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Abstract 
Helsingborg is currently (2018) conducting a city rejuvenation project in which it aims 

to densify and rejuvenate as well as increase the social status of the million programme 

neighbourhood Drottninghög. As Paul Stouten points out, neighbourhood rejuvenation 

can be used as a strategy to displace citizens with undesired social and economic status. 

The aim of this essay is to investigate if such hidden intentions are present in the 

rejuvenation of Drottninghög. This will be done through a comparison between what 

was agreed during the civic dialogues and whether that translated to the transformations 

taking place in the area today. Further the essay will investigate the residents of 

Drottninghög’s perception of the area concurs with what is written in the planning 

documents to further highlight potential hidden intentions with the rejuvenation project. 

This will be done through interviews with members of the very successful project called 

Neighbourhood Moms (Stadsdelsmammor) as a key aspect of being a Neighbourhood 

Mom is having an extended social network. The empirical data will primarily be 

analysed through the lens of Wirtén’s argument of power relations between inner city 

areas and outer city areas, as well as Leonie Sandercock’s theory on social planning and 

the concept of neoliberal planning. The essay shows that there is a disconnect between 

the result of the civic dialogues, the neighbourhood moms’ opinion on what the major 

issues of the area is, and what is currently being built in Drottninghög. The findings of 

this essay highlights a need to further investigate the role of civic dialogues in the 

planning process and how they can be better utilised.  

Keywords: Helsingborg, Neoliberal Planning, Social Planning, Civic Dialogues, Power 

relations. 

Nyckelord: Helsingborg, Neoliberal Planering, Social Planering, Medborgardialoger, 

Maktrelationer. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  
I sin stadsplan för 2017 skriver Helsingborg stad att man vill växa resurseffektivt genom 

att förtäta (Helsingborgs stadsplan, 2017. Del 3.2.1.) Man menar att förtätning har flera 

fördelar socialt, ekologiskt och ekonomiskt, bland annat eftersom man sparar värdefull 

jordbruks- och åkermark; man skapar större underlag för service, handel, kultur, och 

nöje; man får färre, kortare och mer hållbara resor; man effektiviserar 

energiförbrukningen; samt eftersom man genom en tätare och mer beblandad 

bebyggelse ökar möjligheten till möten och minskar segregation. (Helsingborgs 

Stadsplan, 2017. Del. 1.3.1.) 

En av Helsingborgs stad kanske mest ambitiösa förtätning- och förnyelseprojekt kallas 

för DrottningH och innebär en förtätning och förnyelse av det gamla 

miljonprogramsområdet Drottninghög i stadens östra del. Områdets karaktär planeras 

att förändras till en kvartersstad och dess centrum vill man ska utgöra centrumet för inte 

bara Drottninghög men också området Fredriksdal som ligger bredvid och saknar 

centrum.  

Men stadsförnyelse kommer inte utan sina problem. Tidigare forskning har belyst de 

sociala problemen med att göra stora investeringar i infrastruktur och fastigheter i 

områden med låg socioekonomisk status. På ett generellt plan belyser Mike Raco detta 

(Tasan-kok & Baeten, 2012) då han menar att målet med en neoliberal planering är att 

skapa färre välfärdsberoende invånare och istället skapa fler ansvarstagande 

entreprenörer genom att etablera nya urbana kulturer och urbana rum som inspirerar till 

höga målsättningar. Alltså kommer antingen den befintliga befolkningen inspireras av 

sin nybyggda omgivning till att bli mer ambitiösa eller som kommer den ersättas av en 

mer ambitiös befolkning.  
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Paul Stouten (2017) visar även han på hur stadsförnyelse i kombination med 

gentrifiering kan användas som strategi av staden för att ersätta en oönskad befolkning 

med en mer köpstark och önskvärd sådan. Problemet med stadsförnyelse är således att 

det kan leda till tvångsförflyttningar och på så sätt driva ut en befolkning för att den inte 

stämmer överens med den bild som staden vill projicera på den internationella 

tävlingsmarken städer emellan.  

Här spelar medborgardialogen en viktig demokratisk roll eftersom den ger invånarna en 

röst i planeringsarbetet och kan på så sätt belysa problem eller orosmoment. Man är 

medveten om detta i Helsingborg och har dedikerat ett helt avsnitt i planprogrammet 

över DrottningH till just dialog och samverkan. Men med bakgrund i Raco och Stoutens 

forskning kan man fråga sig ifall det finns dolda intentioner och maktutövningar som 

inte visar sig i plandokumenten. Hur tar man fasta på sådana dolda intentioner? I 

Helsingborg har projektet Stadsdelsmammor ansetts väldigt lyckat och har inspirerat 

fler städer att utföra liknande projekt. Stadsdelsmammans roll som brobyggare mellan 

samhället och personer som står utanför samhället kombinerat med det faktum att en av 

förutsättningarna för att bli stadsdelsmamma är att man har ett brett kontaktnätverk 

innebär att de kan sitta på information som inte sträcker sig utanför området eller som 

annars är dold.   

1.2 Syfte & Frågeställning 
Uppsatsens har till syfte att undersöka de sociala konsekvenserna av 

förtätningsprojektet DrottningH i Helsingborg och hur deltagandeprocessen fungerat i 

samma projekt. Detta för att belysa deltagandets demokratiska funktion i 

planeringsprocessen och huruvida deltagandet gjort avtryck när arbetet väl är igång. 

Vidare undersöker uppsatsen mer eller mindre dolda maktrelationer genom att analysera 

med vilka intentioner området förtätas.  
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Detta möjliggörs genom följande frågeställningar: 

Vad var resultatet av medborgardialogerna och hur implementerades det i planerna för 

DrottningH? 

Med vilka intentioner förtätas Drottninghög? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas geografiskt till de planer som finns kring förtätningen av området 

Drottninghög. Det kommer ske statistik jämförelse mellan Drottninghög och 

Helsingborg som stort, samt en jämförelse med områdena Dalhem och Fredriksdal som 

ligger i direkt anslutning till Drottninghög och ingår i projektet DrottningH. Däremot 

kommer uppsatsen främst avgränsas rent analytiskt till Drottninghög. 

Uppsatsen begränsas också rent tidsmässigt eftersom DrottningH som projekt pågår 

samtidigt som uppsatsen skrivs. Därför kommer bara de skeenden samt planer som 

involverar DrottningH fram till den 15:e Maj att analyseras.  

1.4 Disposition  
Uppsatsen kommer presenteras enligt följande: först ett bakgrundsavsnitt som ger en 

överblick över områdena som DrottningH berör likaså vad projektet DrottningH innebär 

och hur man arbetat med medborgardialoger. Avsnittet avslutas med en presentation av 

projektet Stadsdelsmammor samt definitionen av diverse begrepp som kommer 

användas. I nästa avsnitt presenteras den teoretiska referensram inom vilket uppsatsens 

empiri kommer analyseras. Efter det presenteras metod-avsnittet som detaljerar hur 

empirin samlats in. Slutligen presenteras analysen av empirin under fyra rubriker som 

belyser de största sociala konsekvenserna med projektet DrottningH och därmed också 

svar på uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en slutsats och en 

diskussion kring vidare forskning.  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt kommer jag först presentera de områden som mer eller mindre berörs av 

projektet DrottningH. Först kommer en omfattande beskrivning av Drottninghög som är 

fokusområde vilket följs av kortare beskrivningar av de angränsande områdena Dalhem 

och Fredriksdal vilket sätter Drottninghög i en socioekonomisk kontext. Siffrorna är 

tagna från Helsingborgs stads statistikdatabas. Efter det presenteras projektet 

DrottningH med fokus på medborgardialogerna och en beskrivning av vad 

Stadsdelsmammor är. Avsnittet avslutas med begreppsdefinitioner av bland annat makt, 

gentrifiering och neoliberal planering.  

2.1. Områdena 

2.1.1. Drottninghög 
Namnet Drottninghög 

syftar förmodligen på den 

gravhög som anlades här 

under bronsåldern. 

Området tillhörde, 

tillsammans med Dalhem 

och Fredriksdal, Filborna 

by som i början av 1900-

talet hade ca. sexhundra 

invånare. 

Drottninghögsområdet 

användes först och främst 

som betesmark för djuren 

och inte för än i början av 

1800-talet började man 

odla på marken. Kring 

Helsingborg fanns förr ett 

!7

Drottninghög i relation till Helsingborgs Centralstation (gul 

punkt) (Helsingborgs stad, 2012. s. 7)
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antal större fruktodlingar och en av de största var Drottninghögsgårdens som på 1940-

talet upptog fjorton hektar. Man odlade bland annat plommon, päron och jordgubbar 

men framför allt odlade man äpplen. En del av dessa träd har bevarats och står i 

Drottninghög ännu idag (Planprogram för Drottninghög, 2012. s. 12). 

Det som idag är bostadsområdet Drottninghög byggdes under miljonåren  mellan 1966 1

och 1969. Helsingborgshem byggde totalt 1114 lägenheter vilket innebar att projektet 

var stadens dittills största bostadsprojekt. Området bestod av likformiga lamellhus i 

prefabricerade betongelement i tre våningar samt tre u-formade fyrvåningshus. 

Drottninghögs centrum bestod av två små lokala torg med omkringliggande butiker i 

sann funktionalistisk anda (Planprogram för Drottninghög, 2012. s. 13).  

De 52 flerfamiljshus som utgör Drottninghög ligger i tre kvarter som binds ihop av 

lokalgator. I öst ligger området Blåkulla, i norr området Rökulla, och i väst ligger 

Grönkulla. Kvarteren är planerade efter samma mönster där husen ligger parallellt med 

varandra kring en gemensam lokalgata till vilket man tar sig in i byggnaderna eller 

vidare till parkeringarna eller till de lokalgator som binder samman komplexen. 

I tidningen Helsingborgs Dagblad publicerades den 24:e Mars 2018 en artikel där 

polisen pekar ut Drottninghög, Fredriksdal och Dalhem som särskilda problemområden 

vad gäller brott, särskilt av unga förövare (Lorentsson, 2018). Både den 6:e och 11:e 

Mars 2018 rapporteras två knivattacker i Drottninghög, varav en skedde utanför en 

välbesökt matbutik (Dujmovic och Lorentsson, 2018). 

Den 31:e December 2016 bodde 2940 personer i Drottninghög (se bilaga 1) och 

förvärvsarbetandes medelinkomst låg på 279 900 kr/år för män och 235 700 kr/år för 

kvinnor vilket kan jämföras med Helsingborgs förvärvsmedelinkomst som låg på 410 

700 kr/år för män och 319 800 kr/år för kvinnor (se bilaga 2). Vidare fick  2016 17,3% 

 Miljonåren är åren 1965 till 1975 då man genom en landsomfattande politisk målsättning sökte 1

bygga en miljon nya bostäder, även mer känt som miljonprogrammet (Thomasson, 2005, s. 14)
!8
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av befolkningen mellan 20-64 år i Drottninghög försörjningsstöd medan siffran för hela 

Helsingborg låg på 5,5% (se bilaga 4) Ohälsotalen i Drottninghög låg 2017 på 42 dagar 

per person jämfört med medelohälsotalet i Helsingborg som samma år låg på 28 dagar 

per person (se bilaga 3).  

2.1.2. Dalhem & Fredriksdal 
Dalhem angränsar till nordöst om Drottninghög och byggdes mellan 1971 till 1974. 

Området består av olika boendeformer eftersom man ville locka människor av olika 

ekonomisk status. I den norra och sydvästra delen av området ligger en mängd villor 

och radhus i det som kallas för Brohult. Längs Annerovägen och Dalhemsvägen ligger 

däremot den största andelen bostäder med 1618 hyresrätter som ägs av 

Helsingborgshem. Med 

sina totalt 2310 bostäder 

är Dalhem Helsingborgs 

största 

miljonprogramsområde 

(Thomasson, 2005).  

2016 bodde totalt 5678 

personer (bilaga 1) i 

Dalhem och förvärvs-

medelinkomsten för 

män var 2015 327 700 

kr/år och för kvinnor 

276 200 kr/år vilket låg 

under stadssnittet 

(bilaga 2). 

Procentantalet av 

befolkningen med 

försörjningsstöd låg 

!9

Fredriksdal och Dalhem i relation till Drottninghög. 

(Helsingborgs stad, 2012, s. 9)
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2016 på 7,6% vilket är nära Helsingborgs stads procentantal på 5,5 (se bilaga 4). 

Ohälsotalet 2017 låg på 46 dagar per person (bilaga 3). 

Området som idag är bostadsområdet Fredriksdal var obebyggt fram till att man år 1962 

byggde det svampformade vattentornet som idag präglar områdets karaktär. Norr om 

vattentornet började man 1964 bygga det nya bostadsområdet som 1972 stod klart med 

cirka 2000 bostäder. År 2000 utökade man området söderut med cirka 360 lägenheter 

(Ranby 2005) 

2016 bodde totalt 5231 personer i Fredriksdal (se bilag 1) och förvärvsmedelinkomsten 

2015 var för män 302 200 kr/år och för kvinnor 264 100 kr/år vilket innebär att även 

Fredriksdal här lägre förvärvsmedelinkomst än stadssnittet (bilaga 2).Vad gäller 

försörjningsstöd hade 16,2% av Fredriksdals befolkning det, 10,7 procentenheter fler än 

Helsingborgs stad (bilaga 4). Ohälsotalet låg 2017 på 35 dagar per person vilket är lägst 

av de tre områdena men högre än Helsingborgs medel samma år på 28 dagar per person 

(bilaga 3).  

2.2. DrottningH 
I November 2011 beslutades det i Helsingborgs kommunfullmäktige att 

stadsbyggnadsnämnden tillsammans med AB Helsingborgshem ska genomföra 

stadsförnyelseprojektet DrottningH. I planprogrammet över DrottningH beskrivs 

projektet som ett stadsutvecklingsprojekt med ett genomgripande arbete för att på olika 

vis lyfta områdets status samt förändra människors medvetande och syn på området. 

Man betonar att ohälsotalen och arbetslösheten ska minska, att utbildnings- och 

inkomstnivåer ska förbättras, och att Drottninghög statistiskt ska reflektera övriga 

Helsingborg. Viktigt för projektet DrottningH är att skapa förutsättningar för en hållbar 

stadsutveckling genom att lyfta fram och ”förädla” områdets befintliga kvaliteter 

(Helsingborgs stad, 2012, s. 6). För att ta fasta på dessa kvaliteter lägger man stor vikt i 

medborgardialogerna som en metod för att utnyttja lokal kunskap om området. Men 

man menar också att genom att ha en aktiv dialog med medborgarna och på så sätt 
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involvera dem i förändringsarbetet tror man att områdets självbild kommer förstärkas 

och så i längden även områdets status höjas till en attraktiv del av staden (Helsingborgs 

stad, 2012, s. 28). 

Det anordnades fyra olika former av medborgardialoger mellan åren 2010 och 2012.  

Hösten 2010 (Helsingborgs stad 2012, s. 29) anordnades en dialog med 

Drottninghögsborna för att notera önskemål. Högt på listan stod önskan om ett 

samlingshus för alla åldrar, resultatet av vilket blev Idé A i Drottninghög biblioteks 

lokaler. Målet från Helsingborgs stads sida var att genom Idé A lyfta fram Drottninghög 

genom att ta vara på den kreativitet och det engagemang som finns i området. Hos Idé A 

kan man bland annat delta i olika evenemang, gå på kurser eller öppna aktiviteter, låna 

cyklar eller böcker (Helsingborgs stad 2014).  

Det andra projektet pågick under höstterminen 2011 på Drottninghögsskolan med 

beteckningen Arkitekter i Skolan (AIS). Projektet gick ut på att ge eleverna ökad 

förståelse för sin närmiljö (Helsingborgs stad, 2012, s. 30) och betona hur viktiga de 

och deras familjer var för områdets utveckling. Eleverna fick beskriva hur de upplevde 

sin närmiljö genom tre övningar: Min väg till skolan; vårt Drottninghög; och 

Önskekartan som delades in i tre teman - Sport/lek, Hålan, och Centrum. Eleverna 

presenterade en positiv bild av området och lyfte bland annat områdets grönska och 

lättillgänglighet. ”Bibblan” och ”Multiteket” utgjorde viktiga institutioner för eleverna. 

Det fanns en önskan om större lägenheter och andra upplåtelseformer. I anslutning till 

Hålan önskade eleverna en Skatepark som skulle agera som ett dragplåster för 

skateboard-intresserade i hela staden. Centrum ville man skulle agera mötesplats för en 

mängd olika intressen men också som en plats för lokal konst att locka utomboende till 

området.  

Som en utveckling av projektet AIS kom konceptet Mina Kvarter till Drottninghög. 

Mina Kvarter skapades av Svensk Byggtjänst våren 2011 och låter ungdomar spontant 

visualisera sina idéer genom spelet Minecraft (Svensk Byggtjänst). Syftet med Mina 
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Kvarter var att öka dialogen med ungdomar och ge Helsingborgshem, planarkitekten 

och detaljplanen inspel för området (Helsingborgs stad, 2015a). Ytterligare en 

utveckling av projektet Mina Kvarter var Dialogmodell 3.0 vilket utformades för att 

utföra följande: Involvera ungdomar i stadsutvecklingen; samla in, visualisera och 

förmedla förväntningar och drömmar för Drottninghög; förmedla visioner för 

Drottninghög; bidra till kunskapsbyggnad; och fungera som samverkans- och dialogstöd 

för de olika delprojekten (Helsingborgs stad, 2016). Några av aktiviteterna som Dialog 

3.0 innebar var planpromenader inom planområdet, en informationsresa till Ullared, och 

en geocach på området (Helsingborgs stad, 2015b).  

Slutligen arrangerades våren 2012 ett öppet hus i Drottninghögskolans aula med syftet 

att samtala kring gemensamma miljöer på Drottninghög. Under de två dagar som 

Mötesplats Drottninghög pågick deltog cirka 150 personer och sammanfattningsvis kom 

man fram till följande: IdeA behöver större lokaler; centrum behöver mer varierat liv 

under alla tider på dygnet. På kvällarna upplevs centrum kallt och domineras av 

alkoholrelaterade aktiviteter. Under dagarna önskar man någon slags av Bazaar på torget 

och man vill gärna se en mötesplats för unga och gamla som kan bryta ned barriärer 

mellan de två. Närheten mellan husen skapar närhet och gemenskap men utrymmena 

mellan upplevs trista och gråa förutom grönområdena som används flitigt av unga men 

är svåra att nå bland äldre. Gångtunnlarna upplevs otrygga under nattetid och 

parkeringsplatserna är ödemarker. Grönytor med arrangerade mötesplatser används inte 

utan istället vill man se fler och mindre parker med variation. Maxibadet föreslås 

byggas ut för att locka folk utanför området samt ett café med anslutande aktiviteter 

som drivs av ungdomar föreslås (Helsingborgs stad 2012, s. 36-39). 
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a) Planförslag DrottningH: Öppna (Helsingborgs stad 2012, s. 44)

b) Planförslag DrottningH: Koppla (ibid, 2012. s. 50)
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2.3. Stadsdelsmammorna 
Under våren 2014 startades projektet Stadsdelsmammor i området Planteringen i 

Helsingborg och var således det första projektet av sådant slag i Helsingborg och i 

Sverige. Projektet är inspirerat av det omfattande danska projektet Bydels Mødre som i 

sin tur tagit inspiration från projektet Stadtteilmütter Berlin-Neukölln i Berlin. Syftet är 

att utveckla och aktivera kvinnors egna resurser till nytta för dem själva, deras familjer 

och samhället (PlantEra PlantÄra 2016). Men stadsdelsmammorna ska också fungera 

som brobyggare och bryta isoleringen för de som inte känner sig delaktiga i samhället. 

Målet är att nå ut till 1500 unika tredjelandsmedborgare  (intervju, 2018). 2

Man valde att starta projektet på området Planteringen eftersom det enligt Kerstin 

Stöckl, integrationshandläggare i Helsingborgs stad, var ett utsatt område med stor 

arbetslöshet och höga ohälsotal (Stöckl, intervju, 2018). Projektet ansågs lyckat och 

som andra etapp lanserades stadsdelsmammorna på området Drottninghög mot samma 

bakgrund: området var utsatt, hade hög arbetslöshet och höga ohälsotal. Förutsättningen 

 Tredjelandsmedborgare är personer som är nyanlända eller personer som kanske bott i Sverige 2

i tio år men som ännu inte är svenska medborgare eller EU-medborgare (Stöckl, intervju, 2018)
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för att man ska få lov att bli stadsdelsmamma är att man bor på området eller känner till 

området väl genom ett brett nätverk där. Tolv kvinnor anmälde sig, både med svensk 

och utländsk bakgrund och dessa fick utöver Helsingborgs stads obligatoriska 

utbildning inom samhällsinformation, hälsa, säkerhet i hemmet och miljön, själva önska 

innehållet i utbildningen. På Drottninghög pekade man särskilt ut ungdomsbrottslighet 

som det största problemet och fick därför kontakt med en polis som utredde just 

ungdomsbrottslighet. När kvinnorna genomgått utbildningen diplomerades de i rådhuset 

i Helsingborg. Efter det är det upp till kvinnorna själva att bestämma hur de ska hjälpa 

till i området. Bland annat har man ordnat en kaféverksamhet i Hyresgästföreningens 

lokaler en gång i veckan där man kan komma och prata med stadsdelsmammorna eller 

få hjälp med blanketter eller liknande (intervju, 2018) 

Projektet finansieras till 75% av medel från EU:s Asyl-, migrations-, och 

integrationsfond och resterande 25% finansieras av Helsingborgs stad (Zangana 2017)  I 

mars 2018 hade projektet även etablerat sig i områdena Närlunda, Fredriksdal och 

Dalhem; 25 stadsdelsmammor hade utbildats och lika många är under utbildning. Målet 

är att ha utbildat 60 stadsdelsmammor vid projektets slut 2020. (Törnqvist, 2018).  

2.4. Begreppsdefinitioner 
Uppsatsen kommer behandla maktförhållanden mellan både individer men också mellan 

individer och organisationer. Det är två väldigt olika maktförhållanden och kräver 

således en definition av de båda för att särskilja dem. Hannah Arendt skrev på slutet av 

1960-talet sin bok Om Våld och behandlade just våld. I boken beklagar hon sig över hur 

man inom den politiska vetenskapen gladeligen använder begrepp som makt, auktoritet, 

våld etc. som om de vore synonymer. Detta är fel, menar Arendt, och således kommer 

även jag använda mig av hennes definitioner på begrepp som behandlas i denna uppsats.  

Makt beskriver Arendt som något som aldrig tillhör en individ men är istället något som 

tillhör en grupp. En person kan endast inneha makt i det att hen fått ett antal enskilda 

personers bemyndigande att handla å deras vägnar. Personens makt ligger i det att 
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gruppen hen tillhör innehar makt (Arendt & Hallén, 2008. s. 45). När jag i denna 

uppsats skriver om makt gör jag det i form av makten från grupper.  

Auktoritet menar Arendt är det begrepp som missbrukas oftast. Auktoritet kan betecknas 

som personlig till exempel i förhållandet mellan förälder och barn eller mellan lärare 

och elev. Men det kan också tillhöra ett ämbete. Det viktigaste är att auktoriteten 

kännetecknas av det okritiska erkännandet bland de som anser sig förpliktade att 

underkasta sig den. Auktoritetens farligaste fiende är föraktet eftersom auktoriteten 

kräver respekt för att upprätthållas (Arendt & Hallén, 2008. s. 46).  

Vidare bör också begreppet gentrifiering definieras eftersom det som begrepp har blivit 

mer diffust och brett sedan det myntades. Ruth Glass originella definition innebar att en 

arbetarklass tvångsförflyttades av en medel- och övre klass som köpte upp deras 

billigare bostäder och renoverade dem så att levnadskostnaden höjdes. När processen 

väl börjat dröjde det inte länge innan hela arbetarklassen borttryckts och områdets 

sociala karaktär helt förändrats (Glass, 2010. s. 7).  

Precis som Harding och Blokland (2014) menar så har Glass definition breddats och 

tunnats ut till att behandla alla former av stadsförnyelse och stadsuppgradering. Därför 

väljer jag, att precis som dem definiera gentrifiering enligt Glass originella betydelse 

som de processer av urban förändring som resulterar i tvångsförflyttning. 

Slutligen definieras neo-liberalism i denna uppsats som en doktrin som argumenterar för 

självreglerade marknader fri från politisk och social intervention (Gregory & Johnston, 

2009. s. 497). Neoliberalism har haft stor påverkan på urban planering i det att den 

ändrat sinnesställningen kring vad en stad är: en arena för global konkurrens. Detta 

menar Guy Baeten gör att planerare skiftar fokus från ”god planering” till ”god 

världsrankning” baserat på livskvalité, affärsklimat, miljövänlighet och så vidare. Vidare 

blir den neo-liberala planerarens jobb inte främst att förse staden med bostäder, 

transportmöjligheter eller säkerhet. Utan istället blir den neo-liberala planerarens 

uppgift att förse staden med ett gott ramverk inom vilket investerare kan bygga bostäder 
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och transportmöjligheter, och det är upp till den driftige medborgare att utnyttja de 

möjligheter som ramverket erbjuder. Fattigdom och hemlöshet ses vara personliga 

misslyckanden snarare än stadens misslyckande (Baeten, 2012, s. 25). 
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3. Teoretisk Referensram 

I detta avsnitt kommer jag presentera de teorier utifrån vilka jag kommer analysera min 

empiri. Först kommer John C. Scotts teori om varför välmenande planer för mänskligt 

välmående misslyckas att presenteras. Efter det sammanfattas Leonie Sandercocks 

artikel som behandlar huruvida det finns urbana engagemang som rör problem som 

demokrati, makt, social och miljömässig rättvisa sammanfattas. Vidare kommer jag 

diskutera Per Wirténs bok Där jag kommer från i vilken han hävdar att innerstaden har 

tolkningsföreträde gentemot förorten. Wirtén driver en intressant tes och uppsatsen 

väljer applicera den för att undersöka om det finns någon sanning i det. Med bakgrund i 

att det är i innerstaden som makten i staden är koncentrerad kommer ett antal teorier 

presenteras i hur en önskad stadskultur produceras i neoliberal kontext. Guy Baeten 

(2012) har bland annat påvisat att man i Malmö normaliserat en neoliberal planering för 

att öka sina status i den globala tävlingen mellan städer, därför väljer denna uppsats att 

analysera empirin utifrån att Helsingborg också strävar efter samma mål. 

I slutet av teori-avsnittet kommer en teorikonklusion i vilket en sammanfattning av de 

teoretiska begrepp som uppsatsen kommer användas samlas. Uppsatsens huvudsakliga 

teoretiska fokus kommer ligga på Sandercocks teori om social planering och de teorier 

kopplade till neoliberal planering. 

3.1. Hur misslyckas välvillig planering? 
John C. Scott satte ut att från början skriva om något helt annat innan han producerade 

det som skulle komma bli boken Seeing Like a State (1998). Gradvis började han mer 

intressera sig för statens makt gentemot människan och blev förbryllad över hur 

storskaliga planer som utformats för att öka människan välmående så katastrofalt 

misslyckats och istället förstört de liv som de ämnat att förbättra. Scott identifierade 

fyra faktorer som tillsamman bidrar till katastrofala misslyckande:  

1. Den första faktorn innebär en administrativ ordning av natur och samhälle. Detta 

innebar i praktiken grova förenklingar av natur och samhälle. Jordbruk är en radikal 
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förenkling av flora för att passa människans mål. Samhället förenklades och 

standardiserades för att lättare administrera och läsa det.  

2. Den andra faktorn är anammandet av den högmoderna ideologin vilket Scott 

beskriver som en stark och slagkraftig version av förtroendet för vetenskap och 

tekniska framsteg; produktionsförbättringar; ett växande behov av att tillfredsställa 

mänskliga behov bemästrandes av natur och så även mänsklig natur; och framför 

allt menar Scott, en rationell formgivning av social order med en vetenskaplig 

förståelse av naturens lagar.  

3. Den tredje faktorn innebär en auktoritär stat som är villig och har de medel som 

krävs att förverkliga dessa högmoderna ideal i kombination med en administrering 

av naturen och samhället. Scott menar att auktoritära stater växer fram som bäst 

under krigstider, revolutioner, depressioner, eller under tider då man kämpar för sin 

frihet. Det är under tider som dessa som det växer fram en elit som har 

revolutionära planer för sitt folk.  

4. Slutligen har vi den fjärde faktorn som ligger nära den tredje: ett slaget 

civilsamhälle som saknar kapacitet att göra motstånd. Krig, revolutioner och 

ekonomisk kollaps försvagar ofta civilsamhället radikalt samtidigt som det gör det 

mer receptivt till nya fördelningar.  

Sammanfattningsvis så menar Scott att ett läsbart samhälle ger upphov till storskaligt 

socialt omskapande; den högmoderna ideologin skapar ett begär; den auktoritära staten 

skapar den bestämdhet som krävs för att ge efter till detta begär; och ett svagt 

civilsamhälle utgör en jämn grund att experimentera på. 
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3.2. Social planering som framtidens planering.  
I sin artikel från 2002 ställer sig Leonie Sandercock frågan om det är möjligt att stödja 

idén om planering som ett utopiskt socialt projekt efter de många misslyckade 

planeringsmisstagen under 1900-talet som gjordes med de allra bästa av intentioner. 

Ponera att man svarar ja; hur undviker man då att upprepa de misstag som berodde på 

högmodernismens hybris och istället aktivt främjar urban mångfald och 

anpassningsförmåga? Sandercock menar att detta görs genom en ny sorts planering som 

har ett mer emotionellt rikt språk och andra sociala representationer, en sort dialektiskt 

planeringsföreställning som antyder en dynamisk snarare än statisk balans. Detta 

kommer ta sig i uttryck i form av tre huvudområden: 

Organiseringen av hopp - detta innebär skapandet av ett förtroende mellan parter som 

kräver öppenhet och kommunikativ skicklighet från båda sidor.  

Förhandlandet av rädsla - när offentliga rum uppfattas som för farliga för att vistas i 

förgörs principen om öppenhet och civilsamhälle. Därför måste urbana rädslor 

kommuniceras och förhandlas istället för att sopas under mattan som icke diskuterbara 

eller genom urbana befästningar. Detta menar Sandercock är särskilt viktigt eftersom 

här kan ske djupa sociala förändringar genom offentligt lärande vilka innebär 

permanenta skiften i värdering och institutioner.  

Medlandet av minnen - Alla områden har historia, den kumulativa processen av vilken 

ger området en lokal identitet. En del av samhällsskapandet, menar Sandercock, är att 

åberopa denna historia och de minnen som skapas i området. Här är det också viktigt, 

påpekar hon, att inte anta att det endast finns ett kollektivt minne utan snarare lager av 

motstridande minnen och historia som gjort osynliga av den kulturellt dominerande 

gruppen.  
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3.3. Kampen mot förorten.  
Per Wirtén ville med sin bok från 2015 rubba centrums maktmonopol över 

stadspolitiken, och trassla till spindelvävens givna mönster (2015, s. 329). Wirtén växte 

upp i en radhuslänga i Huddinge och menar att förorten är den enda plats han känt sig 

hemma på och att hans hem varken är stad eller landsbygd utan endast ”ett sätt att bo 

på”; ett slags ingenmansland. Detta beror på, menar Wirtén, att innerstaden sitter på ett 

maktmonopol och att innerstaden är den geografiska plats där pengar, makt och status 

koncentrerats. Detta är skadligt för en rättvis och hållbar stadsutveckling enligt Wirtén. 

Han menar att innerstaden vill utöka sin makt genom något som han kallar för 

stenstadsdoktrinen vilket han sammanfattat i ett manifest på sju punkter:  

1. Staden ska byggas i slutna kvarter med låsta portar och fredade gårdar. De ska helt 

bilda ett rutnätsmönster med raka gator. Husen ska ligga direkt vid gatan med 

trottoar och fickparkerade bilar. På bottenplanet ska det alltid ligga butiker.  

2. Trafikseparering är ett sabotage som ska avskaffas. Bilar, cyklar och fotgängare ska 

i stället samlas på samma utrymmen. Biltrafiken ska tillbaka in där den tidigare 

hindrats. Separata gång- och cykelstråk skapar sterila miljöer. Barn känner sig 

tryggare omgivna av biltrafik.  

3. Grönskan måste friseras och bör minimeras. Naturparker är obehagliga platser som 

därför bäst omvandlas till piffiga stadsparker med planteringar i stället för 

vildvuxna tallar och blåbärsris. Staden ska uteslutande planeras för människor, 

aldrig för djur. Grönskan kan i stället garanteras genom att man planterar krypväxter 

på taken. Då behöver ingen bli rädd för rufsiga sumpmarker, snigelspår och 

omkringströvande rådjur. Glöm inte att varje buske kan gömma en våldsman.  

4. Olika stadsdelar kan inte bindas samman av parker eller gångstråk, bara av 

trafikerade gator med butiker. Träd definieras som barriärer.  

5. Det är viktigt att återupprätta tydligt markerade gränser mellan privata och 

offentliga platser. Allmänningarnas mer oklara status är skadliga. De har blivit ett 

slags döda mellanrum.  

6. Torget som samlande och identitetsksspande plats för kommers, politik och service 

betraktas med misstänksamhet. Stenstadens hjärta är inte torgen, utan gatorna.  
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7. Staden ska utmärkas av mötesplatser. Men vid närmare granskning utgörs dessa 

nästan utan undantag av kommersiella lokaler: caféer, butiker, restauranger och 

biografer. Mötesplatserna anses skapa trygghet genom social kontroll. 

Wirtén menar att detta inte bara är en estetisk tillbakarullning som kommer resultera i 

pastischliknande variationer på 1800-talets stenstäder, utan det är också ett politiskt 

värderingsskifte  till en stad som Wirtén hävdar är mindre demokratiskt byggd än de 

områden som byggdes under miljonåren.  

Jag håller inte med om mycket som Per skriver i sin bok, till exempel romantiserar han 

bilstaden där bilen ska fungera som primär transportmotor och likaså romantiserar han 

Urban Sprawl bakom slagord som natur för alla. Istället tror jag att det finns ett värde att 

diskutera just innerstadens makt gentemot ytterområden i frågor om gestaltningen av 

ytterområden. Finns det en förvrängd bild om hur ytterområden fungerar som 

producerats av innerstaden och sedan spridits genom media? Detta är denna diskussion 

jag tar med mig från Per Wirténs bok och inte hans värderingar om vad som utgör en 

god stad.  

3.4. Strategier för att skapa önskad stadskultur. 
Om det producerats en förvrängd bild av ytterområden är en sak men finns det en lika 

förvrängd bild av ytterområden bland de som faktiskt har auktoriteten att förändra den? 

Mike Raco behandlar den så kallad neoliberala planeringen i sitt kapitel Neoliberal 

Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction (Raco, 

2012) och menar att den neoliberala planeringens mål är att skapa färre 

välfärdsberoende invånare och istället skapa fler ansvarstagande entreprenörer genom 

att etablera nya urbana kulturer och urbana rum som inspirerar till höga målsättningar. 

Raco analyserade urbana policies i Storbritannien och noterade att dessa var baserade på 

premissen att självförtroende och självkänsla, vars definitioner förenklats, påverkas 

både positivt och negativt av det samhälle som omger individen. Denna policy, menar 

Raco, har grava påverkningar på den urbana karaktären och formen av städer. Rum som 
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skapades med höga målsättningar och de gentrifierade bosättningar och privatiserade 

urbana landskap som följer med dessa, prisades för deras avgörande roll i att förändra 

de kulturella målsättningarna för urbana invånare. Det sades att invånare som kunde 

visualisera vad de inte hade skulle genom detta bli motiverade att bli entreprenörer och 

aktivt sträva efter självförbättring. Detta, menar Raco, rättfärdigade mobiliseringen av 

fastighets-ledd utveckling för att förnya städer; det ger en politisk och kulturell 

rationalitet att förändra den fysiska miljön; det skiftar ansvaret från staten och 

arbetsgivare till individuella invånare; och det underlättar genomförandet av urbana 

strategier som tillgodoser en aktiv arbetarklass behov samt ämnar minska socio-

ekonomisk mångfald inom staden. Vidare hävdar Raco att en sådan tilltro på urban 

omstrukturering även kan bli ett alibi för inaktion och ett sätt att skifta fokus iväg från 

mer påtagliga ingripande så som utbildningsprogram, jobbskapande aktiviteter, och 

skapandet av allmännyttiga bostäder. Fokus läggs istället på kulturell förändring som 

den primära funktionen genom vilket förbättring sker. Det är särskilt ineffektivt i att 

hantera långtidsarbetslöshet inom urbana arbetsmarknader. Individer med arbeten som 

inte klassas som kreativa ses som en svaghet och ett problem snarare än något som kan 

hyllas. Detta har skett eftersom städer och platser strävar efter att överträffa varandra i 

strävan efter ekonomiska övertag. Följden av detta blir att det inte erkänns att en 

föränderlig arbetsmarknad påverkar lågutbildade arbetare samt att det inte finns någon 

vilja att uppmuntra program som stödjer deras anställning och karriärsutveckling.  

Raco identifierade att neoliberal planering skapade gentrifierade bosättningar och 

således bör vi reda ut hur de påverkar sin omgivning. Gentrifiering definieras i denna 

uppsatsen som de processer av urban förändring som resulterar i tvångsförflyttning, 

eller berövandet av fattigares rätt till sitt boende; platser och rum som de har legitima 

sociala och historiska anspråk på ( Lees, Slater & Wyly, 2010. s. 317).  

Det finns historiskt sett två primära förklaringar för varför gentrifiering sker. Den första 

är den så kallade konsumtionsbaserade förklaringen som enligt många grundades av 

David Ley under 1970-talet (men enligt Lees, Slater & Wyly (2010, s. 130) står Ley inte 
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på denna sida av gentrifierings-debatten i och med hans book The New Middle Class 

and the Remaking of the Central City från 1996 som varav en stor del är dedikerad till 

makro-ekonomisk analys). Leys originella definition var baserad på kultur och 

inflyttningsmönster i fyra steg. Först flyttade bohemer och artister in i billiga bostäder. 

Dessa följs sedan av investerare och exploatörer. När media sedan får nys om att ett 

område är på väg att bli hippt, börjar en medelklass etablera sig i området vilket ökar 

priserna där. Slutligen ökar priset så pass att inte ens medelklassen har råd vilka då 

ersätts av direktörer och företagsledare (Clay 1979, refererat i Harding & Blokland 

2014). Den produktionsbaserade förklaring fokuserar på det så kallade Rent Gap som 

myntades av Neil Smith. Rent gap är gapet mellan den potentiella hyran på en bit mark 

och den faktiska hyran på samma mark. När ett område är på nedgång ökar detta gap 

och när det blir stort nog initieras en gentrifieringsprocess av en mängd olika aktörer 

eftersom den potentiella hyran är så mycket högre än den faktiska hyran och gör det på 

så sätt ekonomisk lönsamt att bygga nytt eller renovera. Markhyran är då utvecklad till 

sin potential och området blir återvunnet och påbörjar en ny cykel av utnyttjande 

(Smith, 2010. s. 93) 

Båda dessa förklaringsmodeller har blivit kritiserade för att vara förenklande eller missa 

viktiga faktorer. Därför, menar Beauregard (2010, s. 14), är det viktigt att leta efter 

orsakerna till gentrifiering i både konsumtions- och produktionssammanhang. Vidare 

menar Clark (2010, s. 25) att när man undersöker orsaken till gentrifiering måste man ta 

i noga beaktning specifika och oförutsedda processer i specifika kontexter.  

Slutligen har en koppling mellan renoveringarna och tvångsförflyttelse gjorts av bland 

annat av Guy Baeten, Sara Westin, Emil Pull och Irene Molina som 2017 publicerade en 

artikel angående tvångsförflyttelse som följd på renoveringar med motiveringen ”av 

teknisk nödvändighet” i miljonprogramsområden i Sverige. De menar att under 

täckmanteln ”av teknisk nödvändighet” vittnar vi idag en systematisk marginalisering 

av tvångsförflyttade vilka ses som indirekta skador i en försköningsprocess av städer. 

Även om tvångsförflyttning i sig inte är ett nytt fenomen så är det upplevda behovet av 
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att tekniskt förnya en så stor mängd bostäder det, och ett sätt för hyresvärdar, offentliga 

och privata, att systematiskt uppgradera sin bostäder socialt genom omfattande 

hyresökningar. Samtidigt använder sig hyresvärdarna av mjuka taktiker för att minimera 

motstånd och för att tvinga hyresgäster att gå med på långsökta renoveringar och 

hyresökningar. Hyresgäster erbjuds ibland också en stegvis ökande hyra, vilket ofta ses 

som en godartad handling, men fungerar istället som en taktik från hyresvärdarnas sida 

att minimera risken för en plötslig minskning i efterfrågan. Vidare sprider detta också ut 

tvångsförflyttningarna över flera år vilket gör det svårare att hitta ett samband mellan 

renovering och vräkningar. En stor mängd av hyresgäster kommer aldrig klara av att 

systematiskt öka sin inkomst tillräckligt mycket för att hålla samma tempo som hyrorna 

ökar och detta beträffar särskilt människor som lever på pension eller bidrag (Baeten, 

Westin, Pull, & Molina. 2017) 

3.5. Teorikonklusion 
Sammanfattningsvis kommer uppsatsen utgå från att det finns problem med storskalig 

planering (oavsett hur goda intentionerna må vara) i det att skalan tvingar fram 

förenklingar för lättare administration. Vidare ligger ofta en högmodern ideologi bakom 

dessa projekt vilket innebär ett förtroende för det vetenskapliga som i sin tur då missar 

det mänskliga i planeringen. Slutligen krävs det en auktoritet med en svag population 

för att genomföra dessa storskaliga projekt (Scott, 1998). Leonie Sandercock (2002) 

menar att vi kan lära oss av den högmoderna ideologins misstag och lägger fram tre 

strategier för att främja urban mångfald: genom att organisera hopp, förhandla rädsla, 

och medla med minnen.  

Uppsatsen kommer också utgå från Wirténs (2015) idé om att stadscentrumen har 

maktmonopol gentemot ytterområden och att detta är ett hot mot den rättvisa staden. 

Vad Per Wirtén tycker utgör en god stad är däremot inte ett perspektiv som delas av 

denna uppsats, utan det är idén om centrums maktmonopol som kommer användas som 

teoretisk referens. Utifrån detta finns det ett antal strategier för städer att socialt och 

ekonomiskt uppgradera områden som inte stämmer överens med den bild som staden 

!25



Lunds Universitet 
Institutionen för Kulturgeografi &  
Ekonomisk Geografi 
SGEL36 
———————————————

Christoffer Andersson 
Stadsförnyelse & Makt  

  Vårterminen 2018 

—————————————
vill vara associerade med. Dessa är kopplade till gentrifiering som tidigare i uppsatsen 

definierats som urban förändring som resulterar i tvångsförflyttningar. Detta kan uppnås 

bland annat genom stadsförnyelse och på så sätt inspirera invånare med oönskat 

beteende till att bete sig mer önskvärt (Tasan-Kok & Baeten, 2012) och om invånarna 

möjligen inte skulle ändra beteende resulterar stadsförnyelse ofta i gentrifierade 

bostäder. Vidare utgår uppsatsen också från att det finns en koppling mellan 

renoveringar och tvångsförflyttningar där renoveringar som gjorts för att uppgradera 

bostäder rent tekniskt används som täckmantel för att på ett legitimt sätt höja hyrorna 

och på så sätt uppgradera sina bostäder socialt då hyresgästerna ersätt med invånare 

med högre medelinkomst (Baten, Westin, Pull & Molina, 2017).  

!26



Lunds Universitet 
Institutionen för Kulturgeografi &  
Ekonomisk Geografi 
SGEL36 
———————————————

Christoffer Andersson 
Stadsförnyelse & Makt  

  Vårterminen 2018 

—————————————
4. Metod 

Uppsatsen består av en fallstudie över projektet DrottningH i Helsingborg. Fallstudier 

har beskrivits som en grundlig undersökning av en händelse som analytikern tror 

demonstrerar hur en identifierbar generell princip verkar (May, 2011) och det är precis 

så den fungerar i denna uppsats. Uppsatsen kommer undersöka ett specifikt fall av 

stadsförnyelse och -förtätning och vilka sociala konsekvenser detta innebär för att 

påvisa hur generella teorier fungerar i verkliga fall.  

För att undersöka projektet DrottningH kommer jag arbeta på tre olika sätt. Först och 

främst kommer analysen bestå av en kvalitativ dokumentstudie. Dokumenten som 

analyserar är skapade av Helsingborgs stad för att ge information om vad projektet 

DrottningH innebär. Att analysera dessa dokument ger mig således en bra blick över vad 

staden tycker är viktigt att belysa med Drottninghög och vilka förändringar som behövs 

göras, likaså kan jag ta vara på skillnader mellan plandokumenten och de projekt som 

utförs idag. 

Men uppsatsen är inte bara ute efter Helsingborgs stads perspektiv utan den strävar även 

efter att ta reda på områdets invånares perspektiv. Precis som Tjora (2010, s. 132) 

skriver är uppsatsen ute efter deras livsvärld; deras åsikter och attityder. Tjora 

understryker här också att intervjuer ge oss ett subjektivt förhållande till det som ska 

undersökas (2010, 2. 82) Därför kommer uppsatsen också bestå av ett antal intervjuer; 

en intervju med en svenskfödd äldre herre som under en längre tid bott på området, två 

intervjuer med Stadsdelsmammor i området samt en intervju med Kerstin Stöckl, 

integrationshandläggare i Helsingborgs Stad. Kontakten med den långtidsboende fick 

jag genom rekommendation av en bekant. Personen valdes ut för att ta fasta på 

skillnaden mellan det moderna Drottninghög och det Drottninghög som personen 

flyttade in i på 1980-talet. Likaså var förhoppningen att denna intervjuperson hade ett 

bredare och mer långsiktigt perspektiv på Drottninghög och på så sätt skulle kunna ge 

en mer rättvis bild historiskt. Däremot är det viktigt att förstå att den empiri som 
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intervjupersonen bidrar med endast är från en mans perspektiv och således redigerade 

enligt hans intentioner.  

Stadsdelsmammorna valdes för intervju eftersom de förhoppningsvis kunde ge en 

bredare och mer kvalitativ bild av Drottninghög än vad en enkät skulle göra. Men att få 

kontakt med en stadsdelsmamma visade sig vara svårt för en utomstående. Det finns 

inte någon direkt information på Helsingborg stads hemsida eller i någon av de 

informationssidor kring Drottninghög. Vägen till stadsdelsmammorna började med Poul 

Witting, aktivitetssamordnare på Helsingborgs stad. Han kunde inte ge mig några 

kontaktuppgifter till stadsdelsmammorna, istället blev jag hänvisad till Kerstin Stöckl, 

integrationshandläggare på Helsingborg stad. Kerstin bjöd in mig till en träff med 

stadsdelsmammorna där jag fick intervjua en stadsdelsmamma (endast en eftersom bara 

en stadsdelsmamma som var verksam i Drottninghög kom till mötet) men även Kerstin 

själv. Kerstin tog kontakt med  en stadsdelsmamma som hade varit verksam i 

Drottninghög sedan projektet startade där och bokade mig en intervju med henne. 

Intervjuerna varade i cirka trettio minuter vardera medan intervjun med den 

långtidsboende varade cirka nittio minuter. Intervjuerna spelades in med 

intervjupersonernas samtycke och transkriberades i efterhand.  

Samtidigt som det är lätt att förlita sig på intervjun som den renaste formen av data bör 

man kanske också vara skeptisk till det som metod. Silverman är kritisk till att använda 

sig av fokusgrupper då han menar att det är en lat utväg då man fabricerar data istället 

för att finna dem på fältet (Silverman 2010, s. 54). Detta är en debatt mellan naturlig 

data (det vill säga data som finns oberoende om forskaren studerar den) och fabricerad 

data (data som endast existerar på grund av forskaren). Silverman förespråkar 

användandet av naturlig data framför fabricerad data eftersom det är svårt att veta om en 

intervjuperson talar om samma saker utanför en intervjukontext (Silverman 2010, s. 71). 

Därför inkluderar uppsatsen också en observation av Drottninghög för att ta vara på 

sådant som kanske inte framkommer i text eller via intervjuer. Observation beskrivs i 

sin helhet under resultatavsnittet. Jag besöker under uppsatsens gång Drottninghög fler 
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gånger men dessa kommer inte dokumenteras på samma vis som observation då mitt 

syfte på Drottninghög inte var att utföra en observation.  

!29



Lunds Universitet 
Institutionen för Kulturgeografi &  
Ekonomisk Geografi 
SGEL36 
———————————————

Christoffer Andersson 
Stadsförnyelse & Makt  

  Vårterminen 2018 

—————————————
5. Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer den empiri som samlats in analyseras i relation till den teori som 

presenterats i teori-avsnittet. Först presenteras den observation som utfördes den tionde 

April 2018. Efter det analyseras hur brottsligheten påverkat Drottninghög och 

Helsingborgs stad arbetat med det eftersom det var den faktor som intervjupersonerna 

pekade ut som områdets största problem.Vidare analyseras skillnaden i hyresnivåer 

mellan de gamla och nya husen på drottninghög och implikationerna det har på 

området. Slutligen analyseras hur arbetet med ungdomar påverkat projektet. 

5.1. Observation 
10/4 - 18, Drottninghög: Helsingborg. 

Observationen sker en tisdag mellan 10:20 och 11:05. Rutten kan ses nedanför. 

När jag anländer till hållplatsen som ligger mitt emot ICA Maxi Berga är det cirka 10 

grader varmt. Ett tunt, disigt lager av moln täcker den blåa himmelen men solen lyckas 

ändå skina genom och ge illusionen av en vacker vårdag. Bilarna passerar tätt på följd 

längs med Regementsvägen och de som gått av bussen och ska gå över gatan får vänta 

på en lucka i trafiken. Jag går sydväst längs med gatan och möts av fas 1 i projektet 

DrottningH. Rakt framför mig, 

bakom skyltar som visar 

cykelvägen till Väla köpcentrum 

och Helsingborgs centrum, står 

de; praktfulla, tysta, till synes 

orörda. Trevåningshusen står med 

sina gavlar i helsingborgstegel ut 

mot en bilväg. Mellan husen finns 

en gatustensklädd lokalgata med 

modern belysning. Någonting får 

mig att känna mig olustig. Jag vet 

inte om det är husen i sig eller min 
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nyfikenhet som lockar mig närmre. När jag kommit fram till dem uppenbarar sig vad 

som är fel: huset till min vänster har en kritvit fasad med balkonger i glas och 

småbuskage framför sig. Huset till min höger har en grå, nästan grön beläggning av 

smuts på sin tidigare vita fasad. Här finns inga balkonger eller buskage framför utan 

endast öde gräsmattor. Detta är min första kontakt med området i förvandling: det nya 

och det gamla (se försättsblad). 

Öster om dem ligger de riktiga avbrotten i områdesbilden: det mycket högre 7-

våningshuset och dess småsyskon femvåningshuset. Dessa är omringade av stängsel och 

en kraftig grind så att förhindra att obehöriga tar sig in på området. Det sitter ett par 

byggarbetare i neongul reflexklädsel som röker och pratar lågmält. De kastar dömande 

blickar mot mig och jag känner mig inte välkommen här. Kanske är det för att jag går 

runt och tar bilder överallt; kanske är det för att det inte är mening att jag ska känna mig 

välkommen här just nu.  
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Jag går vidare österut och möter ytterligare ett lamellhus som renoverats men kvar 

återstår lokalgatan så återigen möts jag av stängsel och skyltar som skriker åt mig att 

hålla mig borta. När jag passerat detta lamellhus möts jag återigen av en slående bild. 

Husets baksida består av ledningsrör som sticker upp ur gyttjig mark och tydligt 

markerar var det nya Drottninghög slutar och var det gamla tar vid. I bakgrunden syns 

Fredriksdals höghus och det säregna vattentornet. Norr om platsen från vilken jag tog 

bilden finns ytterligare ett inhägnat område. På stängslet hänger ett plakat i tre utav fyra 

hörn. Det är en informationsmeddelande från Helsingborgs stad som berättar att det 

inhägnade området kommer bli en körsbärslund med omkring hundra körsbärsträd, ny 

belysning och nya sittbänkar. Bakom syns körsbärsträden som står i en öken av 

jordbelagd mark.  

Jag fortsätter österut och äntrar det gamla Drottninghög. Jag befinner mig i 

trädgårdsstaden med mycket grönska och lekplatser. Strax innan jag kommer fram till 

Drottninghögsskolan möts jag av stadsplanteringar och ett växthus. Jag passerar 

Drottninghögsskolan och går upp för ett par trappor och kommer ut på det lilla torg som 

utgör Drottninghögs centrum. De verksamheter som har direkt tillgång till torget lyder: 

Drottninghögs bageri som under mitt besök där ser både många kunder gå in och ut ur 

butiken samt en hel del kunder som sitter inne i butiken och fikar; i det nordvästra 

hörnet ligger kronans 

apotek, öster om det en 

barberare och en pizzeria. 

I det nordöstra hörnet 

ligger biblioteket och 

IdéA och hela östra 

gaveln tas upp av ICA 

Nära Drottninghög. 

Gångtrafiken går främst 

in till bageriet och ICA-
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butiken. Söder om torget går en bilväg, söder om vilket en parkeringsplats löper längs 

med.  

Jag väljer att besöka IdéA och möts av en skolklass som är på besök. Mitt besök är kort 

eftersom jag inte ämnar utföra en observation där. Jag lämnar IdéA och fortsätter min 

resa österut. När byggnaden som huserar ICA tar slut möts jag av en enorm 

parkeringsplats vars slut endast är synligt då buskaget bakom sticker upp över bilarna. 

Det är en plats berövad på liv. Jag följer husväggen norrut och går in på ett litet torg 

som kantas av trevåningshus. Här inne finns Drottninghögs vårdcentral, en förskola, 

föreningen Rekrytera samt DrottningH:s projektlokal. Jag får bestämda blickar kastade 

på mig när jag tar bild på deras ingång.  

Jag fortsätter min promenad genom Drottninghögsområdena Blåkulla och Rökulla och 

vad jag ser skiljer sig inte så kraftigt från varandra. Färgen på husen ändras och 

utformningen på grönområden och lekplatser ändras (eller kanske inte ens det) men 

utöver det ger områden samma känsla: likgiltighet. Vad är det som är så fel med 
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Drottninghög, för jag upplever det som varken obehagligt eller behagligt, det endast är. 

Det sitter inga klistermärken någonstans förutom några enstaka som ironiskt nog gör 

reklam för kommunistpartiet. Det enda klotter jag ser är från barn som förklarar sin 

kärlek för varandra eller osammanhängande ord och beteckningar som Cool och h2o. 

Det ligger inget skräp på marken och inget ter sig vara vandaliserat. Jag passerar 

människor som är ute och går och arbetare från Helsingborgshem som städar i offentliga 

rabatter.  

Mitt sista stop är den så kallade Hålan. Här finns ett offentligt utomhusbad som är stängt 

för säsongen och inte ens här syns något klotter eller några klistermärken. Bredvid finns 

någon form av strand-emuleringskonstruktion i cirkulär form. Det består av en ring i trä 

som agerar trädäck med solstolar i rosafärgad metall. Mitten är fylld med sand och 

huserar två vollybollsplaner och två fotbollsplaner. I direkt anslutning finns ett 

utomhusgym och på det stora grönområdet finns ytterligare en fotbollsplan. Området 

har gott om soptunnor och gångvägen runt om är kantad av stenar som med rödfärgade 

målningar visar områdets historia. Vägen leder mig upp tillbaka till ICA Maxi Berga 

och Regementsvägen och här tar också min observation slut. Till synes verkar 

Drottninghög vara ett lugnt och ganska trevligt område. Det finns inga tydliga tecken på 

uppror eller motstånd från dess befolkning. Detta kan tyda på två saker: först, att 

Helsingborg som stad aktivt arbetar för att dölja synliga uppror; eller så syns inga 

upprorshandlingar eftersom området faktiskt fungerar väl och på så sätt inte uppmanar 

till uppror.  

5.2. Brottslighet & tillslaget den 24:e April 
När jag frågade mina intervjupersoner om vad som var det största problemet i 

Drottninghög svarade de enhetligt brottslighet, specifikt ungdomsbrottslighet. Direkt 

skiljer sig medborgarnas uppfattning om Drottninghögs problem gentemot Helsingborgs 

stad. Medan medborgarna pekar på ungdomsbrottslighet som områdets huvudsakliga 

problem pekar Helsingborgs stad istället ut att ohälsotalen är för höga och att 

inkomstnivåerna är för låga, eller att områdets status i övriga staden är för låg. En av 

stadsdelsmammorna som bott i Drottninghög sedan 2006 påpekar att brottsligheten 
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sedan 2012 ökat kraftigt. Samma stadsdelsmamma menar också att det finns tre maffior 

i området som polisen känner till. Ungdomsbrottsligheten ökar otryggheten på två vis: 

för den egna personen, men också påpekar stadsdelsmammorna oron över 

ungdomsbrottslingarnas makt i att dra in deras egna barn i de drogrelaterade 

ungdomsbrotten och på så sätt forma deras framtid på ett önskvärt vis. Den 

långtidsboende herren avviker i det att han inte känner att den synliga brottsligheten gör 

honom otrygg eftersom han undviker den. Han beskriver ett sådant tillfälle för mig:  

”Eh… och för min- jag e aldrig rädd. Men jag är ju inte dum i huvudet. Jag menar, e- 

känner jag att- jag menar jag minns att det var här om… mindre än två år sen, en 

vinterkväll, jag har en koloni med lite duvor på borta vid [stadsdel] så… då träffar man 

ju dom i mörker, spelar ingen roll va. Då cyklar jag i mörker, ska dit, å då var det ett 

farligt hallå här på.. parkeringsplatsen bakom skolan vid kyrkan å då såg jag: poliser, å 

ficklampor, å folk i en enda röra för det var när jag kom ut från mitt, såg jag att det stod 

folk liksom som om dom hade fått en uppenbarelse att- att en stjärna föll ner- dom stod 

ute vid gatan å tittade liksom förstelnade- när jag kom ut så såg jag: a-ha, det e en sån 

grej. Ja då cyklade jag inte min vanliga väg, ja då cyklade jag ut om va. Så när jag kom 

tillbaks så va det ingenting.” 

Ungdomsbrottslingarna besitter således en makt över andra grupper i Drottninghög, en 

makt som man som utomstående gärna undviker att underkasta sig genom att inte 

besöka området vilket i sin tur innebär att området sociala status i resterande stadsdelar i 

Helsingborg sänks. Att sänka brottslighet är alltså en viktig del i att höja områdets 

status, men ändå nämns inte denna stora faktor i planprogrammen över DrottningH. 

På tisdagsmorgonen den 24:e April 2018 grips 10 unga män efter ett tillslag i 

Drottninghög och Fredriksdal samtliga misstänkta för grova narkotikabrott. Detta är en 

del av den satsning som Polisen tillsammans med Helsingborgs stad inlett för att öka 

tryggheten och motverka brottslighet (Andersson Lee, 2018).  

Tillslaget har varit lugnande menar stadsdelsmammorna. En svarade följande:  
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”Nej jag har tackat Gud. Jag kan säga det har blivit skillnad. Varför? Den vi hade, du 

vet hela tiden köra moped å vi har den här området som e små barn å mycket lekplats å 

med skolan- nu det me med poliserna, vi har ingen moped. Vi har ingen du vet dom kör 

mycket med bilarna här gatan precis, ja dom ungdomarna som kommer dom bara kör 

så, på hastigheten å ingen bryr sig. Men nu har det blivit mycket bra. Jag kan säga 

från.. det har blivit tio procent. Du vet från åttio procent vi har nu tio procent. Det är 

poliserna.” 

Den andra stadsdelsmamman påpekar att hon nu ser poliser vart hon än tittar och att de 

nu även står vid Drottninghögsskolan när skolan slutar och menar att det ökar 

tryggheten.  

I vakan av tillslaget kommer områdespoliser finnas på plats dagligen och 

kameraövervakning sättas upp på vissa platser under en 30-dagars period, men Polisen 

kommer ansöka om ett permanent tillstånd hos Länsstyrelsen. Jonas Berg, som leder 

insatserna på Drottninghög, betonar att man fokuserar på platsen och inte individen med 

resonemanget att även om den kriminella tas bort från platsen kommer en ny kriminell 

att uppta samma plats (Andersson Lee, 2018). Detta är en intressant ståndpunkt då den 

attribuerar kriminaliteten till den fysiska omgivningen snarare än ett socialt problem. 

Återigen ser vi spår av ett neoliberalt tankesätt där omgivningen tros påverka 

människans beteende. Jonas Berg är inte representant för Helsingborgs stad men Polisen 

ingår i ett samarbete med Helsingborgs stad där man på ett generellt plan ska minska 

brottsligheten för att öka stadens attraktionskraft (Helsingborgs stad, 2018), återigen en 

neoliberal planeringstanke då man strävar efter en tillväxt inom attraktionskraft. Det 

påminner också om Racos argument där en neoliberal planering använder urban 

omstrukturering som lösning istället för att åstadkomma djupare social förändring 

genom utbildningsprogram eller liknande. När både Helsingborgs stad och Polisen som 

är två starka auktoriteter i Arendts bemärkelse av begreppet, tar en sådan ställning 

vandrar vi farligt nära alla fyra av Scotts faktorer för katastrofalt misslyckande i 
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välvillig planering. Skalorna mellan vad Scotts analyserat i sin bok skiljer sig gentemot 

den skala denna uppsats analyser men kvar står ändå det faktum att man är auktoritär 

enligt Arendts definition, man förenklar samhälle och social ordning samt natur (i detta 

fall urbana omgivningar), och man utövar sin auktoritet i ett område med en stor andel 

utsatt befolkning.  Det enda kriteriet man inte riktigt uppfyller är tron på den 

högmoderna ideologin, istället ersätts den av den neoliberala.  

Vidare är också insatserna ett misslyckande i att förhandla rädsla. Sandercock påpekar 

precis detta att när offentliga rum uppfattas som för farliga för att vistas i måste de 

urbana rädslor som associeras med det rummet kommuniceras och förhandlas istället för 

att skapa urbana fästningar. Att stationera patrullerande poliser likt soldater på 

ringmurar och kameraövervakning är att skapa en sådan urban fästning. Det riskerar 

också att missa roten till problemet med ungdomsbrottslighet och att fortifiera ett urbant 

rum löper risken att bara flytta problemet från en geografisk plats till en annan. Som 

Sandercock skriver skapar man inte djupa sociala förändringar eller permanenta skiften 

i värderingar, man förflyttar dem istället.  

5.3. Hyrorna  
Den tredje April 2018 öppnade Helsingborgshem möjligheten till intresseanmälan för 

etapp 1 av Grönkulla Gård, de nybyggda husen på grönkullaområdet i Drottninghög. 

Lägenheterna bestod av antingen ett rum med kök på 49 kvadratmeter eller tre rum med 

kök på 72 kvadratmeter. Hyrorna låg på 5855 kr/mån respektive 8310 kr/mån.  

Hyresgästföreningen har som mål att max 25 procent av nettoinkomsten ska gå till 

hyran (Hyresgästföreningen 2017). Med bakgrund i att medelinkomsten för män i 

Drottninghög är 279 900 kr/år vilket är 23 325 kr/mån resulterar det att en man från 

Drottninghög skulle lägga 25,1% av sin inkomst på hyran för en lägenhet med ett rum 

och kök, alltså precis på tröskelvärdet för Hyresgästföreningens mål. Värre blir det om 

vi gör samma analys fast för en kvinna boende i Drottninghög. Hennes medelinkomst 

ligger på 235 700 kr/år, alltså 19 641 kr/mån. Hon skulle då spendera 29,8% av sin 
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inkomst på hyran i en av de nybyggda lägenheterna med ett rum och kök. Men detta är 

också det bästa scenariot.  

Hyresgästföreningen påpekar att de som är i störst behov av hyresrätter är unga vuxna, 

äldre, ensamstående föräldrar och utomnordiskt födda (Hyresgästföreningen 2017, s 

15(30)). En ensamstående förälder behöver förmodligen fler rum än ett och en större 

boendeyta än 49 kvadratmeter. Om en då exempelvis ensamstående pappa skulle hyra 

en av de nybyggda lägenheterna med tre rum och kök på Drottninghög skulle han 

behöva lägga 35,6% av sin inkomst på hyran, vilket är långt över Hyresgästföreningens 

tröskel på 25%. Värre igen blir det för en ensamstående mamma som hade behövt lägga 

42,3% av sin inkomst på hyran för samma lägenhet. 

Här ser vi spår av den renoviction-strategi som Baeten m.fl. noterat Malmö. Den hyra 

som du betalar för en etta på det förnyade Grönkulla är samma hyra du betalar för en 

fyra på Blåkulla. Likaså betalar du 2524 kr/mån mer för ett rum mindre på Grönkulla 

jämfört med Blåkulla. Detta är alltså det så kallade Rent Gap:et i Drottninghög: man 

anser att det finns ett högt värde nog på marken jämfört med som togs ut i hyra för att 

inleda en renoveringsprocess och därigenom ta ut högre hyra. Vidare skiljer sig 

lägenheterna på så sätt att de nybyggda lägenheterna ingår i Helsingborgshems BoBas-

koncept där hyresgästen själv står för bland annat ommålning eller installation av ny 

utrustning. Detta menar Helsingborgshem sänker hyran med ca 3% (Helsingborgshem). 

Alltså är Rent Gap:et större än vad hyrorna visar. Det går inte att säga rakt ut att 

Drottninghög faktiskt kommer att gentrifieras men hyresförändringarna vittnar om att 

en sådan process kan vara i startgroparna.  

Precis som tidigare påpekat är bland annat utomnordiskt födda särskilt utsatta vad gäller 

andel av inkomsten de lägger på hyran. Om dessa redan är utsatta och hyran nu höjs 

ytterligare riskerar de att bli tvungna att flytta eftersom pengarna som blir över från 

hyran inte räcker till resterande utgifter. Problematiskt blir det även eftersom 

hyresvärden Helsingborgshem ägs av Helsingborgs stad, alltså finns det en risk att 
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Helsingborg som stad aktivt använt hyresökningar som strategi för att socialt 

uppgradera Drottninghög och för att förändra uppfattning om Drottninghög som 

område. Jag har försökt få tag på Helsingborgshem för en kommentar om hur de arbetar 

för att minska hyresökningens påverkan på de boende men har inte fått svar.  

5.4. Ungdomars Roll I Att Forma Drottninghög 
Ungdomar har fått en väldigt stor roll i planeringsarbetet i DrottningH. 

Medborgardialogerna Arkitekter i Skolan och Mina Kvarter visar på att det finns ett 

intresse från staden att göra området mer attraktivt för ungdomar. Likaså visar det att 

Helsingborgs stad är intresserade av att veta vad ungdomar gör på området. Med 

kunskapen om att det finns ett stort problem med ungdomsbrottslighet kan detta visa på 

en outtalad förståelse i Helsingborgs stad att man måste aktivera Drottninghögs 

ungdomar. I planprogrammet pekar man ut Multiteket och Lekan som särskilt viktiga 

för ungdomarna. Vidare planerade man in en ny skatepark intill delområdet Grönkulla 

och gångtunneln mot Fredriksdal skulle målas om med motiv från skolklasser på 

Drottninghögsskolan. Idag ser det lite annorlunda ut.  

Den 31:e December 2017 löpte Multitekets hyresavtal ut utan förnyelse. Motiveringen 

var att hela Drottninghögs centrum skulle enligt planerna renoveras under en period på 

fem år (Thorell, 2017). Istället planerar man att flytta fritidsverksamheten till 

Helsingborgs Dagblads numera tomma lokaler i deras tryckeribyggnad (Sköldqvist, 

2018). Det finns främst två problem med denna flytt: den första är att aktiviteterna 

förväntas inte börja igen förrän till hösten 2018 vilket innebär att man på Drottninghög 

gått ett år utan den fritidsverksamhet som enligt ungdomarna i området var väldigt 

viktig för dem. Den andra är att HD:s tryckeribyggnad ligger i Drottninghögs mest 

nordöstra kant en bra bit ifrån bostäderna, till skillnad från Multiteket som låg i 

Drottninghögs centrum. 

Däremot behöver stängningen av Multiteket inte nödvändigtvis vara negativt. När jag 

frågade en av stadsdelsmammorna om vad hon tyckte om stängningen svarade hon  
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”Ja det är det bästa dom kunde gjort för det är där allt dom knark dom säljer där. 

Killarna kommer alltid till mig och säger att det finns där att sälja”.  

Hon uttryckte också att Multitekets lokaliseringen i hörnan på baksidan av 

Drottninghögs centrum gjorde det lätt för dem som säljer och köper knark att hålla sig i 

skymundan. Kanske fanns vetskapen om detta hos Helsingborgs stad när man valde att 

inte förnya Multiteket hyresavtal, men faktum kvarstår att man eliminerade en 

institution som var viktig för Drottninghögs ungdomar utan att ersätta den för än ett år 

senare på en sämre belägen plats.  

På den plats det tidigare stod en liten park inringad av träd, samma plats som det 

planerades in en skatepark i enlighet med ungdomarna från medborgardialogen, står 

idag en körsbärslund. Denna plats råkar också vara där en man hittades ihjälskjuten 
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våren 2017 (Rydén m.fl. 2017). Återigen väljer man bort någonting som var viktigt för 

ungdomarna i medborgardialogen. Särskilt när man väljer bort platser vars mening är att 

aktivera ungdomar. En stadsdelsmamma belyser det faktum att det finns för få platser 

för ungdomar i Drottninghög att utföra aktiviteter och att detta är en bidragande faktor 

till ungdomsbrottsligheten:  

”Jag har alltid sagt vi saknar en stor idrottshall. Alla vi har, du vet där i Olympia. Nej 

på den här området också. För alla barn å alla ungdomarna dom kommer mest samlas 

här på Multiteket eller nära arabiska affären. Du vet, vi kan inte ser alla ungdomarna 

är aktiv. Det finns många som är lata. Du vet. Men om det är nära dig, du vet, dom följa 

varandra så här. Men ingen som orkar gå där. Så vi tänkte att, om vi har, om vi flyttar 

en kan man säga, om vi hade här en stor idrottshus det kan kanske bli bättre. När dom 

går ut å jag ser min kompis gå: vad ska du gå? Jag ska gå nära biblioteket, arabiska 

affären, dom bara pratar å säljer såna saker. Men om dom har någonting att göra. Nu 

dom håller på att renovera lägenheter, men ingen av dom demokraterna eller så har 

pratat om vi ska ställa en idrottshus. Vi har nära Lidl det här Drottninghögsbadet, men 

det räcker inte. Ja det räcker kanske i sommaren, det kan man säga, men när det blir 

vinter. Vad dom tar vägen?”  

I detaljplanen för område Drottninghög Västra ligger följande begravet under rubriken 

Sociala Konsekvenser:  

”I den norra delen av planområdet, inom den del av parken som angränsar till 

Regementsvägen, finns idag en fotbollsplan som används för informellt spel. Då friytan 

kommer att försvinna som en konsekvens av planförslaget, finns inte längre plats för 

fotbollsplanen.” (Detaljplan 1, 34(38)) 

Alltså försvinner ytterligare en arena för ungdomar att aktivera sig på. Detta är också 

särskilt intressant eftersom man strävar efter att sänka ohälsotalen i Drottninghög. 

Genom aktivitetsanläggningar skulle man kunna erbjuda fler alternativ till att röra sig 
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och leva ett mer rörligt liv men istället har DrottningH resulterat i ännu färre platser för 

ungdomar att aktivera sig på. Att inte skapa hälsosammare livsvanor hos ungdomar är 

ett misslyckande i strävan efter lägre ohälsotal, såvida man inte har för intention att 

ersätta den existerande befolkningen med en friskare sådan.  

Vad Helsingborgs stad gör är att genom medborgardialogerna organisera hopp hos 

ungdomarna enligt Sandercocks definition, man kommunicerar önskemål och ställer 

upp förslag på hur dessa kan verkliggöras. Men vad man helt bortser från är återigen att 

förhandla rädslor. Om man visste om att Multiteket var en plats som det såldes droger 

på förhandla då den rädslan för att skapa djupare sociala förändringar snarare än som 

Sandercock nämner det sopa den under mattan. Likadant vad gäller den plats som 

planerats till att bli skatepark men som innan dess han bli en mordplats, körsbärslunden 

är ett sätt att inte förhandla rädslan om våld när den istället hade kunnat bli en slags 

minneslund för Drottninghögs historia. Inte en hyllning till våld utan ett plats för 

sörjande och återuppfödelse: ett slags medlande av minnen som Sandercock uttrycker 

det  
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6. Slutsats  

Medborgardialogerna inför projektet DrottningH lade ett fokus på ungdomar och 

resultatet av vilket var planerandet för en skatepark och en medvetenhet om vad 

ungdomarna tyckte var särskilt viktigt för dem i Drottninghög. Detta är en organisering 

av hopp där medborgare och stad öppet kommunicerar om hopp och önskemål. När 

projektet väl var igång ser vi inga spår av medborgardialogen längre. Multiteket som var  

särskilt viktigt för ungdomarna stängde igen, skateparken blev en körsbärslund och 

ytterligare aktivitetsfält togs bort vilket är problematiskt eftersom intervjupersonerna 

pekar på att anledningen till att ungdomsbrottsligheten är så hög är eftersom 

ungdomarna inte har någon plats på området att utför aktiviteter. Istället hanterar man 

ungdomsbrottsligheten genom patrullerande poliser och kameraövervakning. Här 

misslyckas man med vad Sandercock kallar för förhandlandet av rädsla. Att skapa 

urbana fästningar istället för att kommunicera och konfrontera urbana rädslor riskerar 

man att istället geografiskt förflytta problem istället för att skapa djupa och långsiktiga 

förändringar i värderingar. Vidare tyder detta på att man attribuerar beteende till 

omgivningen, ett typiskt neoliberalt tankessätt. Vad vi inte ser i DrottningH är en tydlig 

neoliberal planering där man släpper lös marknaden för ombyggnation. Men vad vi kan 

se i hur hyrorna har ökat är startgroparna till en gentrifieringsprocess. Kopplat till 

Baetens m.fls. text om begreppet renoviction kombinerat med det faktum att det inte 

syns några riktigt insatser i att skapa djuptgående social förändring kanske detta belyser 

DrottningH:s dolda intention: att ersätta en stadskultur mot en annan.  
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7. Diskussion & Vidare Forskning  

Uppsatsen har visat att man i projektet DrottningH tydligt gjort avvikelser från resultatet 

av medborgardialogerna, speciellt de med unga i fokus; en grupp som är särskilt 

blottade i ett område med hög ungdomsbrottslighet. Detta ger upphov i att fortsatt 

granska hur medborgardialoger påverkar slutresultat i stadsförnyelseprojekt. Eftersom 

DrottningH ännu är i de inledande stadierna finns det möjlighet att fortsatt följa och 

undersöka vilken roll medborgardialogerna kommersa under projektets gång.  

Vidare behövs bredare empiri samlas in för att ge en mer rättvis bild av bland annat hur 

medborgarna upplever Drottninghög. Endast två stadsdelsmammor var tillgängliga för 

intervju och fick på så sätt representera ca 2900 personer som alla har sina egna 

upplevelser och tankar. Stadsdelsmammorna visade sig ha ganska bred uppfattning av 

området men för att ge djupare förståelse hade fler intervjupersoner behövts, något som 

inte var möjligt inom den tidsram som tilldelats arbetet. Likaså hade intervjuer med fler 

aktörer gett ökade förståelse och kunnat bidra till förtydligande av sådant som annars 

tolkats genom text.  
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Källa: SCB, uttag genom Helsingborgs stads statistikdatabas

Förvärvsarbetandes Medelinkomst, tusen kr.
Man Kvinna

20-64 år 20-64 år

Fredriksdal 302,2 264,1

Drottninghög 279,9 235,7

Dalhem 327,7 276,2

Helsingborg 410,7 319,8

Källa: SCB, uttag genom Helsingborgs stads statistikdatabas
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Bilaga 4:  

Källa: SCB, uttag genom Helsingborg stads statistikdatabas.  
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Källa: SCB, uttag genom Helsingborgs stads statistikdatabas

Ohälsotal för befolkning 20-64 år.
2015 Man Kvinna Samtliga

Fredriksdal 27 42 35

Drottninghög 33 50 42

Dalhem 37 55 46

Helsingborg 23 33 28

Andel i % i åldersgruppen 20-64 år med försörjningsstöd
2016

Fredriksdal 16,2
Drottninghög 17,3
Dalhem 7,6
Helsingborg 5,5
Riket 14,1
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