilja & Pe-
mer 2010). Det första innebär att stadsdelar och områ-
den blivit allt mer homogena. Blandade områden, där 
människor med olika inkomstnivåer och kulturell bak-
grund lever sida vid sida förekommer allt mer sällan. 
Den andra aspekten handlar om att de sociala skill-
naderna mellan olika områden förstärkts. Den tred-
je förändringen, dvs gentrifiering, har att göra med en 
uppgradering av innerstäderna som bidragit till en kon-
centration av höginkomsttagare i de centrala delarna av 
staden samt att människor med sämre betalningsförmå-
ga i större grad bor i ytterområdena. 

Konsekvenserna av att våra städer blir mer segregera-
de är många, både på samhällsnivå och på individnivå. 
Utvecklingen har kopplats samman med ökad ojämlik-
het, utanförskap, minskad social integration, skillnader i 
hälsa samt en stigmatisering av särskilda områden. Om 
människor med olika bakgrund och kunskaper bor åt-
skilda möts de inte på ett naturligt sätt i vardagen. Det-
ta kan leda till ökad intolerans och konflikter mellan olika 
grupper i samhället. I vissa bostadsområden uppstår en 
negativ förstärkning som försämrar människors möjlig-
heter att påverka sina liv. 

Med en geografisk koncentration av boende med säm-
re villkor riskerar problemen att öka genom så kallade 
grannskapseffekter, det vill säga att grannars attityder 
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och livssituation påverkar andra grannar (Tema Nyan-
lända 2011, Europeiska unionen, Ett tryggt boende för 
alla). Risken att stanna kvar i arbetslöshet är exempelvis 
större om många i området är utan arbete. I de utsatta 
förorterna karaktäriseras människors liv i allt högre grad 
av hög arbetslöshet, låga inkomster, höga ohälsotal och 
ett allt djupare bidragsberoende (Lilja & Pemer 2010). 
Om segregationen leder till att människors fulla potenti-
al inte tillvaratas och att hushållen i dessa områden har 
en betydligt sämre välfärdsutveckling än övriga invåna-
re i staden är det inte bara hämmande för individen utan 
för hela regionens tillväxt. 

Skillnader i livsvillkor mellan olika områden kan också 
handla om hälsa. Studier visar att människors livslängd 
är starkt kopplat till var man bor och att livslängden mel-
lan olika stadsdelar i en och samma stad kan skilja sig 
flera år. I tex Göteborg är skillnaden i medellivslängd 
upp till nio år mellan den fattigaste och rikaste stads-
delen, i Malmö sju och i Stockholm upp till tio år (Göte-
borgs stad 2014, Skillnader i livsvillkor och hälsa i Gö-
teborg, Malmö Stad 2013, Kommissionen för ett socialt 
hållbart Malmö). Hälsan har en avgörande betydelse för 
människors möjlighet att delta i samhället, klara skolan, 
arbeta och leva ett självständigt liv. Hälsan påverkas 
också av livsvillkor som arbete och försörjning samt för-
hållanden som människor lever i, exempelvis boendet. 
Likaså är upplevelsen av social trygghet och tillgång till 
god hälso- och sjukvård viktig. Den byggda miljöns ut-

formning kan bidra till att exempelvis geografiska enkla-
ver med egna (och oönskade) levnadsmönster kan in-
tegreras i en helhet där andra normaliteter råder. Med 
åtgärder som vidgar individens sociala sfär ökar möjlig-
heterna att sociala bestämningsfaktorer, som bidrar till 
den ojämlika hälsan, får minskad betydelse. 

Ett flertal forskare menar att bostadsområdet kan stärka 
och skapa stödjande miljöer för god fysik och psykoso-
cial miljö. Människors levnadsvanor spelar en viktig roll 
för hälsan men att uppväxtvillkor så som bostadsmiljö, 
arbetsmiljö, ekonomiska förhållanden, samt sociala re-
surser är av betydelse för den förväntade levnadsläng-
den (Malmökommissionen underlagsrapporter: Lind-
ström m.f, Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö 
samt Emmelin & Eriksson, Kan socialt kapital ”byggas 
in” i våra bostadsområden och därmed förbättra invån-
arnas upplevda och mentala hälsa?). Forskning visar 
därmed att skillnader i hälsa, trygghet och socialt kapi-
tal kan relateras till den byggda miljön. 

Denna forskning kan kompletteras med forskning som 
visar att människors hälsa och levnadsval påverkas av 
den sociala sfär de befinner sig i. Eftersom den fysis-
ka miljön är ett ramverk för alla de sociala interaktioner 
som sker i en stad, är stadens utformning en grundläg-
gande förutsättning för invånarnas hälsa. Sociala kon-
takter, social kontroll och tillit kan möjliggöras (och för-
hindras) beroende på bostadsområdets utformning. 
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Sociala fenomen som tillit påverkar i sin tur även fak-
torer som ekonomisk tillväxt (Putnam, Robert 2000, 
Bowling alone)

I samhällsdebatten om vissa bostadsområden, sär-
skilt miljonprogrammets förorter, berörs ofta frågan om 
dessa områdens fysiska karaktär, utformning och mil-
jöer. Utredningarna som gjorts består ofta uteslutande 
av fysiska och materiella beskrivningar av omgivning-
en medan inifrånperspektivet, det vill säga de boendes 
upplevelser och berättelser tappas bort. När det gäl-
ler boendemiljön i många av dessa områden finns inte 
mycket forskning att luta sig mot, vilket i sig är anmärk-
ningsvärt. Storstadskommittén genomförde en under-
sökning som visade att en övervägande andel unga 
(75%)  ansåg att deras områden var fina. Samtidigt 
tyckte över 90% att gårdsmiljöer och parker var i behov 
av upprustning. (ref: Boendesegregation – orsaker och 
mekanismer, Boverket Juli 2010). 

Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att många som har 
sina rötter i dessa förorter upplever en stark hemkäns-
la och identifikation. Även om många är missnöjda med 
skötsel och närmiljö finns det ett betydligt större miss-
nöje gällande den sociala integration samt områdets 
geografiska läge. Dock kvarstår det faktum att stor del 
av miljonprogrammet nu står inför ett stort upprust-
ningsbehov. Miljonprogrammets renoveringsbehov och 
dess sociala kopplingar diskuteras i Formas antologin 

Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? (Birgitta 
Johansson, Formas 2012). Där lyfts segregationsfrågan 
i ett flertal kapitel och förslag som att ombilda och sälja 
till de boende, bygga till med kompletterande ägande-
former samt länka samman renoveringen och sociala in-
satser presenteras. 

Det är lätt att tro att miljonprogramsområdena är förbe-
hållna storstäderna, i alla fall om vi tittar till forskning-
en som finns inom området. Men så är inte fallet. Nästan 
varje liten ort i Sverige har sitt miljonprogram. Frågan 
om man ska utveckla eller avveckla rekordårens bostä-
der har olika förutsättningar på olika håll, och låter sig 
inte lätt besvaras. Lärdomar går att dra åt båda hållen, 
från segregationen på storstadsnivå till omfattande riv-
ningar i mindre kommuner. 

2 .3 NYANL ÄNDAS BOENDE SITUATION

Antalet asylsökande som kom till Sverige ökade stort 
under 2015. Det kom 163 000 asylsökande, främst från 
Syrien, Afghanistan, Iran och Irak på flykt från krig och 
fattigdom (SABO 2015). Av dessa var drygt 35 000 en-
samkommande barn. Under 2015 fick nästan alla kom-
muner i Sverige ta emot många nya invånare genom ett 
stort flyktingmottagande. Från att redan haft en hög be-
lastning fick många kommuner och allmännyttan nu en 
ännu mer ansträngd situation.
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En av de största utmaningarna är att hitta bostäder till 
de nyanlända som fått uppehållstillstånd. Samtidigt har 
bristen på bostäder, inte minst hyresrätter, ökat i hela 
landet. Det råder just nu en akut bostadsbrist i flertalet 
av landets kommuner. Bostadsbristen försvårar inträdet 
på bostadsmarknaden för framför allt nyanlända, unga 
och studenter (SABO 2015). Kommunerna i Sverige, 
både stora och små, står med andra ord inför en kom-
plex uppgift, dels att få fram bostäder och dels att se till 
att de nya invånarna i kommunen blir integrerade i sam-
hället. Bostadsbehovet för flyktingar ligger på historiskt 
höga nivåer (Boverket 2015, Nyanländas boendesitu-
ation – delrapport). Prognosen från Boverket säger att 
det kommer att behövas 710 000 bostäder fram till år 
2025 (Ranger 2008). Nyproduktion är ofta dyrt och en 
del i utmaningen är att bygga bostäder för de grupper 
som har begränsade inkomster. Nyanlända, liksom unga 
och studenter, tillhör dessa grupper och har därför svå-
rare att komma in på bostadsmarknaden. En fungeran-
de boendesituation är en förutsättning för att nyanlända 
fullt ut ska kunna integreras i samhället och tillgodogö-
ra sig svenskundervisning, samhällsorientering och ar-
betsmarknadsinsatser, liksom skolundervisning för bar-
nen. Generellt sett är det kommunernas allmännyttiga 
bestånd som är det främsta bostadsalternativet för ny-
anlända, även om många privata hyresvärdar också hyr 

ut till nyanlända. De allmännyttiga bostadsföretagen 
har även tagit ett stort ansvar genom att hyra ut anlägg-
ningsbostäder till Migrationsverket, så kallade ABO. 

I och med att den ökade urbaniseringen uppstod för ett 
antal år sedan har det resulterat i stora vakanser i bo-
stadsbeståndet på mindre orter (SABO 2015). Mindre 
kommuner fick till och med statligt stöd för att riva hus. 
Idag är merparten av de tomma lägenheterna uthyrda, 
mycket tack vare de senaste årens invandring och flyk-
tingmottagande. Detta har bidragit till att den tidigare 
befolkningsminskningen som präglat flera mindre kom-
muner, med en åldrande befolkning dessutom, i flera fall 
har vänts till positiv utveckling. Kommunerna får nu till-
skott av framför allt yngre invånare i kommunen.

Det mesta pekar på att urbaniseringstrenden fortsät-
ter, men den handlar inte enbart om flytt till storstads-
områdena med tapp i landsbygdskommuner,  utan i hög 
grad även om en regional och lokal urbanisering, dvs. 
flytt till större och mindre tätorter. Många landsortskom-
muner växer, men i långsammare takt. En utmaning för 
de mindre kommunerna är fortfarande att kunna behål-
la de flyktingar som kommer till kommunen även på sikt. 
Tendensen är att sekundäromflyttningen bland nyanlän-
da är hög, dvs att det inte stannar kvar i den kommun 
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de först anlänt till (SABO 2015). En del mindre kommu-
ner ser dock nu ett trendbrott, där fler av de asylsökan-
de och nyanlända trots allt stannar kvar. Det kan finnas 
flera anledningar till detta. Den ansträngda bostadssi-
tuationen och segregationsproblematiken i storstäder-
na kan vara en av orsakerna till att människor väljer att 
stanna i en mindre kommun. Men även den allt längre 
asylutredningstiden i kombination med frivilligsektorns, 
det vill säga civilsamhällets, aktiva integrationsska-
pande aktiviteter på mindre orter gör att man rotar sig i 
samhället och vill stanna kvar. 

2 . 4 NYANL ÄNDAS BOENDEPREFERENSER

Som tidigare nämnts så finns det inte mycket forskning 
eller utredningsarbete som specifikt berör nyanländas 
boendepreferenser. Däremot finns en del kunskap om 
vilka variabler som påverkar var man väljer att bosätta 
sig när man kommer till Sverige. När asyltiden övergår 
till permanent uppehållstillstånd (PUT) och den tvååriga 
etableringstiden påbörjas, söker sig cirka 85 procent till 
tillväxtorter (SABO 2015). I SABO:s rapport konstate-
ras att det finns två faktorer som huvudsakligen påver-
kar denna rörelse mot tätorter. Dels en starkare arbets-
marknad, dels att man söker sig till landsmän, vänner 
och släktingar. Andra faktorer som spelar in är storsta-
dens karaktär i form av puls, liv, och anonymitet. I en 
studie om rörlighet och flyttmönster i en lokal kontext i 
Uppsala, bekräftas idén att familjeband är en stark or-
sak till hur flyttmönster ser ut (Anna Hedman 2013, Var-
för just där? – en studie av boendekriterier i ett lands-
bygdsperspektiv). Hedman konstaterar att detta särskilt 
gäller ickevästerländska invandrare, medelålders samt 
individer med låg socioekonomisk status. Detta är dock 
inte detsamma som att säga att dessa befolknings-
grupper inte vill bo i områden som är socialt och etniskt 
blandade. 

Irene Molina är ytterligare en forskare som ifrågasätter 
den generella idén om att boendesegregationen till viss 
del beror på de invandrades behov av att söka närhet 
till sina landsmän. Molina menar att det saknas tydliga 
forskningsresultat som kan ge belägg för så allmänna 
påståenden som att invandrare vill bo nära varandra el-
ler att genom fysisk närhet skulle ”invandrarna” förstär-
ka sin kulturella identitet. Påstående som dessa är dock 
vanliga bland framförallt samhällsdebattörer. Molina 
skriver i sin avhandling att idén om att invandrare vill bo 
nära varandra innebär att den etniska boendesegrega-
tionen nuvarande former är ett resultat av att de invand-
rades egna val. Följaktligen skulle detta innebära att 
personer av utländsk bakgrund antas vilja bo nära andra 
personer med utländsk bakgrund, oavsett vad dessa 

har för bakgrund.  Molina skriver ”De invandrade skulle 
därmed byggt upp en egen ”invandraridentitet, inte som 
man eller kvinna, iranier eller somalier, inte som svenska 
medborgare utan som invandrare”. Och detta innan de 
bestämt vart de vill bo. (Molina 2012)

I rapporten ”låst land eller öppen famn” intervjuas ett 
flertal nyanlända ungdomar i Söderhamn och Nordan-
stig kring bl.a. boendepreferenser. Ungdomarna lyfter 
styrkorna med att stanna på orten och inte flytta vidare 
till större städer.  En föreställning bland ungdomarna att 
det är mycket mera rasism i storstäder lyfts i rapporten, 
vilket är intressant eftersom motsatsen ofta framhålls 
i den offentliga debatten. Den mindre ortens lugn och 
överskådlighet uppskattas av flertalet av de intervjuade 
där nära hälften säger sig vilja bo kvar. Utbildning och 
arbete är de två faktorerna som i intervjuerna lyfts fram 
som viktiga anledningar att motivera en flytt (Vallström 
& Vallström, 2017)

Det finns forskning som visar att etniska svenskar i hö-
gre grad än immigranter väljer bort diversifierade områ-
den (Lilja & Pemer 2010). Det skulle tala för att den ök-
ande segregationen 1991 – 2001 snarare kan förklaras 
av bostadsval gjorda av etniska svenskar. Blickar man 
utanför det nationella gränserna finns studier som gjorts 
i Finland och i Norge som stödjer ovanstående resultat. 
Bland invandrare som intervjuats i dessa studier vill ma-
joriteten bo i blandade områden, med en mix av inföd-
da och invandrare, snarare än med en homogent etnisk 
sammansättning. Det är frånvaron av alternativ och en 
utbredd diskriminering på bostadsmarknaden som gör 
att man tvingas ihop med landsmän och andra invand-
rare. (Andersson m.fl, Fattiga och rika – segregationen 
ökar, 2009).

Vad gäller boendeform är hyresrätt den vanligaste bo-
endetypen bland invandrare och nyanlända. En rapport 
från Invandrarindex visar att över 90 procent av 2 000 
SFI-elever som tillfrågats inte äger utan hyr sin bostad. 
Detta beror förmodligen på att en övervägande majori-
tet inte har råd att köpa bostad (SABO 2015). Det inne-
bär också att allmännyttan har många nyanlända som 
hyresgäster. Detta till stor del på grund av inkomstkra-
vet som många privata hyresvärdar har. 

I en studie som utforskar sambandet mellan integration 
och bostadskarriär lyfts andra faktorer som påverkar 
bostadsval fram (Magnusson Turner & Hedman 2014). 
Resultatet av studien visar att det finns tre faktorer som 
minskar skillnaden mellan svenskar och invandrare vad 
gäller att äga sitt hem, nämligen universitetsutbildning, 
typ av kommun samt hur länge man har vistats i Sverige.
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Trots många insatser från samhällets 
sida att bryta utvecklingen, visar den 
befintliga forskningen tämligen entydigt 
att segregationen i Sverige har ökat och 
fortsätter att öka. De sociala och eko-
nomiska krafter som ligger bakom detta 
verkar vara svåra att bryta. Samtidigt är 
segregationen en utmaning som alla ak-
törer måste samarbeta för att motverka.

Under hösten 2016 kartlade SKL integrationsfrågan 
ur ett brett perspektiv. I arbetet identifierades ett antal 
perspektiv som SKL anser behöver finnas med i prin-
cip i allt arbete som rör asylmottagande och nyanlän-
das etablering. Dessa är: Helhetssyn och samordning, 
Samverkan mellan olika aktörer, Jämn fördelning i lan-
det, Lokal och individuell anpassning, Kunskap, statis-
tik och planeringsförutsättningar, Ekonomiska förutsätt-
ningar. 

Rapporten lyfter fram att kommuner, för att klara bo-
stadsbehoven, måste ta fram tydliga och väl förankrade 
inriktningar och strategier för bebyggelseutvecklingen 
där bostäder för nyanlända är en del. Att eftersträva ef-
fektiva planerings- och genomförandeprocesser internt 
och i samspel med externa aktörer kommer bli en allt 
viktigare fråga. Rekordårens byggande har lärt oss att 
ensidigt byggande skapar större problem på längre sikt 
och att därför planera för en bredd av boendelösningar 
lyfts som en nyckel.

3. Inspira-
tion &  
exempel 

-Boende och dess  
koppling till etablering 
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Samhällsplaneringen kan i högre grad bidra till att mot-
verka boendesegregationen i landet, speciellt med 
åtanke på vilken påverkan bostadssegregationen har på 
hälsans bestämningsfaktorer.  Och möjligheter att bidra 
har man, både med lagstiftning och styrning.  Det hand-
lar om rena investeringsbeslut som lokalisering och ut-
formning av nyproduktion och kollektivtrafik men även 
renoveringsstrategier, den offentliga miljön och närhe-
ten till service.

Att nyttja sina bostadssociala verktyg mer effektivt, och 
utifrån de lokala förutsättningarna tydliggöra sin syn på 
de kommunala bostadsbolagens roll och funktion ge-
nom ägardirektiv och ägardialog är något som lyfts upp 
i både SKL och SABOs rapporter. Men även de privata 
fastighetsägarna och exploatörernas roll och ansvar.
Förmedlingsrutiner och uthyrningsregler, förväntningar 
på byggande och renovering, hur olika hushåll med skil-
da förutsättningar ska kunna erhålla goda bostäder, hur 
hyresgästernas delaktighet och inflytande kan stärkas 
och hur samverkan med socialtjänst och flyktingmot-
tagning kan utvecklas är alla aspekter som i slutändan 
kommer påverka möjligheterna för människor att snabb-
are etablera sig i Sverige. 

Nedan görs en genomgång av några av de största ut-
maningarna, men också möjligheterna, för att minska 
boendesegregationen och förbättra situationen för ny-
anlända. Till det nämns ett antal positiva exempel på na-
tionella och kommunala initiativ gällande boende och 
dess koppling till etablering. Några återkommande in-
slag i de insatser som gett goda resultat är att de byg-
ger på ett långsiktigt perspektiv och samverkan mellan 
olika aktörer.

3 .1 BYGG NY T T, BL ANDAT OCH B ILL IGT

Att bygga nytt är avgörande för att motverka segrega-
tionen eftersom bostadsbrist annars leder till trång-
boddhet och utträngningseffekter. Nyanlända är en av 
de grupper i samhället som drabbas hårdast när det 
råder brist på bostäder. Men att bygga nytt i sig löser 
inte problemet utan det måste också byggas billigt så 
att hushåll som inte är så inkomststarka, vilket nyanlän-
da oftast inte är, har råd att bo där. Annars kan nypro-
duktionen bidra till att förstärka segregationsprocessen 
snarare än att motverka den. Nyproduktion kan också 
bidra till ökad rörlighet, som i sin tur frigör lägenheter i 
befintligt bestånd med lägre hyra. Ett bostadsområde 
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med blandade upplåtelseformer bidrar till att möjliggö-
ra flyttmönster inom området. En rådande uppfattning 
inom samhällsplaneringen är att blandade bostadstyper 
och blandade upplåtelseformer är ett grundrecept för 
att uppnå en social blandning och att därigenom mot-
verka boendesegregation (Andersson mfl 2009). 

En stor utmaning för bostadsföretag som verkar i hu-
vudsak i avflyttningskommuner och på mindre orter är 
att få ihop kalkylerna i nyproduktionsprojekten (SABO 
2015). Avkastningskraven är höga i avflyttningskommu-
ner och det leder ofta till att marknadsvärdet understi-
ger produktionskostnaderna, när huset står klart. Att 
pressa byggkostnaderna blir därför en av de viktigaste 
frågorna för att komma till rätta med svårigheter att byg-
ga nytt och billigt i mindre kommuner.

I SKL rapporten SKL:s agenda för integration (SKL 
2017) lyftes finansieringsfrågan. Kommunerna ekono-
miska förutsättningar att bygga för bostäder för nyan-
lända måste förbättras exempelvis genom förbättrade 
kreditgarantier och stöd till upprustning.  Detta så att 
alla kommuner, såväl de som har stark tillväxt som de på 
svaga bostadsmarknader, ska kunna erbjuda olika typer 
av boendelösningar för nyanlända. 

En betydande del av kommunernas hela bostadså-
tagande, kan vara bostadsanskaffning för anhöriga till 
såväl ensamkommande barn som övriga nyanlända. En 
snabb etableringsprocess med följd att personen får 
andra ekonomiska förutsättningar en annan.  Den bo-
stad som en person erbjuds i början kan snabbt bli in-
aktuell specifikt gällande storlek. Bland SKL:s förslag 
återfinns förslaget att” Beakta mottagandet av anhöri-
ga vid anvisning” som syftar till införandet av en ordning 
där mottagandet av anhöriga ingår i årsplaneringen för 
kommunmottagandet skapas. Detta kan skapa bättre 
planeringsförutsättningar för kommunerna och synlig-
göra deras åtagande bättre (2017, SKL:s agenda för in-
tegration). Ett vidare sätt att se på detta från ett plane-
ringsperspektiv är att planera för den längre sikten, dvs, 
dessa personers bostadskarriär på ett flerårsperspek-
tiv. Ett fastighetsbestånd av varierad karaktär, med oli-
ka hyresnivåer kan möjliggöra för fler att växla boende 
allt eftersom nya behov tillkommer. Detta kan skapas i 
samband med renovering av det existerande beståndet, 
speciellt miljonprogrammets fastigheter. 

Exempel: 
Nu byggs det blandat i Gårdsten,  
Göteborg
För tjugo år sedan räknades Gårdsten utanför 
Göteborg till ett av Sveriges sex mest nedgångna 
miljonprogramsområden. Idag har brottsstatistiken 
mer än halverats och från att ha haft många tomma 
lägenheter i området står det idag tusen sökande i 
kö till varje ledig lägenhet. Nu har nyproduktionen 
tagit fart och flera byggherrar är igång med att 
bygga villor och radhus i området. Här finns stora 
planer fram till år 2025. Riksbyggen, Myresjöhus, 
Egnahemsbolaget och Serneke är exempel på 
byggföretag som bestämt sig för att satsa på områ-
det. Att erbjuda olika boendeformer ser man som 
en av flera faktorer som bidrar till ökad trygghet, 
minskad socioekonomisk segregation och möjlig-
heter till bostadskarriär för boende i området och 
på sikt inflyttning av flera socioekonomiskt starka 
familjer till Gårdsten.

Exempel: 
Gör lite i taget, Helsingborg
Helsingborgshem äger och förvaltar fastigheter 
i hela Helsingborg. Totalt har de cirka 4 200 lä-
genheter som byggdes under miljonprogramsåren 
vilket motsvarar cirka en tredjedel av deras totala 
bestånd. Dessa håller nu på att renoveras och 
nya avloppsstammar, våtutrymmen, fasader och 
energisystem ska till. Renoveringar till en kostnad 
av 1,5 miljarder kronor de närmaste tio åren. Hel-
singborghems strategi är att inte ta för stora grepp 
på en gång samt planera för det totala beståndet 
med ett långsiktigt perspektiv. Genom att riva de-
lar, topprenovera andra och göra minsta möjliga 
ingrepp på en del har Helsingborgshem lyckats 
behålla en blandning i sitt bestånd av hyror. Sam-
tidigt använder man renoveringsprocessen för att 
förtäta med nya boendeformer i området. 

Exempel: 
IBO, SKL
Privatpersoner kan i nuläget inte ingå avtal med 
Migrationsverket om att organiserat hyra ut boen-
de till asylsökande som till exempel en andra-
handslägenhet, inneboenderum eller gäststuga. 
SKL lyfter som ett av sina förslag för en bättre 
integration möjligheten att införa ett mer organi-
serat inneboende i privatbostad – ibo.  Ibo skulle 
vara en ny mellanform för asylboende som ökar 
utbudet av bostäder som inte finns tillgängliga 
idag och tar tillvara initiativ och möjligheter som 
civilsamhället kan bistå med.
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3 . 2 TR ÅNGBODDHET OCH ENSAMKOMMANDE 

BARN

En utmaning är att få fram boenden med tillräcklig stor-
lek eftersom trångboddhet är ett stort problem i Sve-
rige. De familjer som har det svårast är de med många 
barn eftersom det råder brist på stora hyreslägenhe-
ter. Barnfamiljer med utländsk bakgrund är ofta trång-
bodda och när det gäller familjer med tre eller fler barn 
så är sju av tio familjer trångbodda, medan knappt tre av 
tio med svensk bakgrund är det. Trångboddheten i Sve-
rige generellt har legat konstant kring 15 % av befolk-
ningen men bland vissa grupper som utrikesfödda har 
trångboddheten ökat (SABO 2015). En av anledning-
arna till detta är att familjer med svensk bakgrund ofta-
re bor i ett eget hus medan familjer med utländsk bak-
grund bor i hyreslägenheter. Trångboddhet har många 
negativa konsekvenser för individen. Bland annat mins-
kar möjligheten att överhuvudtaget kunna studera eller 
arbeta om man tvingas bo väldigt många personer i en 
liten lägenhet.

Den stora inströmningen av ensamkommande asylsö-
kande barn har medfört att många barn måste stanna i 
ankomstboenden i väntan på att få placeras i kommu-
ner med överenskommelser om boendeplatser (SABO 
2015). Utifrån barnperspektivet är det av största vikt att 
tiden på transitboende blir så kort som möjligt och att 
barnet får ett lämpligt boende anpassat efter barnets 
behov. Detta för att barn så tidigt som möjligt ska få en 
struktur på vardagen, få kontakt med vuxna som kan ge 
en känsla av trygghet och tillit, samt att få hälsovård. 

Exempel: 
Tillskapande och fördelning av  
bostäder, Östersund
Flera kommuner har försökt lösa bostadsbristen 
och fördelningen av bostäder genom att vädja och 
ställa krav på allmännyttan och privata fastighetsä-
gare. I Östersund fördelas tio procent av allmän-
nyttans lägenheter som blir lediga till kommunens 
integrationsenhet. Kommunen har också hand-
lat upp bostadsrätter för bland annat LSS och 
flyktingar och tittat på möjligheten att komplettera 
med Attefallshus i nya samt i befintliga områden. 
Hos Uppsalahem avsätts tio procent av alla lediga 
lägenheter till nyanlända och andra med särskilda 
behov. Uppsala kommun har också gått ut med 
en vädjan till alla privata fastighetsägare om fler 
bostäder. I Sundsvall har Mitthem fått direktiv av 
sin ägare att ta fram hundra lägenheter för de som 
anvisats till kommunen enligt den nya lagstiftning-
en.

3 .3 TE MPOR ÄR A KONTR A L ÅNGSIK TIGA  

LÖSNINGAR

De flesta kommuner och byggföretag verkar överens 
om att utgångspunkten ska vara att bygga för alla och 
inte göra särlösningar för särskilda grupper. I detta lig-
ger även att de flesta inte vill bygga temporära lösning-
ar. Dock är det en hel del av företagen som i samspråk 
med kommunerna ser att de måste vara med och lösa 
den akuta situationen med bostäder för nyanlända, där 
modullösningar och tillfälliga bygglov ibland är en del av 
verkligheten.
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Exempel: 
Regionalt samarbete i Västra Sverige
Göteborgs Regionen (GR) är ett regionalt 
samarbetsorgan för 13 kommuner i Västsverige. 
Tillsammans har dessa kommuner cirka 970 
000 invånare. Utöver att vara forum för idéer och 
erfarenhetsutbyte arbetar GR för att kommunerna 
ska samarbeta inom områden som arbetsmarknad 
och skola. Bland annat för att få fram yrkesutbild-
ning i bristyrken i kombination med SFI. SKOLA

Exempel: 
Hundra välkomstjobb i Halmstad
Projektet 100 välkomstjobb i Halmstad är ett 
samarbete mellan bostadsföretaget HFAB och 
Arbetsförmedlingen. Det riktar sig till nyanlända 
som har ett lägenhetsavtal hos HFAB och deltar 
i etableringsinsatser. En arbetsförmedlare har 
till uppgift att hitta arbeten och praktikplatser åt 
den nyanlända. De som fått ett välkomstjobb får 
även språkträning, parallellt. Genom att sam-
arbeta med den lokala arbetsförmedlingen får 
HFAB tillgång till ett stort nätverk där kompe-
tensbehovet kan matchas mot kunskaperna hos 
deltagarna i projektet. HFAB ställer också krav 
i vissa upphandlingar om att leverantörerna ska 
ställa upp med praktikplatser och de ser över 
sina sponsoravtal med stadens elitklubbar så 
att stödet till föreningarna kopplas till hur många 
praktikplatser de kan ordna, antingen själva eller 
hos övriga sponsorer. Dessutom tar HFAB emot 
egna praktikanter.

Exempel: 
Integration som stärker tillväxten
Eslövs kommun har formulerat en tydlig vision: In-
tegration för tillväxt. I samband med flyktingkrisen 
under hösten 2015 skapades en stark handlings-
kraft i kommunen genom att undvika formaliteter 
och ge medarbetare möjlighet och stöttning att ta 
egna initiativ och driva frågor. Kommunstyrelsen, 
näringsliv och skola verkade alla i samma riktning. 
Kommunens enhet Arbete och försörjning antog 
en positiv inställning till ett stort mottagande av 
flyktingar, och såg potentialen snarare än proble-
men. Både inom livsmedelsindustrin och yrken 
som lärare och socionomer fanns en identifierad 
brist på arbetskraft där nyanlända sågs som 
en resurs och en möjlighet. Även i Karlskrona 
menade dåvarande vd på det kommunala bo-
stadsföretaget och representanter från kommu-
nen att integration är en tillväxtfråga och inte en 
integrationsfråga. Kommunen vill komma bort från 
ett omhändertagande synsätt och istället ge varje 
individ förutsättningar att klara sig själv och ha 
ett tydligt mål att bli självförsörjande. Kommun-
ledningen i Karlskrona har en allmän och stark 
”välkommenattityd” till nyanlända. Inställningen 
är att kommunen behöver en större inflyttning av 
nya och yngre människor. Det finns idag ingen 
större diskussion kring mottagandet, utan alla är 
överens om att detta är rätt väg att gå. Men man 
upplever samtidigt att det är en mycket hård be-
lastning på skola och bostäder och menar att det 
börjar ”skava”. Initiativ har tagits till en underskö-
terskeutbildning och en språkutbildning. Detta är 
gemensamma initiativ i länet, men samarbete sker 
även mellan kommunerna när det gäller jobb och 
bostad.

3 . 4 SYS SEL SÄT TNING 

Det tar i snitt 7–9 år innan en person som invand-
rat till Sverige kommer in på den svenska arbetsmark-
naden (SABO 2015). Konsekvenserna av detta är att 
människor inte blir riktigt integrerade i samhälle. Att fler 
snabbare kommer in i arbete är en förutsättning för en 
social och ekonomisk utveckling i landets olika regioner 
och kommuner. Trots den vetskapen är det många kom-
muner som pressas av en snabbt stigande arbetslöshet 
bland utrikes födda, och utbildningsnivån är i många fall 
låg. I dessa fall innebär det att etableringsperioden är 
allt för kort för att lära sig språket, validera sina tidiga-
re erfarenheter, kompetensutveckla sig eller lära sig ett 
nytt yrke. Eftersom den statliga etableringsersättningen 
upphör efter två år blir det kommunerna som får beta-
la ekonomiskt bistånd om den nyanlände inte har annan 

försörjning. Det demografiska läget i Sverige innebär 
att med nuvarande arbetsmarknadssituation kommer 
allt färre att försörja allt fler. Därtill finns ett antal bristyr-
ken, framför allt inom vården men även inom bygg- och 
anläggningsbranschen. Där är nyanlända en avgörande 
grupp för att upprätthålla välfärden.
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3 . 5 RENOVERINGSARBETE SOM DEL I  

INTEGR ATIONS S TR ATEGI

Många bostadsföretag står inför omfattande renove-
ringar i miljonprogramsområdena och här är det viktigt 
att ta hänsyn till integrationsutmaningen. Det kan vara 
bra att ta fram en långsiktig och inkluderande renove-
ringsstrategi för olika nivåer av omfattning vid renove-
ring, till exempel genom en differentiering efter mini, 
midi och maxi eller tillval/frånval i lägenheten. En dif-
ferentiering i renoveringsomfattning kan bidra till ökat 
kvarboende efter renovering så att inte hyresgästen 
tvingas flytta till en mindre lägenhet med lägre hyra. För 
att uppnå social hållbarhet i bostadsområdena är det av 
vikt att föra en dialog och involvera de boende i reno-
veringsprocesserna. Det kan exempelvis göras genom 
att öka graden av medskapande och medbestämmande 
i sin närmiljö eller genom att handla upp renoveringar 
med sociala klausuler, där krav ställs på att entreprenö-
rerna ska anställa arbetslösa personer från området.

Exempel: 
Bygga om, Bygga nytt, bygga blandat
Privata fastighetsbolaget Trianon i Malmö behöv-
de renovera sina fastigheter i miljonprogrammet 
Lindängen för att göra dem mer energieffekti-
va. Storskaliga renoveringar är kostsamma att 
hyrorna i många fall behöver höjas med upp till 
50%, något som i resurssvaga områden lätt leder 
till att de boende tvingas flytta eller att social-
förvaltningen får stå för den ökade kostnaden. 
Tillsammans med Malmö stad kom man fram till 
att i samband med renoveringen också göra soci-
ala satsningar, så kallade sociala kontrakt. Bland 
annat rekryterades arbetslösa personer som bor 
i området för att hjälpa till med renoveringen, 
som bovärdar och inom renhållning. Även mindre 
sociala insatser gjordes. Åtgärderna minskade 
skadegörelsen, ökade trivseln och minskade om-
flyttningen vilket sparade pengar åt Trianon även 
på lång sikt. Parallellt med renoveringen genom-
fördes en förtätning där nya bostäder byggdes. 
Dessa blev de första bostäder som byggdes på 
Lindängen på över 30 år. Förtätningen genomför-
des genom ett liknande upplägg av sociala kon-
trakt i vilken kommunen under en begränsad tid 
åtog sig att ge rabatt på tomträttsavgälden.  I två 
hus byggdes bostadsrätter, totalt 64 lägenheter, 
för att skapa blandade upplåtelseformer, resten 
blev hyresrätter med storlekar som kompletterar 
det existerande beståndet. Genom att bygga nya 
våningar på taket, utnyttja parkeringsplatser, slå 
ihop eller dela av lägenheter får fastighetsägaren 
loss fler bostäder att hyra ut eller sälja och finan-
sierar delar av om- och nybyggnationen.

+ +

+

+++

3 .6 UPPHANDLING ME D SOCIAL HÄNSYN

Ett sätt att uppmuntra integrationsdrivande proces-
ser är att kommuner arbetar aktivt med det sociala per-
spektivet när de säljer eller anvisar mark samt skriver 
exploateringsavtal. På så sätt kan de ställa krav på hur 
och var det byggs, liksom på socialt ansvarstagande i 
byggprocessen. De kan exempelvis också ställa krav på 
hur stor andel av bostäderna som byggs som ska vara 
hyresrätter. Flera kommuner har testat den här typen av 
upphandling med goda resultat.

Exempel: 
Boendebyggarna i Vivalla
När allmännyttiga Örebrobostäder skulle göra 
en större ombyggnad och renovering i ett av 
sina bostadsområden gjorde de en upphand-
ling där de ställde krav på att utföraren skulle ta 
social hänsyn. Det innebar att anbudsgivarna 
skulle beskriva hur de tänkte sig kunna ta emot 
arbetslösa i projektet och utveckla arbetstillfäl-
len och utbildningsformer, utan att det skulle ge 
högre kostnader för Öbo. Skanska, som vann 
upphandlingen, lovade att under de fyra åren som 
ombyggnaden pågick involvera 50–80 arbets-
lösa personer, som dessutom till stor del själva 
bor i området, i byggprojektet. Målet var att de 
skulle bli utbildade, bli anställningsbara och få 
in i sitt CV att de fått erfarenhet genom projektet. 
Varje Boendebyggare har en handledare på sin 
praktikplats. Resultatet visar nu att en hel del av 
Boendebyggarna efter avslutad praktik gått vidare 
till en riktig anställning. Konceptet har därmed 
blivit en framgång och fungerar idag som modell 
och exempel för andra kommuner och bostadsfö-
retag i landet.
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Exempel: 
Integration högst på agendan
Styrelsen i det kommunala bostadsföretaget 
Stora Tunabyggen i Borlänge har infört en ny rutin 
– den första punkten på mötesagendan på varje 
styrelsemöte är ”Integration”. Detta har lett till att 
en mängd initiativ tagits och alla har startat med 
ett beslut från styrelsen. Ledamöterna i styrelsen 
har också gjort flera platsbesök i bostadsområde-
na för att se hur satsningarna fungerar i praktiken. 
Bland annat har bostadsföretaget startat bo-sko-
lor, sommaraktiviteter och sommarjobb med syfte 
att öka integrationen. Samarbete med polis har 
också inletts och i vissa områden har man ökat 
ronderingarna med väktare. I ett av områdena har 
Tunabyggen tagit initiativ för att stävja oron i bo-
stadsområdet genom att förändra rörelsemönstret 
och se till att fler invånare rör sig i området. Där 
har man byggt ett studentboende, startat ett 
vandrarhem och ett 55-plusboende. Man upplåter 
också lokaler åt SFI-undervisning som bedrivs av 
frivilligsektorn. Bostadsföretaget har också infört 
ett system med sopvärdar och tvättstugevärdar 
samt lagt in sociala krav i vissa upphandlingar.

3 .7 BÄT TRE L IVSMIL JÖ 

Den fysiska omgivningen skapar förutsättningarna för 
vardagslivet och kan dessutom ha betydelse för grund-
läggande värden som hälsa, trygghet, identitet och 
samhörighet i människors liv. Många av bostadsföre-
tagen poängterar att bostaden inte kan hanteras som 
en isolerad fråga utan att den hänger tätt ihop med 
våra utemiljöer, trygghet och skola. Det finns därför 
ett stort värde i att tydligare arbeta med arkitekturen, 
det vill säga den fysiska utformningen, för att hantera 
integrationsutmaningen. Den rådande trenden för ny-
produktion är lägenheter med mindre yta och då blir 
relationen till omgivningen desto viktigare. Det ställer 
krav på attraktiva utemiljöer för lek, vila och samspel. 
En viktig aspekt för att undvika segregationsdrivande 
flyttmönster är att sträva efter att alla stadsdelar ska 
vara lika trygga och attraktiva. För det krävs en över-
gripande planering för att binda samman olika delar av 
staden, men också områdesförnyelse eller särskilda 
åtgärder i mindre attraktiva bostadsområden. Forskning 
ger stöd åt att minska barriärer, mentala såväl som fy-
siska och skapa inkluderande mötesplatser för att öka 
integrationen (tex Abrahamsson 2015b; Boverket 2010; 
Listerborn 2014). Dessutom har de aktörer som är när-
varande i ett bostadsområde – fastighetsägare, kom-
mun med flera – stor betydelse för integrationsarbetet 
i kommuner. Sedan 90-talet har flera projekt startats 
som framgångsrikt kunnat bryta negativa utvecklings-
tendenser (Lilja & Pemer 2010). Gemensamt för dessa 
projekt är att de är involverande i bemärkelsen att de 
utgår från de boendes egna aktiviteter och ansvar för 
sin omgivning. Dessa projekt handlar till viss del om 
gemenskap men främst syftar de till att skapa möjlighe-
ter att ta eget ansvar, vilket i sin tur bidrar till känslor av 
stolthet för sitt område och stärkt identitet. Samman-
fattningsvis krävs en kombination av fysiska och sociala 
åtgärder för att motverka segregationen.
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3 . 8 FÅ NYANL ÄNDA AT T S TANNA

Invånarna bosätter sig i olika områden på grund av att 
de har olika inkomst, behov och preferenser, har olika 
tillgång till information om lediga bostäder, blir diskrimi-
nerade av fastighetsägare och bostadsförmedlare (Ah-
med M. A. och M. Hammarstedt 2008: Discrimination in 
the rental housing market: a field experiment on the In-
ternet. Journal of Urban Economics) mäklare och bank-
er (Aalbers, M.B. 2007b: Place-based and race-based 
exclusion from mortgage loans: Evidence from three 
cities in the Netherlands. Journal of Urban Affairs) och 
att bostadsköer oftast baseras på kötid vilket generellt 
sett innebär att nyanlända och nyinflyttade kommer sist 
i kön. 

Som tidigare diskuterats är valfriheten att välja bostad 
inte en verklighet för majoriteten av de nyanlända. Det-
ta i sin tur kan leda till en försenad och försvårad inte-
gration (Tema nyanlända 2011). Alltför många bor i om-
råden där det helt enkelt inte finns möjlighet att hitta ett 
arbete eller bostad, oftast då valfriheten är begränsad.  
För att individen ska få tillgång till relevant och aktuell 
information kring boendealternativen krävs att inblan-
dade myndigheter samverkar med den nyanlände i fo-
kus. Kommunerna behöver bli bättre på att kommunice-
ra vad just deras kommun kan erbjuda och de behöver 
samverka mer med Arbetsförmedlingen. Det har visat 
sig att de flesta är beredda att flytta om de får ett arbe-
te (SABO 2015). Att använda så kallade ”brobyggare” 
som talar den nyanländes hemspråk och som själva har 
erfarenheten av att komma till Sverige som flyktingar är 
en framgångsrik metod. En bra och tydlig information 
och dialog med den nyanlända är en förutsättning för 
att individen ska kunna göra ett välgrundat beslut om en 
eventuell flytt till en annan kommun.

SKLs rapport föreslår en att närhetsprincipen ska till-
lämpas i så stor utsträckning som möjligt. Det inne-
bär att nyanlända i första hand anvisas till och avräk-
nas från kommuntalet i den kommun där de har bott i 
anläggningsboende. Kommuner och lokalsamhället får 
då bättre förutsättningar att fokusera på tidiga insat-
ser som ger långsiktiga effekter. De nyanlända hushål-
len får bättre förutsättningar att vid bosättning fortsätta 
den redan påbörjade etableringen i lokalsamhället och i 
skolan. Erfarenheter visar att sannolikheten att nyanlän-
da accepterar och stannar på bosättningsorten ökar när 
närhetsprincipen tillämpas i bosättningen.

Exempel: 
Få nyanlända att stanna
I Kalmar kommun har man tagit initiativ till att star-
ta ett integrationsråd med motivet att bidra till en 
ökad integration och få nyanlända att stanna kvar 
på orten. Rådet består idag av närmare femtio 
föreningar samt myndigheter, och växer fortfaran-
de. Rädda barnen, Fryshuset, Studiefrämjandet, 
Landstinget och Invandrarservice är några av de 
organisationer som är representerade och initierat 
olika aktiviteter såsom föräldrautbildningar och 
aktiviteter för barn och unga. Dessutom har man 
anställt personal på anläggningsboenden som 
har ett särskilt ansvar att skapa kontakt med 
de nyanlända och hjälpa dem att lära känna sin 
närmiljö.
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SIDA 4  /  PLANPROGRAM FÖR SÖDERHAMNS CENTRUM

Planprogrammet anger inriktningen för hur vi vill utveckla centrum och bidra till ett ökat stadsliv. 
Det gör stadskärnan ännu mer attraktiv för oss som bor här, alla som flyttar till Söderhamn och alla 
som besöker vår stad. 

Jag vill att Söderhamns centrum ska fortsätta utvecklas som en viktig handels- och mötesplats. 
Centrumplanen är ett viktigt styrdokument för det. Programmet innehåller en rad olika åtgärder. 

I början av 2015 var centrumprogrammet på samråd. Kommunen fick in över 100 synpunkter. Det kom 
förslag på sådant som är viktigt att bevara, sådant som är viktigt att utveckla och synpunkter på sådant 
som inte fungerar så bra i dag. Efter samrådet och synpunkterna som kom in, har planprogrammet 
arbetats om till den version du läser här. 

Responsen från söderhamnsborna har överlag varit positiv. Söderhamnarnas engagemang är en 
fantastisk grund för att utveckla vårt centrum. Kraften blir så otroligt mycket större när vi hjälps åt. 

Jag känner att vi har landat i ett bra planprogram som grund för kommande prioriteringar och beslut i 
utvecklingen av Söderhamns centrum.

Några exempel på vad centrumprogrammet föreslår:

Sven-Erik Lindestam
Kommunstyrelsens ordförande

Maj 2015

Förord

SIDA 6  /  PLANPROGRAM FÖR SÖDERHAMNS CENTRUM

BEFINTLIGA PLANER OCH STYRANDE 
DOKUMENT
Som underlag till planprogrammet för utveckling av 
Söderhamns centrum ligger två tidigare antagna 
fördjupade översiktsplaner. 

- Fördjupad översiktsplan för Söderhamns    
   stadskärna, antagen av kommunfullmäktige 21   
   december 1998. 
- Fördjupad översiktsplan för FAXE Västra, antagen     
av kommunfullmäktige 25 augusti 2003.

Översiktsplanerna togs fram för över tio år sedan och 
är fortfarande aktuella när det gäller riktlinjer och 
ställningstaganden. Exempelvis talas här om att 
Köpmantorget ska inordnas i den befintliga 
kvartersstrukturen och ny bebyggelse ska anpassas 
till omkringliggande byggnadshöjder. Man påpekar att 
karaktären av torg är viktig att värna om samt 
siktlinjerna mellan Stadsparken, torget och Öster. 
Platsen ska kunna inrymma ett byggnadskvarter för i 
huvudsak bostäder och publika lokaler i bottenplan, 
torg, park och parkering.  Förutsättningar för att 
arrangera kortare stadsevenemang ska skapas. 

Genom planprogrammet kan en bred dialog sätta 
centrum på agendan igen och den framtida 
utvecklingen preciseras. 

ATTRAKTIVITET OCH HÅLLBAR STAD
Vad är en hållbar stad? Ofta definieras hållbarhet som 
fyra ben, det vill säga att hållbarheten ska vila på 
såväl ekonomisk, ekologisk, kulturell och social grund 

samt att insatser vi gör idag inte ska äventyra 
framtida generationers möjlighet att tillgodose sina 
behov. Men vad betyder det i praktiken för 
Söderhamns stadskärna? Och kan vi till exempel bara 
prata hållbarhet utan att fånga upp omlandet? 

Vi tror att det finns en större chans att klara ut vad en 
hållbar utveckling är för centrum om fler är 
involverade i samtalet. Vi tror också att ett hållbart 
samhälle är något som ständigt behöver diskuteras, 
eftersom vår omvärld inte är statisk.

Några utgångspunkter är en stadskärna som:
- tar hänsyn till alla invånarna
- är en plats där olika människor kan bo och träffas
- kompletteras med bebyggelse som bidrar till att 
knyta samman staden utan att nagga på värdefull   
parkmark
- där det finns ett blandat utbud av varor och tjänster
- inbjuder till promenader och aktiviteter
- är spännande, vacker och inspirerande stadsmiljö
- utmanar och lockar till ett klimatsmart vardagsliv
- är lätt att gå och cykla tryggt och säkert
- är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar
- har parker med en mångfald av sociala funktioner 
och som berikar växt och djurliv

Utmaningen och syftet med planprogrammet är att 
skapa rumsliga, fysiska lösningar som gynnar en 
hållbar centrumutveckling. Och – kan centrum 
utvecklas på ett hållbart sätt, då skapas också ett 
attraktivt centrum. 
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Översiktsplanen har som uppgift att vägleda utveck-
lingen eller bevarandet av den fysiska miljön i en riktning 
som stämmer med kommunens önskade utveckling, vil-
ket bl.a. handlar om att tillgodose kommunens långsikti-
ga behov av bostäder. 

Självklart handlar bostadsförsörjningen om att erbjuda 
tillräckligt många bostäder med en mångfald i utbudet 
gällande både storlekar och pris som motsvarar ortens 
behov. Men när målsättningen med planeringen också 
är att en ny eller befintlig bostad ska bidra till att hjälpa 
den som bor där att bli integrerad i sin stad måste även 
bostadens sammanhang vägas in. 

Kunskapssammanställningen pekar på att skillnader i 
hälsa, trygghet och socialt kapital kan relateras till den 
byggda miljön. Människors levnadsvanor spelar en vik-
tig roll för hälsan men även uppväxtvillkor så som bo-
stadsmiljö, arbetsmiljö, ekonomiska förhållanden, samt 
sociala resurser är av betydelse för den förväntade lev-
nadslängden. 

Utmaningen för arbetet med översiktsplanen är där-
för dels att hitta framgångsfaktorerna för en utveckling 
av den fysiska miljön som förbättrar sammanhanget för 
befintliga bostäder och dels att fastslå i vilka lägen och 
med vilka ingångsvärden som nya, integrerade bostäder 
kan etableras.

4. Platsanalys och  
rekommendationer  
till översiktsplanen 

Bostadsområdets utformning och dess 
sammanhang, såsom den fysiska och 
upplevda närheten till gemensamma  
mötesplatser, infrastruktur, service och 
andra publika målpunkter, kan möjlig- 
göra (och förhindra) skapandet av sociala  
kontakter, social kontroll och tillit. 

Söderhamn är beläget i Gävleborgs län 
och i landskapet Hälsingland med Botten-

havet i öster.
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4 .1 TEORIER OM HUR DEN BYGGDA MIL JÖN K AN 

S TÖDJA SOCIAL INTEGR ATION 

Sociologen Mark Granovetters skrev på 1970-talet ar-
tikeln ”The Strength of Weak Ties: Networks as Op-
portunity Structures”. Teorin han presenterar bygger på 
sin egen och andra sociologers forskning, som visar att 
nätverk kan ha olika intensitet. Vissa band eller relatio-
ner är starka medan andra är svaga. T.ex. så har man 
starkare band med sin familj än vad man har till sina ar-
betskollegor. Trots benämningen av stark respektive 
svag, innebär det inte att starka band alltid är bättre el-
ler att föredra framför svaga band. Mark Granovetters 
forskning har bl.a. visat att det är lättare att få ett jobb 
genom att aktivera sina svaga band än att använda sina 
starka band. Förklaringen är att svaga band (t.ex. nå-
gon man känner från sportklubben eller barnens sko-
la) har tillgång till andra nätverk än någon som man har 
starka band till (som förmodligen känner ungefär sam-
ma människor som en själv och har ungefär samma in-
formation och kopplingar till omvärlden).

Svaga band är naturligtvis viktiga i andra sammanhang 
än när man skall söka ett arbete. De är nödvändiga för 
att man skall kunna öka sina möjligheter i vårt samhäl-
le. Det är viktigt att skapa miljöer som kan stödja upp-
byggnaden av svaga band för att expandera människors 
relationer och möjligheter. Tolerans är en viktig aspekt i 
en stads kultur för att kunna skapa ett inkluderade sam-
hälle där det är låga trösklar till nya sammanhang. Be-
tydelsefullt för tolerans är diversitet och densitet, som 
beskrivet ovan bidrar till en individs möjligheter att ex-
pandera sitt nätverk.

Så, hur kan den fysiska miljön stödja skapandet av sva-
ga band mellan människor? Grannovetters visar på att 
svaga band uppkommer troligare om människor möts 
fysiskt i det offentliga rummet. Detta betyder att platser 
med hög densitet (täthet av människor) är grundläggan-
de för att stödja sociala nätverk. Vidare är tidsdimensio-
nen i våra urbana miljöer viktig eftersom miljöer som har 
långsammare tempo (rörelser till fots eller på cykel) bi-
drar till att man möter varandra. Ett områdes uppkopp-
ling mot sin omgivning har betydelse för hur stora flö-
den av människor som passar genom det. Likaså är en 
plats attraktivitet och atmosfär betydelsefull för möjlig-
heterna att utveckla svaga band. Det skapar nya flöden 
av människor eftersom man rör sig till platser med tydlig 
och attraktiv atmosfär. Attraktivitet är ett begrepp som 
spänner över mycket men består ofta av följande dimen-
sioner: Urbana upplevelser, kreativa miljöer, institutioner 
som är aktiva och öppna mot staden.

Granovetters forskning pekar på hur en enskild plats 
(om än i ett större nätverk i staden) kan stötta en per-
sons möjligheter att knyta nya kontakter i ett nytt sam-
manhang. Andra forskare har tittat på vilka typer av of-
fentligheter (”mötesplatser” inne och ute) som fungerar 
på olika skala och med olika effekt men som tillsam-
mans är nödvändiga för att kunna tillgodose alla de ty-
per av möten som behöver ske mellan människor finns i 
orten.

Det handlar om den stora sk. ’kosmopolitiska offent-
ligheten’ i de centralaste stadsrummen, gatorna, tor-
gen och parkerna där alla ser alla (Jane Jacobs), där 
alla är ”främlingar” (Georg Símmel) och där man kan 
se och möta det annorlunda (Hannah Arendt). Dessa 
behöver kompletteras med den ”lokala offentlighe-
ten” (Sören Ohlsson) eller det ”tredje rummet” (Ray Ol-
denburg), i bibliotek, caféer, aulor, handelsplatser, lo-
kalgator mm, som samlar en mindre grupp människor 
som är mer lokalt eller tidsligt förankrade. Slutligen be-
hövs det ”samfälligheter” (Elinor Ostrom), klubblokaler, 
kvartersgårdar, kolonilotter, institutionslokaler mm. som 
är en avgränsad nyttighet för en specifik grupp. Dessa 
behövs för att skapa delaktiga rum för små gemenska-
per som kan samlas kring ett intresse eller ett kvarter. 
Alla tre är viktiga ur integrationssynpunkt men speciellt 
de ”lokala offentligheterna” kan lyftas fram som potenti-
ellt viktiga mötesplatser för den fysiska planeringen att 
stötta/skapa för att minska segregationen mellan olika 
delar i en stadsstruktur. De är platser som ”alla” kan be-
söka men som ändå har en lokal förankring, d.v.s. att det 
finns vardagshändelser där att delta i och lokalt förank-
rade människor som är där av samma anledning. 
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What is a “cosmopolitan” place in Brent Cross/ 

Cicklewood?

COSMOPOLITAN  

- Överblickbart/lätt att förstå och använda 

- Publika rum där man kan STANNA/HÄNGA 

- Tydlig rumslig hieraki - vad är publikt, vad är privat

LOKAL OFFENTLIGHETKOSMOPOLITISK OFFENTLIGHET 

LOCAL

- vardagsdestinationer (ett “eget” liv)

- bostäder och arbetsplatser

- Förkoppsligar den lokala karaktären

KOSMOPOLIT ISK OFFENTLIGHET LOK AL OFFENTLIGHET

•	 Överblickbart/lätt att förstå och använda
•	 Publika rum där man kan STANNA/HÄNGA
•	 Tydlig rumslig hiearki- vad är publikt, vad är privat

•	 Vardagsdestinationer (ett ”eget” liv)
•	 Bostäder och arbetsplatser
•	 Förkroppsligar den lokala karaktären
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av de nyanländas bostadsmiljöer finns. Analysen gör 
ingen utvärdering av standarden på befintliga byggna-
der eller utemiljöer utan tittar enbart på hur de förhåller 
sig till varandra och till orten som helhet. För att kom-
plettera analysen av den fysiska miljön ger Sommartur-
nén från 2016 en viss hänvisning av hur söderhamnarna 
och besökare ser på sin stad. 

4.2.2 Fysisk platsanalys av Söderhamns tätort 
Söderhamns tätort har tydliga årsringar med centrums 
blandade bebyggelse i rutnätsplanen. Rutnätet fortsät-
ter i den äldre träbebyggelsen söder om ån och som 
sen, både i norr och i söder, kompletterats med moder-
nare, mer renodlade bostadsområden. Till skillnad från 
tidigare bebygelse är dessa områden mer introvert upp-
byggda runt återvändsgränder och avskilda från varan-
dra av naturområden. De flesta publika målpunkterna är 
samlade i centrum, med undantag för några rekreativa 
målpunkter i mer perifera lägen. Även skolor och servi-
ce är koncentrerad till centrum. 

Konsekvensen av geografin och mötet mellan olika ti-
ders planeringsideal är att Söderhamns tätort i nulä-
get är genomskuret av ett antal fysiska barriärer. Cen-
trums tydliga, kopplande rutnätsplan med kontinuerliga 
stråk i alla riktningar och bebyggelse i kvarterskant slu-
tar abrupt i ån i söder, i infrastruktur/storskaligare indu-
striområden i öst och väst samt i odefinierade grönom-
råden och upplösta stadsrum där bebyggelsen dragit 
sig tillbaka från gatan i norr. För dem som bor i bostads-
områdena längre ut blir det mentala avståndet långt när 
man måste passera storskalig infrastruktur, tomma grö-

4 . 2 PL ATSANALYS SÖDERHAMNS TÄTORT

4.2.1 Platsanalysens fokus
En viktig poäng i kunskapssammanställningen är att det 
inte är enskilda områden som är segregerade utan hela 
orten. En fysisk planering som vill motverka segregation 
bör därför inte bara fokusera sina insatser på de delar 
som lider av segregationen utan även på att överbrygga 
fysiska och mentala barriärer i hela stadsstrukturen. 

Kunskapssammanställningen visade också på att det, 
särskilt när det gäller att skapa ett ekonomiskt tillgäng-
ligt bostadsutbud, är viktigt att titta på hela bostads-
beståndet, inte bara eventuell nybyggnation. Befintli-
ga bostäder har bara i kraft av sin ålder ett stort värde 
då kvadratmeterpriset är mycket lägre än för nyproduk-
tion. Men det potentiella samhällsekonomiska (och fast-
ighetsekonomiska) värdet för en befintlig bostad häng-
er också ihop med hur den ger sina invånare möjlighet 
att interagera med till sin omgivning. Omhändertagan-
det eller bristen på omhändertagandet av befintliga bo-
stadsområden påverkar även förutsättningarna för hur 
väl nya bostäder som byggs i eller vid det befintliga kan 
bidra till ortens önskade utveckling. De befintliga och 
de nya är varandras sammanhang och hur väl helheten 
fungerar är beroende av hur väl utvecklingen tar hand 
om och skapar nya värden för bägge. 

Med detta som bakgrund fokuserar platsanalysen på de 
stora dragen i stadsstrukturen i Söderhamns tätort med 
en fördjupning av den norra delen där många av Söder-
hamns hyresrätter finns och därmed, i nuläget, många 
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nområden eller industriområden för att nå alla de mö-
tesplatser som är samlade i centrum. 

Även inom de mer perifera bostadsområdena finns lo-
kala barriärer i form av natur eller infrastruktur som en-
dast skapar avstånd mellan olika bostadsområden och, 
i vissa fall, inom bostadsområden. Om man zoomar in 
på tätortens norra delar finns det barriärverkan på flera 
skalnivåer. Det mest uppenbara är det grönområde som 
tar vid där centrums rutnätsstruktur abrupt avslutas. 
Detta grönområde har rekreativa kvaliteter som inte ska 
underskattas men ur en integrationssynpunkt fungerar 
det, tillsammans med Granvägen som en barriär som 
förlänger det mentala avståndet till de områden som lig-
ger ”på andra sidan” från centrum sett. Bebyggelsen är 
knappt synlig från Granvägen och de gator som går in i 
de olika bostadsområdena är återvändsgator. Till skill-
nad från centrums stadsstruktur med gator som kopplar 
vidare till andra stadsdelar, ut i naturen eller till annan 

större infrastruktur hindrar dagens byggda miljö dessa 
områden att vara en del i flödet inom och till och från 
staden. Ingen som inte bor här eller ska hälsa på någon 
som bor här kommer naturligt förbi dessa bostadsom-
råden. Som besökare är upplevelsen att Söderhamn tar 
slut här. Även inne i bostadsområdena skapar skogs-
partier och grönytor avstånd mellan de olika bostads-
gårdarna. Bebyggelsen ligger tillbakadragen från de 
gemensamma stråken, oftast bakom parkeringsytor och 
garage. Den som rör sig genom området till något av 
bostadskvarteren kommer inte nära de som bor i grann-
kvarteren och det finns väldigt få platser eller funktio-
ner för boende och besökare att mötas runt i dessa bo-
stadsområden.

Söderhamns tätort
med rödmarkerade offentliga byggnader
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Sommarturnén 2016

Medborgardialog – Ny översiktsplan för Söderhamns kommun

Nada Hagen

Thomas Hammarström

Processledare, Sommarturnén

2016-08-16

4.2.3 Planprogram för centrum från 2015
Det planprogram som finns för centrum har som det 
övergripande politiska målet ”att skapa ett levande
centrum med skärgårdskänsla” och avgränsas i norr 
av Kungsgatan, i öster av Faxeholmen och rakt söder 
ut mot Gamla Stugsundsvägen och Södra Hamngatan 
samt i väster av Rådhusgatan. För att nå målet ligger 
fokus på att ”lyfta in” ån i centrumbildningen, att
binda samman norra och södra sidan, skapa ett
nytt stadmässigt sammanhang, vilket också ger nya
möjligheter för attraktiva miljöer”.

Programmet förslår bland annat fler broar över ån, 
utveckling av centrums parker och torg samt förtät-
ningar runt de öst-västliga stråken på båda sidor om 
ån. Dessa förslag har möjligheten att öka stadskärnans 
attraktionskraft samtidigt som det kan öka integratio-
nen söderut och i viss mån även österut mot havet och 
västerut mot stationen. Ev. kopplingar norrut lyfts inte 
fram i programmet.

4.2.4 Sommarturné 2016
Inför arbetet med ny översiktsplan för Söderhamns 
kommun genomfördes 2016 en medborgardialog i form 
av en sommarturné. Det var en uppsökande dialog med 
fokus på unga och utrikesfödda men som även var öp-
pen för fler grupper och som genomfördes på ett par 
olika platser under sommaren. Totalt deltog ca 300 per-
soner.

Några av svaren som kom in är relevanta för att kom-
plettera den fysiska platsanalysen. T.ex. visade den att 
flera olika grupper upplevde centrum som ”tråkigt”. Ut-
budet ansågs vara för svagt och en del upplever cen-
trum som otryggt. De som stack ut var gruppen ”ut-
landsfödda” som var något mer positiva till centrum 
men som ändå saknade platser för barn och barnfamil-
jer i centrum samt fritidsaktiviteter i Söderhamn över-
lag. Kulturutbudet ansågs vara ok på sommaren men 
tunt vintertid medan utbudet på parker med några få un-
dantag var bra. Söderhamn uppfattas som en utpräg-
lad sommarstad när det kommer till det publika livet och 
utbudet. Dialogen bekräftade också behovet av billiga-
re hyresbostäder, både för unga och för gruppen nyan-
lända som helhet. De som svarade pekade speciellt på 
brist på hyresrätter i centrum. 

4.2.5 Sammanfattning av platsanalysen
En av Söderhamns styrkor är den geografiska närheten. 
Större delen av orten ligger inom bekvämt promenadav-
stånd till både centrum och järnvägsstationen. Ur den 
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SIDA 24  /  PLANPROGRAM FÖR SÖDERHAMNS CENTRUM

Mer bostäder i stadskärnan ger en tätare och tryggare 
stadskärna samt ger möjligheter för fler människor att 
uppehålla sig i stadskärnan. Fler människor ger också 
ett större behov av mötesplatser och målpunkter. 
Barriärerna byggs bort genom att ge ytorna funktioner 
och attraktiva målpunkter. Kanske kan fler bostäder 
tillskapas genom att man använder områden som 
känns outnyttjade. En tät stad upplevs ofta som 
tryggare och trevligare. Barriärerna kan också byggas 
bort genom att skapa fler tillgängliga stråk som korsar 
barriärerna och som då bryter upp dessa. 

KÖPMANTORGET 
Huvudstråket, Köpmangatan förlängs genom att 
tillåta bebyggelse längs gatan vid Köpmantorget i 
avsikt att läka staden och förlänga Köpmangatans 
stråk.
Den nya bebyggelsen ska öppna sig mot Stadsparken 
så att siktlinjerna mellan ån, åstråket och parken 
behålls. De nya byggnaderna ska ha verksamheter i 
bottenvåningarna och gärna bostäder upptill. Höjden  
bö3 minst vara 3 - 4 våningar, men kan varieras och 
anpassas till intilliggande kvarter. Med hänsyn till 
torgrummet bedöms den totala byggnadsytan kunna 
uppgå till upp emot 1.500 m2. Bebyggelsen ska om 
möjligt trappa ner i höjd mot ån. Kvarteret Syrenen 
öster om Köpmantorget kan kompletteras med en 

byggrätt i 4-6 våningar mot Söderhamnsån.

INRE HAMNEN
Inre hamnen förstärks med bostäder, promenadstråk 
och en skärgårdspark med konstnärlig gestaltning. 
Här har tidigare föreslagits ett Skärgårdens hus. 
Den inre hamnen kan utvecklas till en större 
målpunkt för invånarna och besökare genom 
att skapa badmöjligheter med en flytande 
utomhuspool i hamnen och ett skärgårdens hus. 
Marinan med bryggor och service för båtgäster, 
turbåtliv kan utvecklas liksom citycampingen. 
Restaurangverksamhet skulle fungera i området.
Vissa frågeställningar kvarstår emellertid och hela 
området bör studeras ytterligare i ett fördjupat 
arbete.  

SÖDER OM SÖDERHAMNSÅN
Barriärerna byggs bort genom att ge ytorna 
funktioner. Fler bostäder kan tillskapas genom 
att man använder områden som idag uppfattas 
outnyttjade. På så sätt läks staden ihop och 
kompletteras med bostäder i centralt läge. En tätare 
stad upplevs som tryggare och trevligare.
Området kring gamla järnvägsspåret ska användas för 
lägre tätare bebyggelse för att knyta an till befintlig 
bostadsbebyggelse på Öster. Radhus, parhus eller 

Ny bebyggelse

RIKTLINJER FÖR UTVECKLING AV CENTRUM

aspekten är förutsättningarna för en välintegrerad ort, 
med centrum som samlande mötesrum både för invåna-
re och besökare, goda.  För att återknyta till de olika ty-
perna av offentlighet som presenteras under kapitel 4.1 
så finns redan idag kosmopolitiska och en del lokala of-
fentligheter i centrum. Det är också naturligt i en stad 
i Söderhamns storlek att de kosmopolitiska och lokala 
offentligheterna får samverka i centrum för att skapa un-
derlag för ett levande centrum. 

Både platsanalysen och resultatet av Sommarturnén 
pekar dock på att det finns ett par utmaningar kvar att 
ta tag i innan Söderhamns centrum kan leva upp till den 
potential som den har som integrerande rum. Koppling-
arna från de omgivande bostadsområdena försvåras i 
flera fall av barriärer av olika slag som inte bjuder in till 
det flöde i långsammare, gående tempo som Granno-
vetters (se kapital 4.1) förespråkar. Det är lättare att ta 
bilen och då kanske även åka och göra sina ärenden 
någon annanstans än i centrum. Eftersom centrum en-
ligt intervjuerna dessutom inte upplevs ha ett tillräck-
ligt lockande utbud, särskilt vintertid, så minskar anled-
ningarna att söka sig dit ytterligare. Möjligheten för att 

se varandra och även knyta nya kontakter utanför den 
redan kända sfären försvåras således. Platsanalysen 
och intervjuer med representanter för kommunen visade 
dock att det finns ett rikt utbud av både lokala offentlig-
heter och samfälligheter men de är utspridda och syns 
i flera fall inte för den som rör sig längs de mest uppen-
bara stråken till och inom centrum. 

Planprogrammet för utvecklingen av Söderhamns cen-
trum adresserar flera av de utmaningar som finns i cen-
trum. Programmets förslag innehåller förtätning och 
platsutveckling med syftet att göra centrum attraktiva-
re för fler och för att motverka några av de barriärer som 
omger centrum idag. Förslaget har dock en tyngdvikt 
på området runt ån samt öst-västliga kopplingar och 
adresserar därför inte den barriärverkan som bristen på 
bebyggelse och bristen på lokala offentligheter i gräns-
landet norrut innebär. Brister som ökar det mentala av-
ståndet mellan centrum och de bostadsområden som 
ligger norrut. 

Illustration  från Planprogrammet
 för centrum
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4 .3 .1.  UT VECKL A GR ÄNSL ANDET

Det effektivaste sättet att motverka mentala barriärer är 
att sudda ut gränserna som gör det enkelt att identifiera 
”innanför” och ”utanför”. Genom att förtäta de ytor som 
i dag ligger som tomrum mellan stadsdelarna får vi både 
en hållbar markanvändning och möjligheten att skapa 
ett sammanhängande, befolkat stadsrumsnätverk som 
fler både har en anledning till att använda och även kän-
ner sig lockade att röra sig genom.

En nyckel är att, som en del av utvecklingen av ”gräns-
landet”, skapa eller stärka en typ av mötesplats som 
kan benämnas som ”Lokala offentligheter” (se kapitel 
4.1). Dessa lokala, men fortfarande publika, mötesplat-
ser kan kopplas till vardagsfunktioner såsom utbildning, 
lek, sport, rekreation, och infrastruktur. Om de placeras 
i gränslandet mellan olika befintliga områden och utfor-
mas rätt kan de bli gränsöverskridande mötesplatser dit 
människor från två eller flera områden har ärenden och 
t.o.m. kan mötas runt den eller de funktioner som plat-
sen kretsar runt. 

4 .3 REKOMMENDATIONER – FÖR EN F YS ISK  

PL ANERING SOM K AN S TÖT TA INTEGR ATION

Utgångspunkten för denna rapports rekommendatio-
ner till arbetet med översiktsplanen är att för att skapa 
ett hållbart bostadsutbud måste planeringen både inne-
hålla strategier för att stärka befintliga bostäder och de-
ras integration i orten samt ge vägledning i var och hur 
nya bostäder kan placeras på ett sätt som gynnar både 
den enskilda bostaden och orten som helhet. Planen 
bör också identifiera existerande eller potentiella mö-
tesplatser som kan samla människor från områden som 
i nuläget är segregerade från varandra, både som lägen 
för nya bostäder och som tillskott till befintliga bostads-
områden.
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4 .3 . 2 .  ÄL SK A DET V I  HAR

Bygg nya bostäder i gränslandet vid 
befintliga mötesplatser.
Stadsutveckling tar tid och att skapa nya mötesplatser 
kräver både tid, engagemang och resurser. 
Därför är det klokt att utgå från befintliga kvaliteter och 
börja där potentialen att skapa interaktion är störst.
Börja där potentialen för en lokal offentlighet redan 
finns - platser som redan idag är uppkopplade och har 
ett flöde av människor, platser där det finns publika mål-
punkter. Nya bostäder kan bidra med underlag och när-
varo till de befintliga mötesplatserna. 

 
Skapa nya mötesplatser i gränslandet till 
befintliga bostäder.
De befintliga bostäderna är en viktig del av det totala 
bostadsutbudet och de befintliga bostäderna utgör ett 
stort värde för att skapa robusthet och variation. Utö-
ver årsringar i stadsbilden erbjuder de bl.a. ett kvadrat-
meterpris som en nybyggd bostad inte kan matcha. Men 
för att fungera som integrerade delar av helheten måste 
även de befintliga bostadsområdena tas om hand om. 
Om inte annat för att de kommer att utgöra samman-
hanget, läget om man så vill, för de nya bostäder som 
sen i nästa skede kan byggas i deras närhet. 

4 .3 . 3 .  S TR ATEGIER BÅDE FÖR BYGGD MIL JÖ , 

INNEHÅLL OCH FÖRVALTNING

Den byggda miljön utgör det bokstavliga ramverket för 
ortens liv. Den kan underlätta eller försvåra för den ut-
veckling som är önskvärd. Men enbart form och place-
ring av gator, torg, parker, naturområden och byggnader 
skapar inte levande miljöer. För att fysisk planering ska 
resultera i hållbara miljöer måste även t.ex. det publi-
ka innehållet i byggnader och på platser synliggöras för 
att upplevas tillgängligt och bidra till ortens atmosfär/
attraktivitet. Lika viktigt är det att det med förvaltning-
en. Vad händer efter att det nya huset är byggt, den nya 
platsen är anlagd eller renoveringen av ett bostadsom-
råde är genomförd? Vem är det som tar hand om plat-
sen? Vem känner ägandeskap och ansvar för platsen, 
vem är dess värdar? Levande platser skapas tillsam-
mans med dem som ska bruka dem och de ges möjlig-
het att över tid vara del av platsens förvaltning och ut-
veckling. 

Den fysiska planeringen kan skapa förutsättningar för 
att bygga inte bara mer integrerade bostadsmiljöer utan 
integrerade livsmiljöer. Detta genom att utgår från en 
analys av platser/områden i staden baserad på den po-
tential de har att uppfylla de tre kriterierna för att sen, 
på varje plats,bh lägga fokus på hitta åtgärder för att 
komplettera med de eller den aspekt som saknas. 
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4 . 4 E XE MPEL PÅ REKOMMENDATIONERNA  

APPLICER ADE PÅ PÅ NYGATAN/ TALLVÄGEN

 
På vilken plats i Söderhamn skulle det kunna vara 
lämpligt att ta det första steget mot ett mer integre-
rat bostadsutbud?

Eftersom många av Söderhamns hyresrätter, och där-
med många nyanländas bostadsmiljöer, finns i norr så 
väljer vi att fokusera på denna del av tätorten och dess 
koppling till centrum. Det finns andra delar av Söder-
hamn där det vore önskvärt att komplettera med både 
nya bostadsformer och mötesplatser. T.ex. hitta lägen 
för nya hyresrätter i de södra delarna för att på sikt få 
ett mer balanserat bostadsutbud i hela tätorten. 

En analys baserad på de tre rekommendationerna pe-
kar ut Nygatan/Tallvägen som ett lämpligt stråk att utgå 
ifrån. Den är en av tre vägar som kopplar norrut från 
centrum och den enda som kan påstås vara något så 
när anpassat för att röra sig till fots. Det är ett stråk med 
många tvärkopplingar och det enda som i norr kopp-
lar vidare in i bostadsområdena. De två övriga vägarna 
passerar bara förbi områdena. När Nygatan kommer in 

i centrum återfinns ett antal existerande och planerade 
publika målpunkter runt stråket som avslutningsvis kor-
sar gågatan och en av broarna över ån. 

Ett intressant område ur denna rapports synpunkt är 
den plats precis norr om centrum där Nygatan korsas av 
med Nylandsgatan och Norra Vägen. Där finns dels ytor 
att bygga på och ett par funktioner och byggnader som 
skulle kunna utgöra underlaget till lokala offentligheter. I 
detta läge finns redan ett antal befintliga bostäder, men 
de norr om korsningen drar de sig bort från gatan och 
frontar delvis med parkeringsytor. 

Genom att synliggöra de aktörer som finns runt den-
na korsning och låta dem ta delar av utemiljön i anspråk 
får de möjligheten att tillsammans delta i skapandet av 
en ny publik plats. Om platsen även förstärks med nya 
bostäder som ligger med direkt kontakt till gaturummet 
förstärks den männskliga närvaron ytterligare. På så 
sätt  skapas en ny referenspunkt i Söderhamn. Ett tyd-
ligt, befolkat stopp på vägen mellan de norra bostads-
områdena och centrum. Att bo här är att bo på en plats 
som är en del av ortens vardagsliv.

Norra Söderhamn med tillhörande foton 
på intilliggande sida.

moské
resurscentrum

“rosa kiosken”

1.

2 .

3 .

4 .

5 .6 . .

7.
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