
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsplaneringens påverkan på de unga i 

Malmö – en fallstudie i Västra Hamnen  
Urban planning and its impact on young people of Malmo – 

A case study in the Western Harbour 

Farah Jafar 

 

 

EXAMENSARBETE 2012 

Byggnadsteknik  



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

ämnesområdet byggteknik och hållbart byggande. Arbetet är ett led i 

den treåriga högskoleingenjörsutbildningen.  

Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

 

Examinator: Peter Johansson 

 

Handledare: Kaj Granath 

 

Omfattning: 15 hp (C-nivå) 

 

Datum: 2013-01-07 



 

Förord 

Jag vill tacka min handledare Göran Rosberg som är informationschef på 
stadsbyggnadskontoret i Malmö stad för all hjälp och stöd.  

Jag vill även tacka min handledare på Tekniska högskolan i Jönköping, Kaj 
Granath, för synpunkter och vägledning genom arbetet.  

Jag vill även tacka alla studenter som har deltagit i enkätundersökningen samt 
intervjuerna och gjort detta arbete möjligt.   

Vill även tacka Anders Rubin, kommunalråd för en intressant intervju. 

Sist men inte minst Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad på Malmö 
Högskolan för en mycket intressant och lärorik intervju.  

  

 

 

Farah Jafar 

Jönköping 2012 



Abstract 

1 

Abstract 

The background of this project is to understand how community affects young 
people in cities. The study focuses on a district in Western Harbor in Malmo. 

Malmo city has been exposed to social and economic problems due to the high 
unemployment and the crimes the city witnesses. It is interesting to study how 
city´s sustainability initiative affected the teenagers. Bo01 is an international 
example of sustainable urban development located in the Western Harbor and it is 
supplied with only locally produced renewable energy.  Do teenagers in Malmo 
have knowledge about that?   

The main goals behind the construction of this district were to create the “mixed 
city”, “Meeting places” and “the knowledge city”. This study was based on 
questionnaire distributed to students in the final year of high school and to 
university students. Afterward, I made interviews to get more approach to how 
the main questions were responded. 

The majority of the high school students know nothing about the renewable 
energy sources of Bo01 but after starting the project of the Western Harbor the 
majority of high school students have become more interested in the environment 
and sustainability. 

The city needs to establish general youth knowledge of the sustainable 
development in the city, in order to achieve a sustainable society. The 
investigation also revealed that most of the teenagers have a positive adaptation to 
the location of the University of Malmo. 

Malmo city has been successfully creating meeting places for the youths who 
contributed to increase integration and profound new contacts. 

For the high school students the Western Harbor has been very popular during 
the warm seasons, 53% go there more than once a week. University student did 
visit the district 1-3 times in summer.  

 

Key words 

Bo01, sustainable construction, integration, Western Harbor, Urban planning, 
meeting places, the mixed city and the knowledge city, teenagers. 
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att få ökad förståelse och kunskap om hur 
samhällsplanering kan påverka ungdomars intresse och fritid. Studien har utförts i 
stadsdelen Västra Hamnen i Malmö. 

Malmö är en stad som har haft många sociala och ekonomiska svårigheter med 
hög arbetslöshet och utbredd ungdomskriminalitet. 

I detta arbete har studier gjorts kring hur sociala, ekonomiska och ekologiska 
satsningar, i området Västra hamnen, har påverkat ungdomar i Malmö. Bo01 är ett 
område som ligger i Västra Hamnen. Området försörjs endast med lokalt 
producerad förnyelsebar energi. Bo01 uppmärksammades och blev ett 
internationellt exempel på hållbar stadsutveckling i samband med invigningen av 
bostadsområdet i stadsdelen Västra Hamnen. Har ungdomarna i Malmö kunskap 
om detta?  

Målet med området är att skapa ”den blandade staden”, ”mötesplatserna” och 
”kunskapsstaden”. Har dessa mål nått fram till ungdomar? Med hjälp av en 
enkätundersökning gjordes en studie kring detta. Enkäten delades ut till elever 
som läste sista året på gymnasiet, men även till högskolestudenter som befann sig 
på Malmö Högskolas bibliotek.  

Studien följdes även upp med en rad intervjuer, både på gymnasieskolor i Malmö 
och på Malmö högskola.   

Majoriteten av gymnasieeleverna visste inte att Bo01 endast försörjs med 
förnyelsebara energikällor, till skillnad från högskolestudenterna som var mer 
medvetna om detta. Resultatet visar även att majoriteten av gymnasieeleverna har 
fått ett ökat intresse för miljö och hållbarhet i samband med projekten i Västra 
Hamnen. 

Malmö Stad behöver allmänbilda ungdomar om den hållbara utvecklingen som 
sker inom allt bygge i Malmö Stad. Detta för att uppnå ”kunskapsstaden”. 
Undersökningen visar även att de flesta tycker att det är positivt att Malmö Stad 
har placerat Malmö Högskola i området Västra Hamnen.  

Malmö stad har lyckats bra med att skapa mötesplatser för ungdomar, som 
bidragit till bland annat integration men även till nya kontaktnät. Området är 
populärt för ungdomar, speciellt under vår och sommar. Enkätundersökningen 
visar att 53 % av gymnasieeleverna befinner sig i Västra Hamnen mer än en gång i 
veckan, medans majoriteten av högskolestudenterna åker till området 1-3 gånger 
per sommar.  
 

Nyckelord 

Bo01, hållbart byggande, integration, Västra Hamnen, samhällsplanering, 
mötesplatser, den blandade staden och kunskapsstaden, ungdomar. 
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1 Inledning 
I detta kapitel redovisas bakgrund för arbetet, problembeskrivning samt vilka 
frågeställningar som skall besvaras och med vilka metoder detta skall göras. Det är 
tänkt att läsaren skall kunna förstå projektets syfte och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Stadsplanering är ett omfattande begrepp som inte enbart innefattar 
byggnadstyper eller antalet byggnader som skall planeras i en stadsdel.  
Via stadsplanering har Malmö Stad försökt integrera men även lösa de sociala och 
ekonomiska strukturella problem som uppstått.  

Examensarbetet skrivs i samarbete med stadsbyggnadskontoret i Malmö.  
Handläggaren på kontoret är informationschefen Göran Rosenberg. Syftet med 
mitt arbete är att försöka förstå hur ungdomar i Malmö har påverkats av 
stadsplaneringen. 

Västra Hamnen är ett område som har omvandlats, från att ha varit ett varvs- och 
industriområde, till att bli en attraktiv och havsnära stadsmiljö. Huvudmålet i 
förvandlingen är stadens hållbarhet. I början på 90-talet genomled Malmö stora 
företagsnedläggningar som skapade ekonomiska och sociala problem. 
Problematiken blev utgångspunkten för planering av Västra Hamnen. 1 

Situationen medförde att kommunen började jobba med en plan för att arbeta 
fram olika framtidsvisioner för staden. Slutligen bestämde sig kommunen för 
femton olika framtidsvisioner som skulle bidra till att utveckla staden. Planeringen 
grundade sig i att omvandla Malmö till en ”kunskapsstad”. Tre av dessa visioner 
var centrala för Västra Hamnen. De bestod av att bygga ett universitet, att 
utveckla ett mer diversifierat bostadsbyggande samt att främja integration. ”Allt 
var tillåtet för att förbättra stadens utveckling”, berättade Göran Rosenberg. 

Kommunen bestämde sig för att universitetet skulle placeras i stadsdelen Västra 
Hamnen. Detta verkställdes 1998, då Malmö Högskola öppnade sina dörrar för 
studerande. 

Malmö Stad beslutade att byggnationerna i Västra Hamnen skulle bestå av 
bostäder, affärer, kontor och utbildningsinstitutioner, en variation av vad som 
eftersträvas i ett samhälle. 

Målen för Västra Hamnen skrevs år 2006 och det är följande: 

1. Nationellt exempel på hållbar stadsutveckling 

2. Kunskapsstad 

3. Mötesplatser 

4. Den blandade staden 

5. Överraskningar och attraktivitet 2 

                                                 
1
 Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad 

2
 Mål och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen, Malmö stad, 2007 
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I dagsläget beräknas Västra Hamnen stå färdigt om ca femton år. För att kunna få 
en korrekt bild av vad ungdomar i Malmö anser om projekten vid Västra Hamnen 
gjordes en undersökning i form av en enkät. Enkätundersökningen användes som 
en pilotundersökning som vidare fungerade som ett hjälpmedel för intervjuerna. 
Undersökningen förväntas ge en bredare inblick i vad ungdomarna tycks sakna ”i 
dagens” Västra Hamnen.  

Målet med projektarbetet är att skapa en djupare förståelse genom att beröra 
frågor kring integration, mångfald, högskolans roll i samhället och även vad 
området och dess utveckling har för betydelse för Malmö och dess invånare. 
Intressant för arbetet är även att försöka förstå vad majoriteten av ungdomar i 
Malmö tycker om området och utvecklingen. 
Utemiljön i området har bidragit till olika former av mötesplatser, vilket är 
intressant att studera närmare. Hur har dessa mötesplatser påverkat ungdomar? 
Hur populära är mötesplatserna? 

1.1.1 Kort historik om Stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontoret i Malmö grundades år 1862. Kontoret arbetar med 
översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, bygganmälan, 
mätning, kartläggning och service åt bostadsmarknadens parter. 3   

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att få ökad förståelse och kunskap om hur 
samhällsplanering kan påverka ungdomars intresse och fritid. 
Målet med examensarbetet är att kartlägga hur de övergripande målen för området 
Västra Hamnen har påverat ungdomar i staden.  

1.2.1 Frågeställning 

1. Har Malmö stad lyckats uppnå ”kunskapsstaden” för ungdomar via 
projekten i Västra Hamnen?  

2. Har projekten i Västra Hamnen lyckats öka intresset för miljöfrågor och 
hållbart byggande hos ungdomar?  

3. Har Malmö stad lyckats uppnå ”den blandade staden” och ”intressanta 
mötesplatser” för ungdomar i Malmö? 

 

 

 

 

                                                 
3
 www.malmo.se (2012-09-16) 

http://www.malmo.se/


Inledning 

7 

1.3 Metod 

Metodvalet varierar; 

 Första frågeställningen besvaras med hjälp av enkät undersökning, 
litteraturstudier och intervju. 

 Andra frågeställningen besvaras med hjälp av enkät undersökning, 
litteraturstudier och intervju. 

 Tredje frågeställningen besvaras med hjälp av enkät undersökning, 
litteraturstudier och intervju. 
 

1.4 Avgränsningar 

Vad gäller den geografiska delen diskuteras Västra Hamnen inom stadsdelens 
geografiska ram 170 Ha. I studien ligger fokus på studerande ungdomar mellan 
18-25 år. Yngre än 18 och äldre än 25 tillfrågades inte att delta i undersökningen 
eftersom att min förståelse kring fenomenet grundas utifrån ungdomars synsätt 
och påverkan. 

 

1.5 Disposition 
Rapporten börjar med en Teoretisk bakgrund som beskriver området Västra 
Hamnen, bakgrunden för enkätundersökningen samt intervjuerna. I detta kapitel 
redovisas även hur man utför undersökningar på ett vetenskapligt sätt.     
 
För att möjliggöra denna rapport, beskrivs Genomförandet på ett detaljerat 
tillvägagångssätt. Enkätundersökningen och intervjuerna är centrala för 
genomförandet av rapporten. 
 
Därefter redovisas Resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna. I detta 
kapitel besvaras även frågeställningarna. Varje frågeställning presenteras i ett eget 
avsnitt. 
 

Frågeställningarna har även behandlats i kapitlet Slutsats och diskussion där jag 
har analyserat resultatet och redovisat mina personliga åsikter.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
I detta kapitel redovisas den teoretiska bakgrunden för arbetet. Information som 
behandlas i kapitlet motiverar valet av ämnet och frågeställningarna. 
 

2.1 Västra hamnen 
Västra Hamnen är en stadsdel som omvandlats från ett varvs- och industriområde 
till en attraktiv stadsmiljö. Målet med området är att skapa en hållbar stadsdel, 
locka höginkomsttagare till staden och utveckla dess arbetsmarknad. 4 
 

 
Bild 1: Översiktsplan för området Västra Hamnen, år 1999. 5 

                                                 
4
 Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad 

5
 www.malmo.se (2012-09-16) 

http://www.malmo.se/
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2.1.1 En hållbar stadsdel 

I en hållbar stadsdel visas hänsyn gentemot ekonomiska, sociala och ekologiska 
perspektiv. Om Malmö stad lyckas ekonomiskt med projekten vid Västra Hamnen 
påverkar detta hela stadens ekonomi. Med nyetablering av företag i området ökar 
antalet arbetstillfällen och därmed minskar arbetslösheten. De nya bostäderna som 
byggs i området lockar höginkomsttagare till staden vilket också har en påverkan 
på stadens näringsliv. 6 Göran Roseberg, informationschef på 
stadsbyggnadskontoret menar på att en förbättrad ekonomisk situation påverkar 
den sociala och etniska integrationen positivt, vilket är ett aktuellt ämne i Malmö.  
I Västra Hamnen finns Malmö Högskola som kan locka fler malmöbor att utbilda 
sig. Ökad utbildningsnivå hos befolkningen ter sig ha positiv påverkan för staden 
ur ett socialt perspektiv, förklarar Göran Rosberg. Utifrån ett ekologiskt 
perspektiv ställde Malmö Stad höga krav på byggherrarna. Endast miljövänliga 
material och miljösmarta byggtekniska lösningar fick användas vid planeringen av 
byggnaderna. 7 För att åstadkomma en hållbar utveckling, ville Malmö stad uppnå  
ekonomisk, social och ekologisk framgång. Dessa mål kan i sin tur delas in i 
ytterligare delmål. (se bild 2) Målet med projekten vid Västra Hamnen kan 
sammanfatts med att omvandla stadsdelen till ett område för utbildning, 
forskning, verksamheter, boende, kultur och rekreation. 8 
 
Vid utförandet av bostadsområdet Bo01, som är belagt vid Västra Hamnen, har 
stor vikt lagts på ekologiskt perspektiv. Bland annat försörjs hela Bo01 området 
med förnyelsebar energi. Detta har gjort området känt både nationellt och 
internationellt i länder som England och Kina. Utvecklingen av Västra Hamnen 
fortsatte därefter bland annat via andra bostadsområden, som fick namn 
Flagghusen och Dockan.9   

 

”Västra Hamnen i sin helhet är en positiv stadsutveckling som är fascinerande att 
besöka, bo, arbeta i eller läsa om”, menar Göran Rosberg. 

                                                 
6
 Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad 

7
 Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad 

8
 Mål och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen, Malmö stad, 2007 

9
 Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad 
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Bild 2: Den hållbara stadsutvecklingens fördelning mellan ekonomisk, social och ekologisk för 
området. 10 

2.1.2 Bo01 - Västra Hamnens hjärta 

Idén bakom området Bo01 var att skapa ett område som skulle knyta staden till 
vattnet. Det skrevs en hel del om skandaler kring Bo01. Bland annat att fem 
personer som var med i ledningen för Bo2000 mässan åtalades för 
bokföringsbrott. Alla fem friades sedan av tingsrätten, men två av dem dömdes 
tillslut av hovrätten, berättar Svensson. 11 Skandalerna kring området skapade en 
misstro hos Malmöborna, men på senare tid har denna misstro reducerats. Istället 
står området för allt annat än skandaler, menar författaren Svensson. Tidigare 
upprördes många malmöbor av att Malmö Stad planerade ett område för dem 
”rika”. Idag ser man inte på området på samma sätt, förklarar Svensson. 
Bo01 energikoncept är att använda sig av ”hundra procent förnybar och lokalt 
producerad energi”, berättar Ilmar Reepalu.12 Ilmar Reepalu var och är fortfarande 
kommunstyrelsen ordförande i Malmö. Han är även en av dem som arbetade med 
framtidsvisionerna för staden. Reepalu menar att grunden för området Bo01 var 
att ta staden ur dess ekonomiska och sociala kris som staden genomlidit. Idén att 
locka höginkomsttagare till området skulle gynna staden, förklarar han. 
Målgruppen för området Bo01 medförde att det blev ett dyrt projekt. Även de 
hållbara och miljötekniska lösningarna gjorde Bo01 kostsamt. ”Prototyper är alltid 
dyrare” skriver Ilmar Reepalu.13  
 
En del av kritiken mot området diskuteras i rapporten ”Bo noll ett – 
samhällsekonomiskt sätt” som publicerats av stadsbyggnadskontoret. En kritisk 
granskning gjordes av Timbros som menar att det är fel att låta enstaka personer 
besitta sådan makt. I deras granskning ”Den kompakta majoritetens Bomässa - En 
kritisk granskning av Bo01” tar de även upp att det är fel när gränsen mellan 

                                                 
10

 www.malmo.se (2012-09-16) 
11

 Sydsvenskan, West side story, 14 September 2011, Per Svensson 
12

 Bo01 Staden, AB Svensk byggtjänst, 2001, ISBN 91-7332-970-3 
13

 Bo01 Staden, AB Svensk byggtjänst, 2001, ISBN 91-7332-970-3 

http://www.malmo.se/
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politik och marknad inte är tydlig och väl bearbetad. Författarna menar att det är 
svårt att inte ifrågasätta ett bolag som är privat, ägs av en ”ideell förening” och 
bedrivs på skattepengar. Detta är emot offentlighetsprinciperna, menar dem. Men 
trots denna kritik tar författarna upp i sin rapport att området har haft positiv 
effekt på staden.14 En annan aspekt som granskas i ”Bo noll ett – 
samhällsekonomiskt sätt” är Stadsrevisionens rapport. I den dras slutsatsen att 
exploaterings och anläggningsarbetet var lyckat trots den stora tidspressen. Vad 
som ansågs mindre positivt var synen på den kommunala projektorganisationen 
och samarbetet med AB Bo01 som ledde till ekonomisk skada. Nedan följer en 
sammanfattning som författarna gjort på Stadsrevisionens rapport. 15 
”Sammanfattningsvis anser Malmö stadsrevision att Malmö stads insatser med anledning av 
bostadsmässan Bo01 i många avseenden varit goda. De anser dock att det är av vikt att Malmö 
stad tar vara på de erfarenheter som bostadsmässan Bo01 givit upphov till i den fortsatta 
bostads- och stadsplaneringen samt vid organisation av framtida liknande större engagemang.” 16 

2.1.3 Definition av Integrationsbegreppet  

Integration är individens anpassning för det nya samhället. ”En process som leder 
till att skilda enheter förenas.” 17 Denna anpassning kan uppnås via utbildning, 
jobb och möten med det nya samhället. I Malmö diskuteras det om att undvika 
eller förebygga segregation genom integrationspolitik. Segregation definieras som ”det 
rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval av 
socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet eller dylikt. Den kan 
vara ofrivillig eller frivillig”. 18 Integrationsbegreppet är stort, i mitt arbete räknas 
även funktionsintegration, där staden planerar för att blanda olika typer av 
verksamheter och bostäder i ett område. Integrationsbegreppet syftar även på 
etniskintegration som handlar om att hjälpa vissa invandrare att ingå och ta del av 
det nya samhället. Även åldersintegration är en typ av integration som är viktig att 
titta på i samband med Västra Hamnen. Den sociala integrationen i området kan även 
handla om samhällsklasser där man ser höginkomsttagare som den dominerande i 
ett område som Västra Hamnen.  
 
Västra Hamnen är känt för sina fina parker och den vackra havsnära miljön. 

Mötesplatserna, grönområden och strandpromenaderna gör att området upplevs 
som en spännande plats att besöka. ”Den blandade stadens” idé är att blanda 
högskola, kontor och bostäder för att skapa ett samspel mellan dessa funktioner, 
så kallat funktionsintegration. Detta ökar möjligheter för möten och har positiv 
påverkan för den etniska integrationsfrågan som bland annat handlar om att aktivera 
tidigare inaktiva samhällsgrupper. Denna funktionsblandning har även positiv 
inverkan vad gäller integrationspolitik där man arbetar för att invandrare inte skall 
tvingas in i det svenska samhället utan själv vilja ingå genom att främja 

                                                 
14

 Bo Noll Ett – samhällsekonomsikt sett, Inregia AB, 2005, Anderstig, Christer och Nilson, Jens 
15

 Bo Noll Ett – samhällsekonomsikt sett, Inregia AB, 2005, Anderstig, Christer och Nilson, Jens 
16

 Bo Noll Ett – samhällsekonomsikt sett, Inregia AB, 2005, Anderstig, Christer och Nilson, Jens 
17

 Nationalencyklopedin, (2012-09-16) 
18

 Nationalencyklopedin, (2012-09-16) 
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möjligheterna för detta. 19 Malmö Högskolas samarbete med företag i området ger 
en positiv utveckling för de studerade. Studenternas kontaktnät ökar och därmed 
även dess arbetsmöjligheter inför framtiden. 20  

2.1.4 De övergripande målen för stadsdelen  

1. Nationellt exempel på hållbar stadsutveckling – stadsdelen väcker 

redan internationell uppmärksamhet genom dess satsningar på hållbarhet. 

Grunden är lagd. Kommande projekt i området ska bidra till att 

hållbarhetsbegreppen utvecklas ytterligare.  

2. Kunskapsstad – Västra Hamnen skall bli ett viktigt redskap i utvecklingen 

av kunskapsstaden Malmö. Blanda funktioner, människor och idéer. Då 

uppstår de kontaktnät som är kunskapsstadens förutsättningar. 

3. Mötesplatser – ännu fler inspirerande platser för mänskliga möten ska 

skapas så att människor med olika erfarenheter, kunskaper och idéer möts.  

4. Den blandade staden – boende, café, idrottsanläggningar, kontor, 

kommunal service och kulturinstitutioner kan samexistera i byggnader. I 

Västra Hamnen skall funktionsblandningen vara ett kännetecken i 

byggnader och kvarter. 

5. Överraskningar och attraktivitet - det offentliga rummet ska innehålla 

överraskande inslag. Det ska vara lockande att flanera och cykla runt för att 

upptäcka mer och mer av stadsdelens kvaliteter. Det kan handla om allt 

från evenemang till variationsrikedom, arkitektonisk kvalitet eller omsorg 

om detaljer. 21 

Dessa fem punkter är de övergripande målen för området Västra Hamnen och 
syftet med målen är att förbättra staden. Området skall vara en positiv hållbar 
stadsutveckling. De förnyelsebara energikällorna som används för att försörja 
Bo01 och de miljölösningar som skapats för avfallshantering och utvinning av 
biogas gynnar det ekologiska perspektivet inom aspekten hållbarhet.  
Högskolans roll har positiv påverkan på den sociala utvecklingen av staden, både 
vad gäller integration av invandrar grupper med olika etnisk bakgrund men även 
utformning av den nya kulturstaden. Företagsverksamheterna och bostäderna 
gynnar den ekonomiska tillväxten. I nästa avsnitt redovisas Västra Hamnen i 
siffror.   
 
 

                                                 
19

 Nationalencyklopedin, (2012-09-16) 

 
20

 Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad 
21

 Mål och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen, Malmö stad, 2007  
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2.1.5 Västra Hamnen i siffror 

Yta 

Areal totalt: 175 ha därav - Bo01 (inkl. Turning Torso): 22 ha 

Dockan: 11 ha 

Flagghusen: 4 ha 

Hamnporten 79 ha 

Universitetsholmen: 21,5 ha 

Grönyta: 18 ha 

Kvartersmark: 118 ha 

Allmän platsmark: 57 ha 

Kuststräcka: 8 km 

 

Befolkning 

Totalt antal invånare, 1 jan 2010: 4 326 därav i - Bo01: 2 254 

Dockan: 943 

Flagghusen: 1 090 

Antal invånare 

0-16 år: 508 

65 år - : 393 

per lägenhet: 1,69 

 

Bostäder 

Totalt antal lägenheter, 1 jan 2010: 2 558 

därav - Bo01:1 247 

Dockan: 547 

Flagghusen: 617 

Turning Torso: 147 

 

Arbeten 

Antal arbetstillfällen: 9 168 
 

Skolor och barnomsorg 

Antal skolor: 1 

Antal förskolor: 3 
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Studenter i Malmö Högskolas institutioner 

Västra Hamnen: cirka 11 989 

Studenter Malmö Högskola totalt: cirka 12 367 22 

2.1.6 ISU - Institutet för hållbar stadsutveckling 

ISU är ett samarbeta mellan Malmö stad och Malmö högskola som började år 
2007. Samarbete har resulterat i ett stort nätverk både inom privat och offentlig 
sektor. Syftet med samarbetet är att öka utvecklingen av den hållbara 
stadsutvecklingen i Malmö genom att förmedla information och öka kunskaper 
avseende hållbar stadsutveckling. ISU ordnar frukostträffar, Urban drinks, 
konferenser och föredrag. 23 

2.1.7 Ungdomar i Malmö 

I media skrivs det mycket om ungdomar i Malmö, att de bränner ner bilar, kastar 
stenar på bussar och att andelen unga missbrukare ökar. Malmö stad försöker att 
utveckla strategier som skall minska ungdomskriminaliteten i staden, bland annat 
via projekten som är i samarbete med polisen och skolorna. 24 Statistik visar att 
missbruk har ökat bland ungdomar i Malmö. ”Maria Malmö kliniken” visar att 
hela 71 % av de som söker sig till kliniken för missbruk är unga killar mellan 13-25 
år. 25  

Ungdomar som går i skola, tränar och ägnar sig åt fritidsaktiviteter har lättare att 
klara sig. Vad anser ungdomarna om den ”blandade staden” där skola, boende och 
företag är i kontakt med varandra. Hur har ”den blandade staden” påverkat dem?  

En kunskapsstad förutsätter att stadsplanering sker med tanke om att gynna unga 
och försöka skapa en god miljö där de kan växa upp och bli framgångsrika 
individer. 

Målgruppen i denna studie är ungdomar i åldern 18-25 år. Alla enkäter och 
intervjuer med ungdomar har utförts inom denna åldersgrupp, gymnasieelever 
mellan 18-19 år och högskolestudenter 19-25 år. 

 

2.2 Integration och segration inom stadsbyggnad   
Integration är ett stort begrepp, många tänker på invandrare som flyttar till Sverige 
och skall ingå i det svenska samhället. Andra tänker på funktionsintegration av olika 
slag. Integration är den process i samhället som uppstår och blir aktuell när 
människor med olika och särpräglade kulturer skall samleva inom olika sociala, 
kulturella och ekonomiska sammanhang. Via integration utvecklas förutsättningar 

                                                 
22

 http://www.isumalmo.se/isu/ (2012-09-16) 

 
23

 http://www.isumalmo.se/isu/ (2012-09-16) 

 
24

 www.malmo.se (2012-09-16) 
25

 http://www.sydsvenskan.se/malmo/article638367/Ungdomar-med-drogproblem-okar.html (2012-09-16) 

http://www.isumalmo.se/isu/
http://www.isumalmo.se/isu/
http://www.malmo.se/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article638367/Ungdomar-med-drogproblem-okar.html
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för människor att ingå och ta del av det nya samhällets normer och strukturer. 
Integrationen blir möjlig genom bland annat information, utbildning och utslussning 
till arbetsmarknaden. Individen utvecklas genom att på ett positivt sätt kunna gå ut 
i samhället som en fungerande enhet. 26 
 
”Man kan tala om integrationsprocesser på den individuella nivån och på 
samhällsnivå. Integrationsprocesserna kan också knytas till t.ex. kulturella, sociala 
och ekonomiska aspekter.” 27 
 
Kommunen bestämde sig att utveckla en kunskapsstad. Kulturstaden har varit 
målet med all planering som gjorts i staden, även vad gäller planeringen av Västra 
Hamnens projekt. Studerar man Malmö i sin helhet, ser man en tydlig fördelning 
mellan ”bättre” och ”sämre” områden. Områdena och invånarna beblandas aldrig, 
utan de som bor i de ”bättre” områdena håller sig där och vice versa. Detta 
markerar en tydlig uppdelning av invånarna i staden, vilket medför en negativ 
inverkan på integrationsprocessen. Västra Hamnen har utvecklats som en mötesplats 
för malmöborna. 28 

2.2.1 Professor Carina Listerborn  

Professorn Carina Listerborn menar att man inte skall se integration som ett 
analytiskt begrepp utan som ett forskningsobjekt. ”Integration är en 
samhällsförändring, där olika grupper blir allt mer synliga i ett samhälle” förklarar 
Carina Listerborn. 29 
 
”Malmö stad försöker med en slags rumslig integration, där man velat knyta 
staden från väst till öst. Malmö stad har försökt att arbeta med 
integrationsbegreppet som ett resultat av den enorma boendesegregation som 
staden lidit av sedan början på 90-talet.” 30 
 
Unga har stora svårigheter med att hitta bostäder. Ett projekt som Västra 
Hamnen, där det är dyrt att leva, gynnar inte ungdomar. Studenter som lever i 
Västra Hamnen är studenter som inte endast lever på studielån, menar Listerborn. 
31. Listerborn berättar att promenadstråket i området Bo01 är väldigt livfullt och 
man ser människor från olika delar av staden. På detta sätt har området gynnat 
integrationen, eftersom det skapat en mötesplats där olika delar av samhället 
kommer i kontakt med varandra. Professorn menar även att detta är på en ytlig 
nivå, det var inte tänkt att promenadstråket i Bo01 skulle dra till sig så många 
människor. Området Bo01 var mer tänkt att gynna näringslivet och inte 
integrationsfrågan. 32 

                                                 
26

 Integration och indikatorer, Integrationsverket 2004 
27

 Integration och indikatorer, Integrationsverket 2004 
28

 Göran Rosberg, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad 
29

 Carina Listerborn, Professor inom stadsbyggnad, Malmö Högskola 
30

 Carina Listerborn, Professor inom stadsbyggnad, Malmö Högskola 
31

 Carina Listerborn, Professor inom stadsbyggnad, Malmö Högskola 
32

 Carina Listerborn, Professor inom stadsbyggnad, Malmö Högskola 
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2.2.2 Kommunalråd Anders Rubin  

Intervjun behandlar vilken typ av stad Malmö är, samt hur man arbetar med 
integrationsfrågor och ungdomspolitik i Malmö stad. ”Malmö är Sveriges mest 
segregerade stad, enligt de normala mått kommunerna använder ”, säger Anders 
Rubin. 33 
 
Kommunalråd Rubin menar att bostadssegregationen är det största problemet i 
Malmö. Dock finns en tät bebyggelse i staden som bidrar till integration med 
möten mellan människor på gator, torg och offentliga ytor. Malmö stad satsar på 
att utveckla de offentliga rummen så att de blir användbara för alla Malmöbor, 
enligt Rubin. 34 
 
”I Stockholm kan man bo hela sitt liv på kungsholmen och aldrig riktigt möta eller 
väldigt sällan möta den otroliga mångfalden, så som man gör i Malmö. I Malmö 
kan man inte undvika mötet och på det sättet är Malmö en mer integrerad stad än 
exempelvis Stockholm. Vi delar busslinje, arbetsplats och mötesplats, på ett 
annorlunda sätt än i andra städer.” 35 
 
Vilken målgrupp som är eftersträvas för bostäderna i Västra Hamnen har 
diskuterats. I och med att det är dyrt att bygga, och därmed att bo, blir området 
mest tilltalande för människor med hög inkomst. Rubin menar dock att ju mer 
man bygger desto bättre är det för låginkomsttagare, eftersom chansen att de råkar 
illa ut på grund av bostadsbrister minskar. 36 Bostadsområden i Västra Hamnen 
kan även uppfattas som segregerade, medan de offentliga rummen i området inte 
är det. Detta gör att Västra Hamnen i sin helhet inte blir ett segregerat område, 
berättar kommunalråd Anders Rubin. Vidare diskuteras hur ungdomar använder 
området Västra Hamnen och Anders Rubin berättar att kommunen har sett att 
områdets offentliga rum används i stor utsträckning av ungdomar. Även 
ungdomar från socialt missgynnade miljöer använder området i stor utsträckning 
berättar Anders Rubin. 37 ”Västra hamnen är en bra mötesplats för ungdomar från 
stadens alla delar. Därför bidrar området till integration mellan ungdomar”, säger 
Rubin. Rubin berättar även att det inte var tänkt att området skulle användas av 
ungdomar i den utsträckning som det görs idag. Det blev en positiv effekt som 
kommunen inte planerat och räknat med. 38 Kommunalråd Rubin berättar även att 
ungdomars nyttjande av de offentliga rummen i Västra hamnen gör att Malmö 
Stad vill satsa ännu mer för att bibehålla användningen av mötesplatserna. I 
framtiden kommer det att byggas fler ”beach” aktiviteter samt fler badställen med 
uppvärmt vatten så att badsäsongen blir längre. 39 Kommunen arbetar inte för att 
bygga ”inomhus aktiviteter” för ungdomar, utan önskar att de skall tillbringa så 
mycket tid som möjligt utomhus i området, även under vinterhalvåret. 

                                                 
33

 Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad 
34

 Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad 
35

 Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad 
36

 Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad 
37

 Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad 
38

 Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad 
39

 Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad 
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”Kockumsfritid finns och den används i mer utsträckning så att det inte är aktuellt 
med att bygga annat.” Vidare berättar Rubin att kommunen har förberett med 
platser för butiker, restauranger etc. Det tar tid tills dessa etableras eftersom 
människor ofta är rädda att investera i nyexploaterade områden. ”Med tiden 
kommer det att finns fler billigare restauranger och snabbmatskedjor, vilket är 
bättre anpassande för ungdomar och studerande. Det kommer gynna 
integrationen ännu mer eftersom fler kommer att ha möjlighet att äta eller fika i 
området.” Men denna utveckling blir aktuell först när området är färdigbyggt, tror 
Rubin. Kommunen jobbar även med att informera ungdomar om stadens 
miljösatsning i allmänhet. Västra Hamnen som ett verktyg i 
informationsspridningen eftersom miljöfrågan har varit en viktig del av 
planeringen av området. 40   
 

2.3 Enkätundersökning 

För att kunna få en korrekt bild av vad ungdomar i Malmö tycker om projekten 
vid Västra Hamnen utfördes en undersökning i form av pappersenkät. Vilken 
uppfattning har ungdomar i Malmö om mötesplatserna vid Västra Hamnen? 
Anser ungdomar att projekten i Västra Hamnen bidragit till ett ökat intresse för 
miljövänlig och hållbar stadsutveckling? Något att studera är hur väl 
informationen om de förnyelsebara energikällorna spridit sig. Har informationen 
nått ungdomarna i Malmö? Enkätundersökningen blev en pilot undersökning för 
projektet. Resultatet av enkäten ligger till grund för intervjuerna som är en 
fördjupning av enkäten. Enkätundersökningen utformning kan ni se på bilaga 1.  

Enkätundersökningen för gymnasieelever utfördes på följande fem skolor:   
• Pauli gymnasium 
• Malmö borgarskola 
• Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 
• Heleneholms gymnasium 
• John Bauer gymnasiet  
 
Skolorna valdes med hänsyn till storlek, men även med tanke på deras geografiska 
läge. Målet var att få en stor geografisk spridning över staden och därför valdes 
skolor som ligger i olika områden. På kartan nedan kan ni se skolornas geografiska 
placering.  

                                                 
40

 Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad 
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Bild 3: Karta över de deltagande skolornas placering. 41 
 
Enkätundersökningen utfördes även på Malmö Högskola. Syftet med detta är att 
upptäcka eventuella skillnader på enkätundersökningens resultat, beroende på 
utbildningsnivå och åldersskillnad. Därför har samma underlag använts för dessa 
enkätundersökningar. (Se enkätens utformning, bilaga 1).  
 
Enkätundersökningarna har utförts på högskolans bibliotek. De som medverkat 
har valts ut slumpmässigt. Detta diskuteras i boken ”Enkät boken, av Jan Trost”, 
där författaren förklarar att det bästa resultatet är att variera målgruppen med 
tanke på att man vill ha ett generaliserande resultat. 42 Min personliga uppfattning 
är att jag kan få en mer varierad inblick inom målgruppen om jag väljer personer 
utan hänsyn till typ av utbildning. Jag tror nämligen att personer som studerar 
liknande områden tenderar att ha liknande uppfattningar. Redovisning av 
enkätfrågorna nr. 1-13 redovisas i cirkeldiagram/ pajdiagram för såväl 
gymnasieeleverna som högskolestudenterna. ”En enkel frekvensfördelning visar 
man ganska lätt med ett så kallat paj- eller tårtdiagram.” 43 
 
Nedan följer en karta som visar placeringen av Malmö Högskola, utspritt över 
staden. Orkanen, där huvudbiblioteket för högskolan ligger, är markerad med en 
röd cirkel. Det är där enkätundersökningen och intervjuerna ägt rum. 
 

                                                 
41

 www.malmo.se (2012-09-16) 
42

 Enkätboken – Jan Trost, 2012, Studentlitteratur AB, Lund 
43

 Enkätboken – Jan Trost, 2012, Studentlitteratur AB, Lund 
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Bild 4: Karta som visar Orkanen, Malmö högskolans huvudbiblioteks placering. 44 

 

2.4 Intervjuerna  
Intervjuerna har genomförts i samarbete med gymnasieelever och 
högskolestudenter. Syftet med intervjuerna är att få en djupare inblick i 
frågeställningarna som rör integration och hållbartbyggande.  
 
Intervjuerna med gymnasieeleverna utfördes på samma skolor som 
enkätundersökningarna. En person intervjuades på respektive gymnasieskola. På 
Malmö Högskola intervjuades tre personer. Även här valdes personerna ut 
slumpmässigt från biblioteket vid Orkanen. Målet är att få en jämn 
könsfördelning. 
 
Med syfte att få utökade kunskaper om staden, kunskapsspridningen, 
hållbarhetsarbetet och integration intervjuades även Carina Listerborn , professor 
vid Malmö Högskola, Anders Rubin, kommunalråd och Göran Rosberg, 
handledare på stadsbyggnadskontoret i Malmö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44
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3 Genomförande 
I detta kapitel behandlas de specifika frågeställningar som berör tillvägagångssättet 
för studien. Vidare redovisas val av metod samt på vilket sätt den bidragit till att 
besvara de olika frågeställningarna. 

 

3.1 Litteraturstudie och internetsökning  
Jag började med att studera artiklar, hemsidor och litteratur som berör området. 
Informationen behandlade området Västra Hamnen, ISU och energilösningarna 
av bostadsområdet Bo01.  
 
Denna metod används för den teoretiska bakgrundsaspekten av området. Jag 
anser det vara av vikt att finna varierad information. Även litteraturstudier av 
metodböcker har gjorts med syfte att utveckla välformulerade 
enkätundersökningar och intervjuer. 
Litteratur som ingick i ovan nämnda studie: 

 ”Mål och gestaltningsprinciper” för västra hamnen, Malmö stad, 2007  

 Sydsvenskan, “West Side Story”, 14 September 2011, Per Svensson 

 Bo01 Staden, AB Svensk byggtjänst, 2001 

 Kvalitetsprogram bo01 framtidsstaden, 1999-03-31 

 ”Uppföljning Flagghusen – energi och inneklimat”, Slutrapport, Malmö 

stad, 2010 

 ”Bo Noll Ett – samhällsekonomsikt sett”, Inregia AB, 2005, Anderstig, 

Christer och Nilson, Jens 

 ”Planer och strategier för Västra Hamnen”, Malmö stad, 2008 

 ”Metodpraktikan” – Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, 

Lena Wängnerud, 2012, Elanders Sverige AB, Vällingby, Upplaga 4:1 

 ”Enkätboken” – Jan Trost, 2012, Studentlitteratur AB, Lund 
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3.2 Intervjuer  
Intervjuerna är av stor betydelse för arbetet. Idén med intervjuerna är att få en 
inblick, samt djupare förståelse för problemställningarna. Därför intervjuades 
personer med olika bakgrund. 
 
Examensarbetet inleddes med en intervju med Göran Rosberg, handledare på 
stadsbyggnadskontoret. Intervjufrågorna berörde hållbarhet, mål och 
framtidsvisioner för Västra Hamnen och även för hela Malmö. 
Under mötet samtalade vi till största delen om hur idén av området skapades och 
hur utvecklingen av arbetet skedde. Bakgrundsfakta över situationen i Malmö 
diskuterades. Andra frågeställningar vi resonerade kring var hur Malmö stad 
betraktade området i och runt omkring Västra hamnen.  
 
Göran Rosberg försedde mig även med material och litteratur som jag studerade 
närmare för att få en överblick och bred helhetsbild av stadsområdet Västra 
Hamnen. Intervjun med Göran Rosberg bidrog till att kunna förstå helheten med 
projekten vid Västra Hamnen och även om Malmö stad i sin helhet.  
 
Därefter gjordes en intervju med kommunalråd, Anders Rubin på Malmö Stad. 
Intervjufrågorna lyfte fram vilka strategier som finns inom Malmö Stad för att 
skapa bättre miljöer för ungdomar. Hur jobbar kommunen för ungdomar? På 
vilket sätt arbetar Malmö stad med integrations- och segregations- frågor i Malmö?  
Intervjun resulterade i en klarare bild av hur kommunen arbetar mot ungdomar 
via projekt som Västra Hamnen.  
 
Sist intervjuades professor Carina Listerborn, som arbetar på Malmö Högskola, 
via telefon. Syftet med intervjun är att förstå hur integrationsbegreppet knyts till 
projekten vid Västra Hamnen. Även en diskussion av integrationsbegreppet var 
aktuellt.  
 
Intervjuer skedde även, som tidigare beskrivet, med ungdomar. 
Frågorna som ställdes till ungdomar var: 

1. Vad innebär integrationsbegreppet för dig? 

2. Vad relaterar du till hållbart byggande? 

Intervjuredovisning följer i nästa avsnitt, där det framgår i vilken skola 
intervjupersonen gick samt ålder och kön. Under intervjuerna skapades utrymme 
för diskussion kring deltagarnas och min egen uppfattningar och föreställningar. 
Under intervjun fördes anteckningar och direkt därefter sammanställde jag 
intervjuerna. Detta för att inte gå miste om något viktigt som kom fram under 
intervjutillfället. Intervjuerna har inte spelats in med hänsyn till studenternas 
önskemål. 
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3.3 Sammanställning av intervjuerna 

3.3.1 Gymnasieskolan Målgrupp 18-19 år   

Tjej 18, Pauli gymnasium 
Fråga 1: ”Integration är två olika kulturer som lever ihop. Den svenska kulturen 
och olika invandrar kulturer. När man får de olika kulturerna att mixas ihop, så 
pratar man om integration. För mig ser jag det som något som skall ske frivilligt 
från både sidorna. Båda parterna måste ha viljan att lära känna varandra. 
Invandraren ska ta steget in till det nya svenska samhället. Samtidigt som det 
svenska samhället ska välkomna dem och vara villiga att utbilda och jobba sida vid 
sida med dem. Invandrare som har känt sig välkomna av det svenska samhället har 
integrerats. Som mina föräldrar tillexempel. När de flyttade till Sverige bodde de 
inte i ett ”invandrar område” som dagens alla nyanlända flyktingar. De får inte 
möjligheten att bo bland svenskar under deras första tid i landet. Jag ser det som A 
och O. När invandrare kommer till ett bostadsområde som bara är bebott av 
invandrare. Blir möjligheten för integration mycket mindre. ” 
 
Fråga 2: Jag kopplar alltid hållbart byggande till att snåla med energi, återvinna 
sopor, bygga med miljövänliga produkter. Många gånger tänker jag att byggnader 
som med den omgivande naturen räknas hållbara. Jag är inte så insatt i hållbart 
byggande, till skillnad från integration som jag tycker är väldigt intressant ämne.  
  
Tjej 18 år, Malmö borgarskola 
Fråga 1: ”En blandning av olika människor på olika platser. Få ett samspel av 
människor med olika bakgrunder, åldrar och klasser att vara sida vid sida och ha 
gemensamma tankar och värderingar. Kunna integrera invandrare så att de förstår 
de svenska normerna. Det är vad integrationsbegreppet symboliserar för mig.” 
 
Fråga 2: ”Personligen ser jag hållbart byggande som allt annat som är hållbart i 
samhället. Det ska vara något som är miljövänligt, eller ha minska möjliga skada på 
miljön. Miljövänliga produkter, miljövänlig transport, miljövänlig elanvändning 
under bygg, miljövänliga hus med energisnåla lösningar. ” 
 
Tjej 19 år, Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium  
Fråga 1: ”Integration är den ”annorlunda” individens anpassning av det nya 
samhället. Integration är motsatsen till segregation som innebär att sortera och 
dela in människor i grupper där etniskbakgrund, religion och hudfärg bestämmer 
vilken grupp de skall ingå i. Jag tycker att integrationsbegreppet handlar om att se 
lika istället för olika. Det handlar om en gemensam vilja att inte känna sig 
annorlunda. Samtidigt ska man som invandrare känna att det är möjligt att vara del 
av det nya samhället. Malmö är en stad som behöver integreras. Invandrarna i 
Malmö har svårt att få jobb, de har svårt att komma ut i samhället. Det är svårt för 
de att komma in på krogen. Dessa svårigheter gör att invandraren kommer ha 
svårt att integrera sig samtidigt som viljan att bli en del av det nya samhället 
minskar.” 
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Fråga 2: ”Jag vet inte riktigt vad hållbart byggande är, men jag kan tänka mig att 
det är fråga om vilka material man använder, hur miljövänliga de är. Om 
byggnaden eller lägenheterna är energisnåla. Det handlar om att ta hand om miljön 
på bästa sätt.” 
 
Kille 18 år, Heleneholms gymnasium  
Fråga 1: ”Integration används i media som ett begrepp som handlar om att få in 
invandrare i det nya landet. Så att de lär sig de nya regler som gäller och börjar 
fungera som en vanlig svensk. När jag säger fungera menar jag rent jobb och 
norm mässigt. Jag tycker att integrationsbegreppet används för mycket i media, 
det har förlorat sin mening tycker jag. Regeringen och kommunerna pratar så 
mycket om hur de skall kunna integrera invandare men inget händer riktigt. Det 
bästa och effektivaste sättet hade varit om invandrare får jobb och utbildning. Det 
är svårt för invandrare att knytta kontakter med svenskar, när de är placerade alla i 
samma förort. Det är där problemet ligger. Hör man hur integrationsbegreppet 
används av politiker känner jag att det är väldigt luddigt.” 
 
Fråga 2: ”Hållbarhet är miljövänlighet. Man skall ta vara på miljön och jobba med 
att hitta nya lösningar och uppfinningar som gör att det är möjligt att bygga med 
liten miljöförstörande påverkan. Byggsektorn är som fabriker, de använder farliga 
material som inte är bra för miljön eller hälsan. Därför tycker jag att man bör satsa 
på miljölösningar och ständigt försöka förbättra dessa. Fortsätta med energisnålt 
byggande och kanske utveckla det ännu mer.” 
 
Kille 19 år, John Bauer gymnasiet 
Fråga 1: ”I tidningarna står det mycket om invandrare som är kriminella, 
arbetslösa och lever på bidrag. Jag brukar alltid tänka på dem när jag tänker på 
begreppet integration. Hur man skall hantera invandrar grupper så att de ingår i 
det svenska samhället men även att de blir en positivdel av det nya samhället. 
Första steget är att de ska lära sig språket. Därefter är det viktigt att snabbt få ut 
invandrarna i jobb, praktik, och utbildningar för att öka deras kunskaper. 
Lösningen på invandrarpolitiken är att invandrare inte skall bo nära andra icke 
integrerade invandrare. Det är mycket svårare att integreras när man inte ser 
integrerade människor omkring sig. Det andra som jag tycker är viktigt, är att få 
ungdomarna att ha aktiviteter. Bygga fler fritidsgårdar, hjälpa problem barnen för 
att de inte ska bli kriminella när de blir lite äldre. Fritidsaktiviteter där man kan 
prata om erfarenheter, dela kunskaper osv. detta är vad som krävs enligt mig för 
att kunna integrera invandrare till det nya svenska samhället.”  
 
Fråga 2: ”Hållbart byggande är väl när man tänker på bygga energisnålt men även 
på att inte använda farliga material och kemikalier. Min pappa jobbar mycket med 
det och han har berättat att det finns många sätt att bygga hållbart. Byggnaderna 
kan integreras med återvinnings aggregat för värme och ventilation. Detta gör att 
man sparar mycket energi samtidigt som man inte använder sig av köpt el som är 
miljö ovänlig om man säger så.”  
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3.3.2 Högskolan Målgrupp 19-25 år 

Tjej 25 år 
Fråga 1: ”I Personligen tycker jag att integration är ett samspel mellan två 
grupper, det svenska samhället och invandraren. För att kunna uppnå en 
förändring och integreras behöver både grupperna ha viljan och samarbeta 
tillsammans för att kunna skapa integration. Invandrare skall ingå i det nya 
samhället och utveckla sig inom språket och samhällsnormerna. Detta blir enklare 
när det svenska samhället ger möjligt till jobb. Man måste sluta se invandraren 
som problem i samhället och behandla de som alla andra ”svenskar”. Jag har 
märkt att i olika situationer där invandrare med dåligt uttal pratar så får de kritiska 
blickar. Hur skall de då vilja bli en del av samhället? Många invandrare ser bara 
hinder framför sig. I Malmö högskola har vi ”mentor för elever” det handlar om 
att möjlighet ges till barn mellan 9-12 år, att ha en mentor. Mentorerna skall vara 
en student på Malmö högskola, detta är ett bra sätt att integrera barnen. På samma 
sätt kan man försöka hjälpa vuxna och andra gymnasieelever som behöver 
integreras i samhället. Det handlar om 2-4 timmar arbete per vecka, detta hjälper 
barnen väldigt mycket. Jag tror det skulle vara givande för nyanlända invandrar 
familjer, att ha en mentor som barnen exempelvis kan leka med eller få hjälp med 
studier en gång i veckan. Det kan röra sig om olika fritidsaktivteter.” 
 
Fråga 2: ”Jag ser hållbarhet inom bygg som att inte använda för mycket el, sortera 
material, kanske återanvända en del material. Försöka att bygga hus som i 
framtiden inte kommer använda mycket el. Jag vet inte riktigt vad hållbarhets 
begrepp är när det kommer till byggindustrin. Men i allmänhet är hållbarhet när 
det finns en lösning på något som är möjlig att fortsätta. Som att återvinna plast, 
man upptäckte att det går att återvinna det och det går i en cirkel.” 
 
Kille 23 år 
Fråga 1: ”Integration handlar om att till största del om att få invandrare att ta del 
av det svenska samhället med dess regler och normer. Jag ser integration som 
något som är olikt som skall bli likt. Det finns olika typer av integration, jag ser det 
som en motsats till segregation som handlar om fördelning av människor på grund 
av etniskbakgrund, ålder och samhällsklasser. Därför skall samhället jobba med att 
få bort rasistiska tankar från människor. Ser man inte människor som olika så blir 
de inte olika. Man måste kunna tänka att invandare har lika stor rätt att leva här 
som jag, den ”typiska svensken”. När man tänker på det sättet kan man få en 
förändring i samhället. När jag får chansen att ge jobb till en invandare så kanske 
jag bör göra det. Den personen kommer från en familj som kanske behöver 
komma in i det svenska samhället. När jag ger jobb åt de så kanske jag hjälper 
både de och deras familjer att ingå i samhället. Jag tycker till stor del att problemet 
handlar om jobb. Många av mina kompisar som har invandrar bakgrund berättar 
att deras föräldrar inte pluggar vidare eller läser om deras utländska utbildningar 
för att de har inställningen, ” Jag kommer aldrig få jobb.” På något sätt vi alla 
ansvariga för detta. Vi måste börja med att separera invandrarna så alla inte bor i 
förorter. Och samtidigt måste förorterna integreras. Mer fritidsaktiviteter både för 
unga och vuxna. Malmö är jätte drabbad på grund av den stora bostadsbristen. 
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Person som har jobb har svårt att få lägenhet, hur skall då den som är arbetslös 
eller en flykting kunna flytta till andra områden än förorten? Så för mig är 
integration ett stort begrepp som innebär många saker.” 
 
Fråga 2: ”Hållbart byggande är framtidens byggande. Allt i samhället har börjat 
handla om att vara miljövänlig och ekologisk. Därför tror jag att inom byggsektorn 
kommer det även bli hårdare krav från kommuner. Detta att företag ännu mer 
strävar efter att jobba med miljöcertifiering mm. Jag ser hållbart byggande som att 
försöka förvara dem grönytor vi har. Samtidigt som att börja bygga med 
miljövänliga material och på olika miljövanliga sätt. Det vill säga att kanske beställa 
produkter som är nära tillhands, istället från att beställa produkter som är från 
andra länder bara för att de är billigare. Transport är inte ”miljövänligt”. Jag valde 
en valfrikurs som handlar om miljö. Det är till stor del byggsektorn som står för 
utsläpp på grund av transporter med mera. Jag ser hållbart byggande som något 
politiskt, eftersom företag vill tjäna pengar. Men ju hårdare krav regeringen ställer 
ju mer de tvingas anpassa sig till den hållbara bygg utvecklingen som bör uppnås.” 
 
Kille 21 år 
Fråga 1: ”Integration är när människor med annorlunda etnisk bakgrund än den 
svenska, flyttar och bor i Sverige. Dessa människor behöver bli del av det nya 
samhället. Vilka samhällsnormer är det som gäller? Man måste som invandrare 
försöka att ta del av alla nya kunskaper och värderingar som det nya samhället har. 
Det är också viktigt att invandrare skall ha viljan att lära känna det nya ”landet”. 
Jag tycker verkligen illa om människor som flyttar till ett nytt land men som inte 
vill lära sig hur man lever i det nya landet. Jag är själv invandrare och mina 
föräldrar försökte att få mig att umgås med svenskar och gå på flera aktiviteter 
efter skolan som innebandy mm för att kunna komma in i samhället fortare. När 
jag började våga prata i skolan var jag rädd att bli retad för mitt uttal men tack och 
lov att jag inte blev det. Stämningen i min klass var väldigt bra och det hjälpte mig 
att våga komma ut i samhället. Jag förstår även invandrare som inte känner att de 
har möjligheter i Sverige. De kanske är högutbildade i deras land men inte får 
jobba i Sverige, eftersom deras ”utbildning” anses inte är tillräckligt bra. Ett bra 
system hade varit om de får göra prov på svenska med utbildningsbegrepp, istället 
för att läsa om hela utbildningen. Det är även rätt svårt på arbetsmarknaden som 
invandrare att försöka ta sig fram. Detta behöver regeringen och kommunerna 
arbeta på och utveckla. Mina både föräldrar jobbar och deras integration blev 
möjlig på arbetsplatsen. Även fast de ville komma in i det svenska samhället, tog 
det en massa tid tills de kände sig en del av det. Integrationsbegreppet är nära till 
hjärtat för mig och jag själv jobbar mycket med dessa frågor och det kommer jag 
fortsätta med.”  
 
Fråga 2: ”Hållbart byggande betyder att man bygger på ett sätt som bland annat 
förvarar dem gamla kulturella byggnader som vi har. Men även att man tar hand 
om naturen, hantera avfall på rätt sätt. Användningen av miljövänliga material och 
försöka bygga byggnader som inte använder sig av mycket energi. Andra steget 
blir nog att använda sig av återvinningsenergi. Kanske bygga fler vindkraftverk 
mm. ” 
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3.4 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen bestod av pappersenkäter som delades ut till 
gymnasieelever som läser tredje året, samt till studenter på Malmö högskola.  

Enkätundersökningen bidrog till att öka förståelsen kring vad de unga i Malmö 
anser och känner till om projekten vid Västra Hamnen. Enkäten för 
gymnasieskolorna delades ut till tio klasser på fem olika skolor. Deltagarna valdes 
slumpmässigt, utan hänsyn till program eller inriktningar. Antalet enkäter som 
delades ut var 200 st. Utav dessa svarade totalt 158 personer fullständigt, vilket 
utgjorde 79 % utav helhetsvärdet på 100 %.  

Målgruppen ”Ungdomar” som deltog var ungdomar mellan 18-19 år. Enkäten 
delades ut på följande gymnasieskolor: 

• Pauli gymnasium 

• Malmö borgarskola 

• Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium 

• Heleneholms gymnasium 

• John Bauer gymnasiet 
 

Enkäten delades ut till eleverna under lektionstid eftersom att det ökar chanserna 
att så många elever som möjligt deltar. Deltagarna tilläts vara anonyma, vilket de 
informerades om innan enkäten delades ut. En del av enkäterna var inte 
fullständigt ifyllda, det vill säga endast en eller några av frågorna besvarades. Dessa 
valdes bort på grund av att de inte kan räknas in eftersom att de inte är fullständigt 
besvarade. 

Enkätundersökningen skapade en möjlighet att samla fakta om ungdomarnas 
uppfattningar och på så sätt bidra till att dra eventuella slutsatser om situationen. 
Enkäterna sammanställdes direkt efter att de besvarades. 

Enkäten bestod av femton frågor. Tretton utav dessa bestod av kryssfrågor och de 
resterande två bestod av öppna frågor. 

60 enkäter delades ut i Malmö Högskolas bibliotek, Orkanen. Endast 51 av dessa 
svarade fullständigt och därför är det dessa som har sammanställts i 
undersökningen. Detta på grund av eliminering av felkällor, med samma 
resonemang som för gymnasieeleverna. De enkäter som sammanställdes utgjorde 
85 % av helhetsvärdet 100 %. Jag hittade deltagare till enkätundersökningen 
genom att fråga slumpmässigt valda personer om de var intresserade av att delta. 
För att se hur enkäten ser ut, se bilaga 1.  

Nedan ser ni en sammanställning av enkätundersökningen i form av 
stapeldiagram, men även som punkter för de två sista öppna frågorna. De 
redovisas exakt så som de är skrivna i enkätundersökningen (se enkät bilaga 1).  
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3.4.1 Fråga 1: 

 

Bild 5: Statistik över fråga 1 från enkäten, se bilaga 1. 45 

3.4.2 Fråga 2: 

 
Bild 6: Statistik över fråga 2 från enkäten, se bilaga 1. 46 
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3.4.3 Fråga 3: 

 
 
Bild 7: Statistik över fråga 3 från enkäten, se bilaga 1. 47   

3.4.4 Fråga 4: 

 
Bild 8: Statistik över fråga 4 från enkäten, se bilaga 1 48 
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3.4.5 Fråga 5: 

 
Bild 9: Statistik över fråga 5 från enkäten, se bilaga 1. 49 
 

3.4.6 Fråga 6: 

 
Bild 10: Statistik över fråga 6 från enkäten, se bilaga 1. 50 
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3.4.7 Fråga 7: 

 
Bild 11: Statistik över fråga 7 från enkäten, se bilaga 1. 51  
 
 
 

3.4.8 Fråga 8: 

 
Bild 12: Statistik över fråga 8 från enkäten, se bilaga 1. 52 
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3.4.9  Fråga 9: 

 
Bild 13: Statistik över fråga 9 från enkäten, se bilaga 1. 53  
 

3.4.10 Fråga 10: 

 
Bild 14: Statistik över fråga 10 från enkäten, se bilaga 1. 54 
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3.4.11 Fråga 11: 

Bild 15: Statistik över fråga 11 från enkäten, se bilaga 1. 55 

3.4.12 Fråga 12:  

 

Bild 16: Statistik över fråga 12 från enkäten, se bilaga 1. 56   
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3.4.13 Fråga 13: 

 
Bild 17: Statistik över fråga 13 från enkäten, se bilaga 1. 57 

 

3.4.14 Gymnasieelever, Fråga 14: Vad tycker du om insatsen Malmö 
stad gjorde för att förvandla Västra Hamnen från en industri området till 
en attraktiv stadsdel, något som borde gjorts annorlunda?  

Öppen fråga följande punkter kom på tal: 

 ”Billigare bostäder” 

 ”Roligare utbud av affärer” 

 ”Bio i området” 

 ”McDonald’s vid Bo01” 

 ”Bowling/biljard aktiviteter” 

 ”Mer badställen” 

 ”Bättre bussförbindelse” 

 ”Mer kaffe/restauranger” 

 ”Hyreslägenheter”  

 ”Fotbollsplan” 

 ”24/7 billigt gym” 

 ”Internet café” 
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3.4.15 Gymnasieelever, Fråga 15: På vilket sätt har Västra Hamnen 
påverkat dig och vad gillar du med området?  

Öppen fråga följande punkter kom på tal: 

 ”Jag gillar att gå till badställena” 

 ”När jag åker ditt träffar jag alltid någon jag känner” 

 ”Fått nya vänner” 

 ”Jag har blivit mer integrerad i samhället lärt känna svenska vänner” 

 ”Högskolan gjorde att min familj integrerade sig när min syster och bror 

började där” 

 ”Jag vill studera vidare för att jag känner att det är enklare att ha en 

högskola i närheten än att pendla eller flytta.” 

 ”Varje gång jag mår dåligt eller behöver koppla av och rensa tankarna åker 

jag till Bo01” 

 ”När jag åkte till Mediegymnasiet för att hälsa på min kompis fikade vi i 

Bo01 det var jätte mysigt.” 

 ”Gillar det för att jag träffade min nya kille där” 

 ”Kom i kontakt med andra som åkte skateboard” 

 ”Det är en dröm att bo där motiverar mig att sträva efter att bo där” 

 ”Området fick mig träffa på människor som man annars inte hade träffat i 

mina egna trakter.” 

 ”Många invandrare och många svenskar på samma ställe samtidigt.” 

 ”Bo01 är något alla älskar, har gemensamt både invandrare och svenskar.” 

 ”Bättre språkutveckling när invandrare kommer i kontakt med svenskar, 

vilket brukar ske i Västra Hamnen, gymnasiet, högskolan och företagen.” 

 ”I och med att man lockar företag till Malmö stad via projekten i Västra 

hamnen bidrar detta till fler jobb tillfällen.” 

 ”Jag bor där och älskar att jogga i området eftersom det är så otroligt fint 

 ”Älskar Daniaparken brukar alltid sitta där med vänner på sommaren” 

 ”Området är något jag är stolt över eftersom det är modernt och snyggt, 

gillar alla fina byggnader och parkerna” 

3.4.16 Högskoleelever, Fråga 14: Vad tycker du om insatsen Malmö 
stad gjorde för att förvandla Västra Hamnen från en industri området till 
en attraktiv stadsdel, något som borde gjorts annorlunda? 

 ”Större satsning på skolor. För få platser till för mycket elever.”  

 ”Det är positivt eftersom det är en attraktiv plats.” 

 ”Bra gärna mer överkomliga bostadspriser, speciellt för oss 
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studenter.” 

 ”Bra.” 

 ”Jag är inte från Malmö så jag har ingen åsikt.”  

 ”Jag är inte från Malmö och är hyfsat nyinflyttad så kan ej uttala mig.”  

 ”Bra.” 

 ”Jättebra, det behövdes i Malmö.” 

 ”Det var bra, nytt socialt ställe.” 

 ”Fler hyresrätter, tillgång för alla.” 

 ”Ingen åsikt.” 

 ”Vet ej.” 

 ”Kom till Malmö precis så jag har ej sätt någon skillnad.” 

 ”Fler hyresrätter i lägre prisklass för integration skulle behövas.” 

 ”Vet ej.”  

 ”Intressant och bra projekt men är en mycket avskild del från resten 
av Malmö.” 

 ”Bra men borde göras i mindre lyxig nivå eller en blandning av lyx 
och medel ekonomisk liv. Så att segration ska förebyggas istället för 
att utvecklas.”  
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3.4.17 Högskoleelever, Fråga 15: På vilket sätt har Västra Hamnen 
påverkat dig och vad gillar du med området? 

 ”Ta det lugnt och slappna av.” 

 ”Bada.” 

 ”Det är ett härligt ställe att promenera i och vara i speciellt när det är 

fint väder på vår och sommar.”  

 ”Fina husen.” 

 ”Jag mår psykiskt bättre när jag tar min promenad där.” 

 ”Att det är fräscht.” 

 ”Det är livligt och trevligt.” 

 ”Närheten till vattnet och människolivet som finns där både dag och 
kväll (sommaren).” 

 ”Skateparken” 

 ”Ingen åsikt.” 

 ”Vet ej.”  

 ”Jag åker skateboard och är här för den sakens skull. Tycker om att 
en aktivitet som skate finns i västra hamnen, eftersom den blandar 
människor från olika samhällsklasser.”  

 ”Moderniteten.” 

 ”Jag har hört om miljösmarta lösningar och det gillar jag.” 

 ”Besökt ca 2 gånger. Positivt med sol och vänner.” 

 ”Man kan ta frisk luft och tänka.” 

 ”Fint att strosa runt vid vattnet.”  
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultaten av enkätundersökningen och svaren på 
frågeställningarna. För att underlätta för läsaren redovisas varje frågeställning som 
ett eget avsnitt för sig.  
 

4.1 Resultat av enkäten för Gymnasieelever 

Fråga 1: Var ska du ta någon som är på besök i Malmö?  

Lillatorg    26% 

Möllevångstorget   20% 

Västra Hamnen, Bo01   17% 

Pildamsparken   15% 

Övrigt     13% 

Öresundsbron   7% 

Kungsparken   2% 

Reflektion: Västra Hamnen hamnar på tredje plats. Detta ger oss en uppfattning om att 
gymnasieeleverna ser området Västra Hamnen som symboliskt för staden, mer än Öresundsbron 
som är känd över hela Sverige.  
 

Fråga 2: Vad tycker du kännetecknar Västra Hamnen? 

Lyx    73% 

Hållbarhet    15% 

Mångfald    12% 

Reflektion: Resultatet visar på att gymnasieeleverna i Malmö inte är informerade om 
områdets bakgrund. Idén med området är inte att skapa lyx, utan att skapa en stadsdel som är 
hållbar i alla aspekter. Lyx blev ett resultat av att locka höginkomsttagare till stadsdelen. 
Framtagningen av byggnaderna kostade mycket eftersom iden var att de skulle vara med nya 
miljötekniska lösningar. Resultatet tyder även på att många unga gör en stark koppling mellan 
Västra Hamnen, Bo01 och Turning Turso. 

 
Fråga 3: Vad brukar du göra i Västra Hamnen? 

Bada    37% 

Promenera längst vattnet/sitta i parken 23% 

Skateboard    18% 

Äta/fika    11% 

Volleyboll    7% 

Övrigt (exempelvis besöka någon)  4% 
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Reflektion: Ungdomar åker till området för aktivitet men även för att koppla av. Populärast 
är det att bada och promenera/sitta i parken. Detta är aktiviteter som är aktuella under 
varmare årsperioder som sommar och vår.   

 

Fråga 4: Hur ofta besöker du Västra Hamnen/Bo01 under vår och sommar? 
 
Väldigt ofta (mer än en gång i veckan)  53% 
 
Ofta (1-4 ggr i månaden)   27% 
 
Sällan (1-3 ggr under vår/sommar)  18% 
 
Aldrig (0 ggr)   2%   
Reflektion: Majoriteten av ungdomarna besöker området mer än en gång i veckan. Detta kan 
ha med förgående fråga att göra. De aktiviteter som är mest populära i området är de aktiviteter 
som är kopplade till fint sommarväder. 

 

Fråga 5: Visste du att all energi som används i Bo01 är förnyelsebar energi? 

Nej    72% 

Ja     28% 

Reflektion: Resultatet visar på att majoriteten av ungdomarna inte känner till den stora 
ekologiska satsning som Malmö stad gjort avseende förnyelsebar energi i området. Detta kan 
uppfattas märkligt då kommunen informerade om detta i massmedia när området byggdes, dock 
kan det ligga en förklaring i att detta skedde för tio år sedan, då dessa gymnasieelever var barn 
och troligen inte följde sådan typ av media. 

 

Fråga 6: Vad tycker du om att Malmö Högskola placerades i Västra 
Hamnen? 

Bra    87% 

Ingen åsikt    10% 

Dåligt    3% 

Reflektion: Majoriteten tycker att placeringen av Malmös högskola varit korrekt. De goda 
bussförbindelser som finns till högskolan kan vara en anledning till detta. 
 

Fråga 7: Är du intresserad av miljöfrågor? 

Nej    88% 

Ja    12% 

 

Reflektion: Majoriteten är inte intresserad av miljöfrågor. Beaktas här bör att eleverna kan 
ha olika uppfattning om vad det vida begreppet miljö innebär.  
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Fråga 8: Skulle du vara intresserad av att få information om hållbart och 
miljö i skolan? 

Ja     57% 

Vet ej    28% 

Nej    15% 

Reflektion: Majoriteten är intresserade av att få information om hållbart byggande och miljö, 
om det beror på att de tycker sig få för lite information eller att ämnet är av stort intresse framgår 
dock inte. 

 

Fråga 9: Tycker du att projekten i Västra Hamnen bidragit till integration? 

Ja    72% 

Nej    15% 

Vet ej    13% 

Reflektion: Majoriteten tycker att projekten har bidragit till integration. Detta kan bero på 
högskolans placering, men även på mötesplatserna. Det framgår inte vilken typ av integration 
som ungdomarna relaterat till men svaren är ändå av positiv bemärkelse. Detta tas upp i 
intervjudelen, se bilaga 2 där alla intervjuer sammanställs. 

 

Fråga 10: Har projekten i Västra Hamnen ökat ditt intresse för hållbarhet 
och miljö? 

Ja    57% 

Vet ej    27% 

Nej     16% 

Reflektion: Projekten i Västra Hamnen har ökat intresset för hållbarhet och miljö för 
majoriteten av de tillfrågade ungdomarna.  Intressant är om det är frågan kring hållbart 
byggande eller miljö som är störst.  

 

Fråga 11: Vad tycker du om att man försökt blanda företag, bostäder, skolor 
och affärer i området?  

Bra    64% 

Vet ej    23% 

Dåligt    13% 

 

Reflektion: Majoriteten tycker att det är bra att man skapat den blandade staden genom att 
blanda olika typer av verksamheter, boende och utbildningsinstitution i området. Detta kan 
tolkas att handla om möjligheterna och livligheten som området får genom just 
funktionsblandning. 
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Fråga 12: Har mötesplatserna i Västra Hamnen bidragit till att du kommit i 
kontakt med nya människor? 

Ja     89% 

Nej     11% 

Reflektion: Statistiken visar att majoriteten av de unga har ökat sitt kontaktnät via 
mötesplatserna i området. Just sommaraktiviteterna på mötesplatserna kan vara av stor vikt vad 
gäller inom denna aspekt.   

 

Fråga 13: Skulle du vilja bo i Västra Hamnen? 

Ja     86% 

Nej     14% 

Reflektion: Statistiken visar att majoriteten av de unga skulle vilja bo i Västra Hamnen. 
Området är populärt bland de unga, dock framgår det inte om det beror på attityden till Västra 
hamnen, det funktionsblandade området, närheten till vattnet eller det utpräglade 
miljöperspektivet som finns i området. 

 

4.2 Resultat av enkäten för Malmöhögskola studenter 

Fråga 1: Var ska du ta någon som är på besök i Malmö?  

Lillatorg    28% 

Västra Hamnen, Bo01   24% 

Möllevångstorget   17% 

Kungsparken   17% 

Övrigt     14% 

Pildamsparken   0% 

Öresundsbron   0% 

Reflektion: Västra Hamnen hamnar på andra plats. Detta ger oss en bild som visar att 
högskolestudenterna ser området Västra Hamnen som väldigt symboliskt för staden. Det är en 
högre siffra än gymnasieelevernas resultat. Vi ser även att Pildamsparken och Öresundsbron inte 
har fått några röster till skillnad från gymnasieelevernas resultat. Denna skillnad kan bero på 
vilken typ av aktiviteter som gymnasieelever och högskolestudenter har. Lilla torg kommer här 
etta, detta kan till stor del bero på alla uteserveringar och pubar som Lilla torg erbjuder och som 
ofta kan locka i just den ålder som högskolestudenter befinner sig. 

 

Fråga 2: Vad tycker du kännetecknar Västra Hamnen? 

Lyx    80% 

Hållbarhet    10% 

Mångfald    10% 
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Reflektion: Detta visar att högskolestudenterna i Malmö inte är så välinformerade om 
områdets bakgrund. Det uttrycks även att trots den hållbara satsningen och mångfalden 
högskolan har bidragit till, är området endast ett område som är till för att locka 
höginkomsttagare. Området Bo01, som byggdes för att locka höginkomsttagare är inte hela 
Västra Hamnen, det är viktigt att tänka på. Turning Turso, som är en exklusive byggnad 
ligger i Bo01 och detta kan ha påverkat resultatet av denna fråga.   

 

Fråga 3: Vad brukar du göra i Västra Hamnen? 

Promenera längst vattnet/sitta i parken 45% 

Övrigt (exempelvis besöka någon)  24% 

Äta/fika    21% 

Skateboard    7% 

Bada    3% 

Volleyboll    0% 

Reflektion: Högskolestudenterna åker till området för att koppla av. Populärast är det att 
promenera/sitta i parken. Fler svarade att de fikar/äter vilket kan bero på att 
högskolestudenter har annorlunda ekonomi i jämförelse med gymnasieelever.   

 

Fråga 4: Hur ofta besöker du Västra Hamnen/Bo01 under vår och sommar? 

 

Sällan (1-3 ggr under vår/sommar)  38% 

Ofta (1-4 ggr i månaden)   27% 

Väldigt ofta (mer än en gång i veckan)  14% 

Aldrig (0 ggr)   14%   

Reflektion: Majoriteten av högskolestudenterna besöker området en-tre gånger under sommaren 

och våren. Det är fler gymnasieelever som åker till området än högskolestudenter. Detta kan bero 

på att en del av Malmö högskolas studenter inte är från Malmö och åker hem över 

sommarloven.   

 

Fråga 5: Visste du att all energi som används i Bo01 är förnyelsebar energi? 

Ja     83% 

Nej    17% 

Reflektion: Detta visar en skillnad på hur mycket kunskap högskolestudenterna har jämfört 
med gymnasieeleverna när det gäller förnyelsebar energi. Majoriteten kryssade för att de visste att 
området har förnyelsebar energikälla. Detta kan även handla om att högskolestudenterna är 
äldre och kanske var med under byggandet av området som började för ca tio år sedan.  
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Fråga 6: Vad tycker du om att Malmö Högskola placerades i Västra 
Hamnen? 

Bra    59% 

Ingen åsikt    41% 

Dåligt    0% 

Reflektion: Majoriteten tycker att placeringen av Malmös högskola är korrekt. Ingen har 
kryssat för att det är dålig placering till skillnad från gymnasieeleverna. Detta kan bero på att 
Högskolans placering gör den lättillgänglig.  

 

Fråga 7: Är du intresserad av miljöfrågor? 

Ja    76% 

Nej    24% 

Reflektion: Majoriteten är intresserad av miljöfrågor till skillnad från gymnasieeleverna. 
Detta kan visa en skillnad som kan bero på utbildningsnivån men även på åldern.   

Fråga 8: Skulle du vara intresserad av att få information om hållbart och 
miljö i skolan? 

Vet ej    48% 

Ja     38% 

Nej    17% 

Reflektion: Majoriteten kryssade för ”vet ej” ifall de vill ha mer information. Detta kan bero 
på att högskolestudenterna kanske redan känner att de kan eller vet tillräckligt mycket till 
skillnad från gymnasieskolorna som kanske känner att de har otillräckliga kunskaper.   

 

Fråga 9: Tycker du att projekten i Västra Hamnen bidragit till integration? 

Vet ej    79% 

Nej    14% 

Ja    7% 

Reflektion: Majoriteten har kryssat ”vet ej” om projekten vid Västra Hamnen har bidragit 
till integration. Detta kan bero på att dem har en mer tydlig bild och förståelse för vad 
integrationsbegreppet innebär och även att deras kunskaper inom sociala stadsförhållanden är 
större än gymnasieelevernas. 

 

Fråga 10: Har projekten i Västra Hamnen ökat ditt intresse för hållbarhet 
och miljö? 

Nej     76% 

Vet ej    21% 

Ja    3% 
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Reflektion: Projekten i Västra Hamnen har inte ökat majoriteten av högskolestudenternas 
intresse. Detta kan bero på att studenterna inte ser projekten vid Västra Hamnen som endast 
kopplat till miljö och hållbarhet, utan att projekten även har anknytning till stadens ekonomi. 

 

Fråga 11: Vad tycker du om att man försökt blanda företag, bostäder, skolor 
och affärer i området?  

Bra    76% 

Vet ej    21% 

Dåligt    3% 

Reflektion: Majoriteten tycker att det är bra att man försökt beblanda olika typer av 
funktioner i området. Detta har kanske bidragit till ökade möjligheter för högskolestudenterna, 
eller att det helt enkelt gör området mer livligt under vardagarna.   

 

Fråga 12: Har mötesplatserna i Västra Hamnen bidragit till att du kommit i 
kontakt med nya människor? 

Nej     62% 

Ja     38% 

Reflektion: Statistiken visar att majoriteten av högskolestudenterna inte har ökat sitt 
kontaktnät via mötesplatserna i området. Det kan kopplas till fråga fyra där majoriteten inte 
har tillbringat mycket tid i området under vår och sommar. Gymnasieeleverna har kanske hittat 
nya kompisar i området, medan det för högskolestudenter inte är lika eftertraktat att hitta nya 
vänner på detta sätt. Kontaktnätet och vännerna ökar för högskolestudenter via studierna, då 
studenterna sitter tillsammans och studerar.  

 

Fråga 13: Skulle du vilja bo i Västra Hamnen? 

Nej     69% 

Ja     31% 

Reflektion: Statistiken visar att majoriteten av högskolestudenterna inte skulle vilja bo i 
Västra Hamnen. Detta kan kopplas till att högskolestudenterna inte gillar strukturen av 
området, kanske ser området som ”överklass” område. Högskolestudenterna har större koll på 
ekonomin och kanske ser det som en onödighet i att bo i ett dyrare bostadsområde. 
 

Fråga 14-15: De öppna frågorna 

Ungdomar gillar utomhusaktiviteter, vilket stärks av att mötesplatserna i området 
är väldigt populära. Det framkommer att ungdomar har intresse av aktiviteter som 
hålls utomhus samt för ”billiga” typer av aktiviteter med tanke på att många 
ungdomar har begränsad ekonomi. Aktiviteter som till exempel att promenera, 
sola, spela volleyboll eller åka skateboard kostar ingenting, vilket tilltalar många 
ungdomar. Dessa slutsatser har visat sig i de öppna frågorna. 
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4.3 Frågeställning 1: Har Malmö stad lyckats uppnå 

”kunskapsstaden” för ungdomarna via projekten i 

Västra Hamnen? 

Kunskapsstaden är en stad där olika människor träffas och ständigt kommer i 
kontakt med varandra. För att åstadkomma en kunskapsstad är det viktigt att 
kunna förmedla och få kunskaper. Högskolan, gymnasieskolorna, företagen och 
de boende interagerar med varandra och på så sätt uppstår det en 
kontaktförbindelse mellan dem.   

Högskolan samarbetar också med flera företag som är belägna i området. Dessa 
samarbeten resulterar i större möjligheter för de studerande till att erhålla jobb 
eller olika former av praktikplatser. Enkätundersökningen påvisar att 64 % av 
gymnasieeleverna tycker att det är positivt att Malmö stad valt att utöka 
beblandning av människor utifrån att placera företag, bostäder, skolor och affärer i 
närheten av invånarna. Ur gymnasieelevernas synvinkel är det positivt att man 
skapat ”den blandade staden” i stadsdelen Västra Hamnen. Även för 
högskolestudenterna är resultatet liknande. 76 % visar på liknande åsikter.  
 

En tanke som uppstår är om blandningen av olika verksamheter har skapat större 
kontaktnät för ungdomar? Resultatet visar att 89 % av gymnasieeleverna har 
utökat sitt sociala kontaktnät via projekten i Västra hamnen. För 
högskolestudenterna var det inte lika lätt att knyta nya kontakter i samband med 
projekten. 62 % svarade att de inte hade knutit några kontakter.   

Orsaken till det utökade kontaktnätet kan således ha en direkt koppling till 
placeringen av alla de byggnader som utgör de diversifierade verksamheterna och 
utbildningsinstitutionerna.  
 
Malmö som kulturstad bidrar till att yngre människor kommer i kontakt med 
vuxenlivet och arbetslivet på närmre håll. Företagen och högskolans geografiska 
närhet till gymnasieskolorna och kontakterna mellan skolorna och näringslivet 
medverkar till att ungdomarna kan inspireras av de till att utbilda sig och utvecklas.    

En fråga som ställdes till ungdomarna var om de var intresserade av att bo i Västra 
Hamnen. 86 % svarade att de skulle vilja bo i området. Detta resultat visar att det 
är en eftersträvad dröm för majoriteten av gymnasieeleverna. Deras önskan kan 
göra att de väljer att utbilda sig och utvecklas inom näringslivet för att kunna bo i 
området. Resultatet varierade för högskolestudenterna där 69 % svarade att de inte 
var intresserade av att bo i området. Detta kan bero på att studentlägenheterna i 
området är dyra.  

Majoriteten är medveten om att det är dyrt att bo i området och 73 % av 
gymnasieeleverna svarar att ”lyx” är vad som kännetecknar stadsdelen. Det kan 
vara därför majoriteten av högskolestudenterna inte skulle vilja bo i Västra 
Hamnen. 80 % av högskolestudenterna svarade att området kännetecknas av sin 
”lyx”.  
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 Detta kan antas ha påverkat ungdomarnas intresse för området. Ungdomarna 
upplever att byggnaderna har stort arkitektoniskt värde och på så sätt tilltalas de 
att vilja bo i området. De som inte vill bo där kanske tänker på att det är för dyrt, 
att man i så ung ålder, bor i ett ”lyxigt” område. 

Områdets status gör att många gärna befinner sig där på sin fritid, speciellt under 
varma säsonger. Ungdomar ges möjlighet att träffa ungdomar från andra 
stadsdelar och på så vis utöka sitt kontaktnät.  

 

4.4 Frågeställning 2: Har projekten i Västra Hamnen 

lyckats öka intresset för miljöfrågor och hållbart 

byggande hos ungdomarna? 

Hur stort intresse har ungdomar för miljöfrågor? Kan samhällsplaneringen 
påverka ungdomars intresse för hållbar utveckling? 

Majoriteten av gymnasieeleverna, 88 %, svarade att de inte var intresserade av 
miljöfrågor. Medan majoriteten, 77 %, av högskolestudenterna svarade att de är 
intresserade av miljö. 

På frågan om intresse fanns för att få mer information om hållbart byggande och 
miljö i skolor, svarade 57 % av gymnasieeleverna att de var intresserade, medan 
48% av högskolestudenterna svarade ”vet ej”. Statistiken visar tydligt att 
majoriteten av gymnasieeleverna inte har intresse av miljöfrågor i allmänhet, medan 
majoriteten av gymnasieeleverna visade intresse av att få ta del av information om 
miljö och hållbart byggande i skolorna. Detta kan handla om att deras 
kunskapsnivåer är annorlunda och att intresset för att lära sig mer är varierande.   

Har projekten vid Västra Hamnen påverkat ungdomarnas intresse för miljö och 
hållbart byggande? Resultatet av enkätundersökningen visar att 57 % av 
gymnasieeleverna har ökat intresse i samband med projekten i Västra Hamnen. 
Högskolestudenternas resultat visade på motsatsen, 76 % svarade att de inte har 
ett ökat intresse. Detta kan ha att göra med att högskolestudenterna inte ser Västra 
Hamnen som ett område som kan påverka deras intresse för miljö. De kanske 
kopplar området till andra saker, som bättre näringsliv för staden.  

Byggnaderna i stadsdelen och bostadsområdets miljö har bidragit till att förstärka 
de ungas intresse för ekologisk hållbar stadsutveckling. Intresset för byggnaderna 
och området tros bero på att 73 % av gymnasieeleverna och 80 % av 
högskolestudenterna tycker att området kännetecknas av ”lyx”. Ungdomarna gör 
en stark koppling till ”lyx” mellan byggnaderna och hållbarheten. Detta visar att 
hållbarhetsbegreppet inte är väldefinierat för ungdomarna.  
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4.5 Frågeställning 3: Har Malmö stad lyckats uppnå 

”den blandade staden” och ”intressanta mötesplatser” 

för ungdomarna i Malmö?  

Enkätundersökningen för gymnasieeleverna visar att mer än hälften, 64 %, tycker 
att det är bra att Malmö stad har byggt utbildningsinstitutioner, butiker, bostäder 
och kontorskomplex i stadsområdet. Högskolestudenternas resultat visar att 76 % 
tycker att placeringen är bra. Detta kan bero på att mötesplatserna ökar 
ungdomarnas möjligheter för framtida jobb, men även för att det är ett intressant 
möte mellan olika människor i ett och samma område.  

Vad gäller högskolans placering i området svarade 87 % av gymnasieeleverna att 
de tycker den är välplacerad. Resultatet för högskolestudenterna visar att 59 % 
tycker den är välplacerad. Detta är intressant ur den synvinkeln att majoriteten 
tycker att Malmö Stads val av placering är rätt. Det kan vara intressant eftersom 
det kan bero att studenterna upplever att kollektivtrafiken till och från området är 
god. 

Undersökningen visar även att drygt hälften av de tillfrågade gymnasieeleverna, 53 
%, svarade att de besöker Västra Hamnen mer än en gång i veckan under årets 
varma säsonger. Av högskolestudenter var det 38 % som svarade att de sällan åker 
dit (1-3 gånger under vår och sommar). Detta visar att mötesplatserna är livliga, i 
synnerhet för gymnasieelever, och att unga människor åker dit på sin fritid.  

Områdets popularitet är ett tecken på att Malmö stad lyckats skapa mötesplatser 
för ungdomarna. I de öppna frågorna svarade en del att området bidragit till att de 
träffat andra ungdomar och fått nya vänner. En del av ungdomarna med etniskt 
ursprung menar att de lärt känna nya svenska vänner. En förutsättning för ”den 
blandade staden” är att kulturer beblandas och resulterar i att nya kontaktnät 
etableras.  

Resultatet visar även att många önskar sig fler varierade mötesplatser, till exempel 
bio, fika/ restauranger, bowling, gym och badställe. Många ungdomar skulle 
prioritera en snabbmatskedja som McDonald’s i området. Mötesplatsernas 
popularitet kan förstärkas ännu mer bland ungdomar genom att anlägga dessa 
typer av mötesplatser för att tillgodose deras behov.   

Statistiken visar även att 72 % av gymnasieeleverna anser att området har bidragit 
till positiv integration, medans högskolestudenterna inte var säkra på detta. 79 % 
svarade att de inte vet om området bidragit till integration.  

Resultatet varierar mellan åldersgrupperna. En förklaring kan ligga i att de inte 
besöker området lika ofta och att de kanske inte är ute efter att lära känna nya 
människor när de promenerar eller rör sig i området. För högskolestudenter 
kanske de flesta kontakter knyts inom högskolan.  

En förutsättning för att människor med en annan kulturell bakgrund skall kunna 
integreras i samhället är att de utnyttjar eventuella utbildnings- och jobb tillfällen. 
Därför gynnas integrationsfrågor av utvecklingen av ”den blandade staden”. 

Resultat och analys 



Bilagor 

47 

Mötesplatserna som Malmö stad planerat har visat sig vara populära bland 
ungdomar. Malmö stad har lyckats med att skapa platser som besöks ofta och 
kontinuerligt, vilket uppskattas av majoriteten av ungdomarna. 
 

4.6 Resultatet av intervjuerna med gymnasieelever och 

högskolestudenter 
Resultatet av intervjuerna visar att majoriteten av både gymnasieeleverna och 
högskolestudenterna ser integrationsbegreppet som en typ av etnisk integration. 
Funktionsintegration, där olika verksamheter samspelar med varandra, är ett 
begrepp som ungdomarna inte relaterade till. 
 
Efter att ha samtalat med ungdomarna försökte jag bygga på att man kan se 
integrationsbegreppet ur ett samhällsbyggnadsperspektiv där man betonar 
beblandningen av olika byggnader och vilka möten dessa platser skapar. Alla som 
blev intervjuade tyckte att det var intressant att tänka på integrationsbegreppet ur 
ett samhällsbyggnadsperspektiv.  
 
Ungdomarnas tolkning av integrationsbegreppet kopplas till politisk definition 
som diskuteras både i skolor samt i media. Killar visade en större tendens att 
påverkas och ”acceptera” medias definitioner än vad tjejerna gjorde.  
 
Resultatet visade även att majoriteten av eleverna, oavsett utbildningsnivå, hade 
liknande uppfattningar om integration. 
 
Majoriteten av de intervjuade personerna har liknande uppfattning om vad 
hållbart byggande innebär. De ser en koppling mellan energisnåla och miljövänliga 
material som medel att uppnå hållbart byggande. Även källsortering av 
byggmaterialens avfall (sopor) ses som en del av det hållbara byggandet. Resultatet 
av intervjuerna visade att majoriteten av ungdomarna har en allmänbildning om 
hållbarhet och kan koppla den kunskapen till byggandet.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån frågeställningarna samt en utvärdering 
av metodvalet. 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med projektet är att förstå hur samhällsplanering påverkar ungdomar i 
staden samt hur man, utifrån ungdomars perspektiv, på bästa möjliga sätt kan 
planera med hänsyn till deras förväntningar och önskemål. Studien visar att 
samhällsplanering har påverkat ungdomar på ett gynnsamt och positivt sätt.  
 
Studien visar även att de områden som ungdomar anser vara ”lyxiga” har skapat 
nyfikenhet och lett till ett utökat och bredare intresse för arkitektur och även för 
miljö och hållbarhet. 
 
Ungdomarna efterfrågar snabbmatskedjor, bio, biljard, internetcaféer och 
bowlinghallar. De menar att aktiviteterna inte ska kosta mer bara för att de ligger i 
Västra Hamnen.  
 
Jag talade med några av ungdomarna i samband med att de besvarade frågorna i 
enkäten och fick bilden av att de även vill ha inomhusaktiviteter som de kan nyttja 
under den kalla perioden av året. Det är även viktigt att observera att priserna ska 
vara studentanpassade. Många menar att de inte kan äta på restauranger vid Bo01, 
eftersom det endast finns ”dyra” restauranger där.  Detta kan vara en orsak till att 
ungdomar tillbringar mestadels av tiden utomhus när de befinner sig i området.  
Studien har även visat att ungdomar gillar att vistas i en miljö som de tycker är 
”vacker” och ”lyckig”. Turning Turso och andra moderna byggnader i Västra 
Hamnen, har bidragit till att majoriteten av gymnasieeleverna skulle vilja bosätta 
sig i stadsdelen. Detta är tecken på att området har lyckats attrahera ungdomar. 
Högskolestudenterna var inte lika attraherade av att bo i området eftersom att 
studentbostäderna i området har höga hyror, vilket kan vara svårt att balansera 
som student med begränsad ekonomi. 
 
Samhällsplaneringen har påverkat ungdomarna på ett sätt som bidragit till att deras 
kontaktnät har utökats. Faktorer som bidragit till detta är bland annat högskolans 
roll i området och även mötesplatserna som utvecklats. I de öppna frågorna skrev 
en del att de lärt känna nya vänner från andra delar av staden. Malmö stad har 
lyckats med att ungdomar från olika delar av staden besöker området, även 
ungdomar som bor i ”bättre” områden. Majoriteten av gymnasieeleverna besöker 
stadsdelen mer än en gång i veckan under sommartid. Medan högskolestudenterna 
besöker området några gånger per sommar.  
 
Syftet med studien är även att kartlägga hur de övergripande målen för området 
påverkar ungdomarna i staden. Undersökningens resultat visar att områdets 
mötesplatser och högskolans placering är dominerande faktorer. Malmö stads 
satsning på fina parker, fin miljö och strandpromenader har gjort området 
populärt.  
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I Malmö har utbudet av moderna byggnader, med tillhörande vacker 
utomhusmiljö och kustnära läge inte funnits tillgängliga för allmänheten. När 
Bo01 invigdes och Malmös invånare började hitta dit, blev de positivt överraskade. 
Detta har lett till att kritiken mot området har minskat. Högskolans placering gör 
att fler kommer i kontakt med området. Efter samtalet med Anders Rubin fick jag 
en inblick av hur kommunen kommer fortsätta arbetet med stadsdelen och bygga 
fler utomhusaktiviteter och badställen. Detta kommer öka områdets popularitet 
ytterligare. Jag förde över ungdomarnas önskemål om fler inomhusaktiviteter, men 
fick som svar att kommunen inte har som avsikt att bygga inomhusaktiviteter utan 
satsningen sker på utomhusaktiviteter som är aktuella under sommaren. 

5.1.1 Frågeställning 1: Har Malmö stad lyckats uppnå visionen om 
”kunskapsstaden” för ungdomarna via projekten i Västra Hamnen?  

Via projekten i Västra Hamnen har Malmö Stad lyckats bra med att uppnå 
visionsmålet ”kunskapsstaden” för ungdomar. Enkätundersökningen visar tydligt 
att gymnasieeleverna har ökat sitt kontaktnät via projekten i stadsdelen. Samma 
tendens visade sig inte bland högskolestudenterna, vilket kan bero på att de inte 
knyter kontakter på samma sätt. En förutsättning för ”kunskapsstaden” är flödet 
av kunskap och mötet mellan olika människor. 

5.1.2 Frågeställning 2: Har projekten i Västra Hamnen lyckats bidra till 
att öka intresset för miljöfrågor och hållbartbyggande hos ungdomarna?  

Projekten vid Västra Hamnen har lyckats med att öka intresset hos 
gymnasieeleverna vad gäller miljö och hållbart byggande. Enkätundersökningen 
visar att 88% av gymnasieeleverna inte är intresserade av miljöfrågor i allmänhet. 
Detta beror på att Västra Hamnen anses som en intressant mötesplats och miljön i 
området kanske något mer attraktiv än miljö som ett samhällsämne.  

Malmö stad bör allmänbilda gymnasieelever ytterligare vad gäller den hållbara 
satsning som åstadkommits och kring miljö i allmänhet. 

Området har blivit uppmärksammat både nationellt och internationellt, tack vare 
den ekologiska satsning som gjorts. Användning av förnyelsebara energikällor i 
området Bo01 är något alla i Malmö stad bör ha kunskap kring. En förutsättning 
för ”kunskapsstaden” är en stad med invånare som är allmänbildade. Det är viktigt 
att satsa på utbildning eftersom de unga i staden är en viktig komponent. 
Ungdomar är framtidens vuxna och det humankapital som staden har att erbjuda. 
Högskolestudenternas resultat visar att de har mer koll på miljö och de hållbara 
satsningar som gjorts i området. Jag anser att gymnasieelevernas kunskaper bör 
kompletteras med till exempel gästföreläsningar inom miljö och hållbart byggande. 

5.1.3 Frågeställning 3: Har Malmö stad lyckats uppnå ”den blandade 
staden” och ”intressanta mötesplatser” för ungdomar i Malmö? 

Undersökningen visar på att Malmö stad har lyckats med att uppnå delmålet 
gällande ”den blandade staden”. Det är ett bra initiativ av Malmö som stad att 
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planera ett område som påverkar ungdomar i staden på ett positivt sätt. Många 
reser till Västra Hamnen från olika delar av staden. Människor med olika 
bakgrund, erfarenhet och ekonomiska förutsättningar beblandas med via dessa 
mötesplatser. Denna blandning av olika individer resulterar i ett utbyte av språk, 
erfarenheter och kultur.  
 
Platser som är öppna för allmänheten bidrar till ökad integrationen, eftersom att 
alla människor är välkomna, oavsett ursprung, kultur, religion, tillhörighet eller 
ekonomiska förutsättningar.  
 

5.2 Metoddiskussion 

Metoderna som använts i studien har visat sig vara lämpliga.  

När examensarbetet påbörjades visste jag inte om jag skulle studera stadsområdet 
Västra Hamnen i Malmö på en så djupanalyserande nivå. Litteraturstudierna gav 
mig förmånen att förstå området i sin helhet.  Jag fick en bättre förståelse för vad 
ingenjörens och arkitektens roll i samhällsplanering. Jag studerade litteratur om 
hållbarhet och om målen för områdena; speciellt om områdena Bo01 och 
Flagghusen. Den samlade kunskapen kring Västra Hamnen utgjorde grunden i 
undersökningen när jag utformade frågorna på enkäten. Litteraturen jag studerade 
baserades på de ekologiska och sociala aspekterna av projekten vid Västra 
Hamnen. Mina kunskaper om hållbart byggande och samhällsplanering har 
utökats oerhört mycket. Litteraturstudierna handlade om energifrågan i området. 
Jag behövde förstå på vilket sätt staden satsat på den ekologiska aspekten.  

Intervjumetoden var väldigt givande och stimulerande eftersom den gav mig en 
bild, om både staden i sig, men även om stadsdelen Västra Hamnen. Den samlade 
empirin gjorde det möjligt för mig att snabbt komma igång med studien. 
Litteraturstudierna innehöll även metodböcker som vägledde mig under arbetets 
gång. 
Den mest centrala metoden för studien är intervjuerna, både med ungdomarna 
men även med andra ämneskunniga personerna jag intervjuat. 
Enkätundersökningen var pilot undersökning för detta arbete och blev ett 
hjälpmedel att kunna utforma och förstå intervjuerna.  

Efter att jag genomfört enkätundersökningen insåg jag att integrationsfrågan 
kunde tolkas på olika sätt. I efterhand tycker jag att fråga nio i 
enkätundersökningen borde ha formulerats på ett tydligare sätt.  

Det jag hade kunnat göra bättre är att definiera begrepp som användes i 
enkätundersökningen, det skulle kanske påverka svaren. Vilken typ av integration 
tänkte ungdomarna på när de besvarade enkäten? Var det funktionsintegration 
eller etniskintegration? Detta gjorde att intervjuerna blev av diskussionstyp.  

I samband med att jag ställde frågorna tänkte jag på vad jag själv tänker på när jag 
hör ordet integration och även vad hållbart byggande betyder för mig. 
Diskussionen som utvecklades hjälpte mig att förstå ungdomarnas tankar. Många 
jag intervjuade, både på gymnasieskolorna och på högskolan, tänkte på etnisk 
integrationen.  
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Eftersom att deltagarna var många var det mest effektiva sättet att samla in 
information via enkätundersökning. Det är det mest giltiga sanningsenliga resultat 
eftersom ungdomarna hade kryssfrågor som svarsalternativ och på så sätt hade alla 
deltagare samma förutsättningar för samtliga frågor.  
Frågorna formulerades på ett sätt som gör det lätt för läsaren att välja det 
alternativ som passar bäst. Jag valde att göra en undersökning i form av 
pappersenkät eftersom den skulle nå ut till fler elever än om jag hade använt mig 
av bara intervjuer. Muntliga intervjuer med målgruppen skulle dessutom vara 
väldigt tidskrävande, sammanlagt svarade 209 ungdomar på enkäterna. Denna 
siffra är hög och det skulle vara svårt att göra så många intervjuer under den tid 
som projektet är avlagt för. Jag kunde även undersöka eller intervjua personer som 
är i kontakt med ungdomar för att skapa en bild av hur ungdomarna i Malmö 
påverkats av projekten. Min farhåga för detta var att eventuella personliga åsikter 
kunde vara en form av felkälla när jag genomförde studien.  

När man studerar litteratur, artiklar och hemsidor, kan man indoktrineras av 
individernas olika åsikter och personliga erfarenheter. Detta gäller även intervjuer. 
Olika människor i stadsbyggnadskontoret eller i skolorna som har haft kontakt 
med olika ungdomar. För att kunna presentera subjektiv fakta anser jag att det 
krävs en presentation av siffror och detta möjliggjordes med 
enkätundersökningen. Ingen kan veta hur ungdomar påverkas av 
samhällsplanering och projekten i Västra Hamnen bättre än ungdomarna själva.  

Jag har valt dessa två undersökningsmetoder eftersom de är metoder som är 
används mest i forskningssammanhang. Enkätundersökningen räknas som en 
skriftlig kommunikation och intervjuerna som muntlig kommunikation. 58 
När jag valde att fråga ungdomar med olika bakgrund fick jag möjlighet att se ett 
mönster, som är typiskt menar författarna för Metodpredikan. 59 
 
Intervjuerna bidrog till att förtydliga integration och hållbart byggande. Därför är 
de väldigt lärorika för min del eftersom jag fick en djupare inblick i ungdomarnas 
uppfattning och förväntningar.  
 
Enkätundersökningen gjordes på slumpmässigt valda personer i skolorna. 
Klasserna som enkäten delades ut till var slumpmässigt utvalda utan hänsyn till 
program. Detta eftersom ”totalurval och slumpmässiga urvalen är det bästa 
former av urval när det gäller generalisera av resultaten.” 60 
Undersökningar är viktiga för att få en bild av hur ungdomar uppfattar sin värld. 
Detta är viktigt för att kunna förstå ett samhälle, menar författarna för 
Metodpredikan. 61 Detta är just vad jag har haft i åtanke när jag började detta 
projekt. 

 

 

                                                 
58

 Metodpraktikan – Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, 2012, Elanders Sverige AB, Vällingby 
59

 Metodpraktikan – Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, 2012, Elanders Sverige AB, Vällingby  
60

 Metodpraktikan – Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, 2012, Elanders Sverige AB, Vällingby  
61

 Metodpraktikan – Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, 2012, Elanders Sverige AB, Vällingby 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Studien syftar till att med denna studie få ökad förståelse och kunskap om hur 
samhällsplanering kan påverka ungdomars intresse och fritid. Frågeställningarna 
som inkluderas i examensarbetet handlar om på vilket sätt Malmö stad lyckats 
uppnå ”kunskapsstaden”, ”den blandade staden” och ”mötesplatserna” för 
ungdomar som målvision.  En annan frågeställning är om projekten i Västra 
Hamnen bidragit till ökat intresse för miljö och hållbarhet bland ungdomar.  

Undersökningen bidrar till en helhetsbild av vad ungdomarna tycker om området, 
men även hur området påverkat dem. Detta är ett intressant perspektiv eftersom 
dagens ungdomar är framtidens vuxna.  

Studien kan bidra till ökad utveckling genom att staden får kunskap kring och tar 
initiativ till att utveckla de ungas kunskaper och allmänbilda dem om stadens mål 
och visioner. Enkätundersökningen visar att Malmö Stad borde planera in 
gästföreläsningar som handlar om hållbarhetsbegrepp och följa upp det med 
kvalitetsundersökningar. Undersökningen visar att det finns ett intresse hos 
ungdomarna att lära sig mer om miljö och hållbart byggande. Visat intresse kan 
utveckla ungdomars intresse ytterligare vad gäller miljöfrågor. 88 % av 
gymnasieeleverna svarade att de inte är intresserade av miljöfrågor. I en stad som 
Malmö där man vill utveckla både kunskap och informationsflöde borde man 
utöka insatserna till att skapa ett utökat intresse bland ungdomar eftersom det är 
en viktig fråga i vårt samhälle. Att utveckla ungdomars intresse för denna typ av 
frågor kan bidra till en bättre utveckling av samhället. 

Något som kan diskuteras är hur det kommer sig att ungdomarna tycker att det är 
bra att blanda skolor, affärer, bostäder och företag i ett och samma område 
Påverkar det ungdomars upplevelse av området? Vilken influens har människor 
med olika erfarenheter, arbetande, studerande, äldre, unga, höginkomsttagare, 
medelinkomsttagare eller låginkomsttagare på varandra? Dessa frågor bör studeras 
vidare 
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6.1 Från enkätundersökningen kunde man dra följande 

slutsatser: 

 Västra hamnen/Bo01 har börjat symbolisera Malmö stad. 

 Gymnasieeleverna tycker att projekten vid Västra Hamnen bidragit till 

integration. Högskoleeleverna var inte så säkra på detta, majoriteten 

svarade ”vet ej” på frågan.  

 Majoriteten av gymnasieeleverna skulle vilja bo i Västra Hamnen, 

motsatsen gäller högskolestudenterna. 

 Majoriteten av gymnasieeleverna och högskolestudenterna kopplar Bo01 

till ”lyx”.   

 Majoriteten tycker att det är ett område för höginkomsttagare. 

 De flesta besöker området för att bada, promenera eller sitta i parkerna. 

 Majoriteten av gymnasieeleverna visste inte att området Bo01 försörjdes av 

endast förnyelsebar energi. Medan majoriteten av högskolestudenterna 

visste detta.  

 Majoriteten tycker att placeringen av Högskolan i Västra Hamnen är bra. 

 Majoriteten av gymnasieeleverna är inte intresserad av miljöfrågor, till 

skillnad från högskolestudenterna där majoriteten är det. 

 57 % av gymnasieeleverna skulle vilja ha mer information om begreppet 

hållbartbyggande och miljö i skolan. Denna aspekt tycker jag hade varit 

intressant att följa upp, som en fortsättning på denna undersökning.  

 Mina tankar blir därmed, behöver ungdomar informeras om Malmö stads 

arbete kring ekologiska satsningen? På vilket sätt kan man lättast 

allmänbilda ungdomar vad gäller miljö och hållbarhet? Majoriteten av 

gymnasieeleverna visste inte att området Bo01 försörjer sig på förnyelsebar 

energi.  

 Bör man informera ungdomar i skolorna för att öka intresset? Kommer 
detta intresse att öka i samband med att ungdomarna högutbildar sig?  

 Varför är ungdomar mer intresserade av projekten i Västra hamnen än 
miljöfrågor? Borde dessa två aspekter hänga ihop? 
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Enkät undersökning om Västra Hamnen (Kryssa in rätt svar) 

1. Var skulle du ta någon som kommer på besök till Malmö? 

□ Västra Hamnen, Bo01 □ Lilla torg  □ Pildamsparken 

□ Kungsparken  □ Öresundsbron □ Möllevångstorget 

□ Övrigt 

 

2. Vad tycker du kännetecknar Västra Hamnen? 

□ Mångfald   □ Hållbarhet  □ Lyx 

 

3. Vad brukar du göra i Bo01?  

□ Promenera längt vattnet/ sitta i parken □ Bada □ Volleyboll 

□ Äta/fika   □ Skateboard 

□ Övrigt (ex. besöka någon) 

 

4. Hur ofta besöker du Västra Hamnen/Bo01 under vår och sommar? 

□ Aldrig (0 ggr)  □ Sällan (1-3 ggr under vår/sommar) 

□ Ofta (1-4 ggr i månaden) □ Väldigt ofta (mer än en gång i veckan) 

 

5. Visste du att all energi som används i Bo01 är av förnyelsebara energikällor? 

□ Ja   □ Nej 

 

6. Vad tycker du om att Malmö Högskolan placerades Västra Hamnen? 

□ Bra   □ Dåligt  □ Ingen åsikt 

 

7. Är du intresserad av miljöfrågor? 

□ Ja    □ Nej 

 

8. Skulle du vilja få mer information om hållbartbyggande i skolan? 
□ Ja   □ Nej □ Vet ej 

9. Tycker du att projekten i Västra Hamnen bidragit till integration? 

□ Ja   □ Nej □ Vet ej 
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10. Har projekten i Västra Hamnen ökat ditt intresse för hållbarhet och miljöfrågor? 

□ Ja   □ Nej □ Vet ej 

11. Vad tycker du om att man försökt blanda företag, bostäder, skolor och affärer i området? 

□ Bra  □ Dåligt □ Vet ej 

12. Har mötesplatserna i Västra Hamnen bidragit till att du kommit i kontakt med nya 

människor? 

□ Ja   □ Nej 

13. Skulle du vilja bo i Västra hamnen? 

□ Ja □ Nej  

 

14. Vad tycker du om insatsen Malmö stad gjorde för att förvandla Västra Hamnen från 

en industri området till en attraktiv stadsdel, något som borde gjorts annorlunda? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.  På vilket sätt har Västra Hamnen påverkat dig och vad gillar du med området?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Tack för hjälpen! 
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