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Bakgrund och syfte

Bakgrunden till projektet är det senaste decenniets urbanisering och inflyttning till
storstadsregionen parallellt med tilltagande segregation. Processen har skapat ett
mer fragmentiserat stadslanskap med allt påtagligare rumslig åtskillnad och
gränser mellan segregerade respektive icke-segregerade förortsmiljöer. Detta
ställer den fysiska planeringen inför helt nya utmaningar. Syftet med detta projekt
är att undersöka den fysiska omgivningens och den byggda miljöns betydelse i det
segregerade stadslandskapet kopplat till frågor om framtida planering.

Huvudresultat

Projektet visar sig att den segregerade förortens problem inte bara är en fråga om
hur förorten planerats och byggts. Den segregerade förorten är ett konkret
fenomen, som en del av stadsutbyggnaden, men samtidigt är den något vidare,
som hittills inte fångats upp av de gängse tanke- och handlings- modeller, som
ligger till grund för planeringens nuvarande praktik.

Inom detta projekt har utvecklats en ny modell som grund för framtida fysisk
planering som kan fånga upp de mänskliga och sociala värdena i förortsmiljön i
ett helhets- perspektiv. Modellen grundas på tre delar:
• Ett teoretiskt perspektiv på den segregerade förorten som boendemiljö och den

byggda miljöns mänskliga och sociala betydelse, som grund för modellen.
•  En empirisk fallstudie av den byggda miljöns betydelse för dem som bor i en

segregerad förort, där modellen preciserats.
•  En analys av den fysiska planeringens möjligheter och begränsningar att anta

de utmaningar som segregationen ställer och att planera för social hållbarhet.

Steg har redan tagits för att implementera modellen i praktisk urban planering.

Ett teoretiskt perspektiv på förorten

I projektet presenteras ett nytt perspektiv på dynamiken människa - miljö som
visar den fysiska omgivningens sociala dimension. Den fysiska omgivningen har
således en social mening, som rör djupare strukturer i människors liv.
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Omgivningen kan ha både etisk och existentiell betydelse beroende på hur
människor använder sin miljö och vilka värden, som de tillskriver den.

Synen på omgivningen innebär att individen är inplacerad i en speciell kontext,
som en del i sin omgivning. Detta får konsekvenser även för synen på förorten. I
projektet utvecklas ett historiskt teoretiskt förorts- begrepp, som får sin betydelse i
ett specifikt samhälleligt sammanhang. Det är med andra ord inplacerat i ett
speciellt tids- och rums- sammanhang. Perspektivet innebär att en förort är minst
tre samtidigt: Förorten är det planerade, som är gestaltat och byggt i enlighet med
vissa bestämda intentioner. Förorten är samtidigt det, som den som använder den
upplever. Det handlar om tillägnelse och hur mening skapas i relation till
omgivningen. Förorten är också platsen där social dynamik och kraft kan
utvecklas, som kan komma till uttryck i något gemensamt skapat såsom
atmosfären mellan människor och i sociala nätverk.

Segregationens motsägelsefullhet

Resultatet av studien av boendemiljön i en segregerad förort visar att även en
segregerad miljö utvecklats till en hembygd för en del av dem som bor där.
Anmärkningsvärt är att det är den fysiska omgivningen där med sina speciella
kvaliteter som bidrar till dessa upplevelser av identitet och förankring. Det är de
urbana kvaliteterna i den studerade förortsmiljön som är speciellt uppskattade:
mötesplatserna i de offentliga rummen och platserna.

Det viktiga som undersökningen visar är att det finns integrerande mekanismer i
den byggda miljön, som fungerar men som inte syns. Segregationens motkrafterna
finns just i de unika möjligheterna till möten och kontakter som den byggda
miljön förmedlar där. Studien visar vidare att de som upplever ett utanförskap
eller utsatthet är de som särskilt uppskattar dessa möjligheter till konakter.

Men resultaten visar samtidigt att den fysiska omgivningen försvårar för vissa
människor att tillägna sig miljön och uppleva en identitet där. Det verkar vara
svårt att värja sig mot det som arkitekturen förmedlar. Något som också försvårar
tillägnelsen är upplevelser av historiens frånvaro på platsen, att utformningen av
området och arkitekturen inte på något sätt knyter an till det som fanns där
tidigare. I dessa fall blir identitets- och meningsskapandet svårt eller omöjlig.
Omgivningen upplevs som en belastning, som tenderar att tömma vardagen på
mening.

Resultaten visar på segregationens motsägelsefullhet. I den segregerade förorten
finns både de som upplever identitet, förankring och hemkänsla och de som lever i
socialt utanförskap. De lever sida vid sida men utan kontakt sinsemellan. Hoten
mot identiteten, som i vissa fall leder till utanförskap, finns både i relationerna till
närmiljön i området och till det omgivande samhället. De har sin grund både i hur
människor upplever sin omgivning och hur de upplever omvärldens syn på denna.

Mot bakgrund av den gemomförda studien blir det möjligt att precisera en modell
för att ta fram kunskap om förortsmiljöns betydelse, som grund för framtida
planering:
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Kunskaper om förortsmiljöns betydelse måste sökas på två nivåer samtidigt:
med ett inifrån- perspektiv dvs. den mening den har för dem som bor där  och
med ett utifrån- perspektiv dvs. den mening den har för utomstående. Förortens
mening är således en syntes av värden, föreställningar, upplevelser och
erfarenheter, där inifrån- och utifrånperspektivet samverkar.

Konklusion för den fysiska planeringens praktik

Resultatet av detta forskningsprojekt visar att två problemområden står särskilt i
fokus. Det ena handlar om den rumsliga åtskillnaden och gränsproblematiken dvs.
att hantera problem som främlingskap och social åtskillnad i ett alltmer
fragmentiserat förortslandskap runt innerstaden. Det andra är motverka
utanförskap i miljöer där människor inte kan finna en identitet och förankring i sin
omgivning, vilket i sin tur driver processen vidare.

De utmaningar som segregationsproblemen ställer till framtida planering är för det
första att planera för identitet och för det andra att planera för urbanitet. Det första
handlar om att hantera de hot som finns mot identitetsskapandet, som i värsta fall
kan leda till känslor av utanförskap och rotlöshet. Den andra är att hantera ökad
åtskillnad och gränser mellan människor både inom och mellan förorter för att
motverka främlingskap.

Om planeringen ska kunna bidra till detta måste den knytas till verkligheten  och
vardagslivet. Den modell för kunskap om den byggda miljöns betydelse som
tagits fram inom projektet gör det möjligt att få en bättre grund i framtid
planering, där miljöns mänskliga värden och lyhördhet för lokala kvaliteter är
utgångspunkter.


