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Abstract 

Purpose: Segregation has become an important issue for the municipalities in Sweden 

in the recent years. The uneven distribution of people depends mainly on social and 

economic reasons, which creates the so-called housing segregation. With a view to 

sustainable development, the municipalities are constantly trying to promote integration 

through various initiatives, then physical planning is one of the tools used. This is done 

at different levels and overview planning here is of interest as it covers the entire 

municipality's area and shows how different areas should be developed. How the 

municipalities try to control the overview planning to counter segregation is the 

question that the study is about. Furthermore, the aim of this study is to analyse whether 

the overview plan is a good tool for achieving a multicultural society. 

Method: The study is conducted as a comparative case study between Ronneby, Nässjö 

and Vellinge municipality. The statistics for all three municipalities were collected and 

presented in the form of a table. By focusing more on Nässjö municipality more 

statistics were presented for the urban area Nässjö and the area Runneryd. A semi-

structured interview with the community planning office in Nässjö municipality was 

also conducted. The overview plans for all three municipalities were analysed based on 

the socio-economic class. 

Findings: Planning department in a municipality places overview plans for the 

municipality and there one can emphasize integration as a goal within long-term 

sustainability vision, through e.g. to mix accommodation and activities. However, the 

possibilities for the municipality are limited to steering towards this goal as it does not 

have all the tools to achieve the goal. In addition, there are other stakeholders who can 

also influence the situation, but they may not prioritize integration into its efforts. To 

counter segregation, it turns out that one needs to handle different aspects, physical and 

non-physical. The first is the part that can be controlled by physical planning. However, 

this can counteract housing segregation. The other, that is, the non-physical aspect, is 

more difficult to handle and needs constant work with, for instance, social 

organizations. 

Implications: Mixed-income housing and mixed urban function is a good solution to 

housing segregation, but the overview plan itself has problems because of its 

dependence on private stakeholders, therefore cooperation of all participating parties in 

the municipality is required. 

Limitations: In this paper, national planning, regional planning and detailed planning 

are delimited, but only planning at a general level is examined. We mainly study small 

municipalities and do not treat the big cities. The study is limited to housing segregation 

within the socio-economic perspective and does not concern other aspects. The role of 

politics is not presented in this paper either. 

Keywords: Overview planning, housing segregation, integration, housing and 

functional mix. 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Segregation har blivit aktuellt för kommunerna i Sverige under de senaste åren. 

Den ojämna fördelningen av människor beror främst bland annat på sociala och 

ekonomiska anledningar, vilket skapar den så kallade boendesegregation. Med tanke på 

hållbar utveckling försöker kommunerna ständigt att främja integration genom olika 

satsningar, fysisk planering är då ett av de verktygen som används. Detta sker på olika 

nivåer och översiktsplanering är här av särskilt intresse då den täcker hela kommunens 

yta och visar hur olika områden ska utvecklas. Hur kommunerna försöker att styra 

översiktsplaneringen för att motverka segregation är den frågan som studien handlar 

om. Vidare är målet med denna studie är analysera om översiktsplan är ett bra verktyg 

för att uppnå ett mångkulturellt samhälle. 

Metod: Studien genomförs som en jämförande fallstudie mellan Ronneby, Nässjö och 

Vellinge kommun. Statistiken för alla tre kommuner samlas och presenteras i form av 

en tabell. Extra fokus ligger på Nässjö kommun då mer statistik presenteras för tätorten 

Nässjö och området Runneryd. En semistrukturerad intervju med 

samhällsplaneringskontoret i Nässjö kommun har också genomförts. Översiktsplanerna 

för alla tre kommuner analyseras utifrån den socioekonomiska klassen. 

Resultat: Planeringsavdelning i en kommun lägger översiktsplaner för kommunen och 

där kan man betona integration som ett mål inom långsiktig hållbarhet vision, genom 

t.ex. att blanda boende och verksamheter. Däremot begränsas möjligheterna för 

kommunen att styra mot detta mål då den inte har alla verktyg för att uppnå målet. 

Dessutom finns det andra intressenter som kan också påverka situationen men de 

kanske inte prioriterar integration i dess insatser. För att motverka segregation visar sig 

att man behöver hantera olika aspekter, fysiska och icke-fysiska. Det första är den delen 

som går att styra med fysiskplanering. Dock kan detta särskilt motverka 

boendesegregation. Det andra, alltså den icke-fysiska aspekten, är svårare att hantera 

och behöver ständigt arbete med bl.a. sociala organisationer. 

Konsekvenser: Blandat boende och funktionsblandning är en bra lösning till 

boendesegregation. Dock har översiktsplanen i sig vissa förhinder eftersom den är 

beroende på intressenter. Därför krävs samarbete mellan alla medverkande parter i 

kommunen. 

Begränsningar: I denna uppsats avgränsas national planering, regional planering och 

detaljplanering, utan bara planering på översiktlig nivå undersöks. Vi studerar främst 

små kommuner och behandlar inte storstäderna. Studien begränsas till 

boendesegregation inom det socioekonomiska perspektivet och berör inte andra 

aspekter för. Politikens roll framförs inte i denna uppsats heller. 

Nyckelord: Översiktsplanering, boendesegregation, integration, boende och 

funktionsblandning.
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1 Inledning 
Segregation har blivit en aktuell fråga för mindre regioner och kommuner i Sverige. 

Den ojämna fördelningen beror bland annat på socioekonomiska anledningar, vilket 

skapar boendesegregation. Med tanke på hållbar utveckling försöker kommunerna 

ständigt att främja integration genom olika satsningar, fysisk planering är då ett av de 

verktygen som används. 

1.1 Bakgrund 
Det samhälle vi lever i är i ständig förändring. Förändringarna sker till en del spontant, 

till en del genom planerade åtgärder i form av fysisk planering. Samhällsplanering 

beskriver hur samhällets förändring hanteras och utvecklas i fysiskt avseende 

(Boverket, 2015). Ett av de 16 svenska miljömålen är att uppnå god bebyggd miljö. 

Regeringen har fastställt tio preciseringar för detta miljömål och innehåller bl.a. hållbar 

bebyggelsestruktur, hållbar samhällsplanering och god vardagsmiljö (Sveriges 

miljömål, 1999a). 

Alla kommuner i Sverige har som mål att uppnå hållbarhet i staden. Den hållbara staden 

påverkas av tre faktorer som det står i cirkeln nedan: ekonomisk, ekologisk och social 

(se Figur 1). Den sista faktorn förgrenar sig i flera punkter: stad för alla och mångfald, 

samt funktionsblandning och offentliga rum. Alla dessa punkter ska studeras för att 

uppnå integration i kommunerna (Bokalders & Block, 2009). För att säkerställa att 

miljömålet, god bebyggd miljö, kommer att uppnås och tillämpas i verkligheten måste 

det finnas verktyg och planer som styr och genomför det här. Om kommunal 

översiktsplanering utvecklas kan den bli ett avgörande verktyg för flera delar inom God 

bebyggd miljö (Sveriges miljömål, 1999b).  

Fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas 

ur ett hållbart perspektiv. Enligt PBL genomförs fysisk planeringen med hjälp av: 

översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan (Boverket, 2016). I studien ligger 

fokus på översiktsplan nivå eftersom den syftar till att olika förändringar i den fysiska 

miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt och bidra till en god miljö och hållbar 

utveckling. Vanligtvis omfattar den hela kommunens yta men kan göras mer detaljerad 

för tätorter och andra delområden. I översiktsplanen brukar kommunen redovisa 

övergripande användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta 

hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för hållbar 

utveckling i kommunen (Boverket, 2016; 2018). 
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Figur 1. HK:s värderos och dess uppdelningar av hållbar 

utveckling i olika nivåer (Bokalders & Block, 2009) 

1.2 Problembeskrivning 
Målet om att uppnå ett hållbart samhälle hotas av ökad polarisering och ojämn 

befolkningsfördelning i olika städer och regioner. Denna gruppering avbildas som 

boendesegregation, vilket gör att segregation problematiken blir aktuellt för 

samhällsplanering (Boverket, 2017). Problemet noterades tydligt vid 

miljonprogramsområdens slutskede i mitten av 1970-talet (Andersson, Bråmå & 

Holmqvist, 2010, s.  237). Många kommuner och regioner har tagit hänsyn till 

segregation som ett växande problem i översiktsplanering och söker ständigt nya 

strategier och metoder för långsiktig hållbarhet då nuvarande strategier och 

arbetsmetoder inte är tillräckligt utvecklade för att lösa dessa utmaningar (Nyström, 

2012). I nutiden är segregationen påtaglig även i mindre kommuner (Sundling och 

Halth 2016). 
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Sambandet mellan segregation och samhällsplanering och hur de påverkar varandra är 

en intressant fråga för regeringens arbete för ett jämlikt samhälle. Därför behövs 

forskning inom fysisk planering för att positivt utveckla bostadsområden med utbrett 

utanförskap. Boverket har fått uppdrag att utforska segregations utsatta områden 

(Boverket, 2017). Dess satsningar har som mål att skapa socioekonomiskt hållbara 

boendemiljöer särskilt i utsatta områden. Plan och bygglagen har också tagit hänsyn till 

integrations betydelse och har syfte att planera så att segregation motverkas och social 

hållbarhet uppnås (PBL, kap.2,.3). 

Skillnader i bl.a. ekonomiska status, klass, kön och etnicitet leder ofta till obalans i 

befolkningsfördelning mellan städerna. Detta förstärks genom omflyttningar av vissa 

människor till/från områden. Sociala och psykologiska faktorer såsom bl.a. 

samhörighet och trygghet spelar stor roll i detta då ofta människor väljer att bo 

segregerat. Dessutom kan andra faktorer leda till att människor hamnar i ett område där 

andra människor av samma ekonomiska och sociala bakgrund bor i. Den 

socioekonomiska aspekten har kanske den största påverkan på situationen då man ofta 

väljer bostad och bostadsområde beroende på socioekonomiska status. I detta 

sammanhang pratar man om bostadssegregation (Azam, 2012). 

Kommunernas arbete för detta mål beror mest på hur hållbarheten tolkas inom fysisk 

planering, vilket ofta utgår från Brundtland rapportens definition av hållbarhet. 

Definitionen innehåller tre aspekter: den ekologiska, ekonomiska och sociala. Den 

senare aspekten är ofta underrepresenterad inom hållbar utveckling (Partridge 2005; 

McKenzie 2004:7). Kommunernas planering sker på tre olika nivåer: översiktlig, 

detaljerad och områdesbestämmelser. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och 

visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas (Boverket, 2017). 

Därför kan det vara av intresse att undersöka just denna nivå av planering. 

I Nässjö kommun ökar antalet invandrare från olika länder, vilket medför risk för 

boendesegregation då möjligheten för de nya invånarna att välja ett bostadsområde 

begränsas av t.ex. språk och ekonomiskt tillstånd. Runneryd är ett segregation-utsatt 

område med över hälften av befolkningen födda utomlands (SCB, 2015). Segregationen 

har blivit större de senaste 20 åren vilket gör att Runneryd är den mest segregerade 

stadsdelen på Höglandet (Cassel, 2015). Nässjö kommunen försöker, såsom alla 

kommuner i Sverige, styra situationen genom översiktsplanering. Sammanfattningsvis 

kan man säga, rent teoretiskt, att översiktsplanen är ett betydande verktyg för 

kommunen att motverka socioekonomisk boendesegregation. På vilket sätt, eller till 

vilken grad kan översiktsplanering påverka segregationen är den frågan som denna 

studie undersöker. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att uppnå ett mångkulturellt samhälle för ett segregerat område genom att 

formulera översiktsplanen. Syftet är att undersöka om översiktsplanering är en lämplig 

metod inom fysisk planering för att motverka segregation. 

Frågeställningar: 

• Vilka faktorer påverkar översiktsplanen? 

• Vilka faktorer påverkar integrationen? 

• På vilket sätt påverkar översiktsplan integrationen? 
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1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats avgränsas national planering, regional planering och detaljplanering, 

och studeras bara planering på översiktlig nivå p.g.a. dess betydelse för den hållbara 

utvecklingen. Studien behandlar främst små kommuner och berör inte storstäderna där 

det finns mycket forskning kring det. Studien undersöker hur begreppet 

boendesegregation präglas av det socioekonomiska perspektivet och berör inte andra 

aspekter för hållbarhet. Alltså den avgränsar den ekologiska och ekonomiska aspekten, 

och studerar bara den sociala aspekten och i synnerhet gestaltnings perspektivet och 

dessa punkter som ingår under: stad för alla och mångfald, samt funktionsblandning 

och offentliga rum (se Figur 1) (Bokalders & Block, 2009). Politikens roll framförs inte 

i denna uppsats då ämnet blir för brett att undersökas fast det är en huvuddel och utgör 

grunden gentemot planeringsstrategier för kommunerna. 

1.5 Disposition 
I denna rapport beskrivs först metoderna som vi har gått tillväga för att uppnå 

rapportens syfte. Sedan kommer en vetenskaplig grund och förklaringsansats till det 

problem vi har valt att arbeta med och beskrivningen av de empiriska data som har 

samlats in i arbetet. Därefter kommer rapportens resultat och diskussion.
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2 Metod och genomförande 
Under detta kapitel beskrivs arbetets genomförande och arbetsgång. De fyra valda 

undersökningsmetoder redovisas nedan. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Datainsamlingen utgörs av en kvantitativ metod, statistik, och tre kvalitativa metoder, 

dokumentanalys, fallstudie och intervju. Dessa metoder komplimenterar varandra för 

att uppnå ett trovärdigt resultat. 

Dokumentanalys av tidigare teorier inom översiktsplanering har utförts. Utöver detta 

har en jämförelse av tre kommuners översiktsplaner analyserats. Kommunerna väljs av 

samma storlek och förutsättningar men med olika nivåer av integration. Hur “väl” eller 

“dåligt” är kommunerna integrerade bestäms utifrån socioekonomisk och gestaltnings 

aspekten inom social hållbarhet. De valda kommunerna är: Nässjö (medel), Ronneby 

(sämre), Vellinge (bättre) (Wixe, 2016). Statistik som hämtas är för de valda 

kommunernas befolkning och bostadsbestånd. Uppgifter om inkomst, ålder, etnicitet, 

sysselsättning, utbildningsnivå, och bostädernas upplåtelseform och boendeform är av 

särskilt intresse för att besvara frågeställningen. Dessa material analyseras och 

bearbetas för att visa fördelningen av dessa statistiker inom varje kommun. Nässjö 

kommun är rapportens fallstudie och en fördjupad analys har genomförts för ett 

segregerat område i denna kommun med hjälp av översiktsplan, fördjupade statistiska 

uppgifter och även intervjuer, som är sista metoden. Dessa intervjuer har genomförts 

med planerings- och integrationsenheten i Nässjö. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
• Vilka faktorer påverkar översiktsplanen? 

Denna fråga besvaras med hjälp av dokumentanalys av teorier och 

översiktsplaner samt intervju. Då studien genomförs på översiktsplaneringen 

nivå är det av ett stort intresse att undersöka vad tidigare studier och teorier 

säger om just fysisk planering som helhet och översiktsplanering speciellt. I 

intervjun kommer tjänstemän från samhällsplaneringskontoret att träffas för att 

få synpunkter om segregation och strategier som finns inom översiktsplanering 

för att motverka segregationen (se Figur 2). 

• Vilka faktorer påverkar integrationen? 

Statistik om invånarnas etniska bakgrund samt sociala och ekonomiska status 

hjälper till att få ett djupare förståelse till invånarnas gruppering i kommunerna. 

Intervjun med Nässjö lärcenter och integrationsenheten bidrar till att få 

professionella synpunkter om segregation och utreda vilka andra möjliga 

faktorer som leder till invånarnas fördelning i Nässjö kommun (se Figur 2). 

• På vilket sätt påverkar översiktsplan integrationen? 

Fallstudien är den praktiska delen som främst besvarar denna fråga. Frågan 

bygger på resultatet från den första och andra frågan och därmed bidrar 

metoderna ovan, alltså översiktsplan analys, intervjuer och statistik, med att 

besvara frågan. Fallstudien är en lämplig metod att besvara denna fråga eftersom 

det finns en hel del studier som påpekar fysiska planeringens påverkan på den 

sociala hållbarheten men det är mer intressant att kunna tillämpa och analysera 

denna påverkan i verkligheten och inte ha denna kunskap bara som teorier. I 
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fallstudien kommer ett redan befintligt område att studeras för att kunna dra 

erfarenheter för att motverka boendesegregation (se Figur 2). 

Koppling mellan frågeställning 1, 2 och 3 och metoder framställs av Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Ett flödesschema som visar studiens arbetsgång och 

sambandet mellan metod och frågeställningen.  

2.3 Litteraturstudie 
Litteratursökningen har mest skett via Google scholar eftersom man har då tillgång till 

vetenskapliga och akademiska webbkällor i fulltext i stor utsträckning. Primo, som är 

Jönköping högskolebibliotekets söktjänst, har också använts för att söka böcker och 

artiklar som biblioteket har tillgång till. Sökningen har baserats på frågeställningen och 

omfattade integration, översiktsplanering och socioekonomisk segregation som 

huvudsökord. Litteraturen som använts mest var forskningsrapporter och 

doktorsavhandlingar, i både digitala och tryckta form. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 

2.4.1 Dokumentanalys 
Olika typer av dokument, såsom vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter söks. 

Teorier inom segregation, fysisk planering och översiktsplanering samt andra som rör 

undersökningsområde analyseras och tolkas så att en tydlig bild på tidigare forskning 

skapas och ämnet belyses ur fler synvinklar (Patel & Davidson, 2011). Inte alla material 

som behövs är tillgängliga vilket kräver att de beställs av biblioteket eller köps i förväg 

innan analys skedet börjar, därför bör detta planeras i förhållande till tidsramen. 

I studien analyseras tre översiktsplaner för tre kommuner och jämförs med varandra. 

Anledningen till att fler kommuner har valts är att det hjälper att förstå kontextens 

betydelse samt dess påverkan på beteendet på ett djupare plan (Bryman, 2011). De tre 

kommuner som valdes är Ronneby, Nässjö och Vellinge utifrån graden av integrering i 

kommunen som helhet (se Figur 3). Kommunerna är graderade i en skala från sämre 

till bättre integrerade dvs. Ronneby (sämre), Nässjö (medel) och Vellinge (bättre) 
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(Wixe, 2016). De tre kommunerna väljs med ungefär samma förutsättningar vad gäller 

tätortsyta, folkmängd och antalet utrikesfödda invånare för att uppnå 

generaliserbarheten i resultatet (se Tabell 1) (SCB, 2017a, 2017b). Däremot skiljer sig 

integrations graden mellan dem så fokus kan ligga på faktorer som styr 

segregationsfrågan. 

Tabell 1. Kommunernas förutsättningar utifrån area, folkmängd och antalet 

utrikesfödda (SCB, 2017a, 2017b) 

Kommun Tätortsyta (km2) Folkmängd Utrikesfödda 

Ronneby 1 242 29 568 5 116 

Nässjö 988,5 31 178 5 686 

Vellinge 705,5 35 790 3 250 

 

 

Figur 3. Geografiskt läge för Vellinge, Nässjö och Ronneby 

2.4.2 Fallstudie: Nässjö kommun  
Enligt Patel och Davidson (2011) definieras fallstudien som en undersökning på en 

mindre avgränsad grupp. Det finns olika typer av fall t.ex. en individ, en grupp, en 

organisation eller en situation. Fallstudien används i de fall där processer och 

förändringar är av en stor vikt (Patel & Davidson, 2011). I vårt fall är det en situation 

som studeras inom ramen av kommuner och det är boendesegregation och dess 

minsknings process och åtgärder. I studien ligger fokus på Runneryd, ett segregerat 

område i Nässjö kommun, som undersöks närmare i syfte att analysera hur den byggda 

miljön ska utvecklas för att uppnå integrationen i området. Vilket är vårt mål. 
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2.4.3 Dokument statistik och register 
Kvantitativa information i form av siffervärde hämtas från statliga arkiv och Statistiska 

centralbyrån (SCB).  Dessa värden betraktas här som ”sanna” värden då de inte varierar 

slumpmässigt. Källkritik för denna metod innebär frågeställning om upphovsmannen, 

dvs. SCB, är objektiv vid uppförande av statistiken. SCB är certifierade enligt 

standarden ISO 20252 för marknads-, opinions- och samhällsundersökningar, vilket 

bekräftar att den uppfyller grundläggande kvalitetskrav vid framställning av statistik 

(SCB, 2017). Man bör, när man använder denna metod, ta hänsyn till undersöknings 

tidsplanering ifall material man letar efter inte är offentliga. De två faktorer, alltså 

problemställning och tidsramen, är avgörande för hur mycket material man behöver 

samla in (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.4 Intervju 
Frågeformulär, såsom intervjuer och enkäter, är en teknik för att samla information. 

Intervjun påverkas av frågornas grad av standardisering och strukturering. De här två 

faktorerna skapar olika former av intervjuer och därmed ger olika slags information 

(Lantz, 2007, s. 29). För Kvalitativa studier föredras öppna intervjuer där respondenten 

ges möjligheten att svara med sina egna ord och uttala sina egna tankar dvs. med låg 

grad av strukturering (Lantz, 2007). 

I vårt fall har semistrukturerade intervjuer använts eftersom det hjälper att upptäcka 

respondentens uppfattning om fenomenet segregation. Semistrukturerade intervjuer 

bygger på att forskaren gör en lista frågor över ett specifikt tema som sedan ställs till 

respondenten utan stor hänsyn till ordningen. Respondenten har stor frihet att utforma 

svaren (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Frågor i semistrukturerade intervjuer 

skapar diskussion kring ämnet och leder till följdfrågor som även kan ställas till 

respondenten om intervjuaren anser att det är intressant. Fokus log mest på 

huvudområdet vilket är boendesegregation och hur kommunen tolkar den, hur den kan 

motverkas genom översiktsplanering och vilka möjligheter och svårigheter finns i 

planeringen för att förbättra nya bostadsprojekt och redan befintliga bostadsområden. 
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2.5 Arbetsgång 

 

Figur 4. Arbetsgång presenteras i ordning 
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Litteraturstudie: Studien har påbörjats med att söka tidigare forskning som berör 

ämnet för att skapa en stabil grund för kommande delar såsom intervjuer och analyser, 

samt få bättre förståelse för ämnet och kunna jämföra med översiktsplanerna.  

Översiktsplans analys: Översiktsplanerna för de tre kommunerna har laddats ner från 

kommunerna webbsida. Analysen har utgått från de delar i översiktsplanen som berör 

boende och livsmiljöer. Specifika begrepp såsom integration, tillgänglighet, trygghet 

mm. har varit extra intressanta att undersöka för att få en uppfattning om kommunens 

definition för dessa begrepp och hur kommunen tänker uppnå dem. Citat från varje plan 

har använts för att styrka det som skrivs i rapporten.  

Statistik: Statistik som gäller boendessegregationsgrad i Vellinge, Ronneby och Nässjö 

kommun har hämtats genom kontakt med Charlotta Mellander och Sofia Wixe som 

skrev artikeln Integration - här är landets bästa och sämsta kommuner (Jönköping 

University, 2016). Beräkningarna som de gjorde har använts, tillsammans med 

översiktsplaner, för att analysera och jämföra situationen i de tre kommunerna. 

Fallstudie: Tjänstemännen i statistikavdelningen i Nässjö kommun kontaktades via 

mail och de plockade de önskade uppgifterna, som är 19 statistikfiler som gäller Nässjö 

kommun, Nässjö tätort och Runneryd/Egna hem, från MONA, SCB:s standardverktyg 

för tillgängliggörande av mikrodata. Sifferdata om befolkning och bostäder i Runneryd 

område har omvandlats till procent i förhållande till hela Nässjö tätorten, och i Nässjö 

tätorten i förhållande till hela kommunen.  

Intervju: Två intervjuer har genomförts. Inför intervjuerna har översiktsplan för Nässjö 

kommun och fördjupad översiktsplan pålästs så att intervjun kan utföras på bättre sätt 

och skapa diskussion. Intervjuer har även spelats in så att de kan lätt transkriberas och 

granskas i efterhand för att presentera bättre svar. Intervjumallen för både intervjuerna 

har skickats i förhand via mejl till dem som ska intervjuas så att de kan förbereda sig 

inför intervjun. 

Bearbetad karta: En karta för Runneryd området har skapats och bearbetats genom 

Nässjö kommuns digital karta där olika kategorier, t.ex. äldreomsorg, skola och 

förskola, kan tändas och släckas på kartan. Mätverktyget som finns på kartan har 

använts för att mäta avstånd till centrum och busshållplatser. Som komplement har 

Google maps använts för att kunna markera busshållplatser då de inte syns på 

kommunens karta. Detta steg, alltså den bearbetade kartan kommer i rapportens 

analysdel eftersom det anses som resultat av samtliga empirin.  

2.6 Trovärdighet 
Validitet betyder att man undersöker det man avser att undersöka (Patel & Davidson, 

2011). Reliabilitet är att säkerställa att metoden genomförs på ett rätt och tillförlitligt 

sätt (Patel & Davidson, 2011).  

I fallstudien har vi goda begränsningar som gör att ämnet inte blir för brett och otydligt. 

Fallstudien i sig räcker inte för att kunna få hög validitet, men litteraturstudier och det 

teoretiska ramverket hjälper mycket till att fokusera på det fallstudien ska undersöka 

och därmed ger hög validitet. För att kunna säga att fallstudien har genomförts 

tillförlitligt är det viktigt att jämföra resultaten av studien med resultaten från teorin.  
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Kvantitativa faktauppgifter som hämtas från statistiska centralbyrån leder till samma 

resultat. Hur denna information tolkas i efterhand beror på undersökarens 

uppfattningar, synvinklar och objektivitet. Dock bedöms denna mätningsmetod i form 

av faktauppgifter ha god validitet. Statistik analys kommer att ge samma resultat oavsett 

om analysen upprepas av någon annan. Felvärden minskar tack vare att uppgifterna är 

av konkret väsen vilket gör att denna metod är tillförlitlig.  

Dokumentanalys har ganska god validitet då det handlar om tolkning och analysering 

av tidigare teorier och forskning. Trovärdigheten för denna metod förstärks om 

resultatet samstämmer med fler andra metoder som används. Däremot är 

dokumentanalys av mindre grad av tillförlitlighet eftersom metodvalen faktiskt är 

beroende av undersökarens personliga tolkningar. 

Validitet i den semistrukturerade intervjun är ganska hög då det finns en lista frågor 

vilket betyder att intervjun genomförs med fokus på sitt ändamål och leder till det 

studien avser att undersöka. Men i och med att respondenten kan ge öppna svar, finns 

det möjlighet för misstolkning när intervjuaren framställer resultatet baserat på sin egen 

uppfattning av svaren. Detta kan motverkas genom att spela in intervjun för flera 

personer för att få gemensam uppfattning och bättre reliabilitet.
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel ges en vetenskaplig grund och förklaringsansats till problemet som har 

valts att arbeta med, vilket är i det här sammanhanget teorier och vetenskapliga begrepp 

inom området fysisk planering och social hållbarhet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 

 

Figur 5. Kopplingen mellan frågeställningen och teorier 

3.2 Terminologi 
Såsom alla forskningsfälten finns det inom fysisk planeringen några centrala termer 

som används i beskrivningar och förklaringar. För att motverka segregation samt främja 

integration genom fysisk planering behövs det först att studera dessa begrepp närmare. 

3.2.1 Integration 
Integration definieras i svenska akademiens ordlista som sammanförande till en helhet 

(Svenska Akademien, 2018). Boverket definierar integration som inkludering i 

samhället som helhet, alla individer har samma möjligheter och rätt att få tillgång till 

samhällets resurser på ett jämlikt sätt (Boverket, 2004a). Man kan skilja mellan två 

huvudsakliga delar inom detta begrepp, social och rumslig integration. Men begreppet 

skapar ofta tolkningsproblem bland t.ex. forskare, praktiker och politiker eftersom det 

inte är alltid klart vad de avser med detta begrepp (Arnell-Gustafsson, U. 1975). 

Integration frågan väcks när nya grupper kommer in, inte nödvändigtvis invandrare utan 

det kan vara inhemsk flyttning från ett område, kommun eller stad till ett annat. Grupper 

som kommer till ett nytt område utmanar dess sociala ordning och resulterar ofta i att 

nya sociala klasser skapas (Holmkvist, E. 2009). 

3.2.2 Segregation 
Segregation definieras som uppdelningen av ett samhälle i (vissa) olika 

befolkningsgrupper (Svenska Akademien, 2018). Historiskt sett innan andra 

världskriget fanns segregationen inom ett litet geografiskt område där t.ex. arbetare 

bodde i vissa kvarter medan högre tjänstemän bodde i andra kvarter. Senare ökade det 
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geografiska avståndet och nu finns segregationen mellan olika större bostadsområden 

inom staden (Andersson, E el al. 2008). Boverket uppfattar segregation som ett 

samhällsproblem eftersom det motsäger verkets vision om den hållbara staden och 

undertrycker sociala och ekonomiska utvecklingen (Boverket, 2004b). Vanligen delas 

segregation i 3 typer: demografisk, socioekonomisk och etnisk segregation. Dessa typer 

kopplas ofta till och påverkas av varandra. Utav de faktorer som påverkar 

segregationsmönstren kan man identifiera två huvudsakliga strukturer, den byggda 

miljön och våra handlingar. Den byggda miljön avser hustyper och upplåtelseformer i 

området samt vilka offentliga utrymmen, såsom verksamheter, kommunikation och 

naturmiljö, som finns. Med handlingar menas hur olika institutioner och enskilda 

hushållen handlar. Deras behov och preferenser påverkar flyttningsmönster vilket i sig 

påverkar inte bara boende men även transfereringssystem (Andersson, R. el al. 2007). 

3.3 Bakomliggande teori 
Här presenteras de mest använda teorier inom området samhällsplanering och 

integration. 

3.3.1 Blandat boende 
Blandat boende är en strategi som kan motverka och minska segregation. Holmqvist 

(2009) beskriver blandat boende som en strategi att motverka ensidighet och 

utanförskapet. Holmqvist skriver att det inte finns en exakt definiering om när en miljö 

upplevs blandad eller ensidig. Blandade bostäder skapas för attraktivitet samt för 

människor att trivas i sin stad. Det handlar också om att dra nytta av de positiva 

effekterna som följer (Bergsten & Holmqvist, 2007). Bostadsblandningen bygger på en 

vältänkt fysisk planering och bostadsproduktion. Med Blandning menas olika 

upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper för att öka möjligheterna för 

människor i olika socioekonomiska situationer att bosätta sig (Holmqvist, 2009). 

Det finns fördelar och nackdelar med denna strategi. Bergsten och Holmqvist (2007) 

skriver om dessa två sidor och det visar på att det finns flera fördelar med blandat 

boende såsom boendekarriär och ökade valmöjligheter för olika målgrupper. 

Boendekarriären innebär att personer kan bo kvar i samma område under livets 

förändringar och därmed minskas befolkningsomflyttning och ökas social stabilitet 

enligt Bergsten och Holmqvist (2007). Som fördelar kan områden kännas tryggare och 

invånarna trivs bättre. Den negativa sidan är att människor har olika livsstilar och 

behov. Genom att försörja alla dessa behov av mångfalden kan konflikter uppkomma 

och det bli svårare att servera invånarna med tjänster. Gällande service så är social 

blandning av befolkningen bättre på lång sikt än på kort sikt (Bergsten & Holmqvist, 

2007). 

3.3.2 Gentrifiering 
Nationalencyklopedin (2016) beskriver gentrifiering som en social förändringsprocess 

där personer med hög socioekonomisk situation flyttar till stadsdelar med lägre sociala 

klasser. Det innebär att befolkningssammansättningen förändras i ett visst område, 

vilket medför att området blir mer attraktivt. Det råder en förflyttning av befolkning 

med olika klasser (Davidson & Lees, 2009) och då kan klassojämlikheten ligga bakom 

begreppet (Slater, 2009). 

Gentrifiering är relaterad till social blandnings strategi när det gäller befintliga områden 

(Hedin, 2010, s. 25). Denna strategi anses vara bra för stadsutvecklingen eftersom en 
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bättre integration förväntas i bostadsområden med låginkomst när bostäder för högre 

inkomstgrupper byggs upp, menar Hedin (2010).  Atkinson (2002) presenterar i sin 

artikel Does Gentrification Help or Harm Urban Neighbourhoods? både för- och 

nackdelar för denna strategi. Han skriver att nedgångna områden har chans att 

stabiliseras med gentrifiering men den finns risk för bortträngning på grund av 

prishöjningar. Därför får gentrifieringen inte överstiga en viss grad i ett segregerat 

område.   

3.3.3 Flyttkedjor 
Flyttkedjor är en process som uppstår inom en geografiskt avgränsad bostadsmarknad. 

När en ny bostad byggs eller en tom bostad förekommer, ett hushåll flyttar in i den nya 

bostaden och lämnar en tom bostad efter sig. Ett annat hushåll kan då flytta till den 

gamla bostaden och så vidare (Magnusson Turner, 2012). Forskning inom detta område 

brukar fokusera på hur många bostadsvakanser uppstår vid nyproduktion av bostäder 

och hur de fördelas inom en geografiskt avgränsad bostadsmarknad mellan olika 

socioekonomiska grupper. Vid nyproduktion byggs attraktiva bostäder för hushåll med 

höga inkomster. Därför skapar större och dyrare bostäder längre flyttkedjor så att även 

bostäder för hushåll med låga inkomster blir tillgängliga, vilket minskar behovet av att 

bygga bostäder direkt för den gruppen (Pleiborn, 2015). 

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Centrala termer som har studerats är integration och segregation, som är motsatta 

begrepp. Med det första begreppet menas jämlika möjligheter för alla individer att få 

tillgång till samhällets resurser. Det andra begreppet definieras som uppdelningen av 

ett samhälle i olika befolkningsgrupper. Strategier inom fysiskplanering sammanfattas 

i tre huvudsakliga strategier: Blandat boende, som är att ha olika upplåtelseformer och 

hustyper i ett och samma område. Gentrifiering, som definieras som en process där 

personer med hög socioekonomisk situation flyttar till stadsdelar med lägre sociala 

klasser. Sista strategin är flyttkedjor som är en process där ett hushåll flyttar till en ny 

bostad och lämnar en tom bostad efter sig, vilket ger ett annat hushåll en tom bostad att 

flytta till och så vidare.
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras den empiriska data som har samlats in, delade enligt 

insamlingsmetoderna. 

4.1 Översiktsplaner 
I följande avsnitt kommer innehållet av översiktsplaner för de tre kommuner att 

presenteras. Varje översiktsplan har studerats utifrån social hållbarhet aspekten och 

integrationsuppfattningen och hänvisas med citat och exempel från översiktsplanerna 

för att styrka påståendet. Varje kommunavsnitt börjas med en övergripande 

uppläggsstruktur för översiktsplanen och vad analysen kommit fram till. 

4.1.1 Översiktsplan för Ronneby kommun 2035 
I översiktsplanen beskrivs visionen som berör social hållbarhet (Ronneby kommun, 

2018a, s. 10) (se Figur 6) (se Bilaga 1).  

”[...] Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och 

varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god 

kommunal service, en attraktiv livsmiljö[...]”  

Utifrån Vision Ronneby har tre framtidsbilder arbetats fram där livskvalitet i stad och 

på landsbygd är mer intressant i denna studie (Ronneby kommun, 2018a, s. 10) (se 

Bilaga 2).  

”[...]År 2035 finns en mångfald av attraktiva boendemiljöer i hela 

kommunen. De präglas av god service, bra kommunikationer och en 

blandad bebyggelse. Boendemiljön utmärks av ekonomisk, social 

och ekologisk hållbarhet [...]”  

Framtidsbilderna har fördjupats inom sju tematiska områden. Av mer intresse 

analyseras de två första: mosaik av attraktiva livsmiljöer, hållbar bebyggelsestruktur i 

hela kommunen (Ronneby kommun, 2018a). 
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Figur 6. Översiktsplan för Ronneby kommun 

Mosaik av attraktiva livsmiljöer: bostadsbeståndet och blandade 

boendeformer för social hållbarhet 

Flyttkedjor är en förändring av bostadsbehovet under livet, därför är det viktigt med 

bostäder av olika storlekar, upplåtelseformer. När det finns blandat boende blir det 

möjligt att bo kvar i ett område även under förändringarna i sociala eller ekonomiska 

förhållanden. Det finns en balans på antalet bostäder i kommunen men obalans på 

vissa typer av bostäder vad gäller upplåtelseform och bostadsstorlek. I Ronneby 

kommun finns det behov av bredare utbud av hyres- och bostadsrätter (Ronneby 

kommun, 2018a). 

Under den senaste tiden har en kraftig befolkningsökning skett samtidigt som att fler 

invånare är födda utomlands. Som följder medförs en brist i bostäder, speciellt större 

lägenheter till nyanlända och antalet ekonomiskt svaga hushåll ökar. Hälsa, 

skolresultat och arbetssökande påverkas dåligt av trångboddhet och dåliga 

boendemiljöer (Ronneby kommun, 2018b). Mötesplatser ” [...]skapar en grund för 

att människor med olika bakgrund ska träffas och utveckla sociala relationer som 

bygger tillit och skapar trygghet” (Ronneby kommun, 2018a, s. 16) (se Bilaga 2). 
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Exempel på mötesplatser är bibliotek, platser för kultur, fritidsgårdar, 

idrottsanläggningar, torg, gator, parker och grönområden. 

Hållbar bebyggelsestruktur i hela kommunen: offentlig och kommersiell 

service och stråk för attraktiv utveckling 

Kommunal service såsom skolor och vårdcentraler bör vara tillgängliga så att de nås 

trafiksäkert till fots, på cykel och med kollektivtrafik. Därför är det angeläget att 

placera de i kärnornas centrum eller nära en kollektivtrafknod. Transportbehov kan 

minskas och offentlig och kommersiell service kan stärkas genom att ligga de nära 

varandra. Lika viktigt är det att tänka långsiktigt och utforma kommunala lokaler 

flexibelt så att de kan användas på olika sätt över tid (Ronneby kommun, 2018a). 

4.1.2 Översiktsplan för Nässjö kommun 2012 
Kommunen definierar översiktsplanen som deras vision för utvecklingen av den fysiska 

miljön. Den fördjupade översiktsplanen för centrala tätorten Nässjö anger infrastruktur 

och reserverad mark för bostäder, verksamheter, skolor, kultur och fritid. Nässjö 

kommuns vision för 2030 är ”… Nässjö 2030 - världens rum för människor och möten.” 

(Nässjö kommun, 2012, s. 16) (se Figur 7) (se Bilaga 3). Begreppet integration och 

översiktsplanering beskrivs i nedanstående stycke enligt planeringsunderlaget för 

Nässjö staden fördjupade översiktsplan (Nässjö kommun, 2016a, s. 78) 

”Mångfald har många namn: integration, jämställdhet, barn-, 

äldre-, HBT- och funktionshinderperspektivet. När det kommer till 

planering av mark- och vattenanvändning har de dock alla samma 

ledord: blandning, delaktighet, tillgänglighet, trygghet och 

mänsklighet. Målsättningen, att skapa en stad där alla får goda 

möjligheter att utveckla sina liv, kan inte uppnås endast genom den 

fysiska planeringen. Det är många samspelande politikområden 

som måste gå hand i hand för att åstadkomma verkliga och 

varaktiga resultat.” 
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Figur 7. Översiktsplan för Nässjö Kommun 

Bostäder:  

För att stärka attraktivitet, locka nya invånare och ” [...] motverka segregation är det 

viktigt att arbeta för en blandning av olika boendetyper inom bostadsområdena.” 

(Nässjö kommun, 2016b, s. 27). Blandning i boendeform och upplåtelseform. Detta 
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leder till en balanserad tillgång av bostäder i olika geografiska lägen för alla 

målgrupper. I Nässjö staden är det planerat att förtäta centrumområdet. Genom att 

bygga nytt skapas flyttkedjor som gör att många olika sorters boende helt plötsligt 

kommer ut på bostadsmarknaden (Nässjö kommun, 2016b). 

”Genom att skapa mötesplatser och blanda bebyggelse kan samhällsplaneringen bidra 

till trygghet och integration.” (Nässjö kommun, 2012, s. 40) (se Bilaga 4). Entré- och 

fönsterorientering spelar roll i trygghetskänslan eftersom det gör att människor kan se 

vad som händer utanför och ökar därför den upplevda tryggheten. Överskådlighet och 

synlighet med bl.a. god belysning är också viktigt för att känna sig trygg (Nässjö 

kommun, 2012). 

Livsmiljöer i tätort och landsbygd: 

Livsmiljö omfattar skolor, förskolor, äldreservice och alla kommunala tjänster. Både 

kommunala och kommersiella service gör att en levande stad skapas. I bostadsområden 

kan det handla om lekplatser i närheten för barn. Grönområden som fungerar som 

rekreationsområden inom och i nära anslutning till tätorterna är också en viktig faktor. 

Det är också lika viktigt att människor känner sig trygga med att cykla eller gå till 

affären, arbetet mm. (Nässjö kommun, 2012). 

Stark identitet: 

”Att vara delaktig i och känna att man kan påverka det som händer i ens omgivning är 

viktigt. Människors möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande 

betydelse för deras hälsa och identitet.” (Nässjö kommun, 2012, s. 40) (se Bilaga 4). 

Genom att tillämpa denna princip kan en positiv utveckling av kommunen 

åstadkommas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas till grupper eller individer som kan 

tillföra andra insikter eller befinner sig i andra livssituationer än de gängse. (Nässjö 

kommun, 2012).  

Plats för alla: 

Om kommunen uppnår den goda samhällsplaneringen kan den bidra med social 

utveckling och kvaliteter och mervärden i staden. ”Plats för alla, oavsett ålder, kön, 

bakgrund, omsorgsbehov mm är ett aktivt ställningstagande” i Nässjö kommun (Nässjö 

kommun, 2012, s. 12) (se Bilaga 4). Plats för alla innebär tillgänglighet för alla. ”För 

någon med en funktionsnedsättning kan det innebära en anpassad trottoarkant. För 

skolbarnet kan det innebära en säker skolväg och för någon annan goda 

kollektivtrafikförbindelser som möjliggör att kunna ta sig till jobbet.” (Nässjö kommun, 

2016a, s. 78). 

4.1.3 Översiktsplan för Vellinge kommun 2010 med utblick mot 2050 
Visionen för Vellinge kommun är ”Bästa möjliga livskvalitet - för Dig” dvs. 

jämställdhet, tillgänglighet, trygghet och valfrihet. I visionen ingår ”att skapa och 

stärka ”Det goda livsrummet” för att få alla, unga som gamla, att vilja bo, besöka och 

verka i vår kommun under livets alla skeden” (Vellinge kommun, 2010, s. 40) (se Figur 

8) (se Bilaga 5). Av dessa sexton temaområden som finns i översiktsplanen är den tredje 
och fjärde punkten mer intressant för studien: god livsmiljö samt gemensamma vackra 
och funktionella stadsrum (Vellinge kommun, 2010).
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Figur 8. Översiktsplan för Vellinge Kommun 

God livsmiljö - det goda boendet med nytänkande och historisk förankring: 

För att öka kommunens attraktionskraft och uppnå långsiktig social hållbar 

utveckling krävs modern teknisk infrastruktur och attraktiva, tillgängliga, goda och 

trygga allmänna platser och boende. I översiktsplanen beskrivs hur det är tänkt med 

attraktivitet där det står att ”planen ska eftersträva och möjliggöra en hållbar, 

varierad, flexibel blandad bebyggelse med ett utbud av bostäder av hög 

boendestandard och med ett kvalitetstänkande [...]” (Vellinge kommun, 2010, s. 83) 

(se Bilaga 6). 

Förtätningen sker främst i stora tätorters centrumområden för at skapa flerkärnighet 

och kunna erbjuda levande stadsdelar med stort utbud av kommunala och 

kommersiella service. Utvecklingen prioriteras i samband med kollektivtrafikstråk. 

I kommunen sker konvertering av sommarboende till permanentboende för att 

komma ikapp med befolkningsökningen. Antal bostäder i småhus är betydligt större 

än antal bostäder i flerbostadshus vilket kan vara bristande i bostadsbeståndet men 

kommunen nämner inga problem kring detta (Vellinge kommun, 2010). 

Gemensamma vackra och funktionella stadsrum, parker, mötesplatser och 

stråk: 

Stark identitet inom tätorter stärker kommunens socialhållbarhet och spännande 

flerkärnighet som medverkar i en ökad attraktionskraft och valfrihet att kunna bo 

och välja olika typer av miljöer. Den nya översiktsplanen satsar mycket på att 
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kvalitetsutveckla stadens, byns och tätorternas allmänna rum genom ett antal mål 

och riktlinjer där integrationen nämns indirekt i texten (Vellinge kommun, 2010, s. 

88) (se Bilaga 6): 

• ”Tillgängliggöra, trygga och säkra de allmänna stadsrummen för att 

möjliggöra att alla så långt som möjligt kan delta i samhällslivet” 

• ”Erbjuda trygga och bra gestaltade skolgårdar med bra innehåll, 

utbud av aktiviteter och god belysning samt att skolgården kan 

användas som sociala mötesplatser för fritidsaktiviteter även efter 

skoltidens slut” 

• ”Erbjuda torg, stadsparker, parker, rekreationsområden, lekplatser 

och kommersiella stråk med god gestaltning och genomtänkt innehåll 

som inbjuder till aktiviteter och upplevs som sociala mötespunkter” 

4.2 Statistik 

4.2.1 Vellinge, Ronneby och Nässjö kommun 
Vid jämförelse av integrationsgrad mellan de tre kommunerna visas Vellinge ha bättre 

integration följt av Nässjö och sedan Ronneby, vilket framgår i Tabell 2 nedan. Antalet 

utrikesfödda i kommunen visar andelen av dessa i jämförelse med hela kommunens 

befolkning. Sysselsättningsgrad visar procent av utrikesfödda individer som är 

integrerade på arbetsmarknaden. Värdet på segregationen visar hur stor andel av 

kommunens utrikesfödda invånare som behöver flytta till ett annat område inom 

kommunen för att uppnå samma geografiska fördelning som inrikesfödda 

befolkningen. Lönekvoten visar procent av hur mycket utrikesfödda tjänar jämfört med 

vad inrikesfödda tjänar. Integrationsindex är en vägning av samtliga förenämnda 

faktorer (Wixe, 2016). 

Tabell 2. Integrationsgrad i Ronneby, Nässjö och Vellinge kommun 

Faktorer 
Kommun 

Ronneby Nässjö Vellinge 

Antalet Utrikesfödda i kommunen 0,17 0,18 0,09 

Födda Utanför Europa- Sysselsättningsgrad 0,24 0,37 0,58 

Lönekvot 0,76 0,83 0,89 

Segregation- Utländsk Bakgrund 0,33 0,33 0,10 

Integrationsgrad 0,164 0,341 0,866 

 

Andelen i procent för bostadsenheter efter kommun, boendeform och upplåtelseform 

presenteras i nedanstående tabell (se Tabell 3). Med övriga hus avses 

äldre/funktionshindrade, studentbostäder, mm. 
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Tabell 3. Boendeformer och upplåtelseformer i Ronneby, Nässjö och Vellinge 

kommun 

Faktorer 
Kommun 

Ronneby Nässjö Vellinge 

Boendeform 

Småhus 0,61 0,54 0,80 

Flerbostadshus 0,32 0,39 0,16 

Övriga hus 0,07 0,07 0,04 

Upplåtelseform 

Hyresrätt 0,35 0,38 0,13 

Bostadsrätt 0,06 0,10 0,12 

Äganderätt 0,60 0,52 0,75 

 

4.2.2 Nässjö centralort och Runneryd 
Nässjö kommun ligger i Jönköpings län, i de norra delarna av landskapet Småland. 

Runneryd området, som är fallstudiet, ligger norr om Nässjö centralorten (se Figur 9). 

Statistiken som hämtas från Nässjö kommun delas i två kategorier: befolkning (den 

sociala aspekten) samt bostäder och offentliga utrymmen (den fysiska aspekten). 

 

Figur 9. Orienteringskartor Nässjö kommun, Centraltätort och 

Runneryd 

Befolkningsstatistik 

Vad gäller befolkningen bor en kvart av kommunens invånare i Runneryd där 

åldersfördelning består av 27% ungdomar (0–17 år), 59% vuxna (18–64 år) och 14% 

pensionärer (65–90 år) (se Figur 10). 

 

Figur 10. Befolkningsfördelning i Nässjö kommun och 

åldersfördelning i Runneryd 
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Andelen av kommunens invånare som har ett förvärvsarbete och bor i området är 

13%. Däremot är sysselsättningen för invånarna i Runneryd 39% förvärvsarbetare, 

2% studerande, 0% arbetslösa, 26% barn och 33% har pension, sjukvård, vård av 

barn, o.s.v. (se Figur 11). 

 

Figur 11. Antalet förvärvsarbetare i Nässjö kommun och 

sysselsättning i Runneryd 

Antalet utrikesfödda koncentreras i centralorten med 74% varav 35% är i Runneryd. 

I själva området är det 41% av Runneryds befolkning utrikesfödda (se Figur 12). 

 

Figur 12. Antalet utrikesfödda i Nässjö kommun och etnicitet i 

Runneryd 

Bostadsstatistik och offentliga utrymmen 

Boendeformer i området består av 63% flerbostadshus, 34% småhus och 3% övriga 

hus. Hyresrätt har största andelen i Runneryd med 63% därefter kommer äganderätt 

med 31% och sedan bostadsrätt med 6% (se Figur 13). 
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Figur 13. Upplåtelseformer och boendeformer i Runneryd 

Till offentliga utrymmen räknas utbildning verksamheter, kultur och nöje, natur och 

friluftsliv samt sport och fritid verksamheter. Dessa utrymmen fördelas till 47% i 

centralorten varav 10% ligger i Runneryd. Den största andelen av offentliga 

verksamheter i Runneryd består av utbildnings avsedda verksamheter (skolor) 61% 

följt av sport och fritid 28% sedan kommer natur och friluftsliv 6% och kultur och 

nöje 5% (se Figur 14). 

 

Figur 14. Offentliga utrymmen i Nässjö kommun och i Runneryd 

4.3 Intervju 

4.3.1 Samhällsplaneringskontoret 
En planarkitekt i samhällsplaneringskontoret i Nässjö kommun beskriver att det finns 

bostadsbrist de senaste åren p.g.a. ogenomförda flyttkedjor och att inte det finns 

bostäder. Alla kategorier av boendeform och upplåtelseform efterfrågas och det märks 

genom nybyggnation i olika delar av kommunen. Varje nytt projekt ska planeras så att 

den upplevs attraktivt och uppfyller ett visst behov. Med blandat boende kan området 

göras mer attraktivt för mångfald och integrerat (se Bilaga 7).  
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I intervjun tolkas integration som både den sociala och ekonomiska delen. Den kan 

påverkas delvis genom fysisk planering. Blandat boende är en strategi som kommunen 

kan styra men har inte alla verktyg för det. Därför är det viktigt att alla avdelningar i 

kommunen jobbar mot integration. Ett hinder som råkar översiktsplaneringen är brist 

på intressenterna, alltså de privata byggföretagen, som vill bygga en viss boendetyp. 

Även om nya bostäder byggs blir det ett problem att nybyggnation är dyrare än det 

befintliga beståndet. Detta beror på de höga byggkostnaderna och även beror på den 

höga standarden i Sverige. På längre sikt blir dessa bostäder billigare med tanke på 

hållbarheten.  

Andra strategier såsom funktionsblandning, skolplacering, bra bussförbindelse och 

gång och cykeltrafik spelar viktig roll för boendeintegration. Invånare ska känna att det 

är lätt och tryggt att röra sig mellan olika målpunkter. Även placering av kultur och 

fritidsaktiviteter gör skillnad i den upplevda tryggheten. Alla dessa strategier tillämpas 

mest i nybyggnation då det inte finns några konkreta strategier när det gäller befintliga 

beståndet. Bostäder som byggdes under miljonprogrammet är ett exempel på befintliga 

områden som saknar den socioekonomiska hållbarheten enligt dagens standarder. 

Enligt planarkitekten saknas studier som visar hur mycket är översiktsplanen etablerat 

i verkligheten. Därför ser planenheten till att det som finns i översiktsplaneringen tas 

med i detaljplaneringen. 

4.3.2 Nässjö lärcenter och integrationsenheten 
En gemensam intervju med tjänstemän från Nässjö lärcenter, Person 1, och 

integrationsenheten, Person 2, har genomförts i syfte att utforska ytterligare faktorer 

som påverkar integration (se Bilaga 8).  

Person 1 beskrev att kultur och fritid verksamheter kan hjälpa föräldrarna att lita på och 

känna sig trygga i samhället är en utmaning. Det beror bl.a. på vilka grupper det är och 

hur snabbt föräldrarna också förstår hur samhället är uppbyggt. Person 2 kommenterade 

att om man inte har haft föreningsliv eller inte riktigt förstår vad det är då man kanske 

inte släpper in sina barn och unga. Person 1 påpekade också att kön spelar en viss roll 

vilket leder till att ett utanförskap skapas direkt om tjejer inte släpps in lika snabbt som 

killar. Utmaningarna som man får i skolan beror främst på utbildningen man har haft i 

sitt hemland menade Person 2. Person 1 förklarade att det finns olika studievägar för 

grupper med olika utbildningsnivåer när man lär sig SFI, alltså svenska för invandrare. 

Person 2 tillade att det kan bli lättare för de som har högre utbildning, dvs. Studieväg 

3, att ta ett enklare yrke för att få inkomst och detta skapar kompetens eftersom de tar 

yrken som kanske de i studieväg 2 skulle kunna ta. Så man kommer ofta på ett jobb 

som är på lägre nivå än sin utbildning. 

När det gäller kommunens insatser för att hjälpa nykommande att komma in i samhället, 

framhöll Person 2 att det finns en lagstiftad del som heter samhällsorientering som 

erbjuds till alla som läser SFI. Det finns också 4 olika föräldrautbildningar och även 

familjehälsoutveckling där kommunen har gjort intervjuer i de mest invandrartäta 

områden för att ge stöd med olika frågor såsom barnuppfostran. Egentligen handlar 

dessa kurser om att mötas som vuxna. 

Person 2 klargjorde att integration sker från två håll, de som är födda i Sverige och de 

som har kommit till Sverige. Situationen i Runneryd beror inte nödvändigtvis på att 

många olika invandrare bor där utan det är dåliga ekonomiska förutsättningar, fortsatte 

Person 2. Person 1 förklarade att det finns för få bra lägenheter som passar för 
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människor med lite lägre samhällsekonomisk standard. Om förbättringsmöjligheter 

berättade Person 1 att det bästa vore om man hade bättre lägenheter på flera ställen, 

t.ex. Bodafors, ett ytterområde där en villa skulle troligen kosta mer än en lägenhet i 

Runneryd. Men det är också människans egna vilja att bo i staden med närmare 

kommunikation till allt. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Integrationsindex visar att Vellinge kommun har högre sysselsättningsgrad och 

lönekvot när det gäller utrikesfödda invånare. Sedan kommer Nässjö och Ronneby 

efteråt. Befolkningsfördelning i Nässjö visar större andel utrikesfödda i Runneryd än 

andra områden i kommunen. Flerbostadshus och hyresrätt har också den största delen i 

Runneryd. Dock består offentliga utrymmen i området främst av skolor. 

I alla översiktsplaner ligger stor fokus på hur kommunerna kan skapa attraktiva, trygga 

blandade boende. Det visar sig också att mötesplatser och blandade verksamheter har 

en stor påverkan på integrationen och mångfalden. Alla kommuner har olika mål 

beroende på vilka utmaningar de råkar. 

Intervju 1 visar överensstämmande svar med översiktsplanen för Nässjö kommun i och 

med att det är tjänstemän i planeringsenheten som har intervjuats. I intervju 2 har 

konstaterats att utmaningar för nykommande uppstår som språk och utbildningsnivå. 

Trots de många insatser som kommunen gör så måste man jobba ständigt med projekt 

för att ge stöd i olika frågor. Dåliga sociala och ekonomiska förutsättningar spelar en 

stor roll i att det skapas ett problemområde, därtill finns det för få bra lägenheter som 

passar för människor med lite lägre samhällsekonomisk standard.
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5 Analys och resultat 
I följande kapitel analyseras den insamlade empirin tillsammans med det teoretiska 

ramverket och svaras sedan på frågeställningarna. 

5.1 Analys 

5.1.1 Översiktsplaner 
Det finns liknelser i alla tre översiktsplaner som har visat sig vara bra i innehållet. Men 

verkligheten tyder inte på samma resultat. Vellinge kommun har bra integrationsgrad 

och nämner blandat boende som strategi i översiktsplanen. Under del 5.1.4 presenteras 

en implementering på ett område i Nässjö kommun vilket förtydligar det negativa 

resultatet av integration. Ronneby kommun följer sist i integration enligt statistiken 

ovan.   

Översiktsplanen är generellt och behandlar inte små områden i sig. Därför kommer 

nästa nivå, dvs. detaljplan, som är juridiskt bindande, kompletterande och hjälper till i 

genomförandet. Därför är det viktigt att överföra informationen om hållbarhet och 

planeringen från det första till det andra. Att översiktsplanen inte är juridiskt bindande 

kan vara en utmaning i genomförandet. Översiktsplanen saknar några strategier också 

för att förbättra det befintliga beståndet och motverka segregationen. Det beror på 

svårigheten att applicera blandat boende eller andra strategier i redan befintliga 

områden. Gentrifierings strategin nämns inte i någon av de tre översiktsplanerna. I 

Tabell 4 nedan visas vilka åtgärder varje kommun planerar att genomföra med tanke på 

kommunens syn på hållbar planering (se Tabell 4). 

Tabell 4. Jämförelse av översiktsplaner   

Kommun Mål Strategi 

Ronneby 
En mångfald av 

attraktiva livsmiljöer 
genom: 

Integration 

Tillgängliga mötesplatser och blandad 
bebyggelse som ger upphov till flyttkedjor 
för olika socioekonomiska förhållanden. 

Motverka trångboddhet och dåliga 
boendemiljöer genom att erbjuda större 

lägenheter för nyanlända 

Jämställdhet 
Samma rättigheter och lika värde för alla 

genom tillgång till natur och stads 
verksamheter 

Tillgänglighet 
Förtäta och planera för ny bebyggelse och 
kommunal service i anslutning till ny och 
befintlig infrastruktur och kollektivtrafik 

Trygghet 
Trygg skola och förskola som nås trafiksäkert 

till fots, på cykel och med kollektivtrafik. 
Individanpassad omsorg i livets alla faser 

Nässjö 
Skapa attraktiv stad 

för mångfalden 
genom: 

Integration Skapa mötesplatser för alla 

Jämställdhet 
Ägna uppmärksamhet till grupper med 

andra livssituationer än de gängse 

Delaktighet 
Ge människor möjlighet att påverka sin 
omvärld för bättre hälsa och identitet 

Blandning 
Blandning av olika boendetyper som skapar 

flyttkedjor (och gentrifiering) 
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Tillgänglighet 
Förtätning av centrumområdet för bättre 
kollektivtrafik och kortare avstånd mellan 

verksamheter 

Trygghet 
Förtätning av centrumområdet för bättre 
kollektivtrafik och kortare avstånd mellan 

verksamheter 

 
Vellinge 

Stolthet och 
attraktivitet genom: 

Integration 

Hållbar, varierad, flexibel blandad 
bebyggelse. Konvertering av sommarboende 

till permanentboende som försörjer 
bostadsbehovet 

Tillgänglighet 
Förtätningar i centrumområden som skapar 

flerkärnighet och erbjuder levande 
stadsdelar 

Trygghet 
Bra gestaltade skolgårdar med god belysning 

som kan bli sociala mötesplatser för 
fritidsaktiviteter 

Valfrihet 
Valfrihet att kunna bo och välja olika typer 

av miljöer genom varierat bostadsutbud och 
kommunal service 

Livskavlitet 
Gott boende, genomtänkta tillgängliga 
allmänna platser och modern teknisk 

infrastruktur 

 

5.1.2 Statistik 

Vellinge, Ronneby och Nässjö kommun 

Enligt artikeln Integration – här är landets bästa och sämsta kommuner framgick att 

Vellinge kommun är bland de bästa kommunerna när det gäller boendeintegration. 

Anledningen till detta analyseras utifrån invånare- och bostadsbeståndets statistik.  

Vellinge har mindre antal utrikesfödda i jämförelse med Ronneby och Nässjö, med 

tanke på att alla tre kommuner har ungefär samma storlek och antal befolkning (se 

Tabell 1). Detta betyder att det finns en lägre sannolikhet att denna små grupp råder bo 

i samma område, till och med att de gör det är antalet mindre än att det orsakar 

segregation i området. Utöver detta är andelen utrikesfödda som har ett förvärvsarbete 

större i Vellinge (se Tabell 2). Detta högre ekonomiska tillståndet breddar bostadsvalet 

och leder förmodligen till att de flyttar till bättre, och dyrare, lägenheter som är ofta 

bostadsrätt eller köper äganderätt. Utrikesfödda är även mer jämlikt betalda i Vellinge 

än Ronneby och Nässjö, vilket betyder mindre diskriminering och därmed minskad 

vilja att bo segregerad (se Tabell 5 nedan). 

Ronneby och Nässjö har betydligt lägre integrationsgrad i jämförelse med Vellinge. 

Större antal utrikesfödda samt mindre andel av dem med ett förvärvsarbete och 

lönjämlikhet, betyder att de flesta har lägre socioekonomiskt tillstånd och har därmed 

inte råd med att bo i ett område av sitt val och är begränsade till billigare hyresrätter i 

flerbostadshus.  

Flerbostadshus och hyresrätter koncentreras ofta i ett område och är billigare än andra 

former vilket gör området till ett målområde för lägre socioekonomiska grupper. 

Däremot kommer småhus sällan som hyresrätt och kostar naturligtvis mer vilket 
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förvärvsarbetare har råd med. Därmed blir området med flest äganderätt och småhus ett 

målområde för högre socioekonomiska grupper (se Tabell 5 nedan). 

Tabell 5. Verkan av invånare- och bostadsbestånds fördelning i Vellinge, Nässjö 

och Ronneby 

Faktor Följd/Verkan 

Invånare Mindre antal utrikesfödda Lägre sannolikhet för ett segregerat område 

Större antal utrikesfödda som 
jobbar 

Högre ekonomiskt tillstånd 

Flytt till bättre/dyrare bostäder eller köper 
eget 

Mer jämlikt betald utrikesfödda Mindre diskriminering 

Minskad vilja att bo segregerad 

Bostadsbestånd Flerbostadshus/hyresrätt Gör ett målområde för lägre 
socioekonomiska grupper 

Småhus/ägande, bostadsrätt Gör ett målområde för högre 
socioekonomiska grupper 

 

Nässjö centralort och Runneryd 

Av befolkningsstatistik för Nässjö kommun är det andelen utrikesfödda i Runneryd som 

är mest märkbar då den är betydligt större i jämförelse med andra områden i centralorten 

och även andra tätorter i kommunen. Därför ska detta område analyseras lite närmare. 

Arbetslösheten i Runneryd är nästan noll procent. Dock har nästan en tredjedel av 

befolkningen någon slags av stöd pga. pension, sjukdom, vård av barn t.o.m. 

nykommande, vilket gör att denna andel har ett ekonomiskt tillstånd nästan som de 

arbetslösa. En stor andel av utrikesfödda utan ett förvärvsarbete gör att dessa har ett 

lägre socioekonomiskt tillstånd, vilket leder till att sina möjligheter att välja en passande 

bostad eller område begränsas finansiellt. Vad gäller bostäder ser man tydligt att 

hyresrätter och flerbostadshus är mest dominerande i området vilket är passande för 

dessa hushåll med lägre ekonomiskt tillstånd (se Figur 6 nedan).  

Andelen offentliga utrymmen i Runneryd ser ganska rättvis ut i jämförelse med 

kommunen som helhet. Däremot består de främst av utbildningsverksamheter, alltså 

skolor och förskolor.  Man kan här dra slutsatsen att offentliga utrymmen där man kan 

samlas och umgås är begränsade i Runneryd (se Figur 6 nedan). 
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Tabell 6. Verkan av invånare- och bostadsbestånds fördelning i Runneryd 

Faktor Följd/Verkan 

Invånare 0,61 inte har ett 
förvärvsarbete 

0,41 utrikesfödda 

De flesta har lägre ekonomiskt bestånd 

Bostadsbestånd 0,63 flerbostadshus 

0,63 hyresrätt 

En passande hustyp för lägre ekonomiska 
grupper 

0,39 mötesplatser Begränsad möjlighet för att samlas och umgås 

 

5.1.3 Intervjuer 

Samhällsplaneringskontoret 

Intervju 1 visar liknande resultat till översiktsplanen för kommunerna, men förklarade 

varför vissa fenomen händer. Av intervjun har det framgått att det finns en bostadsbrist 

och ogenomförda flyttkedjor. Blandat boende och funktionsblandning är ett verktyg 

som planenheten kan styra i kommunen, men den har inte alla andra verktyg. Höga 

mark- och byggkostnader är ett exempel som beror på en hög standard i byggnationen 

i Sverige, men med tanke på hållbarheten kan bostäderna bli billigare. Nya 

bostadsområden präglas av översiktsplanen men byggnationen påverkas mycket av 

intressenterna, alltså de privata byggföretagen. Lönsamma och attraktiva bostäder är 

oftast målet för dem och så liten fokus läggs på integrationsfrågan. 

Att bygga nytt är inte alltid lösningen heller eftersom nya bostäder är oftast dyrare i 

jämförelse med befintliga bostäder. Det kan hända att invånare inte flyttar fastän 

behovet p.g.a. priserna och då påverkas flyttkedjorna. Bostäder som byggdes under 

miljonprogrammet lockar familjer och individer med låg inkomst som vill känna 

tillhörighet och trygghet i området och därmed uppstår segregationen. Översiktsplanen 

saknar några strategier för att förbättra det befintliga beståndet och motverka 

segregationen där. Det beror på svårigheten att applicera blandat boende i redan 

befintliga områden. 

Nässjö lärcenter och integrationsenheten 

Med hjälp av intervju 2 har det framgått att man inte kan överse vikten av sociala, 

psykologiska och ekonomiska faktorer när man planerar för boendeintegration. De 

icke-fysiska faktorerna såsom språk, utbildningsnivå och arbetsmöjligheter för 

nykommande, är en utmaning för fysisk planering och kräver ständigt arbete med andra 

avdelningar i kommunen, t.ex. lärcenter och integrationsenheten, för att ta itu alla sidor 

av integration. Man har, som nykommande, en lägre ekonomisk standard och det finns 

inte, i många andra ställen än Runneryd, tillräckligt med lägenheter som passar dessa 

hushåll. I intervjun har ett förslag ställts att det bästa vore om man hade passande 

lägenheter på flera ställen, på avsikt med att åstadkomma integration vilket är ense med 

teorin om blandat boende. 
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5.1.4 Implementering av empirin på området Runneryd 

 

Figur 15. Implementeringen av empirin i Runneryd 

Runneryd är ett bostadsområde som ligger i centrala tätorten Nässjö och den byggdes 

under miljonprogrammet. Andelen utrikesfödda i Runneryd är betydligt större i 

jämförelse med andra områden och tätorter i kommunen, därför upplevs området 

segregerat. Enligt statistiken som även syns på kartan ovan domineras området av 

flerbostadshus som är oftast hyresrätter, vilket passar för hushåll med lägre inkomst. 

Detta tyder på att just strategin om blandad bebyggelse tillämpas inte i området och 

därmed leder till socioekonomisk segregation. Ungefär en tredjedel av invånarna i 

Runneryd får någon slags av ersättning pga. t.ex. pension, sjukdom t.o.m. 

ersättningar för nykommande vilket gör att denna andel har låg inkomst och därmed 

minskas deras möjligheter att välja en passande bostad utanför området.  

Kartan visar att vissa offentliga utrymmen i Runneryd såsom sport och 

fritidsaktiviteter ligger en bit utanför bostadsområdet (se Figur 15) (se Bilaga 9). 

Några andra kommunala tjänster såsom äldreomsorg förekommer också enligt 

kartan. Allmänna platser för kultur och nöje samt natur och friluftsliv tar ungefär 

10–40 minuters promenad för invånarna i Runneryd att nå. Därmed är offentliga 

utrymmen där man kan samlas och umgås begränsade i Runneryd. 

Bostädernas entréer vetter utåt gatan för att öka tillgängligheten för 

funktionshindrade. Dessutom skapar det privata trädgårdar en trygghetskänsla. 
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Naturligtvis finns det fönster som vetter åt gatan och åt trädgården i de 

flerbostadshusen så att människor kan se vad som händer utanför och även kolla på 

sina barn i trädgården och detta ökar den upplevda tryggheten. Det finns skolor, 

förskolor och lekplatser i närheten vilket är bra men gång- och cykelvägar är inte 

tillräckligt förgrenade så att människor kan lätt, tryggt och med kortaste vägen 

förflytta sig inne i området och till centrum (se Figur 15).  

Enligt översiktsplanen vill kommunen ägna uppmärksamhet till grupper med andra 

livssituationer än de gängse för att skapa jämställdhet, vilket är fallet i Runneryd, 

men faktan att det saknas några förbättrings strategier för befintliga områden 

motsäger detta. Det påverkar, indirekt och negativt, människors möjlighet att 

påverka sin omvärld också. Det blåmarkerade området i kartan ovan presenterar ett 

omplaneringsprojekt av skolan i området så att även barn från närliggande områden 

kan studera där och öka integrationen bland den nya generationen (se Figur 15). 

Detta nämns i intervjun som en strategi för förbättring i området men det är en 

dellösning och gäller inte i andra fall av segregerade bostadsområden.        

Det anses vara svårt att implementera flyttkedjor i Runneryd. Därför att blandad 

bebyggelse saknas vilket gör att några flyttkedjor inom området uppstår ej och det 

motverkar socialstabilitet. Men däremot är det planerat att förtäta Nässjös 

centrumområdet enligt översiktsplanen. Nybyggda bostadsområden ger upphov till 

flyttkedjor men nyproduktion sker mestadels utanför Runneryd dvs. att invånare 

måste flytta utanför området vid förändring av det socioekonomiska tillståndet för 

att hitta en lämplig bostad. Då uppstår en bostadsvakans i Runneryd, men inte 

gentrifiering därför att hushållet som tar över vakansen förutsättas ha låg inkomst, 

så området förblir socioekonomiskt segregerat. Några lämpliga bostäder för hushåll 

med högre inkomst inom Runneryd varken finns eller byggs så att de kan flytta till 

Runneryd för att skapa en mer balanserad befolkningssammansättning. 

Implementering av statistik, översiktsplan, intervju och teorier sammanfattas i Tabell 

7 som utgår ifrån samma faktorer i översiktsplans analys. Kolumnen ”bedömning” 

visas med ett plus ”+” när strategin används eller påverkar positivt och ett streck ”-

” - när strategin används ej eller påverkar negativt. 

Tabell 7. Implementering av empirin i Runneryd 

Mål Strategi Bedömning 

Integration Skapa mötesplatser för alla - 

Jämställdhet Ägna uppmärksamhet till grupper med andra livssituationer än de 
gängse 

- 

Delaktighet Ge människor möjlighet att påverka sin omvärld för bättre hälsa 
och identitet 

- 

Blandning Blandning av olika boendetyper som skapar flyttkedjor (och 
gentrifiering) 

- 

Tillgänglighet Förtätning av centrumområdet för bättre kollektivtrafik och 
kortare avstånd mellan verksamheter 

+/- 

Trygghet Entré- och fönsterorientering, god belysning, säker gång- och 
cykelväg, lekplatser i närheten för barn 

+/- 



Analys och resultat 

33 

5.2 Vilka faktorer påverkar översiktsplanen? 
Samhällsplaneringskontoret i kommunen kan styra byggnationen en viss del genom 

översiktsplanering, men det har inte alla verktyg. Detta kan påverka att översiktsplanen 

inte tillämpas effektivt i verkligheten. Det kommunala bostadsbolaget kan inte stå för 

all nybyggnation själv utan behöver stöd från intressenterna, alltså de privata 

byggföretagen. Dessa företag fokuserar på lönsamhet mer än hållbarheten ibland vilket 

går emot det översiktsplanen säger. Byggkostnader påverkar planen indirekt genom att 

alla invånare inte har möjlighet att flytta till de dyra nybyggda områdena och därmed 

blir området segregerat. 

5.3 Vilka faktorer påverkar integrationen? 
Med hjälp av de samlade empirin, kan man fastställa en kombination av fysiska och 

icke-fysiska faktorer som styr integrationsgrad i ett område. Den sociala aspekten har 

en stor betydelse i integrationsfrågan eftersom nykommande vill gärna bo med andra 

som pratar samma språk. Detta psykiska beteende gör att en minoritetsgrupp får en 

trygghetskänsla när de bor i närhet av varandra. Det ekonomiska tillståndet är också en 

viktig faktor och kommer ofta parallellt med den sociala aspekten för man har ofta ett 

lägre ekonomiskt tillstånd som nykommande. Man behöver tid och stöd för att etablera 

sig i arbetsmarknaden och kunna därefter försörja sig själv och öka sina chanser att 

inkluderas i samhället.   

Boendeform och upplåtelseform har också en viss påverkan på integrationen genom 

blandat boende. En väl genomtänkt planering med flera boendeformer och 

upplåtelseformer som passar olika typer av hushåll gör att i området bor en befolkning 

med varierande socioekonomiska klasser. Detta ger en större möjlighet att hitta en 

bostad som passar hushållets ekonomiska tillstånd i alla områden och förbättrar då 

förutsättningarna för ett jämnt samhälle. 

5.4 På vilket sätt påverkar översiktsplan integrationen? 
Blandat boende är ett av de verktyg som används i översiktsplanen och kan påverka 

integrationen positivt. En väl genomtänkt planering med flera boendeformer och 

upplåtelseformer som passar olika typer av hushåll skapar en stad för alla dvs. att många 

familjer och individer kan lätt bosätta sig i området under livets ändringar. Denna 

variation på invånare bidrar positivt till boendeintegration. Placeringen på skolor och 

förskolor spelar viktig roll i integrationen av den nya generationen där unga från olika 

områden träffas och umgås. Verksamheter och aktiviteter skapar en integrerad och 

levande stadsdel också. Med bra översiktsplanering kan en känsla av trygghet och 

integritet skapas och leda till bättre social hållbarhet. 

5.5 Koppling till målet 
Målet av studien är att analysera översiktsplanen för ett segregerat område för att uppnå 

ett mångkulturellt samhälle. Området Runneryd står i fokus i studien och har 

analyserats med hjälp av svaren på frågeställningarna.  

Planeringsavdelning i en kommun lägger översiktsplaner för kommunen och där kan 

man betona integration som ett mål inom långsiktig hållbarhet vision, genom t.ex. att 

blanda boende och verksamheter. Däremot begränsas möjligheterna för kommunen att 

styra mot detta mål i befintliga segregerade områden. Dessutom finns det andra 

intressenter som kan också påverka situationen men de kanske inte prioriterar 

integration i dess insatser. Vidare är översiktsplanen inte bindande vilket betyder att 
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inte alla visioner nödvändigtvis överföras till detaljplanen som är den fördjupande och 

bindande delen i planeringen. 

För att motverka segregation visar sig att man behöver hantera olika aspekter, fysiska 

och icke-fysiska. Det första går att styra med fysiskplanering. Dock kan detta särskilt 

motverka boendesegregation. Det andra, alltså den icke-fysiska aspekten, är svårare att 

hantera och behöver ständigt arbete med bl.a. sociala organisationer. 

Syftet med studien är att undersöka om översiktsplan är en lämplig metod inom fysisk 

planering för att motverka segregation. Efter att frågeställningarna har besvarats 

kommer slutsatsen att översiktsplanen inte är tillräcklig för att motverka segregation i 

redan befintliga områden, utan det krävs ett samarbete med andra intressenter och 

sociala organisationer om en förbättring ska ske.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet är för en stor del trovärdigt. Vellinge kommun har mindre utrikesfödda i 

jämförelse med de andra kommunerna därför kan resultatet vara mindre trovärdigt eller 

mindre reliabelt. Men det är också svårt att hitta en kommun som har samma storlek, 

antal invånare och antal utrikesfödda så valet föll på de som var närmast varandra. 

Validiteten är tillräckligt bra dvs. i studien har vi undersökt bara det som är intressant 

och avser att servera syftet med studien. All insamlad empiri har använts i resultatet 

och det styrker validiteten.  

Resultatet som har erhållits i slutet är användbart och svarar tydligt på 

frågeställningarna och det syns i föregående delar. Det finns en rödtråd i 

frågeställningarna som leder slutligvis till målet och det redovisas i Figur 2. För att 

förbättra resultatet och öka trovärdigheten kunde intervjuer med några planarkitekter 

från Ronneby och Vellinge kommun ha gjorts. Det ger en bättre grund att jämföra de 

tre kommunerna. Intervju/enkät med invånare i segregerade områden kunde ha varit bra 

också för att ta deras synpunkter på ämnet direkt. På grund av den begränsade tiden 

kunde vi inte utföra dessa två saker, men i alla fall visar översiktsplans analysen en 

liknelse i alla tre kommuner gällande integrationsfrågan. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som har valts är relevanta och bra för att få trovärdigt resultat men utförandet 

fick några utmaningar på grund av att kommunerna inte hade alla statistik vi 

efterfrågade.  

Syfte med statistik är att skapa ett kvantitativt underlag för att undersöka samband 

mellan befolkning och boende/offentliga utrymmen. Vi kunde inte få tillräcklig statistik 

från alla kommuner så informationen kompletterades med resultat från artikeln 

Integration – här är landets bästa och sämsta kommuner som baserades på en 

undersökning som studerade boendeintegration. Därför är empirin framhållen från 

denna metod trovärdig. Jämförelsen av översiktsplaner där tre översiktsplaner har 

analyserats och jämförts för att besvara frågeställningen. Dock innebär denna analys att 

översiktsplaner tolkas utifrån vår uppfattning, alltså författarna. Vi försökte däremot att 

hålla oss objektiva och stödja resultaten av jämförelsen genom att genomföra en 

fallstudie och intervju med planeringsavdelning och jämföra och komplettera empirin 

från översiktsplaners jämförelse, fallstudie och intervju 1. Brist på en gemensam 

definition av integration samt ingen tydlig definition inom varje kommun, påverkar 

resultatet negativt då det skiljer sig vad varje kommun avser med integration som 

begrepp. Den teoretiska bakgrunden och Intervjuer gav stöd från professionella 

synpunkter vilket förbättrar kvaliteten och ökar därmed trovärdigheten. 

6.3 Begränsningar 
Det råder en balans mellan informationen som tagits med i studien och det som 

avgränsats, dvs. begränsningarna har varit tillräckligt generella för att besvara 

frågeställningarna i studien och bidra med något i allmänhet. Påverkan av den 

socioekonomiska faktorn på boendesegregation på översiktlig nivå är den främsta 

begränsningen. Ämnet är brett i sig och många väldigt relaterade faktorer spelar roll i 

ämnet samtidigt.  Därför var vi extra noga med att bestämma begränsningarna så att 

ämnet varken blir för brett att studera under den begränsade tiden eller för specifikt så 
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att den förlorar sin betydelse eller sitt syfte. Det märks genom resultatet då all empiri 

som samlats svarade kort och gott på frågeställningarna. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
• Genom den teoretiska ramen och översiktsplaner analys visar sig att blandat 

boende och funktionsblandning, alltså boendeformer och upplåtelseformer samt 

verksamheter och offentliga utrymmen, är en bra lösning till boendesegregation. 

• Översiktsplanerings inflytande begränsas av om, och i så fall hur, andra 

intressenter väljer att prioritera den sociala hållbarheten.  

• Översiktsplanering träffar utmaningar i att förbättra integration i befintliga 

områden 

• På grund av de sociala och ekonomiska aspekter som påverkar integration krävs 

det samarbete mellan olika avdelningar i kommunen, t.ex. planeringsavdelning 

och andra sociala och politiska organisationer. 

• Översiktsplanen är inte ett tillräckligt bra verktyg för att motverka segregation 

i redan befintliga områden. Men det visar en bra möjlighet att uppnå integration 

vid planering av nya områden. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
• Hur går informationsöverförings processen till mellan översiktsplan och 

detaljplan samt vilka utmaningar finns i att implementera översiktsplanen? 

• Hur kan miljonprogrammets bostäder förbättras enligt dagens krav och vad kan 

kommunen göra eller ändra i översiktsplanen för att bidra med något nytt i detta 

område? Det är viktigt att komma på ekonomiska lösningar som orsakar minsta 

möjliga förluster både finansiellt och socialt.
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Vision Ronneby
   Ronneby skall vara en framgångskommun där 
befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen 
ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande 
ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och 
miljön står i fokus.

   Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde 
och varje enskild individ skall bemötas med respekt och 
erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, ett 
levande kulturliv och en rik fritid.

   Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet 
för den enskilde. Det ska fi nnas en trygg förskola och 

skola som förbereder våra barn för framtiden samt 
individanpassad omsorg i livets alla faser. 

   Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas 
vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara 
delaktiga i samhällsutvecklingen. 

   Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt 
perspektiv så att vi bevarar dess värden till efterkommande 
generationer. 

   Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga 
mål för att utvecklas till en jämställd och trygg 
framgångskommun.

NÄRA TILL VARANDRA                       

År 2035 fi nns i Ronneby kommun en väl 
utbyggd infrastruktur för lokala, regionala, 
nationella och internationella resor. 

Det fi nns en bra samordning av olika 
trafi kslag för hela kommunen och 
infrastrukturen för förnyelsebara drivmedel 
är väl utbyggd. 

Det digitala samhället är väl utbyggt och ger 
goda förutsättningar för ett attraktivt boende 
och ett livskraftigt näringsliv.

LIVSKVALITET I STAD OCH PÅ 
LANDSBYGD

År 2035 fi nns en mångfald av attraktiva 
boendemiljöer i hela kommunen. De präglas 
av god service, bra kommunikationer och en 
blandad bebyggelse. 

Boendemiljön utmärks av ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet där alla har tillgång 
till en rik natur, underbara vatten och en 
bredd av fritidsaktiviteter. 

Vårt kulturarv värnas som en resurs och 
kulturlivet är tillgängligt för alla.

GULDLÄGE FÖR UTVECKLING 
MITT I BLEKINGE

År 2035 är Ronneby med sitt strategiska läge 
vid Östersjön och närheten till Europa ett av 
Sveriges mest attraktiva innovationsnav. 

Ett utbyggt samarbete för högre studier 
och attraktiva boendemöjligheter gör 
Ronneby till en bra plats att starta och driva 
företag inom alla branscher och kommunen 
karaktäriseras av närhet och tillgänglighet. 

De goda förutsättningarna för en rik 
besöksnäring tas tillvara och utvecklas.
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Social sammanhållning och en trygg miljö

En trend i kommunen är att allt fl er invånare är födda utomlands. År 2015 
var andelen 14 % jämfört med 8 % år 2006. För att motverka segregation 
är det viktigt att den fysiska miljön främjar möten mellan olika grupper. 
För att främja social sammanhållning är det också viktigt att det fi nns en 
blandning av bostadsformer inom ett bostadsområde. Det skapar en grund 
för att människor med olika bakgrund ska träffas och utveckla sociala 
relationer som bygger tillit och skapar trygghet. 

Ett väl fungerande socialt nätverk är en viktig faktor för hälsa och detta 
kan stödjas genom att verka för att skapa mötesplatser. Offentliga miljöer 
så som bibliotek, platser för kultur, fritidsgårdar och idrottsanläggningar 
möjliggör för människor att träffas. Även utemiljöer så som torg, gator, 
parker och grönområden som utformas med hög tillgänglighet främjar 
möten både över generationsgränser och kulturella gränser. Genom att 
utforma utemiljöer som binder samman platser och överbryggar barriärer 
skapas stråk av mötesplatser som stärker de sociala samband. 

Utemiljö och tillgänglig bostadsnära natur 

Bostadsområdens utformning och avstånd till naturområden påverkar 
människors fysiska aktivitet. Forskning visar att ett avstånd på 300 m är ett 
gränsvärde för hur långt man är beredd att gå för att nå ett grönområde.  

Begreppet natur är brett och omfattar såväl natur- och kulturlandskap, 
anlagda och skötta grönområden som bostadsgårdar och parker. Även 
om naturen så gott som alltid är nära hemmet i Ronneby kommun fi nns 
det delvis brister i tillgängligheten och kvaliteten. Vattendrag, större 
vägar och järnväg utgör barriärer. Om området exempelvis är kuperat 
eller om gångvägar saknas minskar också möjligheten att utnyttja 
området för rekreation. Förbättrad tillgänglighet till grönområden och till 
utemiljöer i  bostadsområden är till nytta för alla. Det är också ett sätt att 
minska skillnader i hälsoläget mellan olika sociala grupper. Speciellt i 
socioekonomiskt utsatta områden kan en attraktiv gestaltning av närmiljön 
ha stor betydelse för hälsa och välbefi nnande. Vid planering av goda 
utemiljöer är behovet av skugga viktigt att beakta i utemiljöer, framför allt 
där barn och äldre vistas. 

Ronneby kommuns historia berättas och i det sammanhanget skulle också 
de senaste årens anmärkningsvärda fynd från utgrävningarna i Västra Vång 
och skeppet Gribshunden som förliste vid Ekön kunna exponeras. 

Arkitektur, formgivning och design

När kommunen växer måste det ställas krav på bebyggelsen för att inte 
tappa det som är unikt med Ronneby. Samtidigt måste bebyggelsen 
utvecklas på ett klokt, samtida och innovativt sätt. Ofta fi nns årsringar i 
bebyggelsen. Nya årsringar kan tillföra spännande och attraktiva miljöer 
där kontrasten bidrar till en levande stadsbygd. Det vi bygger i dag utgör 
morgondagens kulturarv. 

I den byggda miljön är god arkitektur och estetiska kvalitéer viktigt. 
Byggnader som utformas med omsorg för både de människor som ska 
använda husen och de som vistas utanför. Det bidrar till att skapa miljöer 
där människor vill vistas vilket i sin tur ger trygga, tillgängliga och vackra 
platser. För Ronneby stadskärna fi nns ett gestaltningsprogram med råd och 
riktlinjer för utemiljöer som antogs av kommunfullmäktige 2012-09-27.

Blandade boendeformer och social hållbarhet

Bostadsbeståndet

Bostadsbehovet förändrar sig under livet. Olika storlekar, upplåtelseformer 
och förekomsten av både en- och fl erbostadshus gör det möjligt att bo kvar 
i ett område under skiftande sociala eller ekonomiska förhållanden eller 
med en funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att det fi nns olika typer 
av bostäder inom samma område. 

I kommunen fi nns idag nästan 14 000 bostäder (2016). Cirka 60 % av dessa 
är småhus. Hyresrätter fi nns i nästan alla större tätorter, medan utbudet av 
bostadsrätter är begränsat till Ronneby och Kallinge. Kommunens invånare 
efterfrågar framför allt ett bredare utbud av hyres- och bostadsrätter, vård- 
och seniorboenden, småhus i tätorterna och goda kommunikationer. 

Kommunen ska planera för nybyggnation som möter efterfrågan både vad 
gäller läge, upplåtelseform och storlek, men även sträva efter bostäder för 
olika ekonomiska förutsättningar. Översiktsplanen pekar ut mark för nya 
bostäder i kommunens kärnor och utvecklingsområden.



Malmbäck

Fredriksdal

Bodafors

Grimstorp

Stensjön

Sandsjöfors

Ormaryd

Äng

Forserum

Nässjö

Solberga

Anneberg

Flisby

´
0 1 2 3 4 5 km

Bebyggelse och infrastruktur

Bakgrundskarta © Lantmäteriet MS 2008/07789

!( Riksintresse för järnvägsstation

") Riksintresse för terminal

Riksintresse för väg

Riksintresse för järnväg

Föreslagen korridor för Götalandsbanan

Förslag till ny vägsträckning

Förslag till ny järnvägssträckning

Sammanhållen bebyggelse

Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge

Friluftsområde

Område med fördjupad översiktsplan

Område där mobilmast, kraftledning eller liknande inte får anläggas

Översiktsplan 2012 för Nässjö kommun
Antagandehandling 2012-12-05

Bilaga 3: Översiktsplan karta för Nässjö kommun



ÖVERSIKTSPLAN 2012
för Nässjö kommun

Planförslag
Antagen av Kommunfullmäktige 2013-02-28

Bilaga 4: Översiktsplan för Nässjö kommun



12    Kommunens strategi

Plats för alla, oavsett ålder, kön, bakgrund, omsorgsbehov mm är ett 
aktivt ställningstagande i vår kommun. För de fl esta av oss är rätten att 
kunna vara sig själv av stor betydelse. En öppen och tolerant atmosfär 
är för många en förutsättning för att vilja stanna kvar i sin kommun och 
gärna rekommendera andra att fl ytta dit. Att skapa ett samhälle med en 
välkomnande attityd och generöst sinnelag är därför mycket viktiga inslag 
i ambitionen att skapa en attraktiv kommun.

Kommunikationer
Att ha goda kommunikationer kan betyda många saker. I en kommun 
handlar det mycket om att det ska vara lätt att ta sig till, inom och från 
kommunen. Det skall också fi nnas bra elektroniska kommunikationsmöj-
ligheter. Historiskt sett har järnvägen betytt mycket för Nässjö kommun 
och dess utveckling med tätorten Nässjö som viktig knutpunkt på Södra 
Stambanan. Likaså har kommunen ett centralt läge i landet för kraftför-
sörjning samt ett strategiskt vägläge, inte minst vad gäller öst-västliga 
förbindelser. De strategiska delområden som kommunen anser är särskilt 
viktiga är: 

IT
Järnvägsnät
Kollektivtrafi k
Vägnät

Beträffande IT har huvuddelen av kommunens hushåll idag tillgång till 
bredbandslösningar för internettrafi k. Det kommunala bostadsbolaget 
Lindens samtliga fastigheter är anslutna till det fi beroptiska nät som 
byggts ut i Nässjö tätort. Utbyggnaden är en strategisk satsning av det 
kommunägda bolaget Citynätet  i Nässjö AB vilka kommer att fortsätta 
arbetet för en effektiv användning av fi bernätet. Ambitionen är att kom-
munen tillsammans med berörda aktörer kan arbeta fram en strategi för 
fi berlösningar även i kommunens övriga delar som i dagsläget till stor del 
försörjs med bredband via telenätet genom ADSL eller mobila lösningar.

Järnvägsnätet i Nässjö kommun är strategiskt mycket viktigt och det är 
angeläget att det ständigt utvecklas, tekniskt och trafi keringsmässigt. 
I Nässjö centralort sammanstrålar sex järnvägslinjer inklusive Södra 
Stambanan vilket ger mycket goda förutsättningar för såväl persontrafi k 
som godstrafi k. Speciella satsningar görs genom t ex en aktiv medverkan 
i ett nätverk i anslutning till Södra Stambanan. Södra Stambanan är idag i 
stort behov av upprustning och kapacitetstaket är på många sträckor nått 
vilket försvårar en fortsatt utveckling av både person- och godstrafi k. En 
annan för kommunen särskilt viktig järnväg är den s k Jönköpingsbanan 
som binder ihop Västra och Södra Stambanorna via Jönköping. Även 
här fi nns ett regionalt nätverk som jobbar för att Trafi kverket med olika 
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Livsmiljö
Översiktsplanen och fortsatt planering och planläggning kan medverka 
till att skapa goda förutsättningar för social utveckling och bidra till att 
kvaliteter och mervärden uppstår. Viktiga frågor att ta hänsyn till i sam-
hällsplaneringen är delaktighet, barn och ungdomars behov, integration 
och mångfald, jämställdhet, tillgänglighet, trygghet och folkhälsa. 

Delaktighet
Att vara delaktig i och känna att man kan påverka det som händer i ens 
omgivning är viktigt. Människors möjligheter att påverka sin omvärld har 
sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa och identitet.  Det är 
särskilt viktigt att få möjlighet att påverka utformningen av sin vardags-
miljö.

I samhällsplaneringen bör kommunen särskilt uppmärksamma grupper 
eller individer som kan tillföra andra insikter eller befi nner sig i andra 
livssituationer än de gängse, vilka ofta betraktas som norm. Jämställdhet, 
barn och ungas rätt att påverka sin livsmiljö och integration kan på 
detta sätt stärkas. Barn och ungdomar ska vara delaktiga i den fysiska 
planeringen av miljöer som direkt berör dem, enligt barnkonventionen. 

Mötesplatser och trygghet
Genom att skapa mötesplatser och blanda bebyggelse kan samhälls-
planeringen bidra till trygghet och integration. Mötesplatser är ofta de 
delar som är allmänt tillgängliga i staden. Viktiga ingredienser för att 
skapa mötesplatser kan vara grönområden, kultur och föreningsliv. I 
ett mindre samhälle kan till exempel affären vara en viktig mötesplats. 
Barn och unga har ofta egna mötesplatser som inte alltid är lika tydligt 
utpekade. En liten träddunge kan vara en viktig lekplats och upplevas 
som en stor skog. Skulpturen på torget kan vara det bästa stället för 
ungdomar att hänga på. 

Den blandade staden med en blandning av olika boenden men också 
en blandning av verksamheter och boenden bidrar till integration. En 
blandning av verksamheter motverkar också att vissa kvarter känns 
folktomma och otrygga. En blandad stad skapar även kortare avstånd 
mellan aktiviteter. 

Hur fönster och entréer orienteras är också en viktigt för tryggheten. 
Fönster gör att det fi nns ögon som kan se vad som händer utanför och 
ökar därför den upplevda tryggheten. Överskådlighet och synlighet med 
bland annat god belysning är också viktigt för att känna sig trygg.

Kommunens 
ställningstaganden
• I samhällsplaneringen ska

kommunen eftersträva
delaktighet och insyn.
Informationskanaler
och arbetssätt ska
utvecklas för att nå
ut till fl er grupper i
planeringsprocessen
och i utformningen av
den offentliga miljön.
Särskilt fokus ska ligga på
jämställdhetsperspektivet
och barn och ungdomars
möjligheter att påverka.

Kommunens 
ställningstaganden
• Vid planering och

byggnation ska
målsättningen vara
att skapa miljöer som
uppmuntrar till möten
mellan människor.

• I tätorterna ska en bland-
ning av verksamheter och
boendeformer eftersträ-
vas.

• Vid utformningen av det
offentliga rummet ska
särskilt hänsyn tas till att
en säker och trygg miljö
skapas för alla människor.
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Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 Del 5 Temaområden

Gott boende

Ett gott boende är en viktig del av en god livsmiljö och av ett gott stadsbyggande.

Attraktionen av att kunna erbjuda ett gott tryggt boende med god tillgänglighet är 

högt prioriterat inom Vellinge kommun. Det är attraktivt att bo i vår kommun och vi 

ligger varje år högt på rankinglistan om att vara landets bästa boendekommun. 

Planen ska eftersträva och möjliggöra en hållbar, varierad, flexibel blandad 
bebyggelse med ett utbud av bostäder av hög boendestandard och med ett 

kvalitetstänkande som visar på omsorg och omtanke om skala och detaljer.

Den nya översiktsplanen innehåller en tydlig stadsbyggnadsvision som redovisar 

en önskad kvalitetsutveckling av stadsplaneringen och den framtida byggnationen

i kommunen. Nya metoder med framtagande av strategiska gestaltningsprogram 

och checklistor kan hjälpa till att säkra kvaliteten. Detta kan komma att öka kraven 

på redovisning i plan- och bygglovsärenden.

En spännande stadsutveckling planeras med hjälp av vitalisering och till viss del 

förtätning av tätorternas befintliga centrum, en utveckling av prioriterade både nya 
och befintliga kommersiella och sociala stråk samt prioriterad satsning på 
förbättrade kollektivtrafikstråk med utveckling av och vid nya stationslägen.

Målet är att skapa attraktiva, hållbara, kollektivtrafikvänliga och vackra tätorter, byar 
och stadsrum väl anpassade i skala och karaktär till sin omgivning. 

Den goda livsmiljön skapas av att orterna kan erbjuda trygga och bra miljöer med 

mötesplatser, rekreationsstråk och bebyggelse med en vacker och spännande

arkitektur som både visar respekt för platsen och dess skala samt tar avstamp i och 

förädlar värdet av att bevara och tydliggöra det kulturhistoriska arvet och det 

omgivande landskapets gröna värden.

Höllvikens bibliotekstorg är ett av kommunens viktiga allmänna stadsrum och

fungerar som social mötesplats. (Bild Ramböll 2012)
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Den nya översiktsplanen innehåller en tydlig och stark stadsbyggnadsvision som 

speciellt framhäver en prioriterad satsning på att kvalitetsutveckla stadens, byns och 

tätorternas allmänna rum. Det är viktigt att betona vikten av att parallellt arbeta med 

genomförande av snabba konkreta objekt och med planering som får genomslag på 

längre sikt.

Målet är att höja kvaliteten på innehåll och utformning av de gemensamma 

stadsrummen baserad på intern och extern dialog, gott planarbete, projektering, 

byggande och skötsel samt ett fortsatt arbete med framtagandet av strategiska 

planer, program och checklistor. När det gäller de gröna inslagen i stadsbyggandet 

är framtagandet av en Grönstrukturplan för hela kommunen av största vikt.

Framtida planering, byggnation och skötsel av de gemensamma stadsrummen ska 

vila på en mycket medveten metodik att utveckla stråk och platser med kvalitet och 

omsorg till att bli miljöer som tillför nya värden som är anpassade till sin specifika 
plats, kulturhistoria och till omgivningens skala samt att gestaltning och valda 

material tillför mervärden som håller över tiden och åldras med värdighet. 

Mål och riktlinjer
• arbeta systematiskt och noggrant med att ta fram väl genomarbetade planer,

strategiska program, gestaltningsprogram och projekteringshandlingar för

att säkerställa utformning och innehåll av de allmänna stadsrummen från

planskedet, via projektering och byggnation till välskötta färdiga stadsrum.

• tillgängliggöra, trygga och säkra de allmänna stadsrummen för att möjliggöra

att alla så långt som möjligt kan delta i samhällslivet. De allmänna platserna

och stråken är till för att användas. Tillgänglighet för personer med

funktionsnedsättning är en självklar del i plan- och byggprocessen. Det är en

mycket heterogen grupp med olika behov, vilket kan innebära att alla krav inte

alltid kan uppfyllas utan att vissa måste prioriteras.

• Prioritera utveckling av tätorternas centrum och erbjuda attraktiva mötesplatser

och stråk inom respektive karaktärsområde som utvecklas till att bli naturliga

träffpunkter för kommuninnevånare och besökare.

• visa omsorg och omtanke vid val och utformning av detaljer i de allmänna

stadsrummen, samt försköna tätorternas entréer, rondeller och stadsgator.

• erbjuda trygga och bra gestaltade skolgårdar med bra innehåll, utbud av

aktiviteter och god belysning samt att skolgården kan användas som sociala

mötesplatser för fritidsaktiviteter även efter skoltidens slut.

• erbjuda torg, stadsparker, parker, rekreationsområden, lekplatser och

kommersiella stråk med god gestaltning och genomtänkt innehåll som inbjuder

till aktiviteter och upplevs som sociala mötespunkter.

• utveckla hamnarna med nya verksamheter och kompletterande service till att

bli sociala väl gestaltade knutpunkter med ett brett utbud av service, nöjen och

verksamheter inklusive handel.

• utveckla och förbättra kvaliteten på utformning och innehåll i kommunens

stadsparker, prioriterade parkstråk och rekreationsområden.

• plantera fler träd och häckar som tydliga strukturbildande och vackra element
i gatu- och stadsrummen samt alléträd utmed vägar och skiftesgränser ute i

landskapet.

• satsa på att utveckla den biologiska mångfalden genom att medvetet bredda

valet av antal arter vid nyplantering av exempelvis nya trädalléer för att därmed

även minska risken för framtida skadeangrepp etc.

• arbeta strategiskt med prydnadsplanteringar på utvalda platser; ex.

massplantering av vårlökar för att på ett enkelt sätt försköna och förstärka

vårens ankomst.

• komplettera med konstnärlig utsmyckning på utvalda offentliga platser med

strategiska lägen, vilket innebär att det kan ses och upplevas av många, t. ex.

utmed entrévägar, rondeller, torg och offentliga lokaler som bibliotek och skolor.

Exempel på utsmyckning är: skulpturer, effektbelysning, vattenspel, målningar

prydnadsplanteringar, mm.

• Uppmuntra genomförandet av kortare installationer och aktiviter på offentliga

platser som signalerar årstidsväxlingar och skapar ett levande tillåtande klimat

och delaktighet.

Temaområde 4:

Gemensamma vackra och funktionella stadsrum, parker, mötesplatser och stråk

Gemensamma vackra och funktionella stadsrum, parker, mötesplatser och stråk



 Presentera oss

 Börja med att berätta om er själv? Vilken avdelning arbetar ni med och vilken roll har

ni?

 Hur uppfattar ni kommunens bostadssituation i dagsläget? Bostadsbrist? Tomma

lägenheter?

 Hur tolkar ni integration? T.ex hushåll med olika ekonomiska klass i samma kvarter?

 Anser ni att boendesegregation går att motverka genom fysisk planering?

 Tas integration med i åtanke vid planeringsprocess?

 Om ja - hur arbetar ni kring detta? Om nej - varför inte?

 Vilka förhinder finns inför implementering av integration?

 Vad är kommunens mål med översiktsplanen? Vad vill kommunen främja?

 Hur planerar kommunen egentligen? Finns det en strategi för planeringen?

 Om ja - vad är denna strategi? Om nej - varför finns det inte?

 Inför nya bostadsprojekt, vad är målen och visionerna inom kommunen?

 Inför omplanering av ett befintligt bostadsområde, vad är målen och vilka strategier

tillämpar ni för att uppnå det?

 Bygger ni bostäder utifrån specifika målgrupper? Varför/varför inte?

 Vilka förhinder/svårigheter träffar ni vid planering?

 Hur gör kommunen för att implementera integration genom översiktsplanering?

 Hur kan man främja boendeintegration genom fysisk planering?

Bilaga 7: Frågor för intervju 1, samhällsplaneringskontoret



 Vilka utmaningar träffar nykommande när de börjar skolan?

 Hur blir situationen när de slutar skolan? står det nya utmaningar? acklimatiserar de

sig i samhället?

 Vad gör skolan/kommunen för att hjälpa de komma in i samhället? t.ex.

samhällsintroduktionskurser?

 Hur beter människor sig över ordet integration, både nykommande och infödingar?

 Finns det acceptans för de nya? Är de nya redo för att ta utmaningen och integrera sig

eller vill de känna sig trygga och tillhörande med de som är lika?

 Tycker ni att fysisk planering kan hjälpa främja integration? Finns det några

förbättringsmöjligheter i Runneryd?

Bilaga 8: Frågor för intervju 2, Nässjö lärcenter och integrationsenheten



Busshållplats

Bilaga 9: Bearbetad karta för området Runneryd i Nässjö kommun
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