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Förord

Följandenotat handlar om den goda boendemiljön,och hur begreppetboendemiljö
diskuteras,definierasoch manifesterasi politik, planeringoch forskning. Notatet är
författat inom ramen för det forskningsprojektvid NOVA som finansieratsvia
Hushankensutlysning ”Bomiljø, bosettning, integration”1. I utlysningen efterlyste
Husbankenforskningom vadsomskapargodaboendemiljöer- miljöer somär godaför
såväldesvagahushållenpåbostadsmarknadensomför hushålli allmänhet.

I sammaforskningsprojektharocksåskrivits en artikel i vilken sambandetmellan
socioekonomiskoch spatial mobilitet prövas för de största icke-västliga invandrar-
grupperna i Norge och med den norskabefolkningensom en kontrollgrupp.Artikeln
handlargeografisktom Osloregionen(Oslo och Akershusfylken) och teoretisktom
mobiliteten som en väg mot integration.Artikeln är samförfattadav Terje Wessel,
Universiteti OsloochLenaMagnussonTurner,NOVA.

Jagvill rikta ett tacktill Viggo Nordvik,NOVA ochRuneFlessen,Husbankensom
lästochkommenterattexten.Jagvill ocksåtackaToreW Kiøsterudför berikandesamtal
omnorskbostadspolitik.

Oslo,21mars2012

LenaMagnussonTurner

1
Utlysningsommaren2011.
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Sammanfattning

Det följandenotatetär en litteraturöversiktsomhandlarom boendemiljö,menocksåom
bosättningochomintegration.Översikteninledsmedendiskussionavhur begreppetgod
boendemiljöhardefinieratsochanväntsi politiken,i planeringenochi forskning(Kapitel
2). Därefterföljer ett kapitelom boendemiljöoch planering(Kapitel 3). Här diskuteras
bland annat innebördeni grannskapsplaneringen.I kapitel 4 refererasoch diskuteras
översiktligtdenoffentligapolitiskadebattenom godboendemiljösåsomdenkommertill
uttryck i framför allt Stortinget.Jagföljer här ett urval av debattenfrån 1970-talet och
framåt. Kapitel 5 handlar om forskningen om boendemiljö och framför allt om
grannskapetoch om hur grannskapetsfysiska och sociala utformning kan påverka
individens levandsvillkoroch livschanser.I kapitel 5 diskuterasockså forskning om
boendepreferenseroch vilken innebördboendehar gett begreppetgod boendemiljö.
Litteraturgenomgångenavslutasmedenuppsummering(Kapitel6).
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Summary

Thisessayis a literaturereviewon theconceptof neighbourhood,butalsoonhousingand
integration.It startswith an introductionin which the foundationsfor the review are
summarized(Chapter1), followedby a discussionof theconceptof goodneighbourhood
andhow the termhasbeenaddressed,definedandimplementedin policy, planningand
research(Chapter2). Chapter3 discussesbriefly theimplementationof theconceptin the
field of planning.This chapteralsoincludesa discussionof themeaningandfunctionof
"neighbourhoodunit" in communityplanningfrom the early 1900s.In Chapter4 the
political debateon good neighbourhoodis documentedand discussed.The chapter
focuseson the debatein theNorwegianparliamentandis followed selectivelyfrom the
early 1970sandonwards.Chapter5 summarisea rangeof researchon neighbourhood,
neighbourhoodeffects and mechanismswherebyneighbourhoodcharacteristicsmight
influencean individual's living conditionsand life chances.Chapter5 also discusses
researchon housingpreferencesand the meaningresidents’give the conceptgood
neighbourhood.Theliteraturereviewendswith asumming-up(Chapter6).
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Kapitel1 Inledning

Bostadenoch dess omgivning är en betydelsefull fysisk resurs i samhället och
fundamental för att tillgodose grundläggandemänskliga behov. Bostaden och
boendemiljönsätterocksåramarför våra liv och vår livskvalitet. Det gäller bådeden
fysiskastrukturenochkvalitetenliksomsammansättningavdensocialamiljön.

Redandegamlagrekernavisadeett stortintresseför hurengodboendemiljöskulle
utformas.Platonlade på 300-talet fram de principersom han menadeborderådavid
uppförandetav denidealastaden.Enligt Platonvar detgeografiskalägetenviktig faktor
ur såvälhälsosynpunktsom ekonomisksynpunkt.Platonhävdadeocksåatt den ideala
stadenhade5 040 medborgare.Men i antikensGreklandvar det Aristotelessom blev
urbanismensstoreteoretiker.Aristotelesvar upptagenav att skapaenhälsosamstadmen
ocksåen stadsomförenkladelivsmedelsförsörjningen.Aristotelesmenadedessutomatt
enstadmåstebyggassåattmänniskorkändesigsäkraochlyckliga.

Allt sedanPlaton och Aristoteles har frågan om hur en god boendemiljöskall
utformas varit en återkommandesamhällsfrågaoch en politisk målsättning.Men
vokabuläretharskiftat,liksommålensutformning.Detamerikanskabostadsdepartemenet
(portal.hud.gov)uttryckersina nu gällandemålsättningarom den godaboendemiljöni
form av sex principer för levbarhet.Principernahandlarom såvälekonomisktillväxt,
minskadenergiförbrukningsom trygghetoch säkerhet.En av de sex principernaär att
minskahushållenskostnaderför boendeoch transporter.En annanav principernaär att
investerai hälsa,trygghetochpromenadvänligagrannskap.Motsvarandediskussionfinns
i andraländerspolitik.

Den godaboendemiljön2 är ocksåen bostadspolitiskmålsättningi Norge.Av den
norskastatsbudgetenår 2011framgårtydligt att detär viktig att förebyggautvecklingen
av problemområdensompräglasav negativalevnadsvillkorochav eftersattunderhållav
bådebostäderoch boendemiljöer.Det är framför allt ett kommunaltansvaratt utveckla
godalokalsamhällen,städeroch boendemiljöer,menstatenkan ge kommunernastöd.I
"Plan-ochbygglagen"§ 3.1,somregleraruppgifterochövervägandeni planeringen,sägs
blandannatatt planer ska omfattamål för samhällsutvecklingengenerellt.Planeringen
skall vidarefrämjaengodutformningav denbyggdamiljön, braboendemiljöersamtbra
uppväxt- och levnadsvillkor.Detta innebär att såväl en estetisksom en funktionell
utformningav miljön är viktig i planarbetet.Med bra boendemiljöavsesi Plan- och
bygglagenbådeett gott utbud av bostäderoch att bostädersamtnärmiljö har en god
kvalitet. Bostäderskall inte bara ha en god inre kvalitet. Särskild vikt läggs på
tillgängligheten.Bostädernaskall ha ett bra geografisktläge i förhållandetill utemiljö,
liksomtill skolorochannanoffentligservice.Detskallocksåfinnastillgångtill grönytori

2
Fortsättningsvisanvändsbegreppenbomiljöochboendemiljösynonymt.
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bostadsområdet.Genomplaneringav markanvändningenkan lämpligabostadsområden
för attnådessamålsäkerställas(Plan-ochbygglagen).

Målsättningarom godabostäderochboendemiljöerär enfrågaför bostadspolitiken
och planering,men återfinnsocksåinom ekonomiskpolitik och socialpolitisksamt i
samhälleligplaneringpå lokal och nationellnivå. Godabostäderoch boendemiljöerär
ocksåen essentiellaspektav en bärkraftigutveckling.Konkretaexempelpå generella
insatsermed bärkraftigutvecklingsom målsättningär till exempelstadsförnyelseOslo
inreöstpå1980-taletochhandlingsprogrammetOsloinreöstfrån1997till 2006.Ett mer
aktuelltexempelärGroruddalssatsningendärmålsättningenbeskrivspåföljandesätt:

Hovedmåletfor satsingener en bærekraftigbyutvikling,synlig miljøopprustning,
bedrelivskvalitetog samletsettbedrelevekåri Groruddalen.Det utvikleset lokalt
og inkluderendesamarbeidmedbeboere,organisasjoner,borettslag,næringsliv,
bydelerog offentligeinstitusjoner.Groruddalensidentitetog stolthetskal styrkes.
(www.oslo.no)

Om vi riktar blickarna ut mot övriga Västeuropafinns det ytterligare exempelpå
områdesprogrammedlikartademålsättningarsomför Groruddalssatsningen,och där ett
inkluderadearbetssättsomengageratdeboendeharvarit lika angeläget.Fleraprojekt har
ocksåvarit föremålför utvärderingari blandannatEU-projektetUGIS (Anderssonoch
Palander2002,Anderssonoch Mustard2005,Palander2006,Vrankenet al 2003,med
flera). Forskningenom vad somupplevssom godakvaliteteri boendemiljönoch vilka
mekanismersom skapardem, har varit en viktig kunskapskällaför dessaområdes-
baseradeinsatser.

Frågeställningar
I utlysningen”Bomiljö, bosettning,integration”efterlyserHusbankenforskningom vad
somskapargodaboendemiljöer- miljöer somär godaför såväldehushållsombetraktas
somsvagapå bostadsmarknadensomför hushålli allmänhet.Boendemiljökansesi ett
vidareperspektivetoch omfattasåvälsjälvabostadensom bostadsområdetoch till och
medstadsdelen.Det är denmångfacetteradekontexti vilken människorleversitt dagliga
liv, ochsombeståravsåvälbostäder,skolor,service,arbetsplatsersomutrymmeför fritid
ochrekreation.Kunskapom boendemiljönsbetydelseför människorslevnadsvillkoroch
vad somskapargodaboendemiljöer,är viktig för utvecklingenav norskbostadspolitik
generelltoch för olika bostadssocialasatsningarspeciellt.Husbankensfrågeställningar
kansägasomfattadetgodaboendetut ett policyperspektiv,planeringsperspektivlika väl
somutfalleti enskildaboendemiljöer för individerochhushåll.

Deövergripandefrågornai föreliggandestudiehandlarför detförstaompolitik och
planeringomdengodaboendemiljön.Demetodersomtillämpasi dennastudieär framför
allt analyser av relevanta offentliga dokument, med målsättningenatt utforska
tankegångarnaochdenbakomliggandeinnebördeni politiskamålsättningenomdengoda
boendemiljön. De offentliga dokument som i första hand kommer ifråga är
stortingsmeldingar, propositioneroch offentliga utredningar(NOU). Som ett sätt att
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ytterligarefördjupakunskapenom innebördeni dengodaboendemiljönochi vilken grad
planering och politik kan åstadkommagoda boendemiljöerhar dokumentanalysen
kompletteratsmed en så kallad expertintervju. Den har framför allt tjänat som
bakgrundsinformation.Mitt urvalavstortingsmeldingarärpåintesättfullständigt,till det
är tiden alltför begränsadoch de meldingarsom direkt och indirekt berör människors
boendemiljöalltför omfattande.Det urval somjag tillämpatharhaft två syften,nämligen
att spegladestoradrageni denpolitiskadebattenochdiskussionenom godboendemiljö
ochattundersökahurinnebördeni begreppetgodboendemiljöskiftatövertiden.

Studienhandlarocksåom effekter av att leva i olika boendemiljöeroch vilken
innebördmänniskori allmänhetlägger i begreppetgodaboendemiljönoch eventuella
diskrepansersomfinnsmellandenoffentligadefinitionenav dengodaboendemiljönoch
individersdefinition. Forskningenom flyttningar och om boendepreferenserger sådan
kunskap.Detfinnsocksåenomfattandeforskningomsambandetmellanboendemiljöoch
levnadsvillkor.Här görs en litteraturöversiktöver relevant framför allt internationell
litteratur.I översiktenläggssärskildvikt vid denforskningsomhandlarom grannskapets
betydelseför levnadsvillkoren.I det sammanhangetdiskuterasockså innebördeni
begreppetlevnadsvillkor,och hur levnadsvillkorenkan knytas till olika geografiska
kontexterochbostadsregimer.

De frågor som Husbankenreser om institutionella förhållandenpå bostads-
marknadenär komplexa och relateradetill sin kontext. I litteraturöversiktennedan
sammanfattasöversiktligtdenkunskapsomfinns påområde.Utifrån befintlig forskning
diskuterasocksåvilka mekanismersomkan varaverksamma för att skapaett samband
mellanlevnadsvillkorochägarstruktur.Här uppmärksammasocksåhur ägarformer(äga-
hyra) inverkar på den sociala kohesionenrespektive det sociala kapitalet i ett
bostadsområde.

I litteraturöversiktennedanuppmärksammasocksåforskningenomsegregationoch
integration.Boendesegregationär det påtagligauttrycket för geografiskaskillnader i
levnadsvillkor. Uppmärksamhetriktas särskilt mot den nationell och internationella
forskningenom boendemiljö,levnadsvillkor och inkludering i boendemiljömed en
koncentrationavsvagahushålldefinieradeefterdisponiblainkomsterochetnicitet.

Frågor om sambandetmellan å ena sidan boendemiljön,levnadsvillkor och
inkludering och å andrasidan koncentrationoch spridningdiskuterasutifrån tidigare
forskning.Men dennafrågaanalyserasvidare i MagnussonTurneroch Wessel(2012),
därfrågeställningenrör sambandetmellansocioekonomiskmobilitetochspatialmobilitet.

Arbetets uppläggning
Litteraturöversiktenhandlar om boendemiljö, men också om bosättning och om
integration.Översikteninledsmedendiskussionom hur begreppetgodboendemiljöhar
använtsi politiken,i planeringenochi forskning(Kapitel2). Därefterföljer ettkapitelom
boendemiljöochplanering(Kapitel3). Jagövergår däreftertill denmerdetaljeradanalys
och diskussionav den offentliga politiska debattenom god boendemiljösåsomden
kommertill uttrycki framförallt Stortinget(Kapitel4). Jagföljer härdebattenfrån1970-
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talet och framåt. Kapitelet om forskningen om boendemiljöhandlarframför allt om
grannskapoch om hur grannskapetsutformningkan påverkaindividenslevandsvillkor
ochlivschanser(Kapitel5).Genomgångenavslutasmedenuppsummering(Kapitel6).
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Kapitel2 Begreppetgodboendemiljö

Uttrycket ”god boendemiljö” är ett honnörsordsom flitigt användasav kommuner,
bostadsföretagsamt andra privata och offentliga verksamheter.God boendemiljö
förekommeroftasomenmålsättningi politik ochplaneringinomvitt skildasammanhang
som bostadspolitik,bostadsproduktionoch förvaltning, barnomsorgsamtäldreomsorg.
Uttrycketharenpositivladdningochärnärasammankopplatmedgemenskap,tillhörighet
och närhet,men ocksåtill ett gott liv i vid bemärkelseinom ett geografisktavgränsat
område.

Som föremål för forskning finns boendemiljöni olika kontexterdär innebörden
förvissoär merexplicit i jämförselsemedi politik ochplanering,menlikväl varierande.
Inomdennaforskningstraditionärettsyfteatt finnasvarpåfrågoromvilka förhållandeni
boendemiljönsomskapargodalevnadsvillkorför människormenocksåvilka förhållande
somrammarlevnadsvillkoren.Självabegreppetboendemiljöavservanligtvisdenfysiska
omgivning där människor lever och verkar, men också de sociala och kulturella
förhållandenai dessaomgivningar.Begreppettäcker å ena sidan samspeletmellan
människoroch å andrasidansamspeletmellanmänniskoroch derasfysiskaomgivning.
EdwardSoja(2000)myntadebegreppetdensociospatialadialektiken.Begreppetfångar
den ömsesidiga interaktionenmellan människoroch rummet, och som består i att
människorskaparochförändrardeturbanarummetsamtidigtsommänniskorpåolika sätt
influerasavdetrumi vilket deleverocharbetar.

Det är inte barabegreppetboendemiljösomförekommeri forskningom platsens
betydelse. Mer vanligt förekommandeär begreppen bostadsområde.Begreppen
bostadsområdeoch boendemiljöär varandranäraliggande,menden geografiskaskalan
kan variera.I framför allt denamerikanskalitteraturenhävdasatt bostadsområdeär ett
geografisktvidarebegreppoch att ett bostadsområdekan omfattaflera boendemiljöer.
Betydelsenav dennadistinktion kan alltid diskuterasmen tendensenär att de alltmer
kommit att bli synonyma,åtminstonei en kontextdär bostadsområdet är av en måttlig
storlek.

Med forskningenom boendesegregationskonsekvenserhar begreppetgrannskap
eller nabolag blivit en alltmer adekvat benämning.Pløger (1997) använderi sin
avhandlingom stadslivochmodernitetbegreppetnärmiljösomävendethar fått ståsom
synonymtill nabolag.Hanmenarocksåatt i dennorskadebattenharnärmiljökommitatt
ståsomsymbolför detengageradegrannskapet,denengageradelokalagemenskapen,de
småtätaoch homogenasocialaenheternamed,understrykerPløger,en stark informell
socialkontroll. Det senareär en intressantiakttagelsesomjag skall återknytatill i den
polisiskadebattenombomiljösomföljer i kapitel4.

Grannskapetses i hög grad som ett socialt konstrueratrum till skillnad från
bostadsområdet som utgör ett mer fysiskt rum. Forrestoch Kearns(2001) beskriver
grannskapetsomenareaför socialakontaktermellanmänniskorochdetär i grannskapet
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som människorssociala identitet och livschanserskapas. I strikt bemärkelseär
grannskapetett socialt och fysiskt homogentområdeinom vilket interaktionenmellan
fysiskaochsocialförhållandenärstarkareäninteraktionenmeddetomgivandesamhället
(Bourne,1981).Men terminologinär på intet sätt entydigoch begreppenboendemiljö,
bostadsområdeoch grannskapanvändsofta synonymti forskningen(Andersson2001,
Bergsten2010).

I den följande studien som handlar om den politiska och den vetenskapliga
diskussionenkring den godaboendemiljönär det väsentligtatt först bestämmasjälva
terminologiför att i ett nästastegsättafokuspåvilka fysiskaochsocialaförhållandei en
människasomgivningsomskapargodalevnadsförhållandenochför vem.Här spelarden
geografiskadimensionenenväsentligroll.

Begreppetboendemiljö är ett förhållandevisetablerat begrepp i politik och
planering,ävenom dessinnebördöver tiden har skriftat. Utmaningenär att finna de
forskningstraditionerdärmotsvarandeföreteelserstuderats.Somvetenskapligtbegreppär
det snararedet svenskagrannskapoch det norska nabolag som är det vanligast
förekommandebegreppetför människorsboendemiljö.Valet av terminologiharsärskild
betydelse i en litteratursökning.Ett vanligt förekommandeengelskt begrepp för
motsvarandeforskningär ”neighbourhood”.Men intehellerdenengelskaterminologinär
entydig.Begreppen”community” och ”residentialarea”får ofta ståsomsynonymertill
”neighbourhood”(Short 1996). Det betyder också att vi här har att göra med ett
skalproblem:den geografiskauttolkningenav grannskapvarierar. I litteraturgenom-
gångeni kapitel 4 läggsemellertidett fokus på den forskning som handlarnabolag,
grannskapoch ”neighbourhood”.Det är ett val somförvissomedfören risk att utesluta
adekvatforskning.Men samtidigtär den forskningsomfinns publicerad i artiklar med
dessasökordmäktaomfattande.En sökningi litteraturdatabasenWeb of Science,och
avgränsattill samhällsvetenskapligaartiklar med neighbourhoodsom ämne,ger drygt
16500 träffar.Avgränsatytterligaretill ”neighbourhoodeffects”somämnegernärmare

4 500träffar,varavdrygt550harsökordeni titel3.

3
Litteratursökning2012-02-29.
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Kapitel3 Godboendemiljöi planeringen

I varje välfärdslandfinns någonform av offentlig planeringav denbyggamiljön med
målsättningenatt åstadkommabostadsområdensomär attraktiva och tryggaför landets
invånare, och som dessutomutgör goda och hälsosammalivsmiljöer. Planerings-
forskningenär omfattandemedenmängdolika tillämpningsmöjligheter,ochhandlarom
såvälplaneringsideologiersomom mål för politiken samtpolitikens utfall och effekter.
Särskilt forskningen om stadsförnyelsehar riktat fokus mot genomförandetav
planeringengenomnätverkoch samverkansprojekt(Hertting,2003).Flera forskarehar
ocksågripit siganfrågeställningaromplaneringenspolitiskadiskurser. Blandmeraktuell
forskningbör nämnasHolmqvists(2009)avhandlingom idéernabakomblandatboende
som medel för att minska boendesegregationeni Sverige och åstadkommagoda
livschanserför befolkningen. Det är ocksåenpolitik somgårunderbenämningen ”social
mix policy”.

Begreppetgrannskapharanortillbaka till sent1800-tal, ochdenurbaniseringsom
följde i industrialismensfotspår.Med en okontrolleradtillväxt av städernaföljde också
sämre levnadsförhållandenför människorna.Under det tidiga nittonhundrataletvar
föreställningenom grannskapetatt detefterliknadeencell; detvar avgränsatochrelativt
isolerat. I den tidens grannskapsdiskussionbetonadesmiljön som en viktig bestäm-
ningsfaktorför livskvaliteteni bostadsområdet.Begreppetgrannskap,som det kom att
användasi dentidensstadsplaneringi framför allt USA och Storbritannien,menockså
annorstädes,härrörfrånattdetfannsenoroundernittonhundrataletsförstadecennieröver
effekternaavdenhastigaurbaniseringen.Denplanering somriktadesmotgrannskapetvar
ett försök att motverka dessanegativaeffekter genom att främja grannsämjan,att
åstadkommaengemensamidentiteti grannskapetsamtskapaordningochredameninte
minst, värdighet.Medlen för att åstadkommadenna känsla av gemenskapvar att
tillhandahållaenmiljö därdetfannsmöjlighetertill fritid, rekreationochsocialtumgänge,
liksomenmiljö somvartrygg,säkerochskyddad(ForrestochKearns1999,sid24).

I USA formuleradearkitektenoch planerarenClarence Perry under 1900-talets
början några principer som skulle komma att bli vägledandeför industrialismens
samhällsbygge.En av dessavarprincipenom grannskapsenheter.Perrysföreställningom
storlekenpå grannskapetbyggdepå att det skulle motsvaraupptagningsområdetför
grundskolan(Persson2001).Syftetmedgrannskapstankenvar enligt Perryatt stärkade
oftautsattamänniskorsombeboddestädernasnyastadsdelargenomatterbjudademgoda
offentligaskolor.En viktig drivkraft i grannskapsplaneringenvar socialiseringenav de
mångainvandrarna.I det arbetetansågsen god utformningav den fysiskamiljön som
väsentlig för att åstadkommasamhörighetmellan individer. Med lokal kommersiell
service,parkerochlekplatser,samttrafiksepareringochettkonstnärligtutformatlandskap
ville Perryåstadkommaenhumanlivsmiljö (LegatesochStout1996).
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DetgeografiskaområdesomPerrydefinieradesomett grannskapomfattademellan
1 000och5 000hushållvilket bestämdesavdetnödvändigabefolkningsunderlagetför att
inrymmaen skolainom gångavstånd.Perrydefinition av grannskapär i förhållandetill
det geografiskaområdesom ligger till grund för en rad av senaretids studier om
grannskapseffekterförhållandevisstort. Den geografiskainnebörd som Perrys gav
begreppetgrannskapärnärmareattbetraktasomenstadsdel(bydel).

Grannskapsplaneringenblev ett viktigt inslagi det planeringsidéersom följde på
mellankrigstidensfunktionalism.Ett av mångakänneteckeni funktionalismenär att
platsensaknarbetydelse.I grannskapsplaneringenharplatsendäremotenstorbetydelse.
Schönbeck(1994) skriver ”För funktionalismensteoretiker var den täta staden,de
sammanhängandehusen,denkontinuerligaföljden av i varandraflätadegaturum,portar
ochgårdaringetideal.Denvar i ställetenexempelsamlingpåilla åtskildafunktioneroch
tillhörde ett förlegatmindre funktionsdugligtstadiumav stadsbyggande.Dessutomvar
deni höggradettutslagavspekulation.”

Krigets auktoritära regimer medverkade sannolikt til l den humanism i
stadsplaneringensomär kännetecknadeför grannskapsplaneringen.Intressetför sociala
aspekter i planeringenstartadeunder krigsåren, och ambitionen var det sociala
samhällsbygget.Denmänskligaskalanhadegått förloradi 1930-taletsmassamhälleoch
stordrift; industrialismenhadelett till grupphemlöshet;deprimäragruppernahadeersatts
medde sekundära,utanpersonligarelationer.Mångaav de ungaarkitektersomunder
1930-talet förespråkade funktionalismen förordade nu grannskapsplanering. En
bidragandeorsaktill dennahelomvändningvar insiktenom funktionalismensnegativa
aspekter.Utvecklingenav den funktionalistiskastadsplaneringenhade gått mot att
individernakundegrupperasin i ett begränsatantalbehovstyperoch bostäderdesignas
och byggasdirekt efter dessabehovstyper.Schönbeck(1994)menadeocksåatt 1930-
taletsarkitekternu vakandeupp meden insikt om att 1930-taletsstadsplaneringalltför
ensidigthadefokuseratpå funktionalismenshögakrav på sol ochgrönska,men att man
glömt trevnaden.En annanbidragandeorsaktill att funktionalismenförloradeterrängvar
att detunderefterkrigstidenhelt enkeltråddebrist pådetbyggnadsmaterialsomanvänts
underfunktionalistsiskaeran,detvill sägastålochbetong.Istället upplevdetegletochdet
småskaligabyggandetenrenässans.

I grannskapsplaneringeblev dengamlabyn medsin överblickbarhetoch bekanta
miljö någotavförebilden.Dengamlabynbestodocksåavlagomstoraenhetersomkunde
skapagemenskapoch ge hemtrevnad,vilket var något som grannskapsplaneringens
företrädaremenadevar bortglömt i funktionalismen.Målsättningenför grannskaps-
planeringenvar att stadsdelaroch grannskapskulle kombinerabyns gemenskapmed
stadensprivatasfär och på så sätt ge upphov till socialarelationermellanmänniskor,
främja personlighetsutvecklingenoch därtill utveckla ansvarskännandemänniskor.
Idéernahämtadesframför allt från amerikanenPerry, men ocksåfrån engelskmännen
EbenezerHoward och Lewis Mumford. Som jag beskrivit ovan menadePerry att
gemenskapuppstodnär det fannsserviceoch gemensamhetsanläggningar.Det var dock
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intenödvändigtattdetfannsarbetsplatser.Däremotvardetviktigt att stadsdelenintevara
för stor,utanvaraöverblickbaraför deboende(LegatesochStout1996).

Socialpsykologiskaskäl begränsadestorlekenpå grannskapetuppåtoch krav på
befolkningsunderlagför servicenedåt.Grundskolanskrav på befolkningsunderlagblev
det viktigastemåtteti planeringenav grannskapet.Grannskapetskulle kännasigen som
enegenstadsdel– enavgränsadenhetavbebyggelsebelägetutanförstaden,medgrönska
och ren luft. Grannskapetskulle vara fredat från trafik men med matarlederoch men
snabbatransporterin till stadenscentrum(Schönbeck1994).

Planering för grannskapavsågdestörrestäderna.Dentyp av grannskapsomskulle
åstadkommasmed grannskapsplanering,förutsågsredanfinnas i de mindre städerna.
Grannskapsplaneringenmed sina sociala förtecken övergavsi slutet av 1950-talet.
Efterkrigstidens ekonomiskatillväxt och inte minst den kraftiga befolkningstillväxten
ställde nya krav på samhälleti form av bostäder,skolor, serviceoch infrastruktur.
Grannskapsplaneringenkom att ersättasav vad som kommit att betecknassom en
rationell planering. Men grannskapsplaneringensidéer om att grannskapetger
kontextuellaeffekter(Holmqvist2009)återfinnsidagi denpolitik somärmerkändunder
denengelskabenämningensocialmix policy.
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Kapitel 4 Godboendemiljöi politiken

Min analysav hur begreppet godboendemiljöanväntsochdefinieratsi politikenharett
fokuspå Norgemenmedutblickarmot blandannatSverige.I en granskningav politik
kanvaranödvändigtatt göraenhistorisktillbakablick.Menvaletav utgångspunktär inte
alltid självklar.Enalternativutgångspunktärnärbostadspolitikenochbostadsplaneringen
övergick från en uppbyggnadsfastill en förvaltningsfas(Franzénoch Sandstedt1996,
Annaniassen2006,Sørvoll, 2011).Uppbyggnadsfaseni Norge omfattarperiodenfrån
efterkrigstiden fram till mitten av 1970-talet och handladeom bostadsförsörjningoch
framför allt om att byggabra bostädertill rimliga priser (Annaniassen2006).Förvalt-
ningsfasenomfattarperiodenfrånmittenav 1970-taletfram till mittenav 1990-talet,och
handladeframförallt om att förvaltaochatt förnyadetbefintligabeståndet.Annaniassen
(2006) betraktar 1970-talet om en vändpunkt både angåendebostadspolitikenoch
institutionellaförhållandepådennorskabostadsmarknaden.

Det är underförvaltningsfasensomboendemiljöblir ett begreppi bostadspolitiken.
I Norgeförändraspolitikensinriktning underbörjanav 1970-taletochi stortingsmelding
nr 76 (1971-72), sattesett fokuspå bomiljön.Det finns storalikheter i inriktningenden
norskaoch densvenskabostadspolitikenunderinledningenav 1970-talet. Franzénoch
Sandstedt(1996)beskriverhur idealenför byggandeti Sverigekom att förändrasunder
1970-talet.Orsakenvar denintensivakritik somriktadesmot de förortersomväxt fram
under1960-talet och somfått benämningenmiljonprogramsområden4. Det var områden
som alltmer kommit att förknippasmed brist på gemenskapoch aktiviteter,en steril
utformningochinteminstväxandesocialaproblem.Bostadspolitikenhadeframtill 1960-
talet handlat om bostadensinre kvaliteter och ekonomi. Men i den officiella
bostadspolitikenunder1970, som baseradespå de offentliga utredningarnaSolidarisk
bostadspolitik(SOU1974:17)ochBostadsförsörjningochbostadsbidrag(SOU1975:51)
förändradesbostadspolitiken till attocksåhandlaom boendemiljö,om integrationochom
segregation.

Annaniassen(2006) beskriveri sitt kapitel om norsk bostadspolitik(Bengtsson
2006) stortingsmeldingnr 76 (1971-72) Boligmeldingen,som ett försök att införa en
starkarepolitisk styrningav boendet,menocksåsomenpolitisk ambitionatt utjämnade
socialaskillnadernai boendet.Johannesen(2003)beskriverdettapolicydokumentsomen
del av 1970-taletssocialdemokratiskaordningoch en bostadspolitiskplanekonomi.Men
dessa bostadspolitiska ambitioner fick emellertid ett ringa genomslag i norsk
bostadspolitik(Annaniassen2006). Oaktat Boligmeldingensvidare öde, är den ett
intressanttidsdokument.Boligmeldingenmarkeraren övergångfrån en politik inriktad

4
Miljonprogrammet är benämningenpå bostadsbyggandeti Sverige under perioden 1965-1975.

Målsättningenvaratt lösadenakutabostadsbristengenomattunderkort tid byggaenmiljon bostäder,men
ocksåatt förbättrabostadsstandardeni landet.Flertaletbostädervar lägenheteri flerbostadshus,menäven
mångaradhusområdenräknasin i miljonprogrammet.
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mot produktion till en politik inriktad mot förvaltning och förnyelse. I denna
förvaltningsfaskommerocksåboendemiljönattbli ettväsentligtinslag.

Stortingsmeldingen nr 76 (1971-72) – Om bostadsfrågan
I börjanav 1970-taletbedömdesde mestöverhängandeproblemenmedsjälva bostaden
att varalösta.Men för ett stigandeantalmänniskorvar miljön kring bostädernamindre

tillfredsställande.I stortingsmeldingennr 76 (1971-72)5 diskuteradesi vad problemen
bestod,och vilken typ av bostadsområdensom var mest utsatta.Slutsatsen var att
problemenmedboendemiljönframför allt gälldenybyggdabostadsområden.Mångaav
dessaområdenutgjordesav randbebyggelseutefterstarkt trafikerandevägar.Ett annat
problemvarbristenpåservicei dessaområdenochavsaknadenavgemensamhetskapande
åtgärder.En annanbrist var avsaknadenav boendeinflytande.De boendehadeinte haft
möjlighetatt aktivt deltai planeringenav områden.Av meldingenframgåratt regeringen
betraktadeboendeinflytandesom ett betydelsefulltmedel för att skapa en naturlig
gemenskapi bostadsområdet.

Regeringensuppfattningsomdenkom till uttryck i stortingsmeldingen,var att det
framför allt var denyttre miljö somskulle läggagrundentill att skapagemenskapi ett
bostadsområde.Bostädernavar välplanerade,men miljöerna var torftiga. De bostads-
områdensomsaknadeengodboendemiljökännetecknadesavattvaranyexploateradeoch
av att bebyggelsenframför allt bestodav flerfamiljshus.Områdenavar ocksåbelägna
utanförde etableradestädernaoch dessbefolkning var nyinflyttad. Men, konstaterade
regeringen,de regionalaskillnadernavar stora.Påsammasättsomi dagensdiskussion
omsegregationsorsakerocheffektervardetocksåhärfrågaomskaleffekter,detvill säga
problemenmeddåligaboendemiljöeraccelererademedstädernasbefolkningsstorlekoch
täthet.

Till den norskaproblembildenhörde ocksåbristenpå arbetsplatseri dessanya
bostadområdenoch de problem som skapadesför framför allt de som var deltids-
arbetande,som underförståttvar kvinnorna.Bristenpå arbetsplatseri bostadsområdets
närhet innebar för de deltidsarbetandekvinnorna att de i princip tvingades till
arbetslöshet.Det var helt enkeltinte tidsmässigtoch ekonomisktmöjligt för dematt ha
långa arbetsresoroch tillika ha ansvar för hem och barn. Demografin i dessa
bostadsområdenkännetecknadesdessutomav en betydandeandel familjer med barn
vilket, enligtregeringen,ställdestorakravpåserviceför framförallt barnochungdomari
områdena.

I stortingsmeldingenfästeregeringenstor uppmärksamhetvid bostadsområdenas
geografiskaläge och de problem som uppstått därför att områdenainte bara var
randbebyggelseutan ocksåbelägnalängs efter stark trafikeradevägar.De uppkomna
problemenbestodinteenbarti trafikbullerutanocksåi enhögolycksfrekvens.I taktmed
att antalbilar ökadeblev ocksåbristenpåparkeringsplatserett allt störreproblem,tillika

5
Vid tidpunktenför stortingsmeldingennr 76 1971-72 var TryggveBratteli (Ap) statsminister.Regeringen

Brattli I avgick1972.
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ett betydandeinslag i den fysiska miljön. Regeringensammankoppladeen del av
miljöproblemenmeddehögaboendeutgifterna.Denpresssomboendeutgifternautgjorde
för mångafamiljer tillsammansmedbristenpå fritid till följd av långaarbetsresor,var
någraav förklaringarnatill att de boendetog få egnainitiativ till att skapagemenskapi
områdena.Debristersomregeringenidentifieradei stortingsmeldingendrabbadesamtliga
invånarei bostadsområdena.Men det som var särskilt utsattavar de som tillbringade
betydandetid i områdena,såsomdehemarbetande,deäldreochbarnen.

Menboendemiljönvar inteenbartettproblemi denyabostadsområdenai städernas
utkanter.Regeringensuppfattningvar att detocksågälldedegamlaområdenai städernas
centrum.Men problemeni dessaområdenhadeen annankaraktär.Ett problemsom
identifieradesi innerstädernavar bristen på allsidig åldersammansättning.Men även
trafikenutgjordeett bekymmerför boendemiljön.Orsakernavar desammasomi de nya
bostadsområdena– enökadmängdbilar ochalltför få parkeringsplatser,trafikbulleroch
inte minst luftföroreningar. Andra problem som identifierades i innerstadens
bostadsområdenvar bristenpålekplatserför demindrebarnenochsamlingsplatserför de
ungavuxna.Därtill var bostädernai innerstadenalltför trångaför att uppfylla tidenskrav
på utrymme.Trångboddhetenvar stor, menaderegeringen,och trångboddhetenhade
konsekvenserför de unga och deras möjligheter till ett privatliv och att utveckla
självständighet.6 De problemsom identifieradesi stortingsmeldingeni övriga delarav
Norgehaderingaanknytningtill självaboendemiljön.Dessaproblemhandladeiställetom
bristenpå arbetsplatser,en åldrandebefolkningtill följd av att de ungalämnadedessa
områdenochbristeri serviceutbudet.

I den analyssom gjordesi stortingsmeldingennr 76 (1971-72) av orsakernatill
utvecklingen, i förstahandi denyabostadsområdenai städernasytterområden,utpekades
särskiltdetgeografiskalägeti betydelsenavståndfrån städernascentrumochatt detvar
frågan om nyexploatering.Andra orsaker var byggnadsteknikensom inneburit att
byggandethadegåttfrån att varasmåskaligttill att bli storskaligt.Bristenpåservicei de
nya bostadsområdenaförklaradesframför allt av att finansieringenav servicefunktioner
var mindre fördelaktig än för bostäder.Bristen på arbetsplatseri bostadsområdena
förklaradesframför allt av den policy för bostadsbyggandetsom var rådanandeunder
framför allt 1960- och 1970-talen, nämligenatt inte geografisktblandabostäderoch
arbetsplatser.Denensidigademografiskasammansättningenmenaderegeringen,hadesin
förklaring i skillnader i boendekostandermellan det befintliga beståndet och
nyproduktionen.Kostnadernavarhögrei nyproduktionen,ochtill följd avbegränsningari
utbudetav bostäderpå begagnatmarknadenvar alternativetför nybildadehushålloch
inflyttadehushållatt flytta in i nyproduceradebostäder.Men att flytta från en bostadi
beståndettill en i nyproduktionvar inte ett reellt alternativför de hushållsom redan
befannsig på bostadsmarkanden.Till det var skillnadernai boendekostnadermellan

6
I MagnussonTurneroch Stefansen(2012)diskuterasytterligareden forskningsom handlarom vilka

konsekvensersomtrångboddhetenkanfå för barnsochungaslivskvalitetochlivchanser.
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beståndoch nyproduktionalltför stora. Ett annat förhållandesom hade en negativ
inverkanpåboendemiljönvardenökandebilismen.

I stortingsmeldingennr 76 (1971-72) var boendemiljönoch dessutformning en
väsentlig aspekt i regeringensformulering av målsättningarnaför den framtida
bostadspolitiken.Regeringenkonstateradeatt självabostadenochboendemiljönmåsteha
sådanaegenskaperatt de kundegeen grundför trivsel, för möjlighetertill att utvecklas,
och för ro, vila och trygghetsamtsocialkontaktermellanmänniskor.I meldingengavs
bostadspolitikenensynnerligenbetydelsefullroll somgick utöverpolitikenstraditionella
kärnfrågor.Regeringenhävdadehärattbostadspolitikenhadeengrundläggandebetydelse
för andravärdeni samhälletsåsomjämlikhet,frihet, gemenskap,trygghetochdemokrati.
En aspektpå jämlikhetenvar den socialablandningeni bostadsområdenasom skall
uppnåsmedatt det byggdesbostäderav olika typer och till olika pris. Demokratinvar
ocksåenviktig aspektav bostadspolitikenochskulleuppnåsmedökatboendeinflytande
blanddeboendei bostadsområdena.

En särskilt angelägenfråga var orsakernatill uppkomstenav socialaproblemi
bostadsområdenaoch hur problemenskulle kunna förebyggas.Regeringenhävdadei
stortingsmeldingenatt högaboendeutgifterna,dåligabostäderoch en dålig boendemiljö
kundebidratill att skapasocialaproblemi ett bostadsområde.Men socialaproblemvar
ocksåett uttryck för människorsvantrivselochsvårigheterknutnatill andraaspekter av
livet för storagrupperav människor.Det senarevarproblemsomi sig inte var relaterade
till boendemiljömen som kundeförstärkasav en dålig boendemiljö.Regeringendrog
slutsatsenatt det var en angelägen uppgift att förebygga sociala problem i
bostadsområdenagenomrimliga boendeutgifter,godabostäderochen godboendemiljö.
Men åtgärderi denriktningenvar inte enbarten uppgift för bostadspolitikenutanockså
en uppgift för socialpolitiken,som framhöll regeringeni stortingsmeldingen,därmed
skullefå ettvidgatuppdrag.

Ett av de bärandeargumentenför varför det var viktigt att satsapå boendemiljön
var att bostadenochdennärmstaomgivningenvar ochfortsattär enplatsdärmänniskor
tillbringademycketav sin tid. Det gälldesärskiltbarn och äldre,menunder1960- och
1970-talenävende hemmaarbetandevuxna.I stortingsmeldingenframhöllsatt tidennu
var inne för att satsapå kvalité i boendemiljön.Den målsättningengavs också en
operationelldefinition i form att alla skulle få en hygglig bostad.Och för att uppnådet
målet krävdeshögt tempo i byggandetoch därtill rationella byggmetoder.Men i
stortingsmeldingenunderströk regeringen att alla åtgärder som krävdes för att
åstadkommagodaboendemiljöerinte låg inom bostadspoltikensansvarsområde.Andra
sammanslutningarvar betydelsefulla såsom frivilligorganisationer, skola, sociala
myndigheteretc, men ocksåenskildaindivider i den lokala miljön. Här specificerade
ocksåregeringenvad som krävs för skapaen god boendemiljö;tillgång till lek- och
rekreationsområden,trafiksepareringoch parkering, gemensamhetslokaler,närhet till
naturen, social service, kommersiell service, en varierad bebyggelse,en varierad
befolkningsstruktur,möjligheter till att flytta inom områdetoch ett rimligt utbud av
arbetsplatsersamtgodakommunikationer.
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Nästastegi denformellahanteringenav stortingsmeldingennr 76 var inställningen
frånStortingetsKommunalkommitté.

Inställning från Kommunalkommittén till Stortinget

I en inställningfrån Kommunalkommittén(Innst,S. nr. 331)om bostadsfrågorinstämde
kommittén i att det fanns ett behov av att satsapå miljön i bostadsområdena.Men
fortsattede, boendemiljönkundeinte görasbättremed enbartbostadspolitiskamedel.
Problemenomfattadeenradpolitikområdenochdetvar därförnödvänditatt sedemi ett
vidare sammanhang.Kommittén fattade därför ett beslut om att utsättaden vidare
behandlingenav de delar av stortingsmeldingennr 76 (1971-72) som handladeom
åtgärderför attförbättraboendemiljön.Menfortsattekommittén,detfannsingahinderför
att i de framtida utbyggnadsprojektenarbetai stortingsmeldingenandaför att åstad-
kommagodaboendemiljöer.

Förhandlingarna i Stortinget om Stortingsmeldingennr 76 (1971-72)

I förhandlingarnai Stortinget(No 437den12 juni 1972)var slutsatsendensammasomi
Kommunalkommittén;boendemiljönvar en av de viktigastebostadspolitiskafrågorna
underdeföljandeåren.Men bristenpåtid i förhållandetill frågansomfattninggjordeatt
frågan om boendemiljö inte kom upp till behandling.Det hindradeemellertid inte
Stortingetsledamöteratt underdebattensgångkommenteraproblemeni boendemiljön
och konstateraatt svagheteri boendemiljönvar en väsentligfråga och att brister i
boendemiljönvarsärskilt bekymmersamtför barnsochungasuppväxtförhållanden.

En av de frågorsomdiskuteradesi Stortingetochsomtangeradeboendemiljönvar
de högaboendeutgifternai nya bostäder.Stortingetrelateradedet framför allt till de
svårighetersom låginkomstgrupperstod inför när de skulle sökaen bostad.Stortinget
menadeattbristenpåprisvärdabostäderbidrogtill att ökarotlösheteni samhälletochatt
försvåraför familjer att skapaett harmonisktfamiljeliv. Stortingetsförklaring till att
familjer hadesvårt att finna en prisvärd bostadvar en speglingav tiden. Stortinget
konstaterarnämligenattdetvanligtvisbaravarenfamiljeförsörjarei norskafamiljerefter
giftemål och familjebildning; det vill sägamannenförvärvsarbetademedankvinnan
sköttehem och barn.Därmedblev ocksåfamiljernasdisponiblainkomsterrelativt sett
lågai förhållandetill försörjningsbördan.

Tillväxten i det norskasamhälletvar hög under början av 1970-talet och det
skapadeköer. Det var inte bara köer till bostädersom skapadeproblem. Stortinget
menadeatt köer i allmänheti städernaskapadevantrivselochmänskligolycka.Det var,
konstateradeStortinget,angelägetatt minskapåköerna.Vilka köersomavsågsochvilka
satsningardetvar frågaomutveckladesemellertidintei debatteni Stortinget.Dockvarde
långatomtköernanågotsombekymrade.

I Stortingsdebattenkritiseradesbyggandetav flerfamiljhus.Stortingetkonstaterade
att flerfamiljshusenhade favoriseratspå bekostnadav småhusoch annansmåskalig
bebyggelse. Stortingetmenadeatt flerfamiljshusenför det första inte passadein i den



– Boendemiljö, bosättning och integration –22

norska bebyggelsestrukturenoch för det andra inte bidrog till att skapa trivsel i
bostadsområdena.

Trivsel var för övrigt en vanlig målformuleringi grannskapsplaneringenredan
under1940-talet.Menunder1960-talettonadesdemokratiaspektennedliksombetydelsen
av närområdet för människors vardagsliv. Snabbare kommunikation, ökad
levnadsstandardoch inte minst kvinnans inträde på arbetsmarknadenvar några av
orsakernatill att närområdetförloradesin funktion somdetprimäraområdetför sociala
relationerochnärhet.Men i dennorskapolitikenunder1970-taletvar uppfattningenoch
visionenfortsattattnärområdethadeenstorbetydelseför att skapasocialarelationeroch
danamänniskori endemokratiskanda.

Mitt nästanedslagi denbostadspolitiskadebattenär Stortingsmeldingennr 12 från
börjaav1980-talet.

Stortingsmeldingen nr 12 (1981-82) – Om bostadspolitik

Stortingsmeldingennr 12 (1981-82)7 om bostadspolitikär präglad av en tid med
befolkningstillväxt,köer och högt bostadsbyggandesamten stigandebostadsstandard.
Regeringensbedömningvar att det rådde en relativt god balansmellan utbud och
efterfråganpåde flestabostadsmarknader.Men i destörrestädernavar det enfortsatten
bristpåbostäder,somblandannatyttradesig i omfattandependlingsresorblanddemsom
arbetadei destörrestädernamenintehademöjlighetattboi anslutningtill sinarbetsplats.

I stortingsmeldingendiskuteradesbomiljö och stadsförnyelse, men också
betydelsenavattbefolkningenägdesinegenbostad,utrycktsomatt:

”det er ønskeligat flestmuligeiersin bolig entenselveller gjennomsamvirke”(St.
meld.Nr 12,sid6).

Att ägasin egenbostadvar enligt regeringensuppfattningett medelför att säkraden
enskildestrygghet,oberoendeoch medinflytandei boendetmenocksåför att ge större
ansvarochmerdelaktigheti förvaltningoch underhållav bostäderochbostadsområden.
De boendeskullehelt enkeltfå ett störreansvarför att självaskapaeneftersträvansvärd
godboendemiljö.Att fler skulleägavar dessutomett viktigt mål i stadsförnyelsearbetet
(byförnyelsen).Den vidarebetydelsenav att ägahar ocksådiskuteratsbland forskare.
Diskussionenharblandannathandlatomhuruvidaägandeti sigstimuleraruppbyggnaden
avdetsocialakapitalet(seMagnussonTurnerochStefansen2012).

I stortingsmeldingennr 12 konstateraderegeringenatt den enskildestrivsel och
utvecklingsmöjligheteri boendeti hög gradvar knutnatill boendemiljön– det vill säga
bostadensfysiska,socialaoch kulturella omgivning.Men betydelsenav boendemiljön
varierademellanolika demografiskagruppersåtill vida att denvar merbetydelsefullför
demsomhadesitt dagligaliv i bostadsområdet,såsom barnenochdeäldre.

7
Stortingsmeldingennr 12 (1981-82) lämandesunderGro HarlemBrundtlands(Ap) förstaregeringsperiod

1981.
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Tidigarestortingsmeldingsomdiskuteratboendemiljön,blandannatnr 76 1971-72,
hade, påpekaderegeringeni stortingsmeldingennr 12, riktat uppmärksamhetenpå
boendemiljönsfysiskaegenskaperochtillgångenpåservice.Bedömningen nu varattden
fysiskastandardenvar god i nya områden,medlekplatser,trafikseparering,gemensam-
hetsutrymmenetc. Men fysiska problemenkvarstod i några äldre bostadsområden,
områdensomdessutomhadeenbefolkningssammansättningsomregeringenbeskrevsom
sammansattav mångaäldreoch andralåginkomstgrupper.Det var ocksåboendemiljöer
somsocioekonomisktkännetecknadesavenojämnresursfördelning.Dessaboendemiljöer
kännetecknadesocksåfortsattavbristeri denfysiskamiljön såsomtrafikbuller.

I stortingsmeldingennr 12 riktade regeringenuppmärksamhetenpå hur norska
bostadsområdenfungeradesocialtoch kulturellt. Det sombekymraderegeringenvar de
nya bostadsområdenasom framstodsom avskildafrån den övriga stadenssocialaoch
ekonomiskaliv. Upplevelsenav avskildhethadesin grundi attbostäder,arbetsplasteroch
fritidsaktiviteterhadefysiskt separerats.Bostadsområdenavar, menaderegeringen,inte
längre så allsidiga som många önskade,och underlagetför att bygga gemenskap,
kontakterochomsorgi bostadsområdetutarmades.

Regeringenkonkluderademed att den i sitt långtidsprogramunderstrukit att
bostadsområdenahade en betydelsefullfunktion att fylla som plats för att utveckla
välfärden.Bostadsområdetvar den lilla socialagemenskap som kundege individerna
trygghet och samvaromen också lösa vissa gemensammauppgifter som gagnade
välfärden.

I stortingsmeldingennr 12 diskuterashur ägarstrukturenskulle kunna ändrasi
bostadsbeståndetsåfler blevägaretill sinbostad.Enannanväsentligfrågavarbehovetav
byförnyelse.Bådadessafrågorhaderelevansochvar tillika viktiga verktygför att skapa
en god boendemiljöi framför allt de störrenorskastädernasinnerstadområden.Likväl
lämnarjag dessafrågorochövergårtill denstortingsmeldingsomladesfram i slutetav

1980-talet.8

Stortingsmeldingen nr 34 (1988-89) – Bostadspolitik för 1990-talet

I stortingsmeldingennr 34(1988-89)9 ”Boligpolitikk for 90-årene”diskuteradesvärdetav
en god boendemiljö.De målsättningarsomregeringenuttaladehadestoralikhetermed
dem som uttaladesi början av 1970-talet i stortingsmeldingennr 76 (1971-72). I
stortingsmeldingennr 34 (1988-89) laderegeringenstorvikt vid attboendemiljöenskulle
upplevassom trygg och trafiksäker.Andra viktiga aspekterför att skapa en god
boendemiljövar tillgångenpå privat och offentlig serviceinom ett rimligt avståndfrån
bostaden.Den målsättningengällde, framhöll regeringen,även för dem som var
funktionshämmade.En god boendemiljövar ocksåen miljö som skulle upplevassom

8
År 1982 lämnaderegeringenWilloch en tilläggsmeldingom bland annat den statliga bostads-

finansieringen.Dendiskuterasutförligarei Sørvoll(2011).
9

Statsministervid tidpunktenför stortingsmeldingennr 34 (1988-89) var Gro HarlemBrundtland(Ap).
Honleddevid tidpunktenför stortingsmeldingendenregeringsombenämnsBrundtlandII.
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stimulerandeför människor,läggagrundentill kontaktermellanmänniskor,inte minst
mellan generationer,samt i övrigt vara tolerantoch öppenmot människormed olika
etnicitetochkultur, liksomdemsomvar funktionshämmade.En godboendemiljöskulle,
underströkregeringen,ocksåfungerasomettsocialtskyddsnät.

I meldingenbetonaderegeringenvikten av ett varierat utbud av bostäder.Här
hänvisadestill forskningsomhadevisatpåatt enfysiskblandningav bostädervar viktig
för att åstadkommaen social blandningav människori bostadsområdena.Den sociala
blandningenvar i sig viktig för att åstadkommaen tolerantoch öppenmiljö menkunde
också,menaderegeringen,läggagrundentill att genereraen informell omsorgmellan
generationer.Ett varieratutbudav bostädervar ocksåväsentligtför att hushållenskulle
kunnabli kvar inom ett och sammaområdeävennär bostadsbehovenunderlivsfasen
ändrades.Detskapadetrygghetoch,framhöllregeringen,fysiskblandningskapadeockså
robustareboendemiljöer.

Ett återkommandeinslag i diskussionenom den godaboendemiljönvar att den
skulle stimuleratill kontaktermellanmänniskor.I stortingsmeldingennr 34 (1988-89)
framhöll regeringen att tillgången till uteområden och till samlingslokaler i
bostadsområdenavar viktiga förutsättningarför att åstadkommadessaeftersträvansvärda
kontakter.Utemiljönvar enareaför rekreationmenskulledessutomstimuleratill fantasi
och lek. Regeringenbetona särskilt att utemiljön i norska bostadsområdenvar
bruksområden,inteparkområden.Ett annatverktygför att skapabättreboendemiljöervar
attdecentraliseratjänstertill bostadsområdena.

I likhet med i Stortingsmeldingennr 76 från 1971-72 fick trafikproblemenen
betydandeuppmärksamhet. Uppkomstenav trafikproblem hörde, enligt regeringens
uppfattning,sammanmedbostadsområdenasgeografiskalägei näraanslutningtill starkt
trafikeradevägar,bristenpå parkeringsplatseri bostadsområdenamenocksåatt bilarna
hadeblivit ett alltför dominerandeinslag i bostadsområdena.Trafikförhållandenavar,
konstateraderegeringen,viktiga för befolkningenssäkerhet,och särskilt för barn och
äldre.Men trafikförhållandenaärocksåviktiga för denallmännatrivselnochför barnoch
ungas uppväxtförhållanden. Bekymren över trafikproblemen gällde inte enbart
bostadsområdeni städernasytterområdenutanocksådemi innerstäderna.

Ett nytt inslagi diskussionenkring god boendemiljövar klimatetoch behovetav
insatserför att minskaenergiförbrukningen.Dessaaspekterav en godboendemiljökom
attfå änstörreuppmärksamheti efterföljandebostadspolitiskastortingsmeldingar.

Stortingsmeldingen nr 14 (1994-95) – Om levnadsvillkor och
boförhållanden i storstäder - och stortingsmeldingen nr 31 (2002-
2003) - Storbymeldingen
I min genomgångav politikenom godboendemiljöharjag i möjligastemånfokuseratpå
stortingsmeldingarsom handlat om den generellapolitiken. Det finns dock andra
stortingsmeldingarsom berör problematiseringenav god boendemiljö. Det är de
meldingarsomhandlaromlevandsvillkori storastäderi Norge.
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Bakgrundentill stortingsmeldingennr 14 (1994-95)10 ”Om levnadsvillkoroch

boförhållandeni storstäder”11 var att regeringenvar bekymradöver de skillnader i
levandsvillkorsom råddemellan stadsdelari norskastorstäderoch att problematiska
levnadsvillkorhadekoncentreratstill vissastadsdelaroch bostadsområden.Det här var
dessutomfrågeställningarsomenligt regeringensbedömningarinte hadeblivit tillräckligt
behandladei tidigarestortingsmeldingar.

I stortingsmeldingendiskuteradesolika aspekterav människorslevandsvillkoroch
bland annatgeografiskaskillnaderi levnadsvillkor,inte bara inom städerutan också
mellan olika landsdelar.Beträffandedålig bomiljö konstaterades att tio procent av
befolkningeni norskastorstäderhadeen dålig bomiljö medanmotsvarandeandel för
landeti övrigt var femprocent.

I diskussionenom bomiljö är det viktigt att här nämna att det norska
välfärdssamhälletbyggerpåenfördelningav uppgiftermellanstaten,fylkeskommunerna
och kommunerna.När det gäller bomiljön var staten särskilt involverad i olika
stadsförnyelseprojektdärsyftetvar att åstadkommagodabostäderi godaboendemiljöer,
äveni centraltbelägnaområden.Men välfärdspolitikeni övrigt är i mångtochmycketett
kommunaltansvar.

Regeringenkonstateradeatt den stora skillnadenmellan storstädernaoch övrig
landetvar anhopningenav dåligaboendemiljöeroch andraproblemi levandsvillkoren.
Ochi storstädernafannsdetett sambandmellandåligboendemiljö,dåligbostadsstandard
ochmateriellstandardsamtdålighälsa.I övrigalandetvar problemenav merindividuell
art.Övrigaproblemi boendemiljöernai destorastäderna,ochsärskilti Oslo,var trafiken.
SärskiltOslo innerstadsområdenkaraktäriseradesav dåligabostäderoch trafikbelastade
boendemiljöer.

Skillnader i levnadsvillkorenvar, menaderegeringen,en direkt följd bostads-
segregationen,eller som det uttrycks i stortingsmeldingen”bokonsentrationen”,men
ocksåav koncentrationenspositivaochnegativaoberoendeeffekter.Regeringenfortsatte
medatt konstateraatt densocialaoch fysiskamiljön kring bostadenhadestorbetydelse
för levnadsvillkoren.Med ett särskiltfokus på Oslo konstateraderegeringenatt det var
skillnadernai den fysiska och socialamiljön som skapadede störstaskillnadernai
levandsvillkorenmellan huvudstadenoch övriga landet. Den dåliga boendemiljön
kännetecknadesav trafikproblem, brister i tillgång och utformning av trygga lek-
utrymmenför barnenoch den otrygghetsom kriminalitet och annanbrottslighetförde
medsig. Trafikenvar ett särskiltproblemsominnebarsåvälolycksriskersombulleroch
föroreningarmedbetydandehälsoeffektersomföljd. Men det fannsocksåbekymmeri
den sociala miljö, i betydelsenatt grannkontakternavar begränsadei förhållandetill
övriga landet.Gradenav socialakontaktertolkaderegeringensom direkt relateradtill
gradenav täthetoch social kontroll i bostadsområdet.Bristandekontakteroch socialt

10
Statsministervid tidpunktenför stortingsmeldingennr 14 (1994-95) var Gro HarlemBrundtland(Ap).

Honleddevid tidpunktenför stortingsmeldingendenregeringsombenämnsBrundtlandII.
11

Till storstädernaräknadesOslo,Bergen,TrondheimochStavanger.
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passiva människorvar, konstateraderegeringen,ett storstadfenomensom ocksåhade
giltighetför Oslo.

I stortingsmeldingendiskuteradesolika former av fysiskainsatserför att komma
tillrätta med problemen i storstädernasboendemiljöer. Viktiga insatser var
byförnyelseprojektochmiljöbyprojekt,detsenaremedsyfteattåstadkommaenbärkraftig
byutveckling.De insatsersom genomfördesinom ramen för bostadspolitikenfinan-
sieradesvia en fördelaktigstatlig finansieringsordning.Men det var kommunernasom
hade ansvaretför att tillgodose behovetav mark och tillika hade ansvaretför de
vanskligställda.Genomförandetavdeolika projektentillkom deprivataentreprenörerna.

I stortingsmeldingennr 31 (2002-2003)12 ”Storbymeldingen”fortsatterdiskus-
sionen om skillnadernai levnadsvillkor bland människor i de norska storstäderna.
Målsättnigenvar fortsattatt läggatillrätta för godabostäderoch boendemiljö,och att
förhindrakoncentrationenav dåligalevnadsvillkortill dåligaboendemiljöer.Regeringen
menade att områdenmed dålig boendemiljöoch med många boendemed dåliga
levandsvillkormedfördebland att områdenafick ett dåligt rykte. Det gav effekter på
bostadsprisernamensatteocksåenstämpelpåområdensomhadenegativaeffekterför de
boende,och helt enkelt var stigmatiserande.Det var enligt regeringenen kommunal
angelägenhetatt motverkadessatendenser.Regeringenfortsattemed att understryka
vikten av att förstärkalevnadsvillkoreni dessautsattabostadsområden.Insatsernakunde
utformassåatt deocksåförstärktedesocialanätverkeni bostadsområdenoch tillika det
socialakapitalet.Insatserför att förbättradenfysiskamiljön, dedåligabostädernaochden
offentliga servicenvar ocksåbetydelsefulltför att förbättralevnadsvillkoren.Här såg
regeringenatt insatserför att förbättrade utsattabostadsområdenakunde ge positiva
effekteri form av inte baraområdetanseendeförbättradesutanatt ocksåmänniskornas
självrespektochsjälvförtroendeökade.

Stortingsmeldingen nr 23 (2001-2002) – Bättre miljö i städer och
tätorter

Jagåtergerhär de delarav Stortingsmeldingennr 23 (2001-2002)13 om “Bedremiljø i
byerog tettsteder”somhar relevansför diskussionenom dengodaboendemiljön.Med
denstortingsmeldingenville regeringenläggatillr ätta för och stöttaen utvecklingsom
skulletillvaratadetgodalivet i städerochtätorterochdepositivakvaliteternamedatt bo
centralt,framförallt i bemärkelsenattbotätt.

Ett av de återkommandeproblemenmed boendemiljöni framför allt norska
storstädervar, menaderegeringen,funktionsuppdelningen.Bostäderhade byggts på
alltför långtavståndfrån arbetsplaneroch iblandävenfrån service.I stortingsmeldingen
nr 23 rikta regeringennu uppmärksamhetenpådetcentralalägetochdesskvalitetersom

12
Statsministervid tidpunktenför Stortingsmeldingennr 31 (2002-2003) varKjell MagneBondevik(KrF).

HanledderegeringenBondevikII .
13

Statsministervid tidpunktenför Stortingsmeldingennr 23 (2001-2002)varKjell MagneBondevik(KrF).
HanledderegeringenBondevikII .
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föreningenav bostäder,arbetsplatser,serviceoch kultur inom ett geografisktavgränsat
område.Men, menaderegeringen,det fannsocksåbekymmermed det centralaläget.
Eftersom tillgången på mark i centrala lägen var begränsadfanns det en risk för
markkonflikter,där bevarandetav utemiljöer för rekreationskulle få stå tillbaka för
exploateringför kommersiellaändamål.Det var, hävdaderegeringen,en kommunal
uppgift att tillse att de boendei centralalägenhadetillgång till uteområden.En annan
uppgift för kommunernaför att skapagodaboendemiljöeri centralalägen,var enligt
regeringen,att reducerabiltrafiken, genomatt erbjudaett gott utbudav kollektivtrafik,
samtmöjligheterattgåochcykla.

Ett oftaåterkommandeinslagi destortingmedlingarsomjag redogjortför ovanvar
att skapagoda uppväxtmiljöeroch levandsvillkor för barn och unga. En aspektav
uppväxtmiljönvar bostadsområdenasfysiska struktur. Knapphetenpå mark i centrala
lägenfördeofta till förslagom att byggahögahus.Men,hävdaderegeringeni stortings-
meldingennr 23, det var möjligt att byggatätt och lågt med sammaarealutnyttjande.
Forskningenhadedessutomvisat att tät och låg bebyggelsevar gynnsammareför såväl
lokalklimatet,boendemiljönoch inte minst för uppväxtförhållandenaför barnoch unga,
jämförtmedattbyggahögt.

Ett av argumentenför att rikta uppmärksamhetenpå centralalägen var enligt
regeringenatt dessalägenhadekommit att bli attraktivaboendemiljöerför mångaolika
grupperochinteminstför familjermedbarn.Därför,betonaderegeringen,måstecentrala
bostadsområdenvara godaatt bo och leva i och dessutomtillfredsställandeuppväxt-
miljöer för barnochunga,medtryggalekplatserochmötesplatser.Andraaspekterav en
godboendemiljövar tillgångenpånaturochmöjligheternaför barnenattupplevanaturen.
Därtill var en trygg och säkertrafikmiljö ytterligareenviktig aspektav dennadengoda
boendemiljöni städerochtätorter.

Det var, slog regeringenfast, en kommunaluppgift att planläggaför den goda
boendemiljönmen en rikspolitisk uppgift att formuleramålsättningarnaom den goda
boendemiljönför barnochunga.

Stortingsmeldingen nr 23 (2003-2004) – Om bostadspolitiken

Centralatemani stortingsmeldingennr 23 (2003-2004)14 var bärkraftig utvecklingoch
universellutformning.I meldingendeklareraderegeringenatt målsättningenvar att lägga
till rättaför universelltutformadebostäderochboendemiljöer.Det skullemöjliggöraför
människoratt bli boendei sinainvandamiljöer i livets alla skeden,menocksåminska
kostnadernaför institutionsboende.I det sammanhangetvar investeringari hissaren
viktig åtgärd.

Regeringenkonstateradeattdetinte längrevarstorabostadsområdenochstadsdelar
som kännetecknasav eftersattunderhåll.Bostäderoch bostadsområdenhadekommit i
frågaför byförnyelseochandraformerav underhållochupprustning.Nu var det istället

14
Statsministervid tidpunktenför Stortingsmeldingennr 23(2003-2004) varfortsattKjell MagneBondevik

(KrF).Han ledderegeringenBondevikII.
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fråga om enskildadrabantbyaroch mindre bostadsområdensom tillika beboddesav
människormedsocialaproblem.Regeringenunderströkatt kvaliténi bostadsområdenvar
enkommunalangelägenhetsomkommunernamåstefölja upp.

I stortingsmeldingenutveckladeregeringensin politiskavisionom attallaskullebo
tryggt och bra. I det sammanhangetunderströkregeringenvikten av olika juridiskaoch
ekonomiskaförhållandensom bidrog till att skapatrygghet i boendetför människor.
Bostadenochdessnärmiljövar tillsammansmedarbeteochhälsagrundläggandeelement
i välfärdsstaten.Ett bra boendevar, framhöll regeringen,en viktig förutsättningför
integrationochdeltagandei samhällslivet.Menboendethadeocksåfått enstarkkoppling
till identitet,kultur och tillhörighet.Bostadenoch närmiljönhadehelt enkeltkommit att
bli en del av människorslivsstilsdrömmar.Med ökadvariationi preferensernakrävdes
också,konkluderarregeringen,en störrevariationi utbudetav bostädersåatt såmånga
sommöjligt skullekunnafinnaett tryggtochbraboende.

Självaboendemiljöngavsmindreuppmärksamheti dennastortingsmelding jämfört
medi deföregåendesomjag refererathär.Dock ladesfortsattenstorvikt vid närhetoch
tillgänglighetsomförutsättningarför engodboendemiljö,menocksåpåtyperavbostäder
i området,storlekenpå området, lokalanpassningoch estetik. I stortingsmeldingen
underströkregeringenatt de grundläggandepremissernaför att åstadkommabådegoda
och tryggabostädersamten god boendemiljögavsav plan-och bygglagen.Regeringen
gavhärplan- ochbygglagen,underförståttkommunerna,enbetydelsefullroll för att lägga
tillrätt för godauppväxt- ochlevnadsvillkori landetsalladelar,samtfrämjafolkhälsaoch
säkerhet.

NOU 2011:15 – Rum för alla
Med nedslagi varje decenniumfrån 1970-talet är jag nu frammevid 2010-talet. Den
senastenorskaoffentligautredningenNOU 2011:15”Rum för alla” harännuintelagtstill
grund för en stortingsmelding.Väl medvetenom att visioneroch mål kan kommaatt
förändrasi processenfrån offentlig utredningtill stortingsmelding,väljer jag ändåatt
analyserahur god boendemiljökommertill uttryck i densenasteutredningenom norsk
bostadspolitik.

Kanskemeräni tidigareutredningarochstortingsmeldingarom bostadspolitik,var
deti NOU 2011:15kommunerna,denkommunalahyressektornochdeägdabostädersom
stod i centrum.Det gälldeocksådiskussionernakring vad som kännetecknadeen god
boendemiljöochvilka bekymmersomenmindregodboendemiljökundegeupphovtill.
Kommitténbetonadeattdetvardenorskakommunernasomhadedetytterstaansvaretför
denbostadssocialapolitiken,och det var kommunernasommåstevaradrivandeför att
skapagodaboendemiljöer.

Ett mål för densocialabostadspolitikenär att stöttautsattabarnfamiljeratt etablera
sig i godaboendemiljöer.Barnenslevnadsvillkorär en angelägensamhälleliguppgift i
Norgeochbostadenoch boendemiljönharbetydelseför välfärden,levandsvillkorenoch
inte minst den sociala inkluderingen.En aspektav det kommunalaansvaretär de
kommunalahyresbostäderna.Dennatyp av bostäder,menadekommitténvar förvisso
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bostäderunder kortare perioder, men det krävdes, menade kommittén, att både
bostädernaskvalitet ochboendemiljöförbättradesför att uppfyllamålsättningenatt vara
godabostäderochboendemiljöer.Att förbättraunderhålletvarviktigt menadekommittén
ochföreslogåtgärder.

Men det var inte helt enkelt att förbättralevnadsförhållandenai de kommunala
bostäderna.Problemet,menadekommittén,var att boendemed socialaproblem och
hälsoproblemtenderadeatt koncentrerasi kommunalahyresbostäder. För kommunerna
blev det en utmaningatt upprätthållagodaboendemiljöeri dessaområden,framför allt
närantaletutsattafamiljer ökade.Ochdåligtunderhållgjordelevnadsvillkorenänsvårare
för redanutsattafamiljer.Detsomocksåbekymradevarden geografiskakoncentrationav
kommunalabostäder,vilket i sig var ett hinder för inkluderingeni samhället.Men
koncentrationenskapade också dåliga boendemiljöer som inverkade menligt på
livskvalitet och levnadsförhållandenoch var särskilt belastandeför barnen.Kommittén
argumenteradeför att de kommunalabostädernaistället för att koncenterartill egna
områdenbordespridatill ochinkluderasi ordinarieochetableradebomiljöer.Det skulle,
menadekommittén,läggatill rättaför socialinkluderingochgodalevnadsvillkorävenför
utsattafamiljer.

Men godabostäderoch boendemiljöerär inte enkomen frågaför samhället,utan
också för den enskildaindividen. Kommittén diskuteradeden diskrepanssom fanns
mellansamhälletsönskanattomattskapagoda bostäderochgodaboendemiljöerochvad
som är lönsamt för bostadsproducenterna.På en marknad måste det finnas en
betalningsviljaför dennatyp avboende,ochblanddemsomär i behovav enbostadfinns
inte alltiden den betalningsviljan.Kommittén underströk likväl att även de utsatta
familjernaskulleha bostäderochboendemiljöerav godkvalitet.Det kan tolkassomatt
utsattahushåll inte agerarpå den ordinariebostadsmarknadenutan bor i kommunala
bostädersomkommit att få karaktärenav en residual del av bostadsstocken.För dessa
familjer,konstateradekommittén,hadekommunernaettsärskiltansvar.

Kännetecknandeför en tillfredsställandeboendesituationär att boendetär gott och
tryggt, anpassattill familjens behov och ekonomi samt att juridiska villkoren och
förutsättningarför boendetär stabilaoch förutsägbara.Här specificeradekommitténvad
somvarkännetecknandeför enotillfredsställandeboendemiljö.Detvar trafik, bullersamt
förhållandensomhotarvälfärdenochsäkerheten,menocksåbostädernasgeografiskaläge
i förhållandetill rekreationsområdenochoffentligservice.

I tidigarestortingsmeldingarharvillkoren för att skapagodaboendemiljöeri hyrda
respektiveägdabostäderinte diskuteratslika explicit somi NOU 2011:15.Kommittén
konstateradeatt stabila och trygga boendeförhållandenvar lättare att uppnå på en
marknadmedägabostäderjämfört medhyrdabostäder.Ägandeti sig var enväg till en
förbättradsocialintegrationi samhället.Uppfattningenvarattägandetocksåbidrog till ett
störreengagemangoch deltagandei boendemiljön.Det, menadekommittén,var något
sombådegagnadedenegnaindividenochgrannskapet.
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Kommitténmenadeatt som ägarehar individen helt enkeltett störreincitament,
jämförelsemeddensomhyr, att ta varabådepåsin bostadochpåsin boendemiljö,och
kommunernabordeläggatill rättaför attfler skallkunnaägasinbostad.

Den politiska diskussionen om god boendemiljö
Från 1970-talets början och fram till år 2011 har jag gjort nedslagi den politiska
diskussionenom boendemiljö.Debattenharkretsatkring bomiljön i bemärkelsengrann-
skapet och dess fysiska respektivesociala och kulturella karakteristika.Stortings-
meldingennr 76 (1971-72)harfått ett storutrymmei genomgångenovan,till trotsför att
just diskussionenom boendemiljökom att lämnasutanförden efterföljandedebatteni
Stortinget.Förklaringenär bland annat att den symboliseraren brytpunkt i norskt
samhällsliv– övergångenfrån uppbyggnadtill förvaltningoch förnyelse,och ett ändrat
fokus från bostädernaskvalitet till boendemiljöskvalitet samt till segregationoch
integration.

I debattenhardetvarit klart ochtydligt attbekymrenintevarit bostädernaskvalitet,
utansnararebomiljön.Det bördocksägasatt kvaliteten påbostädernai storstädernasinre
delar varit ett bekymmer som diskuterartsi de stortingsmeldingarsom behandlat
levandsvillkoreni destörrestädernaochbehovenavbyförnyelse.

Det sombekymrati denfysiskamiljön har i storutsträckningrört det geografiska
läget,så till vida att mångadrabantbyarbyggtslängsefter med tiden starkt trafikerade
väger.Detgavupphovtill trafikbullerochluftföroreningar,någotsomintevar i linje med
målsättningarnaom en god boendemiljö.Bekymrenöver trafikenhar ocksåhandlatom
den med tiden tilltagandeprivatbilismenoch bristen på parkeringsplatseri bostads-
områdena.Bilen betraktadeshelt enkeltsomett störandeinslagi bostadsområdenaoch
därtill en olycksriskför framför allt barnen.Ytterligareaspekter av den fysiskamiljön
sombekymradevar tillgångenpå lekplatserför barnen,samlingsplatserför de ungaoch
allmänttillgänglighetentill naturen.

Bristenpåservicei bostadsområdena,såvälprivat somoffentlig harocksåvarit ett
förhållandesompåtalatsi fleraavdeovanrefereradestortingsmeldingar.I städerruntom
i väldentenderarexternaköpcentraatt ta överallt merav denprivatahandeln.Det gäller
inte enbartså kalladesällanköpsvarorutan även dagligvaror.För stora gruppenutan
tillgångtill bil är detett bekymmer.Det är ocksåett miljöproblemi vardande.Bristenpå
arbetsplatseri de områdensombyggdesunder1960- och 1970-talenhar ocksåpåtalats.
Arbetsresornahar inte baragenererattrafik och köer,utanockså,somunder1970-talet,
inneburitatt särskiltkvinnor fick svårtatt kombineraden då traditionellakvinnorollen
med ansvarför hem och barn,med ett förvärvsarbete.I senarestortingsmeldingarhar
dockbristenpåarbetsplatseri bostadsområdenauttryckssomett merallmäntbekymmer.
Bristen på arbetsplatseri närområdenaalternativtbristenpå bostäderi områdenmed
arbetsplatserharocksåbäringför kravpåutbyggdkollektivtrafik.

I ett flertal stortingsmedlingarriktas uppmärksamhetenmot själva bebyggelse-
strukturenoch vilka effekterden har på befolkningen.Det handlarom att byggahögt
kontralågt. I stortingsmeldingennr 23 (2001-2002)hävasatt tät och låg bebyggelsevar
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gynnsammarejämförtmedhögochkanskeglesareför såvällokalklimatsomför barnoch
ungasuppväxtförhållanden.Justklimatfrågor,energiförbrukningochinteminstbärkraftig
utvecklingärinslagi senaredecenniersstortingsmeldingaromgodboendemiljö.

Diskussionenom desocialaaspekternaav boendemiljönhar till innehålletvarierat
och till och med saknatsi stortingsmeldingarna.I stortingsmeldingennr 76 (1971-72)
uppmärksammadesatt mångafamiljer somflyttat till denyabostadsområdenatillika var
nyinflyttade.Boendemiljöernabeskrevssomtorftiga och de boendebidrog i ringa grad
till att skapagemenskapi områden.Förklaringensom gavsvar just att de boendevar
nyetableradeochsletmeddehögaboendekostnader,tillika långaarbetsresortill ochfrån
denyabostadsområdenai städernasytterområden.I städernascentrumvar befolkningen
däremot äldre,tillika resurssvaga,och bekymrenmedtorftiga miljöer och trångboddhet
härvar lika omfattande.De socialaaspekternaav boendemiljönär starktkopplattill den
demografiskasammansättningeni bostadsområdena.I NOU 2011:15 diskuterasdet
samhällerliga problemsom beståri att fattiga barnfamiljerblir boendei kommunala
hyresbostäder– bostädervarsfunktion är att fungerasomövergångsbostädertill en ägd
bostad.Oaktatbotid utgjordeboendemiljöni dessaområdenett bekymmersåtillvida att
deinteuppfylldemålsättningarnaattvaragodaboendemiljöer.Därtill varkoncentrationen
avboendemedsåvälhälsoproblemsomsocialaproblemenfaktorsomförstärkereffekten
av att de kommunalahyresbostädernainte alltid är godaboendemiljöeri bemärkelsen
gagnarlevandsvillkoren,välfärdenochinkluderingen.

Tveklöst genomsyrasden politiska diskussioneni stortingsmeldingarnaav goda
insikteri bostadsområdenasfysiskabristerför att utgöragodaboendemiljöer.Men detär
med viss förundran jag noterar att diskussionenom hur den socioekonomiska
sammansättningeni ettbostadsområdeskaparnegativaeffekterför enskildaindivideroch
hela grannskapetlyser med sin frånvaro efter början av 1970-talet, för att till del
återkommai NOU 2011:15.De familjer som i stortingsmeldingennr 76 (1971-72)
beskrevsomnyai denybyggdabostadsområdeni destörrenorskastädernasytterområden
kom att senareersättasav andrasom ocksåvar nya, men därtill nya i Norge. Här
påpekadesocksåhur andrasocialaproblemsomi sig inte varaknutnatill självabostaden
ochboendemiljönkundeförstärkasavendåligboendemiljö.

För demsomunderårenslopp invandrattill Norgehar frågorom segregationoch
inkludering och betydelsenav grannskapetför dessaprocesservarit, och fortsatt är,
angelägnapolitiska frågor. Men den diskussionenoch debattensker på andrapolitika
arenoroch,såvitt framgårav genomgångenovan,inte denbostadspolitiska.I rättvisans
namnbör nämnasatt stortingsmeldingarsom fokuseratpå levnadsvillkoren i de store
norskastädernaför dennadiskussion.

Omdenbostadspolitikeni ringautsträckningdiskuteratbetydelsenavkoncentration
av sociala problem till specifika bostadsområdenoch vad det har för inverkan på
boendemiljön,har barn och unga fått desto störreuppmärksamhet.Omsorgenom att
boendemiljönskall vara en god uppväxtmiljö är ett genomgåendekänneteckeni den
norskadiskussionenom god boendemiljö,och som framgårav NOU 2011:15barnens
levnadsvillkorärenangelägensamhälleliguppgifti Norge.
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Varför är dåboendemiljönviktig ochför vem?Ochvembäransvaretför att skapa
godaboendemiljöer?Boendemiljönhar betraktatssom viktig för att där skapadesen
eftersträvansvärdgemenskapvia bland annat boinflytande. Men bostaden och
boendemiljön gerocksåväsentligaförutsättningarför att människorskullekännatrivsel,
utvecklas,finnaro, vila ochtrygghetsamtutvecklasocialakontakter.

Under 1980-talet är det fortsatt den enskildestrivsel och utvecklingsmöjligheter
samtsamvarosom koppladessammanmed betydelsenav en god boendemiljö.Under
slutetav1980-taletkanvi ocksåläsaattboendemiljönskall förutomatt läggagrundentill
kontaktermellanmänniskor,vara tolerantoch öppenmot demmed olika etnicitetoch
kultur ochdemsomär funktionshämmade.Boendemiljönskullehelt enkeltfungerasom
ettsocialtskyddsnät.

När vi kommerfram till 1990-talet liggerett fokuspåstorstädernaslevnadsvillkor.
Det ärproblemmeddåligalevnadsvillkori denorskastorstädernaochframförallt i Oslo
som står i förgrunden.Bomiljön är fortsatt viktig för människorslevandsvillkor.De
problem som finns i boendemiljönär liksom tidigare trafiken och brister i barnens
utemiljö.Men det är ocksåbekymmermeddensocialamiljön somrammarkontaketen
mellan människorliksomdetsocialakapitalet.

De stortingsmeldingarsomjag refereratovanochsomladesfrån under2000-talets
förstadecenniumfokuserasdiskussionenom boendemiljötill detgodalivet i städeroch
tätorter.En av dentätastadensalla fördelar var att här förenadesbostäder,arbetsplatser,
service och kultur inom ett avgränsatoch tillgängligt geografisktområde.Centrala
områdenvar dessutomattraktivaoch godaboendemiljöerävenför familjer med barn.
Diskussionenunder 2000-talets inledning handlade också om boendemiljön som
grundläggandeelementi välfärden,viktenav att bo tryggtochbra,menocksådenstarka
kopplingentill identitet,kultur ochtillhörighet,heltenkeltenfrågaomlivsstil. Menockså
viktenavattundvikaattdåligaboendemiljöerblevstigmatiserande.

När vi kommerfram till NOU 2011:15har bostadenoch boendemiljönbetydelse
för välfärden,levnadsvillkorenoch densocialainkluderingen.Uttryckt på olika sättoch
medolika betoningharotvivelaktigtboendemiljöni denpolitiskadebattenbetraktatssom
engrundpelareintebarai människorsvardagslivsåtillvida attdetskallvarstryggt,säkert,
geutrymmeför rekreationochavkoppling,menocksåutgöraengrundför välfärdenoch
fungerasomett socialtskyddsnät.Det är pådenhärpunktensomdiskussionenblir mer
komplicerad, vilket jag återkommer till nedan, men först frågan om för vem
bostadsmiljönärviktig.

Utan tvekan har boendemiljöni större eller mindre grad betydelseför alla
människor.Men här återfinnervi någraav de frågor somforskningenom grannskaps-
effekterbrottasmednämligenför vilka boendemiljönsegenskaperhar effekteroch i så
fall i vilken omfattning.Därtill finns intressantoch viktig forskningsomhandlarsvaga
och starka band, och om primära och sekundäragrupper (Granovetter 1973 om
nätverksteorinochWessel2009för endiskussionomkontakteorin).

I den politiska diskussioneni stortingsmeldingarnaförs ingen diskussionom de
mekanismersomärverksammaför uppkomstenav grannskapseffekter.Dendiskussionen
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återkommerjag iställettill i kapitel5. I denpolitiskadebattenär det framför allt barnen
ochdeungasamti vissmåndeäldreför vilka boendemiljönuppfattassomsärskiltviktig.
Argumentetärattdessagrupperärdesomtillbringarmesttid i sinabostadsområden.

Vem är det då om skall skapade goda boendemiljöerna?Här är svaret i stor
utsträckninggivet av institutionellaförhållandenpå den norskabostadsmarknadenoch
bostadspolitikensinriktning, samt hur såväl institutionella förhållandensom politik
förändrats undertidenefter1970-talet.Målet att skapagodaboendemiljöerframställdes
under1970-taletsomettsamhälleligtansvar.Vägendit varatt förebyggasocialaproblem
i bostadsområdenagenom rimliga boendeutgifter och att satsa på kvalitet i
bostadsområdena. För att alla skulle få hyggliga bostäderav god kvalitet krävdes
nyproduktion.Ochnuvardethögttempoochrationellabyggmetodersomgällde.Detvar
för övrigt helt i linje med den planeringsfilosofisom kom att efterträdagrannskaps-
planeringenvilken förfäktadedet småskaligasmåskaligtbygga och mer traditionella
byggmetoder(se kapitel 3). I början av 1980-talet blir den ägdabostadenen politisk
målsättningi norskpolitik, ochtillika ett viktigt medelför att skapagodaboendemiljöer.
Under1980-talet blir ocksådenfysiskablandningenav bostäderväsentligför att skapa
socialtblandadebostadsområden.Med ensocialblandningi bostadsområdenaskulleinte
baratolerantamiljöer åstadkommasutanocksåmiljöer somöppnadeupp för informell
omsorg mellangenerationer.Här är en förstaantydantill att ävenindivideni allt större
utsträckningfår övertasamhälletsansvarför attskapagodaboendemiljöer.

1990-talet handlarom byförnyelseoch här bär statenett stort ansvarför att bidra
medengynnsamfinansieringavdeprojektsomskall förbättralevnadsvillkoreni stortför
människordenorskastorstäderna.Men ett stortansvarför genomförandetav destatliga
målenochkommunalaplanernaåviladedeprivataentreprenörerna.

Underinledningenav 2000-taletär detklart uttalatatt detär ett kommunaltansvar,
ochi enlighetmedplan- ochbygglagen,attskapagodaboendemiljöer,menenuppgiftför
rikspolitiken att formulera mål om god boendemiljöför barn och unga. Den goda
boendemiljönskulle läggatill rätta för godauppväxt- och levnadsvillkor,men också
främjafolkhälsaochsäkerhet.

I NOU 2011:15är dethelt klart att uppgiftenatt skapagodaboendemiljöervar en
samhällelig,i betydelsenkommunaluppgift.Mensombostadsägarehadeindividenockså
ettansvarochtillika incitamentatt ta varapåbådesinbostadochboendemiljön.Ägandet
får återigenenviktig funktionatt fylla, nämligensomett medelatt förbättradensociala
integrationeni samhället.Enkeltuttrycktblir ägarfilosofinett medelför att åstadkomma
depolitiskamålenom tryggaochstabilaboendemiljöermedindividersomär engagerade
i sinboendemiljö.

Den politiska debattenoch diskussionensåsomden speglatsi stortingsmeldingar
från 1970-talet och framåt har i mångt och mycket haft en likartad definition av
innebördeni god boendemiljö.Det som skilt sig åt över tiden är beskrivningenav
samhällsproblemetoch vad som bekymrati befintliga boendemiljöer.Det som skilt är
ocksåverktygenför att skapagodaboendemiljöeroch inte minst, vem det är sombär
ansvaretattverkställaåtgärder.
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Kapital5 Godboendemiljöi forskningen

Forskningenhar visat på sambandetmellan boendemiljönoch uppväxtvillkor samt
levnadsförhållanden.Förklaringenär enkel - människoroch miljö har en ömsesidig
påverkanpåvarandra(Knox ochPinch2010).Rummetär intebaraettneutraltmedeldär
olika ekonomiska,socialaoch politiska processerär uttryckta.Rummethar ocksåett
egenvärde,till exempelsombestämningsfaktorför olika socialarelationersåsomsociala
nätverk,vänskapochäktenskap.Samhällsplaneringenharocksåsommålsättningatt med
olika former av planeringpåverkaoch förbättra levnadsvillkorenför människor,helt
enkeltatt skapaförutsättningarför ”det godalivet”. Men vad somvarit idealetför det
godalivet ochhurstädernasboendemiljöerdärefterskall utformashardockvarieratöver
tiden.

Forskningenom sambandetmellan boendemiljöoch levnadsvillkorär betydande
och handlarom bland annatsocialaoch ekonomiskaeffekter av boendemiljön.Den
forskningenharsärskiltfokuseratpå förhållandeni självabostadensnarareän denyttre
miljön. I MagnussonTurneroch Stefansen(2012) gesen översiktöver forskningom
sambandetmellanlåg inkomstochdåligaboendeförhållandenochvilka upplevelserbarn
har av att växa upp med dåligaboendeförhållanden.MagnussonTurneroch Stefansen
(2012) konstateraratt effekternaav boendeförhållandenaär kontextbundna.Kontexten
utgörsblandannatavbostadsregim(system)ochav välfärdsregim.Forskningvisarockså
på att de negativaeffekternaav att växa upp i utsattabostadsområdenförvisso är
begränsadei förhållandetill effekterav familjenochindividuellaegenskaper,menatt de
samladeeffekternapåensamhällelignivåkanvarabetydande.

MagnussonTurner och Stefansen(2012) konstateraratt det finns betydande
forskningpå svenskaförhållandenom effekter av boendemiljönmedanforskning om
norskaförhållandenär begränsad.Även om välfärdsregimernahar storalikheter i dessa
bådaländerärbostadsregimernamycketolika i NorgeochSverige.MedKemenys(1995)
terminologiharNorgeett dualt systemsomdominerasav äganderättoch meden social
sektorför de fattigaste,medanSverigehar ett enhetligtsystemmedneutralitetmellan
upplåtelseformerna och en icke behovsprövadsocial sektor. MagnussonTurner och
Stefansen(2012)pekardärförpå ett behovav ny forskningom grannskapseffektermed
utgångspunktfrån norska förhållanden.Tidigare norsk forskning pekar också på att
fattigdom för många är ett temporärt tillstånd och den gynnsamma norska
arbetsmarknadenbidrartill att ävendensominvandrartill Norgeefterentid kangöraen
karriärpåbostadsmarknaden(Nordvik 2010).Men det finns likväl familjer för vilka den
kommunalabostadeneller den privat hyrda bostadeninte är en temporärbostadutan
snararepermanentochfamiljer för vilka arbetsmarknadenför alltid ärstängd.Menfrågan
är i vilken typ av bostadsområdendessafamiljer bor och vilken socioekonomisk
sammansättningsom bostadsområdena har. Har områdena en koncentration av
låginkomsttagare,bostädermedeftersattunderhåll,hög arbetslösoch hög omflyttning?
Mycket tyderpåatt detär härsomdestoraproblemenpådennorskabostadsmarknaden
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finns (NOU 2011:15).Betydelsenav den institutionella kontextengör att Magnusson
Turneroch Stefansen(2012)understrykerbehovetav forskningutifrån specifiktnorska
förhållandenochbaseradpådenmetodologiskakunskap(flernivåanalys)somvuxit fram
inomdetforskningsområdesomfått beteckningengrannskapsstudierochnabolagsstudier
(neighbourhoodstudies).

Även om denprecisainnebördeni godboendemiljöharvarieratär detändåtydligt
attenboendemiljönbådeskallbidratill godalevnadsvillkorochtill socialintegration.Det
senarehar medtidenblivit allt tydligarei såvälpolitik och planeringsomi forskning.I
forskningenär detta frågeställningarsom särskilt har uppmärksammatsi segregations-
forskning och inte minst i forskningenom grannskapseffekterdär minoritetsgruppers
levnadsförhållanderharsattsi fokus.

Boendesegregation
Med segregation(boendesegregation)avsesatt grupperi samhälletbor geografisktoch
socialtåtskilda.Begreppetsegregationinrymmerocksåde processeroch den dynamik
som upprätthålleravskildheten.Social stratifiering och en befolkning som i olika
avseendenkan betecknassomminoriteteller majoritet,finns i alla samhällen.Det som
skiljer olika samhällenåt,är gradenav segregation,segregationsmönstretochgrundvalen
för segregationen.Vad som är nya företeelserär den etniskaboendesegregationenoch
segregationensgeografiskaomfattning.Boendesegregationenröner mycken uppmärk-
samheti såvälforskningsomi politik ochsamhällsdebatt.I denallmännadebattentalas
om det tudeladesamhälletoch om en polariseringmellanresursstarkaoch resurssvaga
hushåll.Hushåll med mindre godaekonomiskaoch socialaförutsättningarsamt färre
möjligheteratt påverkasamhällsutvecklingentenderaratt samlasi de minst attraktiva
bostadsområdena.Dessaminst attraktiva områdenkaraktäriserasofta av storskalighet,
anonymitet,otrygghetsamtbristandeserviceochtillika få arbetsplatser.Andragångerrör
det sig om instabila och fattiga bostadsområdeni den inre staden,till exempelen
koncentrationav kommunalabostäder. Oavsett orsakenbidrar bristanderesurseri
bostadsområdenatill att försämralevnadsvillkorenoch livschansernaför de människor
sombordär(MagnussonTurner2008a).

Segregationenkan sägasspeglaen gemensampreferensstrukturhos en bestämd
grupp av befolkningen.Den kan också sägasspeglabarriärer och diskriminerande
faktorergentemotandragrupperav befolkningen.Det finns fördelarmedatt bo samman
medmänniskormedvilka mankännergemenskap.En av decentralafrågeställningarnai
segregationsforskningenär det fria valets betydelseför uppkomstenav segregation.
Teoretisktformulerasdeti termerav individuellaförklaringar,kulturellaförklaringaroch
strukturellaförklaringar(MagnussonTurner2008a).

Det är särskilt den etniska segregationens effekter som blivit ett betydande
samhällsproblemoch blivit föremål för omfattandeforskning. Ett exempel är det
pågåendeforskningsprojektetInvandring, boende och segregation i de nordiska
välfärdsstaterna(Anderssonet al 2010).I dennorskadelstudienkonstaterarSøholtoch
Wessel(2010)att integrationenav invandrarei Norgehargåttbrapåfleraolika sätt.Det
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är en relativt högsysselsättningi flera grupper;de flestainvandrarfamiljerägersin egen
bostad,ochderasefterkommandetar enhögreutbildning.Tvåav destörstaproblemenär
beroendetav offentligt stödochentendenstill ett segregeratboende.Det sistaproblemet
är särskilttydligt i Oslo-regionen.Även om dennorskabostadsmarknadendominerasav
äganderättoch äganderättendessutomär den vanligast förekommandeägarkategorin
bland såväl majoritetsbefolkningensom den invandradebefolkningendominerasde
kommunalabostädernaav familjer med invandrarbakgrundfrån i första hand icke-
västligaländer.Søholtoch Wessel(2010)konstateraratt dennorskabostadsmarknaden
med en övervikt av ägdabostäderoch en mer eller mindre residualdelmarknadsom
bestårav kommunalaoch privata hyresbostäder,har resulterati en betydandeetnisk
segregationi framförallt Oslo-regionen.

Boendesegregationeni Oslo-regionenoch frågan huruvida en socioekonomisk
karriär (högre utbildning och/eller stigandeinkomster)återföljs av en spatial karriär
problematiserasochanalyserasvidarei MagnussonTurnerochWessel(2012).

Även Mogstad (2005) konstaterar i sin analys av fattigdomen i Norge att
segregationeni storgradär ett problemför Oslo-regionen.Förklaringenär att invandrare
med icke-västlig bakgrundär starkt överrepresenteradebland de fattiga. Den höga
andelenicke-västligainvandrarei Oslo somstårutanförarbetsmarknadenärenavgörande
förklaring till den relativt sett höga andelenfattiga i Oslo. Andra förklaringarär att
andelenenboendeär hög i Oslo.Det handlarframför allt om ensamförsörjareoch unga
vuxnai etableringsfasen.Ävendessagrupperäröverrepresenteradeblanddefattiga.Men,
fortsätterMogstad(2005),ävenom fattigdomeni storgradär ett huvudstadsproblemär
variationenstormellanstadsdelarna(bydelarna).Fattigdomenärhögi Osloinreöstochi
de gamla drabantbyarna. Mogstad (2005) menar att bostadspriseroch bostädernas
geografiskaläge är viktiga faktorer för att förklara segregationsmönstret.Men den
demografiska,etniskaoch socioekonomiskasegregationeni huvudstadenupprätthålls
ocksåavselektivflyttning ochsorteringpåbostadsmarknaden.

Men segregationär inte baraen fråga om etnicitet.Av databasEU-SILC 2009
(Eurostat2010)framgåratt i genomsnittdrygt 25 procentav barnfamiljernai länderna
inomEU-27 (EU & ESS)harendisponibelinkomstunderfattigdomsgränsen,ochdärtill
hyr sinbostad.En jämförelsemellanboendemönstreti NorgeochövrigaländerinomEU-
27 är det tydligt att barnfamiljerunderfattigdomsgränseni ungefärsammautsträckning
bor i hyresrättoavsettland.Däremotär detbetydligtovanligareatt barnfamiljeri Norge
överfattigdomsgränsenbor i hyresrättjämförtmedgenomsnitteti EU. Det är enslutsats
somocksåhållervid enjämförelsemellanNorgeochdeövriganordiskaländerna.

En förklaring till denomfattandebostadssegregationenfinns att sökai hushållens
flyttningsbeteende.Clark (2008:266)framhålleratt “[….] quite small differencesin the
preferencesof an individual to be with someonesimilar can lead to markedlydistinct
patternsof separationin the residentialfabric” ochskaparsåvälsomupprätthålleretnisk
och socioekonomisksegregation.Den här dynamikenkan genererasegregationinte
enbartmellanminoritet och majoritet,utan ocksåmellanolik minoritetsgrupper.Clark
(2008) går så långt att han ifrågasätterhuruvida hushållensboendepreferenserär
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kompatibla med politiska mål om integration. Clark(2008) understrykervidare att
asymmetriskapreferenserär en viktig faktor för att förståseparationoch segregation.
Forskningom flyttning, ochsomrelaterarpreferensertill denfaktiskaflyttningen,visade
att beteendemässigaval var ännu mer benägnaatt skapa segregationän uttrycka
preferenser(Quigley1985,Clark2008).

Institutionella förhållanden på bostadsmarknaden,marknadsmekanismeroch
ägarstrukturerhar relevansför forskningenom segregationenseffekter,menocksåden
forskningsomhandlaromsocialtkapitalochomsocialkohesion.

Social kohesion och socialt kapital
Det finns mångaberöringspunktermed innebördeni begreppensocial kohesionoch
socialtkapitel.Denpolitiskamålsättningenom godboendemiljöhar i denmåndenvarit
klar uttaladhandlatom att skapaen boendemiljösomfrämjat ett gott liv, där tillit och
nätverk mellan individer likväl som emellanindivider och samhällevarit väsentliga
byggstenar.Socialanätverk,normeroch tillit har helt enkelt ett bådeindividuellt och
samhälleligtmervärdesom förstärkereffekternaav investeringari fysiskt kapital och
humankapital(Putnam2000).

Begreppetsocialkohesionhandlarom tillit, sammanhållning ochsocialisationoch
om hur det uppstårgap mellan grupperav människornär kohesionenminskar.Det
handlarhelt enkeltom att vara delaktigpå olika nivåer i samhälletoch att kännasig
inbegripeni samhället(Jacobs,Kemenyoch Manzi 2004).En minskad socialkohesion
betyderblandannatatt människorleveri skildadelarav samhället.Det hotarpåsikt den
socialaordningen,denpersonligasäkerhetenochstabiliteteni samhället.Socialkohesion
inbegriperdeladevärderingaroch normer, social solidaritet, social kontroll, sociala
närverk,enkänslaavtillhörighetochenanknytningtill platsensommanleverpå(Kearns
ochForrest2000).

När människordelarnormerochvärderingarär sannolikhetenhögreför att sociala
kontakteroch anknytningtill platsenpå vilken man lever kan öka. Det gäller i till
exempelvälbeställdaförorterdär familjer medrelativt godainkomsterbor (Gans1967).
Mendetgälleri lika högutsträckningeni fattigabostadsområdendärsammafamiljer har
levt i flera generationer(Gans 1967). Social kohesionkan ibland förknippas med
medlemskapi föreningaroch klubbar(De DeckerandVranken2002),menmänniskor
kanlevamedmycketstarktsammanhållningutanattvaramedlemmari organisationer.

Socialkohesionär ävenett honnörsordsomvi återfinneri denpolitiskaretoriken.
Ett sådantpolitikområdesom tillika har relevansför fråganom god boendemiljö,är
områdenspolitikenoch stadspolitiken(bypolitiken). I en studie av den nederländska
områdenspolitikenkonstaterarVan Kempenoch Bolt (2009)att den politiken har som
explicit målsättningatt stärkadensocialakohesioneni utsattabostadsområden.Men Van
Kempenoch Bolt (2009)är i likhet medandraforskare(Putnam2007)tveksammatill
huruvidaforskningengerstödför att socialblandningökardensocialakohesionenmen
ocksåhuruvida ökad kohesioni sig är ett eftersträvansvärtmål i områdenspolitiken.
Forskninghar istället visat att heterogenaområdenökar risken för social isolation.
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Bergsten(2010) konstaterardäremot i sin studieav den svenskabostadspolitikenom
allsidig hushållsammansättningvia fysiskt blandade bostadsområden, att
blandningspolitikenhar effekter. Effekterna i form av förbättradelevnadsvillkor på
individnivå är förvisso begränsade,men likväl registrerbara.Den fråga som inte var
föremålför Bergsten(2010)mensomharstorrelevansäreffektenpåsamhällelignivåav
att investerai fysisktblandadebostadsområden.

Såvälsocial kohesionoch social blandningär begreppsom givits en varierande
innebördoch operationalisering.Blandningspolitikenverkardessutominte isoleratutan
måsteställasi relation till andrapolitikområden,särskilt ett landsvälfärdspolitik.En
förklaring till att Bergsten(2010)finner förhållandevisbegränsadeeffekteri jämförelse
med framför allt amerikanskastudiermen störreeffekterän i nederländskastudier,är
sannoliktatt det utöverområdenspolitikenfinns annansvenskpolitik somsyftar till att
utjämnaskillnaderi människorslevnadsvillkor,till exempelvia transfereringar.För att
tydliggöra; forskningenvisar på att blandningspolitikenger en allsidigare hushåll-
sammansättning.Menhuruvidadenbidrartill attökadensocialakohesionenär fortsatten
öppenfråga.

I en rumslig kontext definierasintegrationvanligtvis som viljan att leva i ett
bostadsområdetillsammansmedmedlemmarav andragrupper,såsomsocioekonomiska,
etniska eller demografiska,i med ett annat ord, blandat bostadstadsområde.I den
vetenskapligadebattenom segregationochintegrationhar fokusframförallt legatpåhur
olika familjer och hushåll lever och bor, och i vilken typ av bostafsområden.
Bostadsområdetär, menarmångaforskare,av grundläggandebetydelseför familjenoch
hushålletsvälfärd(Wilson 1987,Friedrich1996).Såväli Norgesomi andraEuropeiska
länderoch inte minst i Nordamerikaär såvälpolitiker som forskarebekymradeöver
kvaliteteni mångabostadsområdenoch hur bostadsområdenakan influera socialaoch
ekonomiskalivschanserför deindividersombor i områdena(Galsteret al 2008,Musterd
etal 2008,Holmqvist2009,BrattbakkandWessel2011).

Runtomi västvärldenhardetvarit enuttaladpolitik att främjasocialblandningoch
balanseradegrannskapmedhjälp av blandadeupplåtelseformer,speciellti områdenmed
enbefolkningmedlågainkomster(WalksandMaaranen,2008).Studierfrånolika länder
indikerar att såväl majoritetsgruppersom minoritetsgrupperär positiva till idén om
integrationi bostadsområdet,ävenom majoritetsgrupperänmindrepositivajämförtmed
minoritetsgrupper(Zhang2011).Emellertid,dessapreferenserståri starkkontrasttill den
betydandesocioekonomiskabostadssegregationsomfinnsi mångastäderi västvärlden.

Argumentenför fler ”blandadebostadsområden”har förts fram från denpolitiska
vänsterntill denpolitiska högern.Och politiskt har frågankopplastill segregationoch
bristande integration. Medlet för blandning framhålls oftast vara att variera
ägarkategorierna,framför allt genomatt förstärkaäganderätten(Andersson,2008).Men
äganderättensdjupareinnebördär ett omdiskuteratspörsmål.DiPasqualeoch Glaeser
(1999) reser frågan om bostadsägareär bättre samhällsmedborgaresåtillvida att de
investerarmer i socialtkapital jämfört meddemsomhyr sin bostad.De finner dock att
denfrämstaförklaringenär att desomägersin bostadharenlägremobilitetochdärmed
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större möjligheter till lokal förankring jämfört med dem som hyr. Likartaderesultat
framkommer i Galster, Marcotte, Mandell, Wolman och Augustine (2007). De
understryker att det är oklart om de positiva effekter som forskningenhar uppvisat
kommerfrån bostadsägandeti sig eller om denkommerfrån denstörrestabilitetsomär
förknippadmed en ägd bostadi förhållandetill en hyrd bostad.De diskuteraräven
policyimplikationernaav forskningenombostadsägandetsbetydelse.Bostadsägandeti sig
medförökat välstånd,trygghet,säkerhet,kontroll, trivsel etc. Men bostadsägandethar
ocksåpositivaexternaeffektersomgagnarsåvälsamhälletsomdenenskildeindividen.
Tidigareforskningenpekarocksåpå att bostadsägarnaharett störresocialtochpolitiskt
deltagandejämförtmeddemi hyrdbostad.De hardärtill enstörreknytningtill samhället
ochbidrardessutomtill attmedegetkapitalunderhållabostadsmassan.

Galster, Marcotte,Mandell, Wolman och Augustine(2007) konkluderarmed att
derasforskningvisaratt till denlistankanocksåläggasattenuppväxti enägdbostadhar
gynnsammaeffekterför barnen.Otvivelaktigtär effekternaav äganderättenenfrågasom
kräveren mer omfattandegenomgångav de forskningsresultatsom föreligger.För att
bedömarelevansenför norskaförhållandeär det synnerligenangelägetatt diskutera
resultateni ljusetavdeinstitutionellaförhållandensområderpådebostadsmarknaderdär
studiernahargenomförts(seocksåMagnussonTurnerochStefansen2012).

Grannskapseffekter
Person(2001) refererarÅhrén (1945) som beskriveratt en tankegångi de svenska
grannskapsidéernavar föreställnigenom att rumslignärheti kombinationmedenlämplig
stadsplaneringskulleskapaensocialnärhet,vilken skullefrämjatrivselochsamhörighet.
Närheten i bostadsområdetbetraktadesdessutomsom viktig för att utveckla den
”demokratiskamänniskan”(Person2001:154). Det är tankegångarsom går igen i
diskussionenovanomstortingsmeldingen76(1971-72).

Denuppmärksamhetsomgrannskapetfått i såvälpolitik somforskningkan tolkas
somenbekräftelsepåatt ‘placematters’,bådeför enskildaindividersvälfärdochför det
kollektivasamfundetsvälfärd. Grannskapetochboendemiljönär i störreellermindregrad
viktig för alla,mendetfinns godaargumentför att denär särskiltviktig för svagtställda
hushåll.På en bostadsmarknaddär marknadskrafternahar ett stort spelrumär det stor
sannolikhetför att desvagahushållenbor i deminstattraktivabostadsområdenamedde
sämstabomiljökvaliteterna.Kunskapom mekanismerbakomboendemiljöernaskvaliteter
kandärförvaraänviktigareför desvagtställdaänför andrahushåll.

Amerikanskastudierav grannskapseffektervisaratt detfinnsoberoendeeffekterav
grannskapetsegenskaperför de individer som lever i grannskapet.Forskningenhar
framför allt fokuseratpå negativaeffekter i termer av studieresultat,utbildningsnivå,
sysselsättningsgrad,andel ensamståendeföräldrar, förekomsten av fattigdom,
förekomstenavkriminalitetochindividershälsa.Resultatenfrånmotsvarandeeuropeiska
studierär emellertid inte lika entydigasom de amerikanska,vilket inte heller är att
förvänta.En förklaringtill att resultatenfrånEuropaär att effekternafrån grannskapetär
kompliceradeatt isolerafrån andraförhållandensom påverkarindividen. Studiernaär
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dessutomgenomfördai olika ländermedvarierandeinstitutionellaarrangemang,inriktats
på olika geografiska nivåer och olika demografiskagrupper.De europeiskastudierna
täckerdessutomolika tidsperioder.

Även om existerandekvantitativ forskning inte visar övertyganderesultat på
förekomstenav grannskapseffekter,är inte det liktydigt medatt grannskapseffekter inte
existerar.Förklaringenkanvaraatt forskarnaintemäterderättavariablerna,atteffekterna
baragällerför vissagrupperoch/ellerför specifikagrannskap,påenvissgeografisknivå
eller i en bestämdnationell situation.De teoretiskabekymmer som forskningenom
grannskapseffekterbrottasmed är skala,exponeringenoch varaktigheten.Forskningen
visar ocksåpå att det fortsattpå att råderosäkerhetom vilka kausalamekanismersom
producerargrannskapseffekter,effekternasrelativa betydelse och vilken politik som
elimineraalternativtreducerargrannskapseffekterna.

Ett teoretiskt såväl som metodologisktbekymmer i forskningen om grann-
skapseffekterär verkningarnaav hushållensflyttningar. Hushållet är en aktör på
bostadsmarknadensom har möjligheteratt bådeförstärkaoch försvagaett existerande
bosättningsmönster.Socioekonomiskposition representeraren sorteringsmekanisksom
styr hushållentill olika delar av staden.Forskningenhar visat att skillnadernamellan
majoritetsbefolkningen och olika minoritetsgrupperreducerasnär man kontrollerarför
densocioekonomiskapositionen.Den frågasomutmanatforskningenär varför och hur
hushållenväljer olika typer av grannskap.Forskningenom valet av bostadsområdeoch
selektivflyttning är begränsad,menangelägenför attdetskall varamöjligt att förståmer
om segregationsprocessenoch att skilja mellankausalaeffekteroch sortering.Quigley
(1985) fann i en amerikanskstudie om bostadsvalatt vita hushåll valde vita
bostadsområden,medan svartahushållvaldebostadsområdensomvar etnisktblandade.
Quigley(1985)fannocksåatt hushållsomflyttadetill bostadsområdensombetraktades
sommindreattraktiva,hadebegränsadkunskapom denlokalabostadsmarknaden,hade
ettomedelbartbehövav bostadochhadedärtill begränsadeekonomiskaresurser.

Ett specielltproblemi segregationsforskningenär denbiassomselektionenskapar,
det vill sägahur socioekonomisktoch etniskt selektiva flyttningar reproducerarett
bostadsområdesposition som marginaliseratoch utsatt (Bråmå2006). Sundell (2008)
fanni enstudieom skolområdeni Osloatt norskafamiljer flyttadefrån bostadsområden
meden hög andelhushållmedminoritetsbakgrund.Det var dessutomfå norskahushåll
somflyttade till dessaområden. För de hushållsomlämnadedessaområdeneller som
flyttadetill andrabostadsområdenvar beslutetatt inte bosättasig i ett områdemedhög
andelhushållmedminoritetsbakgrundfördelaktigt.Menför samhälletvardetogynnsamt.
Sundell(2008)pekarhärpåkonfliktenmellanegenintresseochallmänintresse.

Ett annatproblem som segregationsforskningenhar att hanteraär brytpunkten
”tipping-point”, detvill sägdetlägenärnärvaronavenny minoritetsgruppsomflyttar in i
ett bostadsområdeblir såpåtagligt att det framkallarenplötsligochsnabbutflyttning av
den återståendemajoritetsbefolkningen(Knox och Pinch 2010).Dahlberget al (2010)
fann i en studieav ett antalsvenskastäderatt brytpunktentydligtvis drevsfram av de
välbeställdahushållen. När ett bostadsområdenåddebrytpunktenvar det framför allt
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hushållenmedbarnsomlämnadeområdet.Cardetal (2008)analyseradeeffekternaav att
ett bostadsområdenådde brytpunkten,och fann att betalningsviljanför en bostad
minskadenär bostadsområdethadeen hög andelhushållmed minoritetsbakgrund.De
fann ocksåi sin studieatt när ett bostadsområdenåddebrytpunktenså ökadeinkomst-
segregationenblandhushålleni majoritetsbefolkningen.Välbeställdahushållflyttadefrån
bostadsområdetochderelativtsettfattigatenderadeattstanna.

I såväl politik som forskning har den geografiskafördelningen av etniska
minoriteterframställtsom ett samhällsproblem.Problemethar formuleratssom att det
finns en risk för att etniska kluster och invandrartäta bostadsområdenhindrar inte-
grationenavdemsombor i dessabostadsområden.Menproblemetharocksåformulerats
somatt boendesegregationenhotardetvidaresamhälleti form av ensocialoro sprungen
ur ensocialexkludering(MagnussonTurner2008a).

Förklaringartill förekomstenav segregationpå bostadsmarknadenhar framför allt
fokuserat på den etniska segregationen.Teorier som bidrar med förklaringar till
segregationenär främst inriktade på invandrarnaspreferenser,på behov och på
restriktioner (Bolt och van Kempen 2002). Bland de teorier som tar upp etniska
preferenseroch behov finns de som betonarkulturella skillnaderi synenpå ägandet
(Robinson1981)ochbostadskvaliteti allmänhet(LindbergochLindén1991)samtansvar
och åtagandeför familjen i det forma hemlandet(Owusu1998). Andra forskarehar
förklart skillnadernai bosättningsmönstretmed skillnaden i graden av integration
(Constantet al 2009).En annanpotentiell förklaring till boendesegregationenär före-
komstenav etniskakluster, antingensom ett resultatav preferenserför att leva nära
landsmäneller som ett skydd mot förföljelse. En annan ståndpunkthävdar att
förklaringarnatill boendesegregationenfinns i restriktionerpå individuell ochstrukturell
nivå. I litteraturenhänvisasofta till olika typerav resurser;finansiella,sociala,kognitiva
ochpolitiska(vanKempenochÖzüekren2002).Ekonomiskaresurserär alltid avgörande
påbostadsmarknaden,menavsärskildbetydelsenärdetgällermöjlighetenattetablerasig
i segmentetav ägdabostäder.Forskninghar visat att styrkani sambandetmellanägar-
kategori och inkomst varierar mellan olika nationaliteter,och höginkomsttagarei
majoritetsbefolkningenär merbenägnaatt bo i en ägdbostadjämfört medhöginkomst-
tagarei mångaminoritetsgrupper(Andersson1998). Andersson(1998) fann liknande
skillnadermellanmajoritetsbefolkningenoch olika minoriteteri benägenhetenatt flytta
till enägdbostadnärinkomsternaökade.

Diskriminering är ytterligare en potentiell förklaring till etniska skillnader i
boendekarriäroch boendeförhållandei övrigt. Diskrimineringpå bostadsmarknadenhar
tidigarebekräftatsi studierfrån skildaländer,såsomi Storbritannien(Robinson2002),i
USA (Turneret al 2002),nyligeni Sverige(Molina 2010)ochi Norge(Anderssonet al
2012).



– Boendemiljö, bosättning och integration –42

Hushållens värderingar av boendemiljön
I denpolitiskadebattenfrån 1970-taletoch framåtochsåsomdenharspeglatsi framför
allt Stortingsmeldingar,har diskussionenom den goda boendemiljöni det närmaste
uteslutandehandlatom vad som bekymrari befintliga boendemiljöerav framför allt
fysisk art. Det har varit ett fokus på, det geografiskaläget, bristen på serviceoch
arbetsplatser,samtundermåligaeller obefintligalekplatseroch samlingslokalerför barn
ochungaochundantagsvisobalanseri befolkningssammansättningen.Särskilduppmärk-
samhethar riktatsmot de gamladrabantbyarnaoch öarnaav kommunalabostäderi de
störrenorskastäderna.Forskningenå sin sidahar tagit fastapådenegativaeffektersom
grannskapethar för människorslivschanseroch hur segregationengett upphov till
utanförskap– motsatsentill den önskvärdaintegrationen.Det som betraktatssom
forskningsproblemetharvarit denojämnafördelningenav människorochatt ekonomiskt
ochsocialtsvagagruppertenderatattkoncentreratstill specifikabostadsområdensominte
barahaft fysiskabristerutanocksåsocialabrister.Forskningenhar ocksåhaft ett fokus
mot etniska minoriteter. Därför återstårfortsatt frågan om vad som utgör en god
boendemiljö.

Det finns ocksåett omfattandeforskningsområdesomhandlarom hur människor
värderarsitt boendei en vidarebemärkelse,och vad somutgördengodaboendemiljön
för dem (se här Ottesen2007 för en översikt över norsk forskning).Forskningen om
boendepreferenserhandlarom bostadensbruksvärde,vilket till sin natur varieraröver
tiden,livscykelnmenocksåmellanolika kulturer.Vad somvärderashögt och vad som
ansesvaraattraktivtpåenbostadsmarknadkanundersökamedolika metoder.Oftaskiljer
man på det som kallas ´revealed preferences (́avslöjadepreferenser)och ´stated
preferences(́uppgivnapreferenser). De boendestudiersom användeŕ revealedprefe-
rences śommetodstuderargenomfördaflyttningar somen spegelbildav förverkligade
boendepreferenser.Pådettasättkanindivideninte bortsefrånbudgetrestriktionerochdet
är denreellapreferensenochinte denidealasomkommertill uttryck i självaflyttningen
ochvaletavbostadochbostadsområde.

Statedpreferences, är depreferensersomframkommersomsvarpå frågorom hur
en personvill bo, om värderingarav det nuvarandeoch tidigare boendet,samtvilka
egenskapersomansesvaraviktiga. Studierav sådanapreferensergörsvanligengenom
enkätundersökningareller intervjuer där respondentenfår värdera olika faktorer
individuellt och sedanrangordnadem. De preferensersom framkommervid direkta
frågorochrangordningarav olika egenskaperär devanligastförekommandei studierom
boendepreferenseri allmänhetochi svenskastudierundersenareår i synnerhet.

Den internationellalitteraturenvisarpå vissagenerellaresultat.En genomgångav
internationellforskningvisaratt trygghetochsäkerhetär denegenskapi bostadsområdet
som generellt värderashögst av de boende.Närhet till grundläggandeservice som
livsmedelsbutikerrankasocksåhögt.Även godakommunikationerär en egenskapsom
rankashögt,i synnerhetblanddemsomärbosattai störrestäder(Hugosson2007).

Forskning om boendepreferenseråterfinner vi också i det omfattandeforsk-
ningsområdetom hushållensflyttningar. Flyttning är en del i hushålletsboendekarriär
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framkallad av skäl som ändrad hushållssammansättningoch ändradeekonomiska
förutsättningarför boendet(Clark 1982,DielemanochMulder 2002).Bostadsbeståndets
storlekoch sammansättning,bostädernaslokaliseringi förhållandetill arbetsplatseroch
servicesamttransportnätetsutformning,är denram inom vilken hushålleni konkurrens
medvarandraoch utifrån preferenseroch ekonomiskamöjligheter kan välja bostad.De
senareårensforskninghar ocksågått djuparein på denkompliceradebeslutsprocessen
bakom ett flyttningsbeslut,framför allt i de fall där flera hushållsmedlemmarär
involveradesamt sambandetmellan bostadoch arbetsplats(Nordvik 2001, Dieleman
2001,GärlingochFriman2002,Feijten2005).Andrastudiervidgarfråganomvilka som
deltari besluttill attäveninkluderadenvidarefamiljekretsen.Fråganärhuruvidabanden
mellangenerationerär tillräckligt starkaför att påverkabeslutetatt flytta ochför valetav
bostad(Mulder 2008).Vilken betydelsedenvidarefamiljekretsensharär av intresseför
att förklara beslutatt flytta och valet av bostad,menocksåför att finna förklaring till
varför individer och hushåll inte flyttar. Den vidare familjekretsensinflytande kan
dessutombidratill att kastaytterligareljus övermekanismerbakomboendesegregationen
och varför människortrots stigandeinkomsterstannarkvar i vissa så kalladeutsatta
bostadsområden.

Det goda boendetär ett begreppsom innefattargemenskap,men ocksåsocialt
ansvaroch långsiktighållbarhet.I en studieom boendepreferenseri Stockholmslän var
syftetatt undersökahur hyresgästeri bådeallmännyttig(ägdav kommunalaaktiebolag
och stiftelser) och privat hyresrättvärderadeolika egenskaperi sitt bostadsområde
(MagnussonTurner2008b).Undersökningenfångadein de allmännavärderingarnafrån
de boendeav vad som konstitueradeett bra bostadsområde,liksom huruvida det
nuvarandebostadsområdetmotsvaradedessavärderingar.

I undersökningenriktadesett särskiltfokuspådetgeografiskaläget.Fråganhärvar
vilken betalningsviljasomfannsför olika lägensåsominnerstad,centrumocholika typer
av förorter vid en marknadslikhyressättning.I likhet med liknadeundersökningarvar
utgångspunktenatt det finns individuella variationer i hur olika bostadsanknutna
egenskapervärderas,men att vissageografiskalägenav hyresgästeri allmänhetanses
som mer attraktiva än andra (Fransson,Rosenqvistoch Turner 2002, Franssonoch
Magnusson2000,Magnussonoch Berger1996).Värderingenav andraegenskaperkan
däremotvariera.Dennavariation kan förklarasav olika socioekonomiskabakgrunds-
faktorersåsomålder,inkomster,tidigareerfarenheterpåbostadsmarknadenetc.Fransson,
RosenqvistochTurner(2002,sidan11)uttryckerdetpåföljandesätt:

”En individspreferensför bostadochbostadsområdeär instrumentelli såmåttoatt
vissa livsmål och sådanavärdensom trygghet,säkerhet,närhet till vänneretc.
uppnås med hjälp av de attribut som kan hänföras till bostadenoch bostad-
sområdet.Värderingenav egenskapersker via de aktiviteter som egenskaperna
ansesfrämja,ochsomi sin tur bidrar till att uppfylladenboendeslivsmål.Mankan
såledessägaatt individen sökerefterenbostadsochettbostadsområdesomhjälper
henne/honomatt uppfylla livsmåloch viktiga värdeni livet. Målen och värdenai
livet förändrasöver individenslivscykel.Det innebär att aktiviteteroch därmed
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önskningarna,preferenserna,för olika bostadsegenskaperförändras.Ungdomar
värderar andra egenskaperhos bostadenän vad t ex. småbarnsfamiljergör.
Värderingenav egenskaperkan därför relateras till olika hushållstyper.För-
delningen av individernas betalningsvilja ”byggs upp” av ett antal ”under-
avdelningar” för olika kategorierav människorsomt ex ungdomar,barnfamiljer,
äldre,folk medolika starkaekonomiskaresurser.”

Förutom att undersöka de allmänna värderingarnaoch betalningsviljan vid en
marknadslik hyressättningefterfrågades i Stockholmsundersökningenäven framtida
planerpåatt flytta. Av särskiltintressehärvarbådetill vilken typ avbostaddesomangav
flyttplaner tänker sig att flytta och översiktligt var bostadenskulle vara belägen– i
bostadsområdet,inomkommunen ochinomläneteller i övrigaSverige.

MagnussonTurners (2008b) undersökningvisade att de boendei hyresrätt i
Stockholmslän i allmänhetupplevdeatt de boddei bra bostadsområden,helt enkelt i
godaboendemiljöer.Mångaboddei enlighetmedsinavärderingar.Det somvar mycket
viktigt för ettbrabostadsområdevarattområdetupplevdessomtryggtochsäkert.I ettbra
bostadsområdeskulledetenligtdeboendesvärderingarfinnastillgångtill grundläggande
service,såsomolika former av privat och offentlig servicesamttillgång till allmänna
kommunikationer.Det senarehandlarom kommunikationerallmänt och specifikt till
Stockholmcity. Mångaav deegenskapersomdeboendepekadepåsommycketviktiga
råddedet konsensusom blandde boende,oavsettålder,inkomstereller andrai studien
mätbarasocioekonomiskakaraktäristika.Andraegenskaperdäremotvärderadesolika av
deboendeblandannatpåefterålderochfasi livet. Härbörnämnasfamiljermedbarnoch
derassynpunkteratt ett bra bostadsområde måstehar närhettill skolor, barnomsorg,
lekplatserochannatsomärviktigt för barn.

Undersökningenvisadepå bostadsområdetskomplexitet.Det framgick med all
tydlighetav hur deboendevärderadeolika egenskapersomskullekunnavaraviktiga för
ett bra bostadsområde.Mångaav dessaegenskapervar att hänföratill närmiljön och
handladeom grundläggandemänskligabehov. Även om undersökningenvisade att
innerstadenvar attraktiv, var ett innerstadslägeinte nödvändigtför att bostadsområdet
skullevaraettbrabostadsområde.Andraegenskapervarviktigareför ettbraboende.

De boendeuttryckteen ökadbetalningsviljaför innerstaden.Vid en hyressättning
som är mer marknadslikän den som råder på den svenskahyresmarknadenuppgav
närmare60 procentav deboendeenbetalningsviljasomvar högreför enbostadlika den
de hadevid undersökningstillfället,men belägeni Stockholmsinnerstad.För övriga
områdenvar deboendei regelinte benägnaatt betalameränvadderedangjorde.Men
detbörunderstrykasatt innerstadenvarsärskiltattraktivför deungaochdeungavuxna.

Studien i Stockholm län var en i raden av preferensstudierom hushållens
värderingarav boendemiljön(Magnussonoch Berger1996,Franssonoch Magnusson
2000,Fransson,Rosenqvistoch Turner2002,Holmqvist 2009). Oavsettom studierna
genomförtsi större ständer,mellanstorastädereller i mindre städerfinns det några
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allmängiltiga resultat som kan sägas vara egenskapersom konstituerar en god
boendemiljö:

� Trygghetochsäkerhet

� Närhet till grundläggandeservice
� Godakommunikationer

� Tillgångtill uteplatserellerenbalkong

Vissavärderingarav vad somkonstitueraren god boendemiljöeller somdet uttrycktsi
mångastudier,ett bra bostadsområde,skiljer sig ocksååt mellan olika demografiska
grupper.En faktorsomvärderasolika är närhetochavstånd.Närhetentill grundläggande
serviceochlokalacentrumvärderashögtgenerelltav allademografiskagrupper.Mende
sombor i storstadvärderarnärhettill stadenscentrumhögreän andra gör,meninte lika
högtsomde värderarnärhetentill ett lokalt centrummeddessutbudav grundläggande
privatochoffentligservice.

De äldre betonar sammanhållning,god gemenskapoch sociala kontakter i
bostadsområdethögt,detvill sägadetsocialakapitalet.Det är förhållandesomär viktigt
för andragruppersåsomdeunga.Men för deungaärnärhettill arbets- ellerstudieplatsen
ochatt centraltboendeviktigare.Det är ocksåen tydlig skillnadmellande ungaochde
äldrei frågaomdenallmännavärderingenavhuruvidadetegnabostadsområdetärettbra
bostadsområdeellerej.Ungaärmindrenöjdamedsitt boendeändeäldre.

Familjer med barn prioriterar, inte oväntat,egenskapersom har med hemmets
funktionalitet och med barnensvälmåendeoch livskvalitet att göra, mer än andra
demografiskagrupper.Att bo i socialt eller etniskt blandadeområdenvärderaslågt
generelltsett.Andraeuropeiskastudiervisarocksåatt mångaföredraratt bo i kulturellt
ochetniskthomogenaområden.Ochslutligen,de sombor i bostadsrättellerägersitt hus
ärmernöjdaänboendei hyresrätt.
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Kapitel6 Sammanfattandediskussion

I likhet medAristotelesharnutidenspolitiker,planerareochforskarebetonatattbostaden
och bostadsområdetskall upplevassom tryggt och säkert.Men de boendeskall också
kunna känna lycka eller med ett annat språkbruk, känna trivsel. Omsorgenom
boendemiljönhar särskilt gällt i fråga om barnenoch att den byggda miljön skall
tillförsäkrabarnengodauppväxtförhållanden.Det framgårtydligt i såvälföregåendesom
nuvarandeplan- och bygglag(LOV 1985-06-14 nr 77: Plan- og bygningslovoch LOV
2008-06-27 nr 71:Lov omplanleggingog byggesaksbehandling).I denpolitiskadebatten
har ävenandragrundläggandemänskligabehovengivets ett stort utrymme,såsomatt
boendemiljönskall varahälsosam.Det senarehar handlatom att minskastörningarfrån
trafiken, förhindra uppkomstenav trafikolyckor och minska luftföroreningarna.Men
ocksåom att trångboddhetoch inte minst dåligt underhållnabostäderhar en negativ
inverkanpå hälsan.Det har varit tydliga målsättningari framför allt stadsförnyelse-
arbetena.Andraaspekteravhälsansomsatsi relationtill dengodaboendemiljönharvarit
möjligheternatill rekreationoch inte minst tillgångentill grönområden.Det senarehar
gällt oavsettom bostadsområdetvarit belägeti stadensmer centraladelar eller i dess
ytterområden.

Denpolitiskadebattenom dengodaboendemiljönharmanifesteratsi lagstiftenoch
då i första hand i ” Plan- og bygningslov” från 1985 respektive2008. Båda lagarna
innehållerinledandeparagrafersomdeklarerarlagenssyfte. I relationtill denpolitiska
debattsomjag redogjortför och diskuteratovan i kapitel 4 finns det någraintressanta
reflektioneratt göra.Det ären tydlig tendensi denpolitiskadebattenatt innebördeni god
boendemiljöefter millennieskiftet i allt mindre utsträckninghar handlat om sociala
aspekterav boendemiljönochdesocioekonomiskagrannskapseffekterna.Fokushari allt
större utsträckninglegat på mer fysiska förhållanden.En god boendemiljöskall ge
människorgodalevnadsvillkor.Men bekymrenöver att dåligaboendemiljöeri sig kan
förstärkaeffekternaavandradåligalevnadsvillkorsomarbetslöshetservi allt mindreav i
den politiska debatten efter år 2000. Fram till millennieskiftet betonadesinte bara
tillgångenpå arbetsplatser,service,kollektivtrafik och fritidsaktivitetersomaspekterav
god boendemiljö. En god boendemiljö skulle också ha ett mervärde i form av
utvecklingsmöjligheter för individenochstimuleratill socialakontakermellanindivider.
Diskussionenhandladeocksåom hur insatserför att förstärkalevnadsvillkorenkunde
utformassåattdeintebaraförstärktedemateriellalevnadsvillkorenutanocksådesociala
nätverkenochdetsocialakapitalet.I debattenhänvisadesmedjämnamellanrumtill plan-
ogbygglagen.Detärdenlagsomärdetkommunalaverktygetför attsäkraindividernaen
god boendemiljö.Vad sägerdå lagenfrån 1985?Av § 1.2 framgåratt planeringenligt
lagenspecielltskall läggatill rätta för att säkrabarnengodauppväxtvillkor.När vi då
kommerfram till dennu gällandeplanochbygglagenfrån 2008såframgårdetatt lagen
har fått ett betydligtvidaresyfte.Nu handlardet om bärkraftigutveckling,miljövänligt
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byggande,säkerhetochhälsa.Ochinte minstom att byggapåattraktivaplatserochmed
godaboendemiljöer.Detärgenerellaformuleringarsomgälleralla,inteenbartbarnen.

I takt med att den poliska debattenmåhändalämnat debattenom den goda
boendemiljöni en vidare såväl fysisk, social och kulturell bemärkelse,och ävengett
problematiseringenavdensammaenundanskymdroll, harlagstiftningentagitvid ochgett
dengodaboendemiljönenframskjutenplatsi samhällsbygget.Mendesocialaaspekterna
av boendemiljönoch den socialainteraktionsom uppkommermellan individer i ett
bostadsområdehar likväl kommit i skymundan,eller snararekommit att omfatta de
vanskligställdapå bostadsmarknadenoch framför allt demi kommunalabostäder(NOU
2011:15).Emellertid, de sociala aspekternakommer indirekt in i diskussionenom
införandetav ägarlägenheter.I dendiskussionenblev ägandetett medelför att inte bara
skapa trygghet och säkerhet utan också främja de sociala aspekternaav ett
bostadsområde.Menansvaretsynesläggaspådeboendesjälva.Desocialaaspekternavar
ocksåenuttaladei diskussionenom blandadfysisk strukturför att åstadkommaensocial
blandningi bostadsområdet.Det i sig var ett medelför att skapasocialakontaketeroch
inteminsttoleransmellanmänniskor.

Men den socialaaspekteni bemärkelsenatt lägga grund till kontaktermellan
människori ett bostadsområde,är komplicerad.Somframgåttovanfinns en diskussion
blandforskareomvadbostadsområdetbetyderochför vem,ochinteminstvadbetyderde
svagabandoch nätverksom kan utvecklasi ett bostadsområdei förhållandetill andra
starkarebandsomutvecklasi till exempelenvänkrets.

Enav frågorsomvarit återkommandei forskningenomboendemiljön,detvill säga
forskningenom grannskapetochdessbetydelseför individer,är för vemgrannskapetär
viktigt. Tveklöst har det betydelseför barnenoch där råder samstämmighetmellan
politiker och forskare.Grannskapethar ocksåen vidarebetydelseför individerstrivsel,
säkerhetoch trygghet.Men det är fortsatten öppenfrågai vilken gradgrannskapethar
oberoendeeffekterför människorslivschanserochvadbetyderdetatt utvecklaett socialt
kapitali bostadsområdet.Ochhur förhållersig grannskapettill andraarenordärindividen
är verksamsåsomskola,arbetsplatseroch inte minst den areansom utgörsav sociala
media.Jagharovankonstateratatt ’placematters’,mendetfinns godaskälatt reflektera
överdengeografiskaviddenav platsen,framförallt för dagensunga.För mångaav dem
är de dagligakontakternainte enbartknutnatill skolaochbostadsområdeutanocksåtill
vännerpåFacebookochTwitter - imaginäraplatserdärgeografiskagränserhar luckrats
upp.Ochvadfår detför effekterför såväldeungasomför derasreellabostadsområden?



– Boendemiljö, bosättning och integration –48

Referenser

Andersson,Eva (2001) Från Sorgedalentill Glädjehöjden:omgivningensbetydelseför socioekonomisk
karriär. Geografiskaregionstudier,44,Kulturgeografiskainstitutionen,Uppsalauniversitet.

Andersson,Lisa,Niklas Jakobsson& AndreasKotsadam(2012)Discriminationin theNorwegianhousing
market– class,sex,andethnicity.LandEconomics88(2):233-240.

Andersson,Roger& CamillaPalander(2002)Nationalandcity contexts,urbandevelopmentprogrammes,
and neighbourhoodselections:The Swedish backgroundreport for the researchproject Urban
developmentprogrammes,urbangovernance,social inclusion& sustainability.I J. Vranken,P. De
Decker& I. VanNieuwenhuyze(red)UrbanGovernance,Social InclusionandSustainability.National
ContextReports. Antwerpen-Apeldoorn:Garant.

Andersson,Roger & Sako Musterd (2005) Area-basedpolicies: A critical appraisal,Tijdschrift voor
EconomischeenSocialeGeografie,96(4):377-389.

Andersson,Roger(1998)Socio-spatialdynamics:Ethnicdivisionsof mobility andhousingin Post-Palme
Sweden,UrbanStudies, 35(3):397-428.

Andersson,Roger(2008) NeighbourhoodEffects and the Welfare State.Towardsa Europeanresearch
agenda?SchmollersJahrbuch128,1-14.Duncker& Humblot,Berlin.

Andersson,Roger,HannaDhalmann,EmmaHolmqvist,Timo Kauppinen,LenaMagnussonTurner,Hans
Skifter Andersen,SusanneSøholt,Mari Vaattovaara,Katja Vilkama, Terje Wessel& SaaraYousfi
(2010) Immigration, housingand segregationin the Nordic welfare states. Helsinki: University of
Helsinki.

Annaniassen,Erling (2006) Norge– det socialdemokratiskaägarlandet,i B. Bengtsson(red), Varför så
olika?Nordiskbostadspolitiki jämförandehistorisktljus.Malmö: Égalité.

Bengtsson,Bo (red) (2006)Varför så olika? Nordiskbostadspolitiki jämförandehistorisktljus. Malmö:
Égalité.

Bergsten,Zara (2010). Bättre framtidsutsikter?Blandadebostadsområdenoch grannskapseffekter:En
analysav visioner och effekterav blandat boende. Uppsala:Departmentof Social and Economic
Geography.Geografiskaregionstudier,85.

Bolt, Gideon.& RonaldvanKempen(2002)Moving Up or Moving Down?HousingCareersof Turksand
Moroccansin Utrecht,theNetherlands,HousingStudies, 17(3):401-422.

Bourne,Larry (1981)TheGeographyof Housing.London:EdwardArnold.
Brattbakk,Ingar & Terje Wessel(2012) Long-term NeighbourhoodEffects on Income,Educationand

EmploymentamongAdolescentsin Oslo.Acceptedfor publicationin UrbanStudies.
Bråmå,Åsa(2006)White Flight?The ProductionandReproductionof ImmigrantConcentrationAreasin

SwedishCities,1990-2000,UrbanStudies, 43(7):1127-1146.
CardDavid,AlexandreMas& JesseRothstein(2008)Tippingandthedynamicsof segregation, Quarterly

Journalof Economics, 123(1):177-218.10.
Clark, William A. V. (2008)Geography,space,andscience:Perspectivesfrom studiesof migrationand

geographicalsorting,GeographicalAnalysis, 40(3):258-275.
Clark, William A.V. (1982) Recentresearchon migration and mobility: a review and interpretation,

Progressin Planning, 18:1-56.
ConstantAmelieF. & KlausF. Zimmermann(2009)Measuringethnicidentityandits impacton economic

behavior,Journalof theEuropeanEconomicAssociation, 6(2-3): 424–433.
Dahlberg, Matz, Peter Fredriksson,& J. Jofre-Monseny (2011) On the dynamics of segregation.

Unpublishedpaper.
DeDecker,P.ochJanVranken(2002)SocialCohesionasOrderandLegitimacy,i SocialInclusion,Urban

Governanceand Sustainability; Towardsa ConceptualFrameworkfor the UGIS ResearchProject.
Antwerp:ACCO.

Dieleman,FransM. & ClaraH. Mulder (2002)TheGeographyof ResidentialChoice,i J.I. Aragonés,G.
Francescatooch T. Gärling (red.) ResidentialEnvironmentsChoice, Satisfaction and Behaviour.
Greenwood,Westport,CT: Bergin& Garvey.

Dieleman,FransM. (2001)Modellingresidentialmobility; a reviewof recenttrendsin research,Journalof
housingandtheBuilt Environment, 16:249-265.

DiPasquale,Deniseoch EdwardL. Glaese (1999)IncentivesandSocialCapital:Are HomeownersBetter
Citizens,Journalof UrbanEconomics,45(2):354-384.

Eurostat(2010).
EU-SILC(2009).



– Boendemiljö, bosättning och integration – 49

Feijten,Peteke(2005)Life eventsand the housingcareer:a retrospectiveanalysisof timedeffects. Delft:
Eburon.

Forrest,Ray& Ade Kearns(1999)Joined-Up Places?SocialCohesionandNeighbourhoodChange,York
PublishingServices.

Forrest,Ray& Ade Kearns(2001)SocialCohesion,SocialCapitalandtheNeighbourhood,UrbanStudies,
38(12):2125-2143.

Fransson,Urban och Lena Magnusson(2000) Områdespreferenseri hyresrätt.SOU 2000:33,bilaga 1
Bruksvärde,förhandlingochhyra – enutvärdering.Betänkandefrån utredningenomallmännyttanoch
bruksvärden.Stockholm:Fritzes.

Fransson,Urban, GunnarRosenqvist& Bengt Turner (2002) Hushållensvärderingar av egenskaperi
bostäderoch bostadsområden.Forskningsrapport/ResearchReport2002:1.Institutetför bostads- och
urbanforskning,Uppsalauniversitet.

FranzénMats& EvaSandstedt(1996)Välfärdsstatochbyggande.Omefterkrigstidensnya stadsmönsteri
Sverige.Lund:Arkiv.

Friedrichs,Jürgen(1996)Contexteffectsof povertyneighborhoodson residents. Keynoteaddressat the
internationalresearchconference’Housing and EuropeanIntegration’ 26-31 August in Helsingør,
Denmark,i Vestergaard,Hedvig(red)Housingin Europe.Hørsholm:StatensByggeforskningsinstitut.

Förhandlingarnai Stortingetnr 437omStortingsmeldingennr 76(1971-72).
Galster,George,DaveE Marcotte,Marv Mandell,Hal Wolman& NancyAugustine(2007)TheImpactof

ParentalHomeownershipon Children’sOutcomesduring Early Adulthood,HousingPolicy Debate
18(4):785-826.

Galster,George,RogerAndersson,Sako Musterd& Timo M. Kauppinen(2008) Doesneighbourhood
incomemix affectearningsof adults?Newevidencefrom Sweden,Journalof UrbanEconomics63(3):
858-870.

Gans,HerbertJ. (1967)“Levittown andAmerica"in LegatesR. T. andF. StoutTheCity Reader. London:
Routledge.

Granovetter,M. (1973)TheStrengthof WeakTies.AmericanJournalof Sociology, 78(6):1360-1380.
Gärling,Tommy och MargaretaFriman(2002)A PsychologicalConceptualizationof ResidentialChoice

andSatisfaction,i J.I.Aragonés,G. FrancescatoochT. Gärling(red.)ResidentialEnvironmentsChoice,
SatisfactionandBehaviour. Greenwood,Westport,CT: Bergin& Garvey.

Hertting, Nils (2003) Samverkanpå spel: rationalitet och frustration i nätverksstyrningoch svensk
stadsdelsförnyelse, Stockholm:Egalité.

HolmqvistEmma(2009)Politik ochplaneringför ett blandatboendeochminskadboendesegregation:ett
mål utanmedel?Uppsala:Departmentof SocialandEconomicGeography,UppsalaUniversity;2009.
Geografiskaregionstudier,79.

Hugosson,Jonas(2007)Boendepreferenser.Institutetför bostads- ochurbanforskning,Uppsalauniversitet.
Inställningnr.33frånKommunalkommitténtill StortingetomStortingsmeldingennr 76(1971-72).
Jacobs,Keith, Jim Kemeny& Tony Manzi (2004) Introduction in Social Constructionismin Housing

Research. Aldershot:Ashgatesid1-13.
Johannesen,Tore (2003)Det umuligeskunst?En analyseav sentralepolitiskemyndighetersforsøkpå å

styrenorskehusholdningersboligøkonomi,medsærligvektpå1970-tallet.Hovedoppgave.Universitetet
i Oslo.

Kearns,A. ochR. Forrest(2000)Socialcohesionandmultilevelurbangovernance,UrbanStudies37(5-6):
995-1017.

Kearns,Ade & RayForrest(2000)Socialcohesionandmultilevelurbangovernance,Urban Studies37(5-
6): 995-1017.

Kemeny,Jim(1995)SwedishSocialRentingin ComparativePerspective,in E.BrunsdonandM. May (red)
SwedishWelfare:policyandprovision. London:SocialPolicyAssociation.

Knox,PaulochStevenPinch(20100)UrbanSocialGeography:An Introduction.Harlow:PrenticeHall.
Legates,RichardT. & FredericStout(1996)TheCity Reader. London:Routledge.
LindénAnna-Lisa & GöranLindberg(1991)ImmigrantHousingpatternsin Sweden,i E. Huttman(red),

Urban housingsegregationof minorities in WesternEuropeand the United States. Durham:Duke
UniversityPressBooks.

LOV 1985-06-14nr 77:Plan- ogbygningslov.
LOV 2008-06-27nr 71:Lov omplanleggingogbyggesaksbehandling(plan- ogbygningsloven).
MagnussonTurner,Lena& Terje Wessel(2012)Upwards,outwardsandwestwards:relocationof ethnic

minority groupsin theOsloregion.Article in progress.
MagnussonTurner,Lena(red.)(2008a)Dendeladestaden. Segregationochetniciteti stadsbygden.Umeå:

BoréaBokförlag(secondedition).



– Boendemiljö, bosättning och integration –50

MagnussonTurner,Lena(2008b)Var bor du bäst för pengarna?En studieav boendepreferenserbland
hyresgästeri Stockholmslän. Institutetför bostads- ochurbanforskning,Uppsalauniversitet.

MagnussonTurner,LenaochKari Stefansen(2012)Boforholdblantlavinntektsfamilier.NotatfrånNOVA.
Magnusson,LenaochTommy Berger(1996)Hyressättningpådeboendesvillkor. Gävle:Meyers.
Mogstad,Magne(2005)Fattigdomi Stor-Osloregionen.StatistiskaSentralbyrå,Rapport2005/11.
Molina, Irene (2010) Nedslag i diskriminering på bostadsmarknaden.Otryckt rapport till

Diskriminringsombudsmannen(DO).Institutetför bostads- ochurbanforskning,Uppsalauniversitet.
Mulder,Clara(2008)Thefamily contextandresidentialchoice:A challengefor newresearch, Population,

SpaceandPlace, 13(4):265-278.
Musterd,Sako,RogerAndersson,GeorgeGalster& Timo Kauppinen(2008) Are immigrants'earnings

influencedby thecharacteristicsof theirneighbours?EnvironmentandPlanningA, 40(4):785-805.
Nordvik,Viggo (2001)Moving CostsandtheDynamicsof HousingDemand,HousingStudies,38(3):519-

523.
Nordvik,Viggo (2010)Bolig ogboforhold,I Sandbæk,MonaogAxel WestPedersen,(red)Barnogunges

levekåri lavinntektsfamilier. Oslo:NOVA, Rapport10/10,ss97-121.
NOU2011:15Romfor alle.Ensosialboligpolitikkfor framtiden.
Ottesen,SiljeGrevle(2007)Fra vandelsattesttil rulleblad: en studie av endringer i bomiljø i

kommunaleleiegårder på Torshov.Masteropp-gave i samfunnsgeografi.Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi.OsloUniversitetet.

Owusu,ThomasY. (1998) To buy or not to buy: determinantsof homeownershipamongGhanaian
immigrantsin Toronto,CanadianGeographer42(1):40–52.

Palander,Camilla (2006) Områdesbaseradpolitik för minskadsegregation:en studie av den svenska
storstadspolitiken. Uppsala:Kulturgeografiskainstitutionen;2006.Geografiskaregionstudier,65.

Person,Gunnar(2001)Grannskapoch lokal offentligheti en senmodernastaden,i I. Elander(red) Den
motsägelsefullastaden.Vardagslivochurbanaregimer. Lund:Studentlitteratur.

Pløger,John(1997)Bylivogmodernitet,mellomnærmiljøogurbanitet.Oslo:NIBRsPLUSS-SERIE.
portal.hud.gov.
Putnam,RobertD. (2000)BowlingAlone: TheCollapseandRevivalof AmericanCommunity. New York:

Simon& Schuster.
Putnam,RobertD. (2007)E PluribusUnum: Diversityand Communityin the Twenty-first Century. The

2006JohanSkyttePrize,ScandinavianPoliticalStudies30(2):137-174.
Quigley, JohnM. (1985) ConsumerChoiceof Dwelling, Neighborhood,and Public Services.Regional

ScienceandUrbanEconomics,15(1):1-23.
Robinson,David (2002)Missing the Target?Discriminationand Exclusionin the Allocation of Social

Housing,i P. Somerville& A. Steele(red) ‘Race’, Housing & Social Exclusion. London: Jessica
KingsleyPublishing.

Robinson,Vaughan(1981)Thedevelopmentof SouthAsiansettlementin Britain andthemythof return,i
C.Peach,V. Robinson& S.Smith(red)EthnicSegregationin Cities.London:CroomHelm.

Schönbeck,Boris (1994) Stad i förvandling: uppbyggnadsepokeroch rivningar i svenskastäder från
industrialismensbörjantill idag. Stockholm:BFR.

Short,John(1996)Theurbanorder:an introductionto cities,culture,andpower. Oxford:Blackwell.
Soja,Edward(2000)Postmetropolis:Critical Studiesof CitiesandRegions. Oxford:BasilBlackwell.
SOU1974:17Solidariskbostadspolitik.
SOU1975:51Bostadsförsörjningochbostadsbidrag.
Stortingsmeldingennr 76(1971-72)– Omboligspørsmål.
Stortingsmeldingennr 12(1981-82)- Omboligpolitikk.
Stortingsmeldingennr 34(1988-89)- Boligpolitikkfor 90-årene.
Stortingsmeldingennr 14(1994-95)- Omlevekårogboforholdi storbyene.
Stortingsmeldingennr 23(2001-2002)- Bedremiljø i byerogtettsteder.
Stortingsmeldingennr 31(2002-2003)- Storbymeldingen.
Stortingsmeldingennr 23(2003-2004)- Omboligpolitikken.
Sundell,Therese(2008)“ Hvit flukt” blant norskebarnefamilieri Oslo?En kvantitativstudie. Masteropp-

gavei samfunnsgeografi.Instituttfor sosiologiogsamfunnsgeografi.OsloUniversitetet.
Søholt, Susanneoch Terje Wessel (2010) Contextualisingethnic residentialsegregationin Norway.

Helsinki:Universityof Helsinki.
Sørvoll,Jardar(2011)Norskboligpolitikki forandring1970-2010.NOVA Report16/11.
Turner Margery A & StephenL. Ross (2002) Discrimination in Metropolitan Housing Markets.

Washington,D.C.:TheUrbanInstitute.
Van Kempen,Ronald & Gideon Bolt (2009) Social cohesion,social mix, and urban policies in the

Netherlands,Journalof HousingandtheBuilt Environment,24(4):457-475.



– Boendemiljö, bosättning och integration – 51

Van Kempen,Ronald& SuleÖzüekren(1998)EthnicSegregationin Cities:New FormsandExplanations
in aDynamicWorld,UrbanStudies,35(10):1631-1656.

VrankenJan,PascaldeDecker& IngevanNieuwenhuyze(2003)Socialinclusion,urbangovernanceand
sustainability:towardsa conceptualframework. Antwerpen:Garant.

Walks,R. Alan& RichardMaaranen(2008).Gentrification,SocialMix, andSocialPolarization:Testingthe
Linkagesin LargeCanadianCities,UrbanGeography, 29:293-326.

Wessel,Terje (1998) Housing and welfare in Norway. Compensationor double deprivation?Norsk
GeografiskTidsskrift, 4: 209- 219.

Wessel,Terje(2009)Doesdiversityin urbanspaceenhanceintergroupcontactandtolerance?Geografiska
Annaler.SeriesB.HumanGeography. 91B(1):5-17.

Wilson,William. J. (1987)TheTruly Disadvantaged.TheInner City, the Underclass,and Public Policy.
Chicago:TheUniversityof ChicagoPress.

www.oslo.no.
Zhang,Junfu(2011)Tipping andresidentialsegregation:a unified Schellingmodel,Journal of Regional

Science,51(1):167-193.


