
1 
 

 

Segregation i Trollhättan 
 

En studie om hur fysisk planering påverkar segregationen i Trollhättan.  

 

Marcus Fryk och Tobias Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Samhällsplanerarprogrammet 

7.5 Högskolepoäng 

Handledare: Svante Karlsson 

Examinator: Hans Olof Gottfridson 

2018-06-14 

Karlstads Universitet 



2 
 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion……………………………………………………………………. s3 

  1.1 Inledning……………………………………………………………………. s4 

  1.2 Bakgrund…………………………………………………….……………...   s3 

  1.3 Problemformulering………………………………………………………..   s4 

  1.4 Syfte………………………………………………………………………….   s6 

  1.5 Frågeställning……………………………………………………………….   s6 

 

2 Teori…………………………………………………………………………….. s7 

  2.1 Centrala begrepp……………………………………………………………  s7 

3 Tidigare Forskning……………………………………………………………..  s8 

 

4 Metod….………………………………………………………………………...  s13 

  4.1 Urval…………………………………………………………………………  s13 

  4.2 Metodval……………………………………………………………………..  s13 

  4.3 Metodkritik………………………………………………………………….  s14 

. 

5 Resultat………………………………………………………………………….  s15 

  5.1 Fysisk planering……………………………………………………………..  s15  

  5.2 Offentliga rummet…………………………………………………………..  s16 

  5.3 Fysiska barriärer……………………………………………………………  s16 

 

6 Diskussion……………………………………………………………………….  s17 

  6.1 Slutsats……………………………………………………………………….  s17 

 

7 Källförteckning…………………………………………………………………  s18 

 



3 
 

 

1.Introduktion 

  1.1 Inledning 

Segregering har under längre tid varit en aktuell fråga där många kommuner i Sverige hela tiden 

hanterar dem problem som segregation skapar i människors vardag. Trots att segregation ofta 

tolkas som något negativt och dåligt så är det oftast människors val att bo segregerade. Det finns 

dock dem som tvingas att bo segregerat med andra människor som inte har de ekonomiska 

möjligheter att bo någon annanstans. Detta brukar man förklara som den socioekonomiska delen i 

segregation som kanske är den absolut största och viktigaste anledningen till varför vissa delar av 

städer blir så segregerade. Ofta i dessa fall pratar man om bostadssegregation då bostäder 

bestämmer vart och hur man kan bo. Vissa områden består av så kallade miljonprogram andra av 

villor och radhus. Detta skapar en klasskillnad i sig och beroende på vad för socioekonomisk 

status man har så får man anpassa sig därefter när det kommer till att välja bostad och 

bostadsområde. Men det är inte bara bostadssegregationen som är en stor del av 

segregationsproblem som finns utan även andra faktorer såsom kollektivtrafik, fysiska barriärer 

och hur man förbinder stadsdelar där då alla har sina orsaker till ökad segregation. I denna analys 

så kommer Trollhättans kommun vara i fokus då Trollhättan är en av dem mest segregerade 

kommunerna i Sverige. Vad det beror på är en svår fråga och därför har det valts att ta reda på 

varför genom en kvalitativ metod i form av en intervju med personer som är insatta i frågan om 

just segregation i Trollhättan. Man kommer att belysa frågor om hur fysisk planering såsom 

miljonprogram, villaområden, ny bebyggelse och andra fysiska markörer i samhället påverkar 

segregationen. Det kommer även att tas upp hur man ska gå tillväga för att på en mer social nivå 

ska kunna integrera olika människor med varandra.  

 

  1.2 bakgrund  

Trollhättan är kommun som ligger i västra götalandsregionen, kommunen har nära gränsning till 

Vänern och även Göteborg som är Sverige näst största stad. Men vad Trollhättan kanske är mest 

känt för är sin industri. På 1800-talet så började man tillverka ånglok genom ett företag som idag 

är känt som Nohab (Innovatum. Nohabs historia). Man var en stor loktillverkare i Sverige och 
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detta krävde både arbetskraft och utbyggnad av staden. På senare år har även andra företag som 

Volvo Aero, Saab drivits och dem båda har haft stor betydelse för Trollhättans historia (Volvo 

Aero, Flygmotor Trollhättan.). Dessa företag lockar arbetare från närliggande kommuner men 

även människor från andra länder som sökte sig till Trollhättan för att jobba. Stor press sattes på 

både arbetsgivare samt kommunen i helhet som måste lösa bostäder och andra viktiga sociala 

byggnader som krävs för att utvidga staden. Dessvärre så varade inte denna industri storhet i 

Trollhättan längre än till 2009 då General Motors valde att lägga ner Saab Automobile, efter att 

man försökt att hålla företaget kvar så gick man sedan i konkurs 2011(Saab Automobile, 

tidslinje). detta kom inte som en chock då Saab tidigare år hade ekonomiska problem. Men 

oavsett så var det en stor förlust för Trollhättans stad och många arbetare förlorade sina jobb. Hög 

arbetslöshet följde och staden påverkades även negativt som en attraktiv stad då Saab var ett av 

Sveriges största bilmärken vilket lockar folk att söka sig till staden.  

 

Trollhättan har idag ändrat sin image som industristad till att vara en mer förortsstad till Göteborg 

då både tåg och biltrafiken är betydligt bättre än tidigare, vilket gör att människor både kan 

plugga och jobba i Göteborg trots att dem bor i Trollhättan. Detta är då ett sätt för Trollhättan att 

växa då man kan locka till sig människor som vill bo i ett fint område fast till en mindre 

bostadskostnad jämfört med bostäder i Göteborg (Se mäklarstatistik). Men för att Trollhättan ska 

kunna locka till sig fler människor så krävs även nya och attraktiva bostäder och bostadsområden, 

något som krävs för att nå målet att växa till 70 000 invånare 2030.  

 

  1.3 Problemformulering                                          

    

Den rumsliga obalansen i befolkningsstrukturen mellan regioner och städer är ett av de största 

planeringsproblem idag. Rumsliga obalanser i form av segregering och exkludering är något som 

ofta förekommer inom städer och regioner och har ofta sin rot i skillnader i ekonomiska villkor, 

klass, kön eller etnicitet. Segregering pågår och förstärks genom omflyttningar då vissa 

människor flyttar från och andra till olika områden.  
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I modern planering handlar en mycket stor del om att planera för en minskad segregation i städer 

och regioner, men trots att många försök med olika tekniker och metoder att öka integrationen 

fortsätter obalansen att existera (Forsberg 2013 s41).  

 

En bidragande faktor till den rumsliga obalansen inom städer, men likväl mellan regioner och 

städer, är urbanisering. Inom städer finns det en tendens att urbaniseringen resulterar i 

segregering och sektorisering i stadsmiljön. Medan vissa områden i staden växer täta med 

arbetsplatser och offentliga verksamheter, växer områden till områden som är enbart för boende. 

Det är just i bostadsområdena segregationen lyser som starkast. Bostadsområden skiljer sig ofta 

åt befolkningsmässigt utifrån ekonomiska, klassmässiga och etniska kriterier och att planera bort 

de problem som segregering genererat är i allra högsta grad viktigt (Forsberg 2013 s90).   

 

I Dagens Samhälles granskning av hur segregationen ser ut i landets visas det att nästan alla 

städer med en befolkningsökning börjar få en allt med skarpare gräns mellan utanförskap och 

innanförskap och att det som brukade vara ett storstadsproblem nu också är ett problem för 

mindre kommuner (Sundling och Halth 2016). 

 

Angående segregationen på kommunal nivå så är Trollhättan ett bra exempel. Trollhättan ligger 

tvåa på listan som det mest segregerade kommunerna i Sverige, och detta är ingen slump. Trots 

att problemen är svåra att lösa så ser man tydliga tecken på att egen boendet (ebo) är ett ständigt 

problem för stadsdelar som Kronogården, Lextorp och Sylte. Ser man på stadsdelen Kronogården 

så har miljonprogrammet påverkat mycket där antalet invånare har ökat med 900 personer de 

senaste tio åren, trots att man inte byggt en enda lägenhet i stadsdelen (Sundling och Halth 2016). 

 

Men man kan precis som i Trollhättans fall och andra kommuner så brukar man skylla den ökade 

etniska segregationen på socioekonomisk segregation. Vissa områden blir dyrare och mindre 

tillgängliga för dem med mindre pengar. Detta kan man se tydliga tecken av beroende på vilken 

form av exploatering kommunen väljer att göra, till exempel så kanske det inte är det bästa för en 

kommun med mycket segregering att bygga nya dyra lägenheter i centralt område som nästan 
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ingen har råd att bo i (Sundling och Halth 2016). I städer som Göteborg så visar en studie (Helena 

Holgersson. s153) hur olika områden i Göteborg har helt olika inkomstberoende på vad för 

bakgrund människorna som bor där har, till exempel där antalet invandrare är högre som bor i 

området desto sämre medelinkomst har området medan ett område med lägre antal invandrare så 

är medelinkomsten högre. Men detta gäller kanske de mest segregerade områdena och behöver 

nödvändigtvis inte betyda att områden med fler invandrare har sämre ekonomi än andra, rent 

generellt.  

 

Kriminaliteten är också något som ofta förknippas med segregation. I områden med lägre 

standard och med hög arbetslöshet så finns det de som väljer att till exempel hitta svartjobb av 

folk dem känner för att kunna försörja sig själva, att känna utanförskap och depression som leder 

till att man blir desperat är inte heller helt ovanligt och då söker sig många till kriminella gäng. 

Detta skapar också fördomar om dem mest segregerade områdena där kriminaliteten är hög, 

vilken gör att folk tenderar att undvika dessa områden (Helena Holgersson. 2011). Men man ska 

vara noga med att inte skylla kriminaliteten på segregationen då segregation inte nödvändigtvis 

behöver betyda att ett segregerat område leder till kriminalitet, då det finns många områden som 

är segregerade men som inte har hög kriminalitet. Det kan därför finnas andra faktor som leder 

folk in på dem kriminella banorna och att segregation endast är en aspekt av det till exempel hur 

segregation skapar utanförskap. Detta kan i sin tur gör att människor inte kan ta sig in på 

arbetsmarknaden och väljer då att försörja sig via kriminaliteten. 

 

 

  1.4 Syfte  

Syftet med denna analys är att bättre förstå den fysiska planeringens påverkan på segregationen i 

en kommun som Trollhättan. 

 

  1.5 Frågeställning 

 

● Hur kan fysisk planering motverka segregation? 

● Vilken karaktär har segregeringen i trollhättan?  
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2. Teori 

  2.1 Centrala begrepp 

Segregation det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper utifrån etnicitet, bakgrund, religion, 

kön, socioekonomisk status eller annan aspekt (NE/Segregation, u.å). 

Frågan om segregation har blivit ett stort diskussionsämne både bland forskare och bland 

politiker (Andersson et. al 2009) . I samband med Miljonprogrammet så kunde 

segregationsfrågan emellertid att identifieras som ett samhällsproblem som bör tas på allvar. 

Kollar man i teoretiska sammanhang så brukar man prata om tre olika former av segregation 

nämligen socioekonomisk, demografisk och etnisk segregation. Socioekonomisk segregation är 

en uppdelning av människor i olika klasser, där man delas in i klasser beroende på 

utbildningsnivå, inkomst och yrke. och Bostadssegregationen anses ofta ha och göra med vilka 

upplåtelseformer som finns i ett visst område. De tre huvudsakliga upplåtelseformerna är 

äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt (Holgersson et. al 2010. S. 44). Kollar man på Sveriges 

städer i helhet så kan man se i en rapport gjord av Statistiska centralbyrån att svenska städer ofta 

har en utpräglad geografisk uppdelning av olika upplåtelseformer där man då har en mer 

koncentrerad del bostäder så som villor och radhus i den ena delen av staden medans hyresrätter 

ligger i den andra. Det är dock socioekonomiska ställningen som generellt påverkar vilken 

upplåtelseform man bor i, där då höginkomsttagare oftast bor i villor och radhus medan 

låginkomsttagare bor i hyresrätter eller billigare bostadsrättslägenheter. Den geografiska 

fördelningen av olika hustyper och upplåtelseformer avgör alltså villkoren för segregation. Dock 

påverkar även vilka preferenser och flyttningsmönster vi människor har till det här fenomenet. 

Men av dem tidigare nämnde segregations formerna så har den etniska segregationen dominerat 

debatten under de senaste 20 åren. Författarna nämner i Fattiga o rika-segregerad stad att 

segregation inte orsakas av invandring utan snarare av socioekonomiska faktorer. Med andra ord 

så menar dem att de underliggande orsakerna är socioekonomiska såsom bostadsbeståndets 
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sammansättning. prisbildning på bostadsmarknaden, möjlighet att själv bestämma vart man vill 

bo och även hur hushållens egna ekonomiska resurser ser ut (Andersson et al. s.9-10 (2009).  

 

Ett annat ord som kan kopplas till segregation är gentrifiering och beskrivs som en social 

förändringsprocess som består i att individer med hög socioekonomisk status flyttar till stadsdelar 

som traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala klasser eller från etniska minoriteter. 

Detta kan öka priserna för bostäder och kan i sin tur leda till att de med lägre ekonomisk status 

trängs ut från området (NE/gentrifiering, u.å). 

Bostadssegregation är ett tillstånd på bostadsmarknaden som innebär att grupper av hushåll med 

olika egenskaper bor geografiskt separerade, ofta uppdelat i stadsdelar och bostadsområden med 

olika fysisk och social status från varandra (NE/boendesegregation, u.å). 

 

3. Tidigare Forskning 

Som tidigare nämnt är segregation en rumslig uppdelning mellan individer med olika 

förutsättningar och bakgrund. En åtskillnad på detta vis speglas i flyttningsmönster och 

bostadsval ser ut, vilket anses leda till bostadssegregation. Detta eftersom att befolkningsgrupper 

med samma värderingar, bakgrund eller ställning i samhället nästan som tvingas bosätta sig i 

samma område.  

Sveriges kommuner står för en utmaning för att föra samman städerna i landet till en helhet och 

för att göra detta har det tidigare lagts fram ett antal slutsatser. Ett exempel på det är att, för att 

skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av staden, krävs det ett helhetsperspektiv där 

man undviker att exkludera stadsdelar som anses vara underpriviligerade. Det måste också finnas 

en variation i val av bostäder i området när det kommer till pris, storlek och boendeform 

(Harrysson, 2015).  

Enligt en del forskare bör arbetet med att minska boendesegregation vara mycket långsiktigt och 

framförallt när det kommer till den fysiska planeringen. I samband med detta är det viktigt att 

kommunen är delaktig och ingriper i nyproduktionens fördelning i staden. Detta kan ha ett stort 

värde rent symboliskt då kommunen visat att en vilja att minska boendesegregationen och de 

negativa effekterna de kommer med. Kommuner bör använda sig av markanvisningsavtal vid 
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fördelning av den kommunägda marken vid nybyggen men också hålla en dialog med 

bostadsföretag.  

En annan metod som anses viktig av många i motverkandet av bostadssegregation är att bryta 

etablerade planeringsmodeller, såsom trafikseparering och andra former av fysiska barriärer som 

styr människors rörelser. Med hjälp av fysisk planering bör det bland annat göra rörelser enklare 

för människor och skapa nya mötesplatser i bostadsområdet. Dessutom betonas det att 

kommunerna bör, främst genom sina fastighetsbolag, arbeta mot diskriminering av vissa grupper 

och individer för att sträva efter en bättre social, och ibland etnisk, blandning (Azam, 2012).  

Förbundet Sveriges Arkitekter hävdar att många av Sveriges städer är starkt segregerade, vilket 

bidrar till utanförskapet för de mer resurssvaga. Dem hävdar också att integration kan främjas 

med hjälp av den fysiska planeringen, i form av planering av det offentliga rummet och ny eller 

kompletterande bebyggelse i de utsatta områdena.  

Sveriges Arkitekter har lagt fram förslag till Sveriges kommuner att använda markanvisningar 

mer offensivt och just att utveckla de miljonprogram som finns och att blanda bostadstyper vid 

nytt bostadsbyggande (Azam, 2012).  

 

Gustav Franchell refererar i sin studie Blandat boende i Uppsala: En studie om den 

socioekonomiska segregationen i Uppsala till Loretta Lees, som är professor i kulturgeografi. 

Lee anser att blandat boende inte ska vara påtvingat utan snarare att det ska finnas en möjlighet 

till blandat boende. Lee menar att metoder för att uppnå blandat boende ofta i själva verket har 

varit sätt att möjliggöra gentrifiering av de resurssvaga områdena (Franchell, 2017). Den gradvisa 

förändringen av den sociala sammansättningen i stadsdelen leder ofta till att andelen 

höginkomsttagare ökar och då i sin tur att områdets sociala status höjs. Det i sin tur skapar en 

förändring i områdets utbud av tjänster samt till att bostadspriserna ökar. De ökade priserna kan i 

sin tur leda till att låginkomsttagare trängs ut från området (NE/ gentrifiering, u.å). Franchell 

refererar i samma studie till S. Musterd och R. Andersson. Enligt Musterd och Andersson anses 

det att blandat boende och blandade boendeformer har en positiv påverkan på människors liv. De 

menar att blandade boendeformer inom ett område ökar möjligheterna av val av boende som i sin 

tur resulterar i att de som förbättrat sin ekonomi och vill flytta till annat boende kan flytta till en 
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annan bostad inom samma område. Detta kan i sin tur minska segregationen. Musterd och 

Andersson anser också att bästäder som är kommunalt ägda ses som en bidragande faktor till 

ökande segregation. Målgruppen för boenden är ofta smal och att dessa bostäder koncentreras till 

vissa områden (Franchell, 2017).  

 

I tidigare analyser av tillämpningen av blandat boende visar på förekommande brister. Amanda 

Gordon refererar i sin uppsats Blandat boende - Ett rådande ideal och strategi inom svensk 

översiktsplanering? till Kathy Arthurson som menar att planerarnas tilltro till blandat boende inte 

är proportionerlig till de begränsade empiriska resultaten för att blandat boende leder inkludering, 

gemenskap och hållbarhet, som är de önskvärda effekterna.  

Hon refererar också till Randolphs studie på de australienska satsningar som gjorts på blandat 

boende. Resultatet har visat att resurssvaga områden där hyresrättslägenheter är dominerande, 

tenderar att vara mer kritiskt inställda till ökad blandning av upplåtelseformer som skulle betyda 

att andra typer av hushåll kom till området. Detta förtydligar problematiken med att blandad 

fysisk struktur inte automatiskt omformar de sociala aspekterna och resulterar i en blandad 

befolkning i området  

Kritik som också förekommit i samband med utvärdering av program som innefattar blandar 

boende är att politiken främst fokuserar på de resurssvaga områdena, vilket istället kan ge motsatt 

effekt och leda till fortsatt ökande stigmatisering och polarisering av de utsatta områdena.  

Att använda nybyggnation som metod i fysisk för att motverka segregation visar också på 

begränsningar i sina effekter, på grund av dess enorma tidskrävning innan det är färdigställt, från 

plan till praktik. Det krävs också att det sker i högre omfattning än vad som tidigare skett på 

2000-talet, för att det faktiskt ska bli en påtaglig förändring med blandat boende i åtanke. En 

ytterligare svårighet med nyproducering är att nyproducerade bostäder i stora drag är mycket 

kostsamma att framställa. Därmed förekommer en inbyggd svårighet i att skapa en blandning i ett 

helt nytt bostadsområde, eftersom det är svårt att variera bostadskostnaderna så att även 

resurssvaga hushåll kan ha råd att bosätta sig i området (Gordon, 2014). 
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Trollhättan är en stad som har fått följder av miljonprogramsbostäder som idag inte är helt enkla 

att hantera, och som har skapat stor segregation både etniskt och socioekonomiskt. 

Förr i tiden så ansågs miljonprogrammen som någon positivt då tanken med miljonprogram var 

att bygga billiga och funktionella bostäder då det rådde en viss bostadskris i Sverige. Under tiden 

som byggandet av miljonprogrammen runt om i Sverige var igång, 1965-1975, sågs det som en 

kulmen på en modernistisk planering. Men relativt snabbt byttes den positiva bilden ut mot en 

mer negativ. En förklaring till den negativa bilden av miljonprogrammets bostadsområden kom 

med tiden då de började bebos av människor med lägre förvärvsgrad och inkomst, sämre hälsa, 

och med större behov av socialhjälp än den genomsnittlige medborgaren. Den negativa bilden 

förstärktes ytterligare i samband med koncentrationen av utrikesfödda till dessa områden. 

Segregering av boende efter socioekonomisk status har gett konsekvensen att områden med en 

överrepresentation av boende som är socialt och ekonomiskt resurssvaga, blivit stämplade som 

problemområden eller som ett utsatt område. Miljonprogrammets bostadsområden blev alltså ett 

samhällsproblem (Gustavsson och Håkansson, 2012). 

 

En vanlig uppfattning är att det flesta bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet 

liknar varandra i fysikutformning. Men detta har dock ifrågasatts av olika forskare. Oftast är 

bostäderna i storstadsförorter sparsamt utsmyckade och stora, höga, massproducerade byggnader. 

I andra städer så hittar man miljonprogramsområden som byggs i en mer småskalig karaktär. 

Vidare har man efter den tidens ideal separerat gång och biltrafik. Detta har gjort att den fysiska 

struktur och rumslig uppdelning har påverkat människors dagliga livsmönster och har därför 

försvårat möjligheterna till vardaglig social interaktion (Gustavsson och Håkansson, 2012). 

 

En kommun som Trollhättan har som mål att 2030 växa i antal invånare från nuvarande 58 000 

till 70 000 invånare. Detta kräver att man bygger en mängd nya bostäder och hela 6000 nya 

lägenheter antas behövas (Olsson, 2016) Men för att göra denna vision till verklighet så hänger 

stora delar på hur väl kommunen kan “konkurrera som attraktiv boendekommun”. Man vill alltså 

bygga högkvalitativa bostäder i vackra och ofta ostörda miljöer, detta kan samtidigt innebära 

vissa sociala risker. Den mest uppenbara risken är att de nya bostäderna är anpassade för 
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människor med god ekonomi. Vad gäller staden i helhet så finns det en risk att man bidrar till en 

redan existerande boendesegregation genom att bostadsmarknadens geografiska och 

socioekonomiska barriärer blir förstärkta. Segregationsfrågan är i allra högsta grad avgörande när 

det kommer till olika sociala värden såsom sammanhållning och rättvisa. Ofta när man talar om 

en segregerad stad med rumslig åtskillnad av olika befolkningskategorier så riskerar de olika 

klyftorna mellan människor att förstärkas, vilket kan leda till att förutsättningarna för hållbar 

utveckling kan kommas att försvagas. Ofta så handlar segregationsfrågor om social hållbarhet, 

men man bör även se på den ekonomiska aspekten (Regeringens skrivelse, 2003/2004). 

I översiktsplanen Översiktsplan 2013: Plats för framtiden så har man i Trollhättan valt att 

fokusera sig på 10 viktiga principer för byggnation och stadsutveckling. Man vill ge en bild av 

hur Trollhättan skulle utvecklas i framtiden. Man pratar om hur man vill fokusera på förtätning 

och utveckling av befintlig bebyggelse, Trollhättan vill ha mer samma i de centrala delarna av 

staden. Mer boende, mer affärer, mer verksamheter och mer folkliv, med fokus på att göra 

befintlig bebyggelse mer grön, såsom väggar, alléer eller tak. En annan viktig princip som 

Trollhättan tog upp i planen var att vill komplettera den befintliga bebyggelsen med fokus på 

blandstaden. För att möjliggöra boendekarriär och få en mer blandad sammansättning av boende 

inom området så vill man se mer radhus och villor i miljonprogramsområden precis som man vill 

se fler lägenheter i sina villaområden. Det ska till exempel inte vara en anledning att lämna sitt 

bostadsområde bara för att man har startat en familj eller att man som pensionär inte orkar hålla 

ordning i sin trädgård. En av dem kanske mest viktigt principerna i denna översiktsplan är att 

koppla samman Trollhättans stad. Man menar att staden idag är uppdelad, på grund av bland 

annat fysiska barriärer såsom E45 och älven som skär genom staden, detta gör att det finns endast 

några fåtal punkter där dessa kan överbryggas. Men med hjälp av bra gång- och cykelvägar och 

med platser som lockar till sig folk från olika delar av staden så ska staden kunna kopplas tätare 

samman. I och med att Trollhättan har som mål att öka till 70 000 invånare på ett hållbart sätt så 

krävs det att göra det utan att varje ny person har med sig en bil. Man vill att folk ska gå mer, 

cykla mer och åka mer kollektivt för att den förväntade trafikökning ska kunna hanteras. För att 

detta ska kunna bli till verklighet så måste man bygga mer så att det blir enklare att välja bort 

bilen. Trygghetsaspekten är också något som Trollhättan jobbar med, man vill i planen göra gator 
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och gång miljöer mer trygga, trivsamma och framkomliga. Gatan är inte bara en plats för 

transport, utan även en livskraft för ett levande folkliv. Det är på gatan en stor del av vår 

integration händer mellan varandra, och en viktigt del av vår livsmiljö och vardagsliv. Precis 

därför måste den bli mer anpassad för människorna som använder den (Översiktsplan 2013: Plats 

för framtiden).  

 

4. Metod 

  4.1 Urval  

Metoden som analyseras är kvalitativ datainsamling, och en intervju gjordes med två personer 

som jobbar på kommun i Trollhättans stad, där den ena var integrationsstrateg och den andra 

folkhälsostrateg. Trollhättans stad kontaktades via mail och sedan blev intervjupersonerna vidare 

kopplade till dessa två personer där ett möte bokades in i Trollhättan. Anledningar till varför just 

Trollhättans stad är aktuellt för analysering är för att Trollhättan är en av dem mest segregerade 

städerna i Sverige och är därför ett bra exempel för att kunna se vad som orsakar städers 

segregationsproblem, det är därför att göra en intervju med dem. Detta för att få bättre vetenskap 

av folk som är experter på sina områden och som dagligen jobbar med frågor kring segregation 

och framför allt hur Trollhättans problem med segregation hanteras. Det är lämpligt att använda 

en intervju istället för att till exempel göra en enkät då en enkät skulle vara svårt att få så 

djupgående svar på, då en enkät ofta består av ja eller nej frågor, eller så svarar man på en skala 

från 1-10.  

 

  4.2 Metodval 

I och med att båda respondenterna var mycket medvetna om problemen som fanns i Trollhättan 

så kunde de ha en mer faktabaserad teori om varför situation är som den är i Trollhättan, och om 

det fanns problem eller inte. En anledning till att kvalitativ metod användes var för att få mer 

djupgående svar, till exempel så användes följdfrågor som gav djupare förståelse av dem frågorna 

som ställdes.  
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Kvalitativa intervjuer går att skiljas på mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer, men 

också som standardiserade och ostandardiserade intervjuer. Med strukturerad intervju menas 

själva utformningen och uppbyggnaden av intervjufrågorna. Målet är att en strukturerad intervju 

ska behålla höga nivåer av reliabilitet och vara möjlig för andra att upprepa i framtiden. Den 

ostrukturerade intervjun skiljer sig på de sättet att den vill understryka varje enskild respondents 

validitet, alltså att respondenten får berätta sin egna historia och kontrollera flödet av 

konversationen. 

Standardisering handlar om hur respondenten ges möjlighet och utrymme att svara på de frågor 

som ställs. Slutna svar riktar sig mer åt det kvantitativa hållet och är lättare att jämföra med andra 

intervjuer gjorda med samma frågor, medan öppna svar ger mer djupgående information och 

riktar sig mot den kvalitativa intervjumetoden (David & Sutton, 2016). Intervjun gjord med 

respondenterna skulle i detta fall beskrivas som en ostrukturerad intervju som innebar att de två 

fick tala fritt utifrån de frågor som förberetts inför intervjun.  

 

 

I analysen är frågeställningarna i fokus och utifrån dem tas det fram olika frågor som passar in att 

ställa till respondenterna och som då ska kunna hjälpa till att besvara frågeställningar. Analysen 

valdes även att avgränsas till just Trollhättan då det skulle krävas betydligt mer forskningsarbete 

för att kunna intervjua fler personer inom kommunen samt andra kommuner för att kunna 

jämföra kommuner sinsemellan. 

 

  4.3 Metodkritik 

Det är viktigt att vara kritisk till vilken form av vetenskap som används i metoden för att svara på 

frågeställningar. Kollar man på hur intervjurespondenterna så kan de välja att beskriva just sin 

bild av hur Trollhättan ser ut, istället för att ge den bild som allmänheten ser. Det kan därför vara 

bra att göra fler intervjuer mer folk som har en annan insyn i Trollhättans segregationsproblem, 

till exempel en journalist. Man skulle även kunna intervjua och jämföra med andra kommuner än 

just Trollhättan för att se varför just Trollhättan har så stora problem med segregation jämfört 
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med andra kommuner med jämlikt antal invånare, detta för att få en ännu djupare insikt av varför 

det funkar bättre i vissa kommuner än vissa andra, även vilka åtgärder som kan användas för att 

förbättra segregationsproblemen som finns. Trots att kvalitativa metoder ofta strävar att 

åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta, alltså hur en viss livssituation i sin helhet 

gestaltar sig, så finns det även nackdelar med det också, till exempel att detta datainsamlingssätt 

omfattar mindre populationer än vid kvantitativa undersökningar (Nationalencyklopedin, 

kvalitativ metod, 2015) 

 

5. Resultat 

  5.1 Fysisk planering 

Resultatet av intervjun med Peter Göthblad, folkhälsostrateg på Trollhättan kommun, och 

Katarina Nyman, integrationsstrateg på Trollhättan kommun skapade en bild av vad Trollhättan 

gör för att motverka segregationen i kommunen. Med fysisk planering och de fysiska aspekterna i 

huvudtanke blev det klart vad Trollhättan kommun jobbar för. Frågorna ställda var designade för 

att ge ett resultat på frågan “vad gör Trollhättan kommun för att minska segregationen utifrån en 

fysisk aspekt”. 

Resultaten löd att Trollhättan kommun ska satsa på blandade bostäder i de utsatta områdena 

Lextorp, Kronogården och Sylte. Detta för att skapa alternativ till boende i områdena som just nu 

är dominerade av lägenhetshus (Miljonprogrammet, se s11). Anledningen till detta är att man vill 

uppmana familjer att stanna i områdena efter att man skaffat större familj eller förbättrat sin 

ekonomiska status. Tanken är att familjer som höjt sin ekonomiska status inte ska fly de 

resurssvaga områdena, utan stanna kvar och därmed höja levnadsstandarden i områdena. Men 

man vill även blanda bostäder i områden som är bosatta av folk som är höginkomsttagare såsom 

Strömslund, Egnahem och Sandhem för att locka andra grupper i samhället då dessa områden 

idag nästan bara består av villor och radhus eller nya och dyra bostadsrättslägenheter. 

Nyproduktionen av blandade bostäder ska till stor del bestå av radhus och parhus. Både Nyman 

och Göthblad menar att segregationen i Trollhättan beror på socioekonomiska orsaker, och inte 

på etnicitet och att det därför är viktigt att höja levnadsstandarden i områdena för att bli av med 

stigmatiseringen av att vara problemområden. De uppmanar också att företag flyttar ut sina 
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lokaler som de arbetar i ut till dessa områden. Framförallt de kommunala byggföretagen som äger 

fastigheter och bygger nya projekt i området. Anledningen till detta är dels att man vill få ut 

företag i de stigmatiserade områdena så att vardagslivet också händer där ute. 

 

  5.2 Offentliga rummet 

Vidare förklarar de båda att mötesplatser i kommunen ska förbättras och utvecklas. Detta i form 

av ungdomsgårdar, föreningsliv och andra typer av aktiviteter i det offentliga rummet. 

 

 

 

  5.3 Fysiska barriärer 

E45an och älven är två stora fysiska barriärer som sätter stor prägel på Trollhättans 

segregationsproblem. Både Nyman och Göthblad förklarar att på grund av de fysiska barriärerna 

så minskar möjligheten till integration mellan människor på vardaglig nivå, man måste i stort sett 

ha tillgång bil för att kunna ta sig till andra stadsdelar eller använda sig av den kollektiva trafiken. 

därför måste man förbättra möjligheten för folk att röra sig till fots eller med cykel till olika 

områden som ligger på andra sidan av dessa barriärer för att olika människor ska kunna integreras 

med varandra.  

 

6 Diskussion  

Ser man på den dagliga segregation och vad för problem som finns med den så är det många 

forskare som menar på att den socioekonomiska aspekten är den viktigaste, speciellt i fråga om 

bostadssegregation. Så vilka lösningar har tagits upp i denna analys om hur man anpassar 

områden och bostäder så att människor med olika socioekonomiska villkor kan bo tillsammans? 

Som nämnt menar Harrysson, Musterd och Andersson (se s7,s8) på att blandade bostäder är en 

möjlig lösning och något som påverkar oss människor positivt. Medan kulturgeografen Lee 

menar på att blandade bostäder kan leda till gentrifiering. även Randolphs studie som visar på hur 

Australienska satsningar på blandat boende inte fått dem effekter som man först hoppats på. Men 

trots att dessa människor har olika åsikter angående blandade bostäder så har Trollhättans 
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kommuns valt att satsa på det, både i sin Översiktsplan Plats för framtiden samt att 

respondenterna på Trollhättans kommun talade positivt för en sådan plan. Men det är även viktigt 

att komma ihåg att fysisk planering är en långsiktigt lösning och precis som miljonprogrammet så 

bör man inte förhasta sig i sina beslut då följderna kan komma att bli helt emot de ursprungliga 

intentioner som funnits. Men huruvida den fysiska planeringen har påverkat Trollhättan är ytterst 

uppenbar i form av tidigare byggnationer såsom miljonprogram och villaområden att det har hjälp 

till att skapa förutsättningar för staden att bli segregerad. På grund av den fysiska planeringen så 

har den socioekonomiska aspekten satt sina spår och tvingat folk med lägre ekonomisk status att 

bosätta sig i mindre attraktiva områden och som idag ofta ses som stigmatiserade. Men de 

nuvarande planerna att bygga blandade bostadsområden i Trollhättan är ett försök att fysiskt 

påverka segregationen till det positiva, trots dessa försök så finns det sociala verkningar såsom 

människors förflyttningsmönster och valmöjligheter som också påverkar segregationen. Det är 

därför inte är så enkelt att bara variera områden med olika bostäder utan folk kommer ändå att 

bestämma själva utifrån vad dem tycker passar dem bäst. Så om detta är ett fysiskt 

planeringsproblem eller socialt problem är svårt att sätta svar på men att den socioekonomiska 

aspekten är högt ansvarig till vart folk bor idag är ytterst bevisad.  

 

Om man kollar på vad Trollhättan gör mer för att motverka de mest segregerade områdena i 

staden så vill man knyta ihop staden bättre i form av cykel och gångstråk, mötesplatser för alla 

samt att man vill motverka dem fysiska barriärerna som finns med hjälp av broar och andra 

former av passager. Detta ska då hjälpa människor att integrera med andra människor från olika 

delar av staden.  

 

  6.1 Slutstats 

Så trots att den socioekonomiska aspekten har stor betydelse för segregationen i Trollhättan så är 

det viktigt att komma ihåg att sociala aspekter såsom förflyttningsmönster också påverkar. Även 

hur fysiska planering övertid kan sätta stor prägel på hur områden blir segregerade är något som 

måste vägas in och tänkas på vid planering av nya byggnader och bostadsområden. Vad 

Trollhättan gör som kommun för att minska segregationen är att bygga blandade bostäder, knyta 
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ihop staden, förbättra kollektivtrafiken och anpassa staden för alla. Allt detta vägs in för att 

Trollhättan ska kunna bli en mindre segregerad stad i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Källförteckning: 

 

Internetkällor: 

 

Azam. A (2012). Boendeform och Segregation, En undersökning om relationen mellan politiska 

ambitioner, planering och forskning. Blekinge Tekniska Högskola. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:833442/FULLTEXT01.pdf  

 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:833442/FULLTEXT01.pdf


19 
 

Boverket (2010), Socialt hållbar stadsutveckling - en kunskapsöversikt [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/socialt-hallbar-stadsutvecklin

g.pdf [2018-05-21] 

 

Franchell. G (2017), Blandade bostäder i Uppsala - En studie om den socioekonomiska 

segregationen i Uppsala. Uppsala Universitet  

://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178061/FULLTEXT01.pdf  

 

Gordon, A. (2014), Blandat boende - Ett rådande ideal och strategi inom svensk 

översiktsplanering? Blekinge Tekniska Högskola  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:829251/FULLTEXT01.pdf  

 

Gustavsson. E, Håkansson. J. (2012), Vilken image har miljonprogrammets bostadsområden i 

medelstora städer? Högskolan Dalarna. 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:558124/FULLTEXT01.pdf  

 

Innovatum. (u.å), Nohabs historia och industriella kulturarv. Tillgänglig: 

https://www.innovatum.se/wp-content/uploads/2014/05/kortnohabhistorik.pdf [2018-05-29] 

 

Innovatum. (u.å), Volvo Aero, Flygmotor Trollhättan. Tillgänglig 

https://www.innovatum.se/wp-content/uploads/2014/06/flygmotortillverkning-i-trollhattan.pdf 

[2018-05-29] 

 

Kommunstyrelsen Trollhättans Stad (2010). Bo i Trollhättan-Trollhättans Stads program för 

bostadsförsörjning 2010, Tillgänglig: 

http://www.trollhattan.se/Startsida/Bygga-och-bo/Bostader-och-tomter/Bostadsforsorjning/Bo-iT

rollhattan/ [2018-05-16] 

 

Kommunstyrelsen Trollhättan Stad (2013). Översiktsplan - Plats för Framtiden. Tillgänglig:  

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/socialt-hallbar-stadsutveckling.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/socialt-hallbar-stadsutveckling.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178061/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:829251/FULLTEXT01.pdf
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:558124/FULLTEXT01.pdf
https://www.innovatum.se/wp-content/uploads/2014/05/kortnohabhistorik.pdf
https://www.innovatum.se/wp-content/uploads/2014/06/flygmotortillverkning-i-trollhattan.pdf
http://www.trollhattan.se/Startsida/Bygga-och-bo/Bostader-och-tomter/Bostadsforsorjning/Bo-iTrollhattan/
http://www.trollhattan.se/Startsida/Bygga-och-bo/Bostader-och-tomter/Bostadsforsorjning/Bo-iTrollhattan/


20 
 

https://www.trollhattan.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplaner/a

ntagna-oversiktsplaner/oversiktsplan-2013-plats-for-framtiden/10-principer-for-byggnation-och-s

tadsutveckling/ [2018-05-16] 

 

Maklarstatistik, (2018), Bostadspriser Göteborg, Tillgänglig: 

https://www.maklarstatistik.se/omrade/riket/vastra-gotalands-lan/goteborg/ [2018-05-29] 

 

Maklarstatistik, (2018) Bostadspriser Trollhättan. Tillgänglig: 

https://www.maklarstatistik.se/omrade/riket/vastra-gotalands-lan/trollhattan/ [2018-05-29] 

 

Nationalensykolpedin, (u.å), Boendesegregation, Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/boendesegregation [2018-05-24]  

 

Nationalensykolpedin, (u.å) Gentrifiering, Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gentrifiering [2018-05-24]  

 

Nationalencyklopedin, (u.å) kvalitativ metod, Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod [2015-03-06]  

 

Nationalensykolpedin, (u.å) Segregation, Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/segregation [2018-05-24] 

 

Olsson. Y, (2016), Så snabbt växer Trollhättan. Tillgänglig: 

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/s%C3%A5-snabbt-v%C3%A4xer-trollh%C3%A

4ttan-1.1247956 [2018-05-29] 

Regeringskansliet, (2014), En svensk strategi för hållbar utveckling- ekonomisk, social och 

miljömässig. Tillgänglig: 

https://www.regeringen.se/contentassets/63e668addc0d42e18d9c7de7fdc6f2db/en-svensk-strateg

i-for-hallbar-utveckling [2018-05-20] 

https://www.trollhattan.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplaner/antagna-oversiktsplaner/oversiktsplan-2013-plats-for-framtiden/10-principer-for-byggnation-och-stadsutveckling/
https://www.trollhattan.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplaner/antagna-oversiktsplaner/oversiktsplan-2013-plats-for-framtiden/10-principer-for-byggnation-och-stadsutveckling/
https://www.trollhattan.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplaner/antagna-oversiktsplaner/oversiktsplan-2013-plats-for-framtiden/10-principer-for-byggnation-och-stadsutveckling/
https://www.maklarstatistik.se/omrade/riket/vastra-gotalands-lan/goteborg/
https://www.maklarstatistik.se/omrade/riket/vastra-gotalands-lan/trollhattan/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/boendesegregation
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gentrifiering
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/segregation
http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/s%C3%A5-snabbt-v%C3%A4xer-trollh%C3%A4ttan-1.1247956
http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/s%C3%A5-snabbt-v%C3%A4xer-trollh%C3%A4ttan-1.1247956
https://www.regeringen.se/contentassets/63e668addc0d42e18d9c7de7fdc6f2db/en-svensk-strategi-for-hallbar-utveckling
https://www.regeringen.se/contentassets/63e668addc0d42e18d9c7de7fdc6f2db/en-svensk-strategi-for-hallbar-utveckling


21 
 

 

Rabe. M, (2011), Saab Automobile, tidslinje. Teknikensvarld. Tillgänglig: 

http://teknikensvarld.se/saab-1946-2011-historien-och-bilderna-121615/ [2018-05-29] 

 

Sundling. J, Halth. G. (2016). Segregationen Ökar i 209 Kommuner. Dagens Samhälle- 

Tillgänglig: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/segregationen-oekar-i-209-kommuner-24868 

[2018-05-29]  

 

 

Tryckta Källor: 

Andersson, R., Bråmå, Å., Hogdal, J. (2009). Fattiga och Rika – Segregerad Stad. Flyttningar 

och segregationens dynamik i Göteborg 1990 – 2006. Göteborgs stad.  

 

Matthew, David & Sutton, Carole D. (2016) Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur. 

 

Statistiska centralbyrån (2008). Integration-en beskrivning av läget i Sverige (Rapport 1). 

SCB-tryck, Örebro. 

 

Holgersson, Helena. (2011), Icke-medborgarskapets urbana geografi. Göteborg: Glänta 

Produktion,.  

 

Holgersson, Helena. Thörn, Catharina. Thörn, Håkan. Wahlström, Mattias. red (2010) Göteborg 

utforskat-studier av en stad i förändring. Glänta produktion.  

 

http://teknikensvarld.se/saab-1946-2011-historien-och-bilderna-121615/
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/segregationen-oekar-i-209-kommuner-24868

