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Se hela staden!

Helsingborgshems VD Jonas Hansson (t.h) tillsammans med denna boks medförfat-
tare Ola Thufvesson (t.v). Ola har i mer än 20 år forskat, undervisat och haft externa 
uppdrag inom områden som regional utveckling, stadsbyggnad, kreativa miljöer, 
platsutveckling och detaljhandelns miljöer. Den akademiska kopplingen och kunskap 
om de senaste forskningsrönen inom dessa områden har en avgörande betydelse för 
Helsingborgshems vägval i arbetet med att utveckla stadens attraktivitet. 
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Att vilja bo någonstans handlar för 
många om att söka livskvalitet. Vad krävs 
av en stad för att kunna erbjuda det? Hur 
måste vi arbeta för att nå dit? Det vi kan 
vara säkra på är att det är en konkurrens-
fördel som inte uppstår av sig själv.  

Ett bostadsbolag kan definiera möjlig-
heterna med sin affärsverksamhet på 
många sätt. På Helsingborgshem har vi 
arbetat målmedvetet sedan 2012 med 
visionen att Helsingborg ska bli en attraktiv 
stad att leva och bo i för en mångfald 
av människor. Visionen laddar oss med 
energi och pekar ut riktningen men för att 
omsätta den i konkreta resultat krävs inte 
bara erfarenhet utan också kunskap om 
den trygga och trivsamma stadsdelens 
alla dimensioner. Det var utgångspunkten 
när vi 2012 inledde ett långsiktigt samar-
bete med Ola Thufvesson, universitetslektor 
och kulturgeograf vid Lunds Universitet 
Campus Helsingborg. Utifrån ett forsk-
ningsperspektiv fick Ola uppdraget att 
formulera de riktlinjer som utmärker en att-
raktiv stadsdel men också förklara varför 
attraktiva stadsdelar inte bara är trevligt 
för alla som bor och besöker en stadsdel 
utan dessutom en nödvändighet för hela 
stadens framtida välstånd.

Helhetsgreppet och kopplingen mellan 
teori och praktik gör förmodligen innehåll-
et i den här boken unikt i Sverige. I tre år 
har den (i sin första utgåva) guidat oss 

och varit ett av Helsingborgshems allra vik-
tigaste styrdokument. Den har gjort oss till 
mer kompetenta stadsdelsutvecklare och 
fått oss att förstå den mångfald av faktorer 
som påverkar en stadsdels attraktivitet. I 
denna nya reviderade utgåva har vi låtit 
Ola uppdatera med de senaste forsk-
ningsrönen. Vi presenterar också på vilket 
sätt de globala trenderna påverkar fram-
tidens boende och vi har utarbetat en 
modell som kopplar 17 kriterier till vårt sätt 
att arbeta. Dessutom har vi lyft in konkreta 
exempel på vad vi på Helsingborgshem 
faktiskt åstadkommit sedan bokens första 
upplaga 2013. 

Vi är stolta över resultaten hittills och spän-
ner nu bågen ytterligare med nya insikter 
presenterade här i Att skapa attraktiva 
stadsdelar. 

Trevlig läsning,
Jonas Hansson VD, Helsingborgshem

“Sedan bokens första utgåva 
har samarbetet med Campus 
Helsingborg och Ola Thufves-
son fördjupats. Idag, fyra år 
senare, pågår lärande proces-
ser inom flera delar av företaget 
där teori och praktik växelverkar 
med målet att stimulera nya 
tankar och innovationskraft.”



Morgondagens stadsbor
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I en värld där utvecklingstakten 
ökar exponentiellt är förmågan 
att agera flexibelt och innova-
tivt en avgörande framgångs-
faktor. Med byggnaders och 
infrastrukturers långa livscykler 
uppstår därmed ett dilemma. 
Hur kan Sveriges bostadsfö-
retag säkerställa att dagens 
långsiktiga stadsdelsutveckling 
verkligen möter de önskemål 
om livskvalitet som morgonda-
gens lättrörliga stadsbor kom-
mer att ha?  

För att lyckas behöver innovationsklimatet 
förbättras och processerna snabbas upp 
för alla aktörer inom samhällsbyggnad. 
Lika viktigt är att bostadsmarknadens 
aktörer förstår sin omvärld och hur mega-
trender påverkar människors sätt att leva 
och bo i den framtid som redan nu plane-
ras. Här presenteras några av de troliga 
konsekvenser som övergripande trender 
som globalisering, digitalisering, urbanise-
ring och ökad rörlighet för med sig. 

Många funktioner
Alla trender pekar mot att boendet fyller 
många funktioner i framtiden. Det är här 
man ska sova, äta, sköta sin hygien, kopp-
la av, vårdas, arbeta, umgås, utvecklas, 
roas, leka, spela, motionera, vara kreativa, 

inspireras med mera. Det är också i sitt 
boende man ska känna trygghet och 
tillhörighet, varje människas identitet  
ska bli tydlig, bekräftad och ges möjlighet 
att utvecklas. Samtidigt förväntas yta  
bli en bristvara i den täta och urbanisera-
de staden med bostäder som antingen 
är små enskilda lägenheter eller små 
egna utrymmen i en större lägenhets- 
gemenskap. 

Bostadsområdets betydelse växer
Parallellt förändras människors sociala 
vanor och behov. I en nätverkande,  
rörlig och fragmenterad vardagssitua-
tion, som till stor del pågår digitalt, blir 
möjligheterna till fysiska möten och 
interaktion viktigt – möten som är trygga, 
med människor man tycker om att 
umgås med. Sammantaget ställer det 
här krav på närmiljön runt bostaden. 
Begränsad yta i själva bostaden i kombi-
nation med ett ökat behov av trygghet 
och fysisk gemenskap driver utveckling-
en mot att bostadsområdets betydelse 
växer i den urbana staden. Funktioner 
som idag är bostadens huvuduppgift 
flyttar ut i gemensamma utrymmen och 
miljöer. Där kan man möta en begränsad 
krets människor som alla valt sitt boen-
de i första hand efter de möjligheter, de 
upplevelser och den trygghet närmiljön 
erbjuder. Att skapa samhörighet och 
närmiljöer anpassade för olika intresse-
gemenskaper blir ett viktigt konkurrens-
medel för den urbana staden.

Krav på delaktighet i stadsutveckling
Med platsens ökade betydelse följer 
också ett större intresse för platsens este-
tiska värden där medborgarna fungerar 
som en motpol till kommersiella aktörer. 
Kraven på delaktighet i stadsutveckling 
ökar och precis som i andra branscher 
kan man tänka sig en utveckling där de 
boende blir medproducenter och själva 
vill påverka arkitektur och närmiljö där 
man bor. Arkitektens och stadsplanera-
rens expertroller och normer får se sig 
utmanas av medborgarnas kunskap och 
engagemang.

Explosion av boendealternativ
I framtiden är det troligt att variationen i 
bostadsutbudet ökar. Variationen är en 
konsekvens av de olika behov av boen-
delösningar som förändrade familjesam-
mansättningar, livsmönster och värde-
ringar ger upphov till. Singelhushållet och 
“stjärnfamiljen” kompletterar och ersätter 
delvis kärnfamiljen som modell när 
man designar bostäder. Fler människor 

tillbringar mer tid hemma och hemmet 
används för flera olika syften som exem-
pelvis arbete, e-handel, vård och skola 
– det påverkar kraven på bostadens 
utformning.

Fler gemensamhetsytor
Trenderna visar att fler gemensam-
hetsytor och delningsytor efterfrågas 
i framtiden, men också fler tjänster. Ett 
gemensamt vardagsrum i bottenplan 
för fastighetens hyresgäster kan också 
hyras ut och fungera som mötesplats för 
människor i hela stadsdelen; fikastund för 
kvarterets äldre kvarboende, kommunens 
medborgarservice eller en kulturaktivitet. 
Kanske kan man till och med välja bort 
sitt kök och istället använda ett gemen-
samt kök för att tillaga och äta tillsam-
mans med andra eller beställa hem mat 
från husets kock.

Klusterboenden skapar trygghet
Bostadsmiljöerna blir mer öppna i den 
meningen att fler personer rör sig i dem i 

På ett äldreboende 
i staden Deventer 
i Nederländerna 
låter man ett antal 
studenter bo hyresfritt 
som ett led i att 
minska isoleringen 
för de gamla mot 
att studenterna 
tillbringar minst 30 
timmar i månaden 
tillsammans med de 
äldre. 



takt med att hemmets roll förändras. Med 
en ökad öppenhet ökar också behovet 
av tillit, de boende vill ha koll på vem som 
rör sig i både huset och i närområdet. Det, 
menar forskare, leder till mer homogena 
boendemiljöer, baserade på intresse-
kluster och olika gemenskaper där man 
litar på varandra. Den sociala tryggheten 
skapas i fastigheten och bostadsområdet. 

Delningsekonomin skapar nya affärsmo-
deller och bidrar till social hållbarhet
I framtiden kommer de som bor tillsam-
mans i kluster att byta tjänster med 
varandra eller dela exempelvis hushålls-
maskiner eller robotar som utför hushålls-
arbete. Istället för att betala med reda 
pengar kan hyresgästen betala med tid, 
kompetens, anställning eller konsumtion 
som motprestation. 

Nya möjligheter med digitaliseringen
Behovet av flexibla kontrakt och snabb-
are uthyrningslösningar tillsammans 
med digitaliseringens möjligheter gör det 

möjligt att både söka, kvalificera sig och 
skriva kontrakt på helt nya sätt och via 
helt nya aktörer. Airbnb förmedlar redan 
idag tillfälliga boenden och Spotify har 
köpt egna fastigheter och startat en 
egen bostadskö för sina anställda. 

Boendes engagemang blir avgörande 
för en hållbar livsstil
Enligt FN är stadsodling helt avgörande för 
att vi ska klara världens livsmedelsförsörj-
ning i framtiden. Utveckling av hyresgäs-
ters balkongodlingar såväl som bostads-
företagens initiativ med ätbara grödor i 
stadsrummet är exempel som visar vägen 
mot ett mer hållbart boende. Generellt 
handlar omställningen om att göra 
hållbara val synliga och enkla så att den 
hållbara livsstilen blir den mest naturliga 
ur tids- och kostnadsperspektiv oavsett om 
det handlar om energi, trafik eller avfall.
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Det allmännyttiga bostadsbolaget 
i Malmö, MKB Fastighets AB, har i 
området Augustenborg tagit fasta på 
möjligheterna att matcha människ-
ors livsstil med långsiktig hållbarhet. 
Greenhouse är ett höghus med  
14 våningar för stadsodling på 
höjden. De 20 kvadratmeter stora 
balkongerna är till hälften inglasade 
med 11 meter långa odlingsytor 
och rännor för bevattning. Huset är 
ett passivhus och på taket finns en 
gemensam terrass med växthus  
och solceller.

Källa: ”Framtidens Boende”, rapport från framtids- 
studie på uppdrag av SABO, 2016 Helsingborgshem 
& SABO. Hela rapporten: www.helsingborgshem.se
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I en utvecklad delningsekonomi kan hyresgäster boka gemensamma resurser och  
ägodelar med bara ett knapptryck.



Städer och stadsdelars utveckling  
– varför är vi där vi är idag? 
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eller till och med utanför stadsgränsen. 
Stattena, Planteringen och Wilson Park är 
exempel på sådana och innan staden 
hade växt i kapp hade de fått mycket 
tydliga egna identiteter. Även fiskeläget 
Råå och Ramlösa (med Brunnsparken) 
var egna enklaver, som i dag har kvar en 
viss egen identitet bland annat manifes-
terad som självständiga postorter. 

Före andra världskriget var stadsdelar-
na nära nog egna samhällen med en 
mångfald av bostadstyper och bo-
stadsstorlekar. Verkstäder och mindre 
fabriker fanns vanligen där även om det 
också existerade större mer renodlade 
industriområden. Större arbetsplatser 
som till exempel Kopparverket, blev i sig 
själva startskottet för en stadsdel. Innan 
stadsdelarna växte ihop var det ofta olika 
former av jordbruksmark eller fruktodling-
ar mellan dem.  

Stadsdelarna var alltså både mångfunk-
tionella och med stor visuell variation. Det 
kommersiella utbudet var anpassat till att 
majoriteten av befolkningen inte hade 
vare sig bil eller kyl/frys vilket gav en stor 

mängd utspridda småbutiker för daglig 
närservice. Mångfunktionaliteten och när-
servicen i kombination med att många 
människor bodde trångt gav ett rikt folkliv 
på gatorna. 

Ute i Europas storstäder började man 
se den här typen av stadsdelar som 
problematiska. Höga hus med trånga 
bakgårdar och små lägenheter i kombi-
nation med extrema klasskillnader drev 
på olika tankar på förändring. I stället för 
att försöka bygga medelklassmiljöer åt 
arbetarklassen dök det upp mer radikala 
idéer som under lång tid kom att påver-
ka både allt det nya som byggdes och 
inställningen till det gamla. 

Det funktionalistiska idealet
Det nya arkitektur- och stadsbyggnads-
ideal som växte fram med början på 
1930-talet går under namnen funktiona-
lism eller modernism. Den mest kände 
förgrundsgestalten är den fransk-schwei-
ziske arkitekten Le Corbusier. Han ansåg 
att det traditionella sättet att bygga hus 
och städer var ålderdomligt och ineffek-
tivt. Lösningen skulle vara att ta lärdom av 

Stadsdelen Stattena i 
Helsingborg för hundra år 
sedan – en stad i staden.

Den moderna stadsdelens 
framväxt har skett i takt med 
samhällsförändringar och 
präglats starkt av de ideal som 
varit rådande och de behov 
som har ansetts vara viktigast. 
Även om intentionerna varit 
goda så lever vi idag mitt i mil-
jöer som formats för helt andra 
villkor. På samma sätt kommer 
många generationer framöver 
präglas av hur vi bygger våra 
städer nu.  

Långt in på 1800-talet var de flesta svens-
ka städer mycket små och bestod av en 
stadskärna med låga hus kring en kyrka 

och ett torg. Förutom Stockholm var det 
bara Göteborg, Karlskrona, Malmö och 
Norrköping som var något större. Med 
industrialismen tog utvecklingen fart och 
många städer växte snabbt. Nya stads-
delar adderades i olika väderstreck från 
stadskärnorna. 

Staden Helsingborg växer fram
Helsingborg var en av de svenska städer 
som växte allra mest. År 1850 bodde 4180 
personer i Helsingborg. På sjuttio år mer 
än tiofaldigades folkmängden så att den 
1920 uppgick till 47 000 personer. Stads-
delar som tillkom under denna tid följde 
de standardmönster som gällde. De kun-
de vara tämligen välplanerade som till 
exempel Olympia och Tågaborg. De kun-
de också vara en form av spontanförorter 
som växte upp en bit från stadskärnan 

Le Corbusier kom att influera 
flera generationer arkitekter 
och samhällsbyggare.



tillverkningsindustrin där standardiserade 
produktdelar kunde masstillverkas på ett 
sätt som ofta exemplifierades med Henry 
Fords löpande band. Det gällde då i prin-
cip att ta fram några bra standardmo-
duler för bostäder, masstillverka dem och 
sedan montera ihop dem på längden 
och kanske framförallt på höjden. Genom 
att bygga riktigt höga hus skulle städerna 
vara täta men ändå fyllda av ljus, luft och 
grönska. 

Det funktionalistiska idealet vände sig mot 
den traditionella arkitekturens till synes 
meningslösa dekorationer. Endast sådant 
som hade en funktion skulle finnas. Tan-
ken var god och det var säkert befriande 
att rationalisera bort keruber, lejon och 
vapensköldar på fasader och i matsal-
staken. Men detta ideal som fortfarande 
är förhärskande bland många svenska 
arkitekter ledde (och leder) till att mycket 
av den moderna arkitekturen istället blev 
(och blir) tämligen torftig och tråkig. Den 
största kritiken mot modernismen handlar 
dock sällan om de individuella husens 
utformning utan snarare om att det blev 
för många likadana hus på samma plats.   

Men funktionalismen och modernismen 
var inte bara en fråga om bostäder och 
fasader. En central komponent i idealet 
var tanken på funktionsseparering. Bo-
städer skulle ligga i renodlade bostads-
områden långt borta från industrier och 
andra arbetsplatser. Husen placerades 
i parkmiljöer och skyddades från all ge-
nomfartstrafik med gröna buffertytor och 
olika varianter av planskilda korsningar, 
trafikleder, matargator, återvändsgator, 
parkeringsplatser, vändzoner, separata 
cykelbanor och särskilda gångstråk. 

Områden uppförda efter dessa ideal blev 
förvisso lugna men samtidigt isolerade 
och svåra att röra sig till då det saknades 
naturliga flöden igenom. Få människor 
som inte bodde där eller skulle hälsa 
på någon, kom dit överhuvudtaget. För 
boende som upplever att de inte riktigt är 
med i samhället och på arbetsmarkna-
den kom sedan den här typen av fysisk 
struktur att ytterligare spä på känslan 
av utanförskap och marginalisering. De 
personer som kanske mest skulle behöva 
stimulerande stadsmiljöer, inspirerande 
fasader och fungerade vardagsliv är 

tråkigt nog ofta de som får minst av det. 
Precis som i de flesta svenska städer 
byggdes det flera modernistiska bostads-
områden i Helsingborgs utkanter under 
framförallt 1960- och 70-talen. Samtidigt 
sanerades det hårt i äldre stadsdelar-
na som Stattena, Söder och Högaborg. 
Många hus som lika gärna hade kunnat 
rustas upp revs till förmån för en mer 
”förortsmässig” arkitektur med påföljd 
att den upplevda innerstaden krympte 
trots att staden som helhet expande-
rade. Förutom bättre boendestandard 
drevs rivningsvågen även av idén om 
att biltrafiken behövde mer utrymme. 
Inte sällan revs hela kvarter med hus av 
ytterst varierad standard för att bredda 
gator eller för att ge stordriftsekonomi åt 
byggherrar som gärna byggde mycket 
av samma sak. 

Livet i förorten lockar
I början av 1970-talet började det bli 
uppenbart att människor inte enbart ef-
terfrågade bostäder av bra standard utan 
även riktigt stora bostäder och trevliga 

yttermiljöer. Detta ledde till att en stor del 
av bostadsproduktionen styrdes om mot 
villaområden (som till exempel Ryde-
bäck). Många större kommuner började 
nu tappa ansenliga mängder invånare 
till förortskommuner och närliggande 
landsbygdskommuner (som till exempel 
Kävlinge, Lomma och Höganäs) där vil-
laområdena snabbt bredde ut sig. Störst 
var befolkningsminskningen i Stockholm, 
Göteborg och Malmö men även Hel-
singborgs befolkningsutveckling vände 
neråt under några år. I syfte att få till lite 
mera efterfrågad villakänsla kom nya 
områden i städernas utkanter under sent 
1970-tal och framåt att präglas av en mer 
blandad bebyggelse dominerad av låga 
hyreshus, radhus och marklägenheter 
(exempelvis Pålsjö Östra och Västergård). 
Styrande för utformningen var också det 
nya kravet på att hus med mer än två 
våningar behövde hiss. Det funktionsupp-
delade idealet vad gäller synen på trafik 
ändrades däremot inte. Många områden 
från perioden 1980-2000 kan därför upple-
vas som svåra att orientera sig i.
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Jørn Utzon ritade operan i 
Sydney men även höghusen 
på Elineberg.



En attraktiv stad att leva och bo i
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Citatet är hämtat från Helsingborgshems 
affärsplan. Det är ett utmanande upp-
drag med en rad komplexa förutsättning-
ar att ta hänsyn till. Men i de förutsättning-
arna ryms också stora möjligheter som, 
rätt hanterade, kan bidra positivt i arbetet. 

Helsingborgshem som aktör  
i Helsingborg
Helsingborg är en stad/kommun med 
140 000 invånare. Till Helsingborgs 
omland brukar man räkna tio andra 
nordvästskånska kommuner. Storregionen 
Helsingborg (11 kommuner) har samma 

yta som Uppsala kommun och en befolk-
ning på 340 000 invånare. Samtidigt är 
Helsingborg en del av Öresundsregionen 
med korta pendlingsavstånd till Lund, 
Malmö och Helsingör. Även Kastrup och 
Köpenhamn nås på omkring en timme 
med tåg från Helsingborg. Med färdigstäl-
landet av tunneln under Hallandsåsen 
blir nu även Halland möjligt för pendling 
med tåg till/från Helsingborg och Göte-
borg ligger inte mer än 90 minuter bort 
med snabbtåg. 

Helsingborg är en av de svenska kom-
muner som både ökar sin befolkning 
snabbast och måste bygga mest de 
närmaste decennierna. Detta gäller både 
i absoluta tal och i procent. Dagens  
140 000 invånare kommer enligt progno-
serna att uppgå till 175 000 inom 20 år 
(2035) vilket ger ett behov av minst 2000 
nya bostäder om året. 

I likhet med övriga västskånska städer har 
Helsingborg dessutom ytterligare en utma-
ning att förhålla sig till när de växer; näm-
ligen den goda åkerjorden. I princip råder 
nu en allmän uppfattning att förstklassig 
åkermark inte ska bebyggas eftersom den 
är så gott som oersättlig. Så det mesta av 
byggnationen måste ske genom förtät-
ning. Det ställer i sin tur höga krav på hur 
det byggs. En utsikt med nya hus framför 
köksfönstret måste upplevas så positiv så 
att ingen saknar den parkeringsplats eller 
gräsmatta som fanns där tidigare. 

År 2035 ska Helsingborg vara en skapan-
de, pulserande, global, gemensam och 
balanserad stad för människor och före-
tag. Detta medför en extra utmaning när 
staden ska förtätas. I svenska storstads-
områden som Göteborg och Stockholm 
har det exempelvis inte varit givet att 
attraktiviteten ökat i takt med att det blir 
allt tätare mellan byggkranar, punkthus 
och trafikleder. 

Helsingborgshem har idag ca 12 000 
hyresbostäder, vilka återfinns i ca 30 om-
råden runt om i kommunen. Detta gör bo-
laget till en viktig aktör i Helsingborg med 
stora möjligheter att påverka stadens ut-
veckling. Sedan starten 1946 har bolagets 
uppdrag utökats. På övergripande nivå 
ska Helsingborgshems verksamhet bidra 
till stadens utveckling och i affärsplanen 
för 2016-2019 har bolaget identifierat sex 
strategiska fokusområden som alla har en 
koppling till arbetet med att öka stads-
delarnas attraktivitet: ”Attraktiva bostäder 

och bostadsområden är centralt för att 
hela staden ska uppfattas som attraktiv 
och vi kombinerar samhällsnytta med 
affärsnytta genom att lyfta blicken från 
våra fastigheter till att se hela staden och 
stadsdelarna i vårt arbete”.

Sedan Helsingborgshem formulerade sina 
tankar kring attraktiva stadsdelar (för-
sta upplagan av denna bok, 2013) har 
bolagets aktivitetsnivå i stadsdelarna ökat 
markant och det finns många exempel 
på hur strategierna från boken faktiskt 
påverkat. Resultaten hittills och affärs-
planen för de kommande fyra åren visar 
allvaret och långsiktigheten i ambitionen 
att skapa attraktiva stadsdelar.

Ny syn på platser och människor
Under stora delar av 1900-talet rådde in-
dustrialismens rationella ideal även inom 
samhällsplanering. Alla lokaliseringsteorier 
utgick från var de stora tillverkningsindu-
strierna fanns eller skulle vilja etablera sig. 

Den markerade ytan för stadsdelarna  
Tågaborg och Slottshöjden motsvarar 
ungefär ytan för stadsdelarna Närlunda och 
Elineberg. Tätheten skiljer dock – på Tågaborg 
bor ungefär dubbelt så många människor.

”Vi på Helsingborgshem vill 
göra Helsingborg till en attrak-
tiv stad att leva och bo i för 
en mångfald av människor. 
Det innebär att vi måste förstå 
och möta den mångfald av 
behov och önskemål som 
både dagens och morgon-
dagens helsingborgare ställer 
på sitt boende. Mer variation 
är en nyckelfaktor. Stadsdelar 
som blandar bostadstyper, 
upplåtelseformer, stilar och ut-
omhusmiljöer möter mångfal-
dens behov och blir levande 
och välkomnande bostads-
miljöer.”



Människor förväntades flytta till dessa 
platser och söka bostad. Men i slutet av 
1970-talet började detta synsätt överges 
i takt med ökad konkurrens från låglö-
neländer. För att kunna konkurrera globalt 
gällde det nu för mogna industriländer 
(Västeuropa, USA och Japan) att satsa 
på utbildning, kompetens och kreativitet. 
En majoritet av arbetskraften skulle inte 
längre ”bara göra sitt jobb” utan även 
kunna driva och utveckla detta. 

Den nya inställningen till arbetskraft ledde 
gradvis till en ny syn på lokalisering och 
platsutveckling. Nu ansågs det förlegat 
att försöka få ledningen för en tillverk-
ningsindustri att välja en ort för etablering. 
Istället började man på olika sätt samla 
på ”rätt sorts människor” då sådana förr 
eller senare genererar dynamik, tillväxt 
och arbetstillfällen. Högutbildade per-
soner, erfarna yrkeskompetenser, entre-
prenörer och allmänt kreativa personer 
var grupper man siktade in sig på. Det 
fina är att det inte finns något direkt övre 
tak för hur många sådana här personer 
ett samhälle kan behöva eftersom de 
driver utvecklingen. De kan dessutom 
både lockas utifrån eller skapas på plats 
genom till exempel utbildning. 

I Sverige är det tydligt hur storstadsregio-
nerna och universitetsstäderna haft den 
största befolkningsökningen de senaste 
decennierna. Där kombineras utbild-
ningsmöjligheter och karriärmöjligheter 
med en stor dynamisk kulturell och social 
mångfald. För en familj som bor i till 
exempel Stockholm innebär en familje-
medlems byte av arbetsgivare, skola eller 
fritidssysselsättning sällan att man behö-
ver byta bostadsadress. Där finns därmed 
en riskminimering som gör det lättare att 
ta sig an nya utmaningar, vilket driver på 
dynamiken i stort. 

Men det är inte bara utbildning och 
arbetsmarknad som driver utveckling. 
Sådant som attraktivt bostadsutbud,  
restauranger, utställningar, konserter, 
biografer med udda filmer och kreativa 
butiker har gått från att ha varit något 
som hört hemma i kategorin ”fritid och  
turism” till att alltmer betraktats som de 
lok vilka ska dra platser och regioner 
framåt. Många människor attraheras av 
platser med det här utbudet. De vill bara 
vara där det är stimulerande att vara. 
Och omvänt så flyttar många kreativa 
personer ifrån städer som de finner tråki-
ga och ostimulerande. 
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3. Besökare som tycker om platsen ska vilja spendera mera tid,  
omsorg och pengar där.  Turister, studenter, mässdeltagare eller 
företagare som trivs blir mer generösa. På trevliga restauranger tar vi 
gärna en extra flaska öl eller efterrätten som vi hade struntat i om vi 
inte trivts där. De flesta har hört någon säga om en plats att ”där skul-
le man kunna bo” – och faktum är att många flyttar i dag börjar med 
en sådan ”semesterförälskelse”. Det innebär att ett attraktivt hus kan 
bidra till att gång efter gång under decennier och sekel öka platsens 
möjliga värdeutväxling. 

2. I det andra steget gäller att människor som är på platsen ska bli 
positivt överraskade. Väl där ska de upptäcka att här fanns mer av 
det snygga, trevliga, goda och intressanta än de först trodde. De ska 
vilja stanna längre för att hinna med allt och vilja komma tillbaka snart 
igen. Det är kanske ett museum eller ett högt torn som lockar folk men 
det är förmodligen god mat, ljuset eller den vänliga känslan som gör 
att de vill stanna. Vissa saker är helt enkelt svåra att förmedla i förväg.

1. I det första steget gäller att platsen måste väcka nyfikenhet. 
Människor ska få en positiv bild av platsen och vilja besöka den.  
Vilka platser lyckas med detta? Ja, det är bara att blunda och känna 
efter så dyker det snart upp platser som tydligt har lyckats med sin 
image, sitt varumärke och sin marknadsföring. Vi får helt enkelt trevli-
ga associationer i huvudet när vi tänker på platsen. 

4.
Slutligen stärks platsen av personlig marknadsföring från 
människor vi tror på och vars värderingar vi delar. Personer som 
tycker om en plats oavsett om de är bofasta, brukar åka dit eller är 
där för första gången blir viktiga ambassadörer – den mest effektiva 
(och billigaste) marknadsföringen.

När Helsingborgshem 
arrangerar utom-
husbio på Närlunda 
stärks den positiva 
bilden av området 
både hos de som bor 
där och för besökare. 
Upplevelsen hjälper 
dem förhoppningsvis 
att marknadsföra 
Närlunda vidare i sina 
egna nätverk.

Att försöka beskriva hur modern platsutveckling går till kan ske 
genom en modell i fyra steg. Den här modellen fungerar på sam-
ma sätt oavsett om platsen är ett litet kafé, en stadsdel, en stad, 
en region eller ett helt land.



Helsingborg är en av de städer i Sverige 
som brukar stå sig mycket bra när det gäl-
ler positiva associationer. Landborgen, ra-
vinparkerna, västersolen, stränderna, den 
kontinentala känslan, Öresund, Helsingör 
och den förhållandevis stora massan att-
raktiv bebyggelse är tunga variabler som 
både är svåra att förstöra och kopiera. 

Helsingborg har ett mycket diversifierat 
näringsliv med starkt inslag av entrepre-
nörskap. På senare år har staden även 
börjat få bättre värden beträffande så-
dant som tidigare var uppenbara brister 
som till exempel högre utbildning och 
inflyttning av människor i 20-25 års ålder. 
Tack vare Campus Helsingborg (del av 
Lunds universitet) och goda kommunika-
tioner (25 minuter till Lund och 40 minuter 
till Malmö) uppfylls många kriterier som 

gäller för kategorin; kreativa och dyna-
miska universitets- och storstadsregioner. 
Till stadens brister brukar bland annat 
framhållas att det fria kulturlivet med 
tillhörande dynamik är alldeles för svagt 
utvecklat i jämförelse med de städer som 
man vill konkurrera med.

Nyckeln till fortsatt arbete med Helsing-
borgs attraktivitet är att fokusera än mer 
på alla de där detaljerna som verkligen 
gör skillnad inom till exempel kulturutbud, 
mat, drycker, gatuliv, butiksutbud, utbild-
ning, forskning, innovationer, kreativitet, 
berättelser, tolerans, integration, arkitektur, 
konst och hållbarhet. Vill man vara en 
attraktiv stad är det bara att resa runt i 
landet och lära sig undvika det dåliga 
och överträffa det goda. Attraktivitet är 
summan av alla plustecken. 

ATT SKAPA ATTRAKTIVA STADSDELARATT SKAPA ATTRAKTIVA STADSDELAR 2120

Konstväggen på 
Drottninghög i Hel-
singborg får ständigt 
nya motiv. Här genom 
en kreativ workshop 
där konstnärer och 
boende på trygghets-
boendet i närheten 
möts.

Gatuteater – en positiv överraskning för den som råkar promenera förbi och en upplevelse 
som i förlängningen kan gynna platsen och hur människor ser på den.



Attraktiva stadsdelar genererar värde

ATT SKAPA ATTRAKTIVA STADSDELAR22 ATT SKAPA ATTRAKTIVA STADSDELAR 23

Begreppet attraktivitet är ett 
samlingsbegrepp som inte ska 
förväxlas med exklusivt eller dyrt. 
Istället skapar Helsingborgshem 
värde genom att varje område 
och stadsdel utvecklas utifrån 
sina förutsättningar. 

Gemensamt för alla stadsdelar är emeller-
tid att de ska ha:
• En tydlig identitet med stolta och 

trygga invånare
• Goda förutsättningar för folkliv, flöden 

och mötesplatser
• Utrymme för en mångfald av 

människor avseende livssituation, 
ekonomi och intresse

• Utvecklats i dialog med de personer 
som bor i stadsdelen

Värdet är även direkt företagsekonomiskt 
och svarar upp mot ägarens uppdrag till 
Helsingborgshem, vilket bäst tydliggörs i 
bolagets affärsmodell.

Förbättrad attraktivitet i stadsdelarna fung-
erar som en hävstång på det samlade 
fastighetsvärdet genom att minska risken 
för vakanser och sänka underhållskostna-
derna. Trygga stadsdelar med tydlig iden-
titet, med goda förutsättningar för flöden 
och folkliv och med utrymme för en mång-
fald blir helt enkelt stadsdelar som många 
vill bo i och som många vill besöka.

Kriterier, mål och metoder för Helsing-
borgshems utvecklingsarbete förankras 
på följande sidor i vetenskaplig kunskaps-
uppbyggnad om hur långsiktigt attraktiva 
stadsdelar fungerar.

 

“Kriterierna för den attraktiva stadsdelen hjälper oss att 
planera och agera mångdimensionellt vilket är helt 
avgörande när man som vi förnyar stadsdelarna i högt 
tempo med målet att öka hela stadens attraktivitet.” 

- Kristin Nilsson, Affärsutvecklingschef på Helsingborgshem
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Metod – struktur, funktion  
och upplevelse

Boendemiljö och stadsmiljö är 
komplexa företeelser. Det går 
inte att dra absoluta gränser 
mellan alla de faktorer som 
påverkar dessa och hur man 
än vänder och vrider på ord 
och begrepp så blir det snabbt 
uppenbart att det hade gått att 
göra på något annat sätt.

Arbetsmodellen
För att dekonstruera och analysera platser 
och platsers kvaliteter behövs en arbets-
modell. I arbetet med att skapa attraktiva 
stadsdelar blir en modell med totalt 17 
kriterier som sorteras under tre huvudom-
råden ett verktyg för att förstå och kunna 
utveckla vad som gör en stadsdel attraktiv. 
De tre huvudområdena är struktur, funk-
tion och upplevelse. 

Struktur används om sådant i den fysiska 
miljön som visserligen ofta tar tid men 
är påtagligt och förhållandevis lätt 
att planera och diskutera. De kriterier 
som finns under struktur är; förtätning, 
minskade barriärer, stråk för flöden och 
folkliv, mötesplatser, god arkitektur, gröna 
kvaliteter - och säkerhet. Personer som 
är utbildade inom, och arbetar med, 
bygg- och planering i dagens Sverige är 
väl förtrogna med dessa begrepp som är 
förhållandevis ”hårda”. 

Funktion används om själva innehållet 
som en attraktiv stadsdel behöver. Det 
handlar om mer komplexa samband än 
det som ger struktur. För att kunna tänka 
funktion krävs goda kunskaper om hur 
människor fungerar både i allmänhet och 
på platsen i synnerhet. Sociala processer 
och kvalitetsaspekter kan vara svårbedöm-
da men de spelar en viktig roll i stadspla-
nering. Till funktion räknas; landmärken 
och attraktioner, - platser för kreativitet, 
- verksamheter, butiker och service samt 
bostäder för alla livsstilar och livssituationer.

Upplevelse är det där som är svårare 
att förstå, styra, mäta och utvärdera. Här 
finns inga standardmanualer att följa 
eftersom värdet i stor utsträckning skapas 
i betraktarens sinne. Även om den goda 
upplevelsen i en stadsdel kan vara svår att 
förstå kan den samtidigt vara enklare och 
billigare att åstadkomma. Hit räknas följan-
de kriterier; trygghet och trivsel, identitet, 
stolthet, historisk förankring, gott underhåll 
och god skötsel.

Inga skarpa gränser
För att tydligt visa att det inte finns några 
skarpa gränser mellan struktur-funk-
tion-upplevelse så bildar modellen tre cirk-
lar som går in i varandra och överlappar.

STRUKTUR

FUNKTION

UPPLEVELSE

Förtätning

Minskade barriärer

Stråk för flöden  
och folkliv

Mötesplatser

God arkitektur

Gröna kvaliteter

Säkerhet Identitet

Landmärken och attraktioner

Stolthet

Platser för kreativitet

Historisk förankring

Verksamheter, butiker  
och service

Gott underhåll

Bostäder för alla livsstilar

God skötsel

Trygghet och trivsel

“I fyra år har jag haft förmånen att få bidra med veten-
skapligt baserad kunskap till Helsingborgshems arbete 
med att utveckla stadens bostadsmiljöer och stadsde-
lar. Våra löpande dialoger, workshops, stadsvandring-
ar, föreläsningar och metoddiskussioner har varit viktig 
input till innehållet i bokens följande avsnitt”

- Ola Thufvesson, Universitetslektor, Lunds Universitet Campus Helsingborg
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Amjad som bor på Planteringen har ritat det bästa med sitt område.

STRUKTUR



I många länder finns i dag en tydlig ambition om att städer ska växa 
genom förtätning istället för ytterligare utbredning över åkrar och 
skog. Bakgrunden till detta är att åkermark och stadsnära natur bör 
sparas i möjligaste mån samtidigt som det finns både ekonomiska 
och sociala incitament för att hålla städer mer kompakta. I täta 
städer blir mycket infrastruktur (vägar, vatten, el, kollektivtrafik), offentlig 
service (förskolor, skolor) och privat service (butiker, kaféer) helt enkelt 
mer kostnadseffektiva. Förtätning medför också möjligheter att tillföra 
bostäder som saknas och efterfrågas. På så sätt kan den socioeko-
nomiska mångfalden öka i stadsdelar. Förtätning kan även rent fysiskt 
användas för att binda ihop stadsdelar med varandra vilket idag 
anses ge flera, inte minst sociala, fördelar. 

Många förknippar förtätning med byggandet av ett höghus på en 
gräsmatta. Men förtätning kan ske på många andra sätt; attefallshus, 
inredning av vindar, våningsplan som byggs på befintliga hus, radhus 
som byggs på villatomter, kolonistugor som blir åretrunthus, kompakta-
re lägenheter eller kollektivboenden.

Förtätning betyder inte enbart att det byggs nytt. Plats för fler kan 
handla om att starta flyttkedjor så att större bostäder primärt tillfaller 
barnfamiljer. Att trångboddhet i högre grad ses som en möjlighet 
är också en form av förtätning. Modern trångboddhet i Sverige är 
ofta ofrivillig och resultatet av bostadsbrist. Men alltmer märks även 
frivillig trångboddhet – husbilar  och segelbåtar möjliggör boende på 
attraktiva lägen som i Stockholms innerstad och idag finns en helt ny 
inredningsindustri inspirerad av smarta kompaktlösningar. 

Det finns egentligen ingenting som säger att kompaktare stadsmiljöer 
behöver upplevas som sämre än glesa. Vindlande gränder, italienska 
stadskärnor, små torg med uteserveringar, grönskande takterrasser, 
Paris boulevarder och Manhattans avenyer är exempel på täta miljöer 
med stor attraktivitet. Upplevelsen av kvalitet i byggd miljö handlar i 
slutändan om innehåll och komposition snarare än om kvantitet. Om 
förtätning sker på ett bra sätt tenderar människor ganska snabbt att 
acceptera förändringen.

Förtätning
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Lägre hus på Slottshöjden 
revs
Det är inte alltid grönytor 
som står till förfogande när 
man förtätar. På Slottshöj-
den revs ett hus i stort behov 
av renovering för att ge 
plats åt ett nytt högre hus 
med fler lägenheter på 
samma markyta. (2015)

Fredriksdals nya hus  
smälter in
På Fredriksdal har ett nytt 
11-våningshus byggts som 
tillför 49 moderna lägenhe-
ter till området. Huset har 
områdestypisk fasad som 
väl smälter in i den övriga 
bebyggelsen. (2016)

Nya hus på Husensjö
På Husensjö nyttjas parke-
ringsområden för att kunna 
bygga två 8-våningshus. 
Genom en rad åtgärder 
blir parkeringssituationen 
ändå god. Hyresgäster får 
efter byggnationen också 
bestämda parkeringsplat-
ser istället för att leta ledig 
plats varje dag. (2016)

Elineberg växer
På delar av grönytorna 
bland befintlig 50-talsbe-
byggelse på Elineberg 
har två 8-våningshus och 
ett 11-våningshus byggts. 
Genom att samtidigt höja 
kvaliteten på de grönytor 
som fortfarande fanns kvar 
upplevs området fortfaran-
de som grönskande och 
välplanerat. (2015)

Förtätning i mindre skala 
på Tågaborg
I ett äldre hus på populära 
Tågaborg inreddes vinden 
med två mindre lägenheter 
i samband med att fast-
igheten totalrenoverades. 
(2011) 

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM



En barriär är precis som det låter något som hindrar människor från att 
röra sig i en viss riktning. Barriärer är ofta ganska rejäla fysiskt påtagliga 
komponenter som till exempel inhägnade koloniområden, stora indus-
trifastigheter, godshamnar, järnvägsspår och motorvägar. Att ta sig förbi 
sådana barriärer är inte bara svårt utan kan dessutom vara olagligt 
eller direkt livsfarligt. Begreppet barriärer lanserades av den amerikan-
ske stadsplaneraren och arkitekten Kevin Lynch i början av 60-talet.

I stadsmiljön kan det handla om otydlig skyltning, livlösa miljöer, 
vidsträkta parkeringsytor, stora buskage, svårnavigerade gatunät, skrä-
pighet, otrygga miljöer och framförallt brist på något som lockar ”där 
borta” – allt exempel på det vi kallar för mikrobarriärer. 

Även om människor i allmänhet inte tänker i termer av barriärer så kan 
de flesta ibland få en känsla att de inte vill fortsätta i en viss riktning 
när de är ute och går. Det är också ofta tydligt vilka kvarter, områden 
och stadsdelar som få människor hittar till. 

I funktionsuppdelad och modernistisk samhällsplanering (särskilt 
perioden 1960-1990) skapades många barriärer. Människor skulle 
primärt ha lugn och ro runt sina bostäder. Idag försöker vi bygga bort 
barriärer så att människor inbjuds till att röra sig kors och tvärs i stads-
miljön. Barriärer medför nämligen att sådant som egentligen ligger 
ganska nära upplevs som otillgängligt och långt borta. Med mins-
kade barriärer så blir det lättare för fler människor att ta del av hela 
stadens utbud. Med minskade barriärer så blir segregerade områden 
inte lika isolerade och fler människor får en anledning att se och möta 
varandra. Och dessutom utgörs många barriärer av ineffektivt utnytt-
jad mark som är en välkommen resurs när stadsdelar ska byggas 
ihop genom förtätning.

Minskade barriärer
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Ny väg öppnar upp  
Drottninghög
I projektet DrottningH sker 
ett intensivt arbete tillsam-
mans med Helsingborgs 
stad för att göra Drottning-
hög till en mer integrerad 
del av staden - fysiskt, 
mentalt och socialt. Bland 
annat anläggs en ny väg 
som möjliggör genomfart 
och kopplar samman om-
rådet med andra delar av 
staden. (2016)

Närlunda - Elineberg
I stadsdelsutvecklings-
projektet för Närlunda är 
en viktig målsättning att 
förbättra möjligheterna att 
ta sig till och från området. 
Bland annat ska gång- och 
cykelvägar förbättras och 
förhoppning finns om en 
brokoppling över natur-
sköna Jordbrodalen mot 
Elineberg. (2014 - )

S’mile-loppet förenar
Under det populära S’mi-
le-loppet som går genom 
Drottninghög, Dalhem och 
Fredriksdal förenas när-
mare 1400 deltagare från 
förskolor och skolor i alla tre 
områden. (2014 - )

Park ny entré till  
Drottninghög
Den barriär av höga buskar 
som omger Drottninghög 
bryts nu upp. En park ut 
mot Vasatorpsvägen ska 
bli en av flera möjligheter 
att närma sig området. 
(2017 - ) 

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

“Med minskade barriärer så blir det lät-
tare för fler människor att ta del av hela 
stadens utbud”



De mer traditionella stadsdelarna (som tillkom före ca 1950) växte 
oftast fram längst med utfartsvägar, vilka sedan blev till huvudgator för 
områden. Huvudgatorna var de viktigaste stråken dit både det lokala 
och det regionala (och i viss mån nationella/internationella) flödet 
kom att röra sig. Eftersom potentiella kunder ofta passerade här kom 
butiker, service och mötesplatser att lokalisera sig till dessa stråk. Detta 
kom sedan att dra till sig ännu mera människor eftersom folkliv i sig är 
en attraktion. 

Men med ökad bilism och en tilltagande tro på funktionsuppdelad 
och modernistisk planering (från sent 1960-tal) separerades bostads-
områdena från de stora flödena. Varje område planerades som en 
lugn enhet från vilken det skulle gå att ta sig hyfsat lätt med bil eller 
kollektivtrafik till stadens centrum eller till olika arbetsplatsområden. 
Hur områdena hängde ihop med varandra eller hur människor från 
stadens centrum skulle hitta dit var sekundärt eftersom det skulle vara 
just lugna bostadsområden. I skånska städer ligger den här typen av 
bostadsområden ganska tätt medan motsvarande tunnelbanemata-
de förorter i Stockholm ligger mer som isolerade öar. 

För både bostadsbolag och kommunala planerare är det en utma-
ning att försöka tänka ut, planera och anlägga nya stråk i och mellan 
områden från perioden 1960-1990 för att skapa fungerande stadsmil-
jöer som bättre lever upp till hur människor rör sig och vill röra sig.

Stråk för flöden och folkliv
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Hund- och motionsslinga 
mellan Dalhem och  
Drottninghög
Slingan som går mellan 
Dalhem och Drottninghög 
är en runda på 3,7 km för 
den som vill motionera på 
egen hand eller träna med 
sin hund. Slingan skapar ett 
naturligt gångstråk genom 
grönska som tidigare av-
gränsat stadsdelarna från 
varandra. (2015)

Elineberg till Närlunda
I anslutning till Elineberg 
ligger vackra Jordbrodalen, 
ett uppskattat naturområde 
men också en avgränsning 
mot närliggande områ-
den. Genom förbättrade 
gång- och cykelvägar samt 
arbete för en brokoppling 
mot Närlunda, skapas nya 
flöden. (2011- )

Konstslinga på  
Drottninghög
På Drottninghög finns inte 
mindre än 15 offentliga 
konstverk som smyckar 
fasader och allmänna 
utrymmen. Genom att 
sprida en guide till konsten 
med karta och information 
om varje verk kan området 
upptäckas ur ett annat 
perspektiv. (2015)

BoButiken på Söder
Genom att placera Hel-
singborgshems BoButik på 
Söder skapas incitament för 
hyresgäster från hela sta-
den att besöka stadsdelen 
för att få inspiration till sina 
hem och ställa frågor kring 
sitt boende. (2011)

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

“En utmaning att försöka tänka ut, plane-
ra och anlägga nya stråk i och mellan 
områden”



Hela idén med staden är att fungera som en mötesplats. Förr kom 
omlandets bönder och mer långväga köpmän till staden för att byta 
varor. Med varorna följde utbyte av nyheter och tankar. Inom flera olika 
forskningsfält betraktas mötesplatser som till exempel torg, marknads-
hallar, pubar och kaféer som mycket viktiga för både den typ av 
samtal som stärker gemenskapen och som utvecklar nya idéer. Det 
är heller ingen slump att totalitära stater alltid försöker att begränsa 
både resor och möten som inte kan kontrolleras. 

I dag talas det ofta om att handeln lämnar stadskärnorna och att 
dessa blir centrum för möten och upplevelser i stället. På sätt och 
vis är det en återgång – skyltar med texten ”Café” är ytterst van-
ligt förekommande på fotografier tagna i svenska stadskärnor före 
1950-talet. Med modernistisk planering, större bostäder, välfärd, bilar, 
hård alkoholpolitik, stormarknader och TV-apparater trycktes mötes-
platserna tillbaka kraftigt för att nå en bottennivå i slutet av 1980-talet. 
Motreaktionen som sedan kom har gjort att mängden caféer, pubar, 
uteserveringar, restauranger, strandserveringar och mikrobryggerier nu 
återigen har ökat kraftigt de senaste decennierna. 

Helsingborg är en av de städer i Sverige som leder utvecklingen när 
det handlar om att skapa attraktiva mötesplatser, men nästan alla 
finns i stadskärnan och nedanför landborgen. Ute i de stora bostads-
områdena där behoven troligen är som störst finns det fortfarande få 
platser för möten och det är glest mellan caféskyltarna. 

Mötesplatser är dock mer än kaféer och krogar. Inbjudande entréer, 
bekväma bänkar, vackra fontäner, roliga lekplatser, spirande odlings-
lådor, viktiga busshållplatser, smarta återvinningsstationer, spännan-
de konstverk, trevliga tvättstugor och multifunktionella hobbylokaler 
fångar ofta upp mer än en människa åt gången och förhoppningsvis 
leder till ett ”hej” och kanske ett litet samtal.

Mötesplatser
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Temalekplats på  
Drottninghög
Temalekplatsen Prinsessor 
och drakar på Drottning-
hög har ett unikt innehåll 
som lockar familjer även 
från andra områden att 
upptäcka stadsdelen. 
Lekplatsen utformades 
tillsammans med boende i 
området i samarbete med 
bland annat skola och 
förskola. (2015)

Renoverat centrum på 
Dalhem
En omfattande renovering 
av restaurangtorget på Dal-
hem Centrum har resulterat 
i en ljusare, mer inbjudan-
de och tryggare miljö. Idag 
är det en uppskattad plats 
för både planerade och 
spontana möten. (2015)

Boule och lek på  
Ringstorpshöjdens gård
I samband med nyproduk-
tion på Ringstorpshöjden 
gavs innergården liv med 
boulebana och lekplats 
– en mötesplats över gene-
rations- och intressegränser. 
(2015)

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

Multiarena och utegym på Planteringen
Planteringens Multiarena och utegym är medvetet place-
rade intill varandra för att attrahera människor med olika 
intressen, ålder och behov. (2013)

Hyresgästdriven aktivitetsklubb på Kullavägen
Janne och Christina är med i BoMer på Ringstorp,  
Kullavägen - en uppskattad medlemsklubb som anordnar  
gemensamma aktiviteter som föredrag, laktritsprovning 
och soppkvällar i husets gemensamma vardagsrum. 
Aktiviteterna drivs av hyresgästerna. Janne och Christina 
konstaterar att ”BoMer är ett bra drag”. (2013)



Enbart i Helsingborg måste byggas för 2000 nya invånare om året i 
flera decennier framåt – i diskussionerna om bostadsbristen hamnar 
husens utformning och utseende ofta i fokus. I arbetet för att skapa 
attraktiva stadsdelar är det viktigt att ”god arkitektur” är ett begrepp 
som vänder sig både till de boende i husen och till de personer som 
betraktar husen från utsidan. Eftersom hus ska stå i kanske 40 år innan 
det är dags för en större renovering så kommer det dåliga eller det 
goda med husen att upplevas väldigt många gånger. En otrevlig 
lägenhet att bo i eller en torftig fasad att titta på varje dag på väg 
till jobbet ger genom åren tämligen mycket ackumulerad negativ 
påverkan. Därför måste diskussioner om arkitektur och byggnadseko-
nomi innefatta en mycket lång bruks- och upplevelsetid för många 
människor. Summan av hur husen i en stadsdel eller i en stad ser ut 
avgör sedan om det hela uppfattas som fult, tråkigt, intetsägande 
eller spännande och vackert. Spännande och vackra miljöer är att-
raktiva och värderas högre av boende, inflyttare, besökare och turister. 

Harmoniska proportioner, vackra detaljer, konstnärliga dekorationer, 
sköna material, greppbara skalor, variation, tydliga bottenvåningar, mar-
kerade taklandskap och några oväntade inslag är sådant som ofta 
används när kriterier för god arkitektur diskuteras. Hur husen förhåller 
sig till topografi, äldre bebyggelse och platsens historia/karaktär är en 
annan kvalitetsdimension som ofta lyfts fram. Dessutom bör en riktigt 
bra byggnad göra något med platsen. Det kan handla om att stärka 
ett bra gaturum eller markera att en huvudgata börjar där. 

Det kan vara intressant att fundera på vilka hus som byggs och som 
syns i arkitekternas egna tidskrifter för att sedan titta på vilka hus och 
miljöer som värderas högst i mäklarannonser och dominerar bilderna i 
resekataloger, sagoböcker och livstilmagasin. Upplevelsen av arkitektur 
är alltid subjektiv men ofta kan magkänslan säga oss något. Ett bra hus 
oavsett stil ska tilltala betraktaren direkt. Om man måste vänja sig vid 
ett nytt hus eller försöka läsa på vad arkitekten egentligen tänkte är det 
ofta något/någon som inte lyckats i processen. Däremot utmärks ofta 
god arkitektur av att det finns detaljer, finesser och kvaliteter som går att 
upptäcka efterhand. 

God arkitektur
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Furutorpsparkens  
studentboende
Studentboendet Furutorp-
sparken har inspirerats 
av omkringliggande 
miljö. Tornavslutningen har 
hämtat inspiration från 
Gustav Adolfsskolan och 
de stora murhålen från 
kårhuset. Även det återvun-
na teglet matchar områ-
dets befintliga byggnader. 
Entréer, butik, tvättstuga 
och balkonger vänder sig 
utåt mot gatustråket för att 
gynna stadsdelens folkliv 
och flöden. (2016) 

Parkhusen på Slottshöjden
När Parkhusen på Slottshöj-
den skulle byggas ställde 
ett fantastiskt läge höga 
krav på de nya byggnader-
na. En grön glasfasad som 
fångar siluetter från den 
omkringliggande grönskan 
och molnen blev ett sätt att 
förlänga den intilliggande 
parken och dra verklig nytta 
av omgivningarna. (2015)

Radhus på Gustavslund
Granne med åkrarna i 
Helsingborgs östra utkant, 
ligger Gustavslund som 
byggts ut i flera etapper 
de senaste decennierna. 
De äldre områdena består 
av en gatustruktur och hus 
typiska för sin tid och i de 
mer nybyggda delarna av 
radhus och kedjehus har 
stor vikt legat vid att behål-
la den stil som ger området 
sin karaktär. (2014)

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

Kullavägen på Ringstorp med skifferfasad
På Ringstorp/Västra Berga har ett nytt kvarter vuxit fram 
där Helsingborgshems hus på Kullavägen sticker ut med 
en fasad i vackert melerad skiffer, balkonger och generösa 
fönsterpartier. Den grönskande innegårdsmiljön fungerar 
som en extra trädgård för kvarterets radhus. (2013)

Ljusare fasader på Närlunda 
Närlunda byggdes på 60-talet efter den tidens ideal med 
gråa betongfasader och en stram arkitektur som mång-
faldigades över hela området. Med målet att öka variatio-
nen och skapa mer inbjudande fasader genomgår hela 
området en arkitektonisk utveckling. (2016)



Gröna inslag i en stadsmiljö har en positiv inverkan på de människor 
som bor, vistas, passerar och verkar där. Fysisk hälsa, psykisk hälsa, 
lek, fantasi och social samvaro gynnas av natur. Samtidigt är det inte 
så att mesta möjliga mängd grönska och grönytor automatiskt gör 
miljön attraktiv. Grönska på ”fel” sätt kan bli till barriärer vilka försvårar 
orienterbarheten och ökar otryggheten i en stadsmiljö. Stora öppna 
gräsmattor som ingen egentligen använder eller vidsträckta skogspar-
tier gör också att bostadsområden och stadsmiljöer blir onödigt glesa 
och utdragna. I typisk funktionalistisk stadsplanering var grönytor 
oftast en fråga om kvantitet (antal kvadratmeter grönyta i relation till 
antalet kvadratmeter bostadsyta) men väldigt sällan en fråga om 
den upplevda kvaliteten. 

När grönska analyseras inom forskningen brukar den delas upp i olika 
kvalitetskategorier som till exempel; öppna ytor för aktivitet, odlingsmil-
jöer/trädgårdskvaliteter, lummig vild natur, balkonggrönska, torglikna-
de mötesplatser med grönska och gröna förbindelsestråk. Genom att 
kombinera olika kategorier grönska ges ofta en bättre helhet än bara 
mesta möjliga mängd gräsyta. 

Eftersom förtätning ofta berör gröna ytor gäller det att även kunna fo-
kusera på kvalitet. Det blir viktigt att fundera över de typer av grönska 
som tillför mycket (arter, upplevelser, funktioner) i förhållande till de ytor 
som tas i anspråk. Ett stort träd är ett klassiskt exempel på effektiv grön-
ska då det tar väldigt lite plats på marken samtidigt som det kan ge 
stor grön volym och erbjuda grönska direkt utanför fönster på femte 
våningen. Odlingslådor tar heller inte mycket plats i förhållande till hur 
mycket engagemang de kan ge upphov till. 

Vatten är också en kvalitetsdimension i stadsmiljöer. Som exempel på 
detta nämns ofta sådant som havsblick, närhet till porlande fontäner, 
gångstråk längs med bäckar eller bänkar vid fågeldammar. Dammar 
och bäckdiken i stadsmiljön fyller inte bara rekreativa syften utan är 
även viktiga för att kunna ta emot nederbörd.

Gröna kvaliteter
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Grönt fokus på Maria Gård
På Maria Gård finns både 
radhus, etagelägenheter 
och marklägenheter med 
stort fokus på en trivsam 
utemiljö med mycket växt-
lighet. Alla hyresgäster på 
markplan har egna träd-
gårdar och på allmänna 
ytor har fruktträd, bärbuskar 
och smultron planterats. På 
de bilfria gårdarna finns 
gott om lekmiljöer och plat-
ser för att njuta av grönska 
och lugn. (2016)

Drottninghög, framtidspla-
ner för parken
I utvecklingen av Drott-
ninghög är parken en 
viktig framgångsfaktor. I 
samverkan med staden har 
parken bland annat fått 
växthus och odlingslådor 
som sköts av föreningar på 
området. (2016)

NEXT-hus på Elineberg
På Elineberg har tre punkt-
hus byggts inom ramen 
för NEXT-buildnings - ett 
EU-projekt som främjar 
energieffektivt byggande. 
När husen byggdes togs 
gröna ytor i anspråk men 
tack vare höjd kvalitet på 
kvarvarande mark upplevs 
området fortfarande som 
grönskande. (2015)

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

Odlingslådor på bl a Husensjö
Husensjö är ett av flera områden där odlingslådor har 
ställts till hyresgästernas förfogande. Runt dem träffas  
boende och planerar, planterar, sköter och skördar  
tillsammans. Här blir grönytan en mötesplats. (2016)

Häckar på Dalhem istället för plank 
Vid uteplatserna vid låghusen på Dalhem fanns tidigare 
staket. När de blev slitna erbjöds hyresgästerna ett upp-
lägg där Helsingborgshem tog bort de gamla staketen 
och planterade en häck. Hyresgästerna kunde även välja 
att behålla staketet mot att de tog över underhåll och 
kostnader. Majoriteten valde häck och området fick ett 
grönt lyft. (2014)



Säkerhet i bostad och stadsmiljö anses så gott som alltid vara viktigt. 
Ändå har säkerhetsaspekter inom bostads- och stadsbyggande ofta 
hamnat i konflikt med andra kvaliteter. Ointagliga städer och borgar 
högt uppe på klippor gav säkerhet i ofredstider men var rätt opraktis-
ka annars. I dag är det inte invasionsrisk som främst präglar säkerhets-
tänkandet. Buffertzoner för buller och utsläpp hindrar förtätning nära 
industrier, hamnar och trafikleder. Runt varje stor bilfri zon tenderar trafi-
ken att pressas ut på vägar som blir nära nog omöjliga att korsa. Och 
låsta portar som i sitt uppsåt att hindra ovälkomna besökare, hindrar 
även välkomna spontanbesökare och försvårar barns rörlighet. 

Säkerhet kan i princip uppnås genom två strategier. Den ena är 
att man bygger högre murar, bredare buffertzoner, tar bort över-
gångställen, installerar fler lås, larm och övervakningskameror samt 
håller människor (och i synnerhet barn) långt borta från faror. Den 
andra strategin går ut på att dämpa det farliga vid källan och lära 
människor att hantera det. 

Att smalna av gator och anlägga fartgupp är bra exempel på stra-
tegier som reducerar bilars hastighet och därmed gör det lite lättare 
för oskyddade trafikanter att röra sig i stadsmiljön. Även när det gäller 
sådant som vatten nära bostäder var det förr ett krav på ordentliga 
staket om djupet översteg några decimeter. Nu går flanörer helt 
oskyddade längs med kajen i Norra Hamnen och i Jordbodalen finns 
det bara räcken på de mest branta partierna ner mot dammarna. 
För bara några år sedan var det helt otänkbart att lekplatser skulle få 
finnas nära serveringar med alkohol men idag anses de flesta flanörer 
kunna hantera en liten lagom mängd alkohol. 

Säkerhet
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Byten till nya  
passersystem
Elektroniska passagesystem 
är säkrare än traditionella 
nycklar. Tappar du bort den 
elektroniska brickan är det 
enkelt att spärra den och 
beställa en ny. Passagesys-
temet kan användas till alla 
gemensamma utrymmen, 
såsom tvättstuga, källare, 
vind, barnvagnsrum och 
soprum. (2014)

Nya säkrare förrådsdörrar 
på Högaborg
När en fastighet på 
Högaborg trygghetscerti-
fierades byttes förrådens 
väggar ut till gallerväggar 
av hög säkerhetsklass och 
förrådsdörrarna fick låsögla 
för hänglås med en skydd-
skåpa. Inga inbrottsförsök 
har skett efter installationen. 
(2015)

Fönster med säkerhetslås 
på Lussebäcken
På Lussebäcken försågs 
alla fönster och altandör-
rar på bottenvåningen 
med lås i samband med 
underhåll. Varje fastighet 
är unik, Helsingborgshem 
utvärderar även behovet av 
fönsterlås på högre våning-
ar vid denna typ av åtgärd. 
(2015)

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

Cykelställ, nya säkra  
modeller
I anslutning till alla  
nybyggda bostäder ser 
Helsingborgshem till att det 
finns nya, säkra modeller av 
cykelställ. Hyresgästen kan 
låsa fast sin cykel i cykel-
stället med hjälp av en 
kedja och cykeln kan tryggt 
lämnas i området. (2015)

“Låsta portar, som i sitt uppsåt att hindra 
ovälkomna besökare, hindrar även välkom-
na spontanbesökare”
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Sara som bor på Drottninghög har ritat det bästa med sitt område.

FUNKTION



Kinesiska muren, Eiffeltornet, Big Ben, Frihetsgudinnan och Jesusstatyn 
– landmärken är (som det låter) ofta byggnader som syns vida om-
kring. De underlättar orientering och tjänar även ofta som symboler.
 
De behöver emellertid inte vara särskilt stora, gamla, påkostade eller 
spektakulära för att fungera i den mer vardagliga skalan. Vackra hus, 
spännande byggnadsdetaljer, små konstverk, udda färginslag, roliga 
utemöbler eller spektakulära lekplatser eller är exempel på landmär-
ken som kanske inte drar de stora turistströmmarna men som ändå 
gör stadsmiljön lite intressantare att röra sig igenom. En mindre ano-
nym omgivning får mer positiv laddning samtidigt som fler människor 
söker sig dit vilket ger folkliv och underlag för kommersiellt utbud. 

Attraktioner är i många fall detsamma som landmärken. Sådant som 
gör platser lite intressantare och gör att människor får lust att besöka 
dem. I den större skalan återfinns muséer, fotbollsarenor, temaparker 
och nöjesfält. I den mindre skalan hittar vi till exempel intressanta 
butiker, klirrande uteserveringar, stökiga loppmarknader, vidsträckta 
strandpromenader och sköna parker. 

Landmärken och attraktioner kan vara stora och ha krävt omfattande 
ansträngningar att uppföra. Andra kan vara ganska små och inte 
särskilt dyra att skapa. Ibland har det bara krävts lite mera kreativitet 
än förväntat för att skapa betydande turistattraktioner. 

I Helsingborg är det medeltida tornet Kärnan landmärke nummer 
ett. Även om många av stadens landmärken och attraktioner ligger 
centralt och nedanför landborgen finns även till exempel Fredriksdals 
Muséum, Tropikariet, Ringstorps vattentorn, Berga Kasern, Fredriksdals 
Vattentorn, Drottningshögsbadet, Pålsjö skog och Filborna Simhall. 
Många av de landmärkena och attraktionerna hade dock kunnat 
utvecklas och kopplas bättre till stadsdelarna runt omkring för att 
generera synergieffekter och stärka dem ytterligare.

Landmärken och attraktioner
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Ringstorpshöjden ger staden ny siluett
Med de tre punkthusen på Ringstorpshöjden förändrades 
stadens siluett då de byggdes. Reaktionerna kom ända 
från andra sidan sundet och danska grannar undrade 
vad som var på gång i Helsingborg. (2015)

Drottninghögsbadet – en attraktion i östra Helsingborg
Drottninghögsbadet är en stolthet för området och en 
attraktion som satt prägel på närmiljön. Mellan maj och 
augusti håller badet öppet för alla, inte bara hyresgäster. 
Alla badar gratis och det anordnas simskola varje år.

Höjdpunkten sätter  
Närlunda på kartan
Helsingborgs högsta hus 
Höjdpunkten på Närlunda 
är ett blickfång alltsedan 
det stod klart 2014. Dels 
genom höjden, dels ge-
nom fasaden som består 
av kompositkassetter med 
ett ytlager av aluminium 
i en grön metallicnyans 
som ändras beroende på 
rådande ljus- och skuggför-
hållanden. (2014)

Hamilton House på Norr
Många har en åsikt om 
huset Hamilton House som 
ligger på Norr med utsikt 
över strandpromenaden. 
Arkitekturen var nydanande 
när huset byggdes och sät-
ter fortfarande idag prägel 
på området. (1970)

Norra Hamnen samlar 
hela staden
Bostadsområdet Norra 
Hamnen, där fyra av husen 
är Helsingborgshems, in-
vigdes för snart tjugo år se-
dan. Med småbåtshamnen, 
strandpromenaden och 
Gröningen är området idag 
en av Helsingborgs mest 
populära attraktioner som 
lockar turister och invånare 
från hela staden. (1999)
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Kreativitet och möjligheten att skapa något är av central betydelse 
oavsett om vi pratar om vetenskap, kultur, entreprenörskap, stimuleran-
de arbeten, skolpedagogik, fritidsaktiviteter eller allmänt välbefinnan-
de. Kreativitet är något grundläggande och medfött som både kan 
kanaliseras till bestämda fält, växla mellan fält eller skapa helt nya fält. 

I en stadsdel kan kreativitet gynnas på många olika sätt. För det första 
är det en fördel om fasader och utemiljöer upplevs som inspirerande, 
spännande och vackra. På samma sätt kan kreativa tankar stimuleras 
av konstverk, grönska, bibliotek, utställningar eller evenemang. 

För det andra är kreativitet inte bara något individuellt utan även ett 
socialt fenomen. I mötet med andra människor kombineras kompe-
tens och nya idéer växer fortare fram. Det ensamma geniet gör sig 
bra på film men är ett undantag i verkligheten. För att stärka kreativa 
kollektiva processer behövs därför olika former av mötesplatser som 
gynnar både planerade och oplanerade möten och samtal. Vi vet 
aldrig i förväg vilka pusselbitar som för en kreativ process framåt. 

För det tredje så kräver mycket kreativitet utrymme för att förverkligas. 
I den dyraste divisionen finner vi här de stora forskningsanläggningar-
na som växer fram nordväst om Lund. I mer vardagliga sammanhang 
kan kreativt skapande behöva sådant som lekplatser, företagslokaler, 
föreningslokaler, butikslokaler, odlingslotter, hobbylokaler, keramikug-
nar, verkstäder och garage. Viktigt är att det finns enkla och billiga lös-
ningar som sedan kan växlas upp om behov så kräver och ekonomi 
tillåter. För det fjärde gynnas kreativitet av att allt inte är så där tydligt, 
färdigt och välstrukturerat. Begrepp som kaos och kreativa kryphål 
används ofta för att visa hur kreativiteten gärna gynnas av sådant 
som markbitar, ödetomter, skogsdungar för kojor, gamla byggnader, 
föremål och genvägar som har råkat bli kvar. Industriområden som 
Gåsebäck och Hävertgatan (Tropikariet) i Helsingborg är tillsammans 
med en del koloniområden exempel på platser som utmanar i ett 
samhälle som annars kanske lätt blir för genomplanerat.

Platser för kreativitet
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Hobbyrum på Ringstorps-
höjden
I hobbyrummet på Kullavä-
gen kan hyresgäster måla 
om möbler, fixa sin cykel el-
ler snickra. De som bor där 
är till stor del tidigare husä-
gare, en målgrupp som är 
vana att ha utrymmen för 
hobby- och fritidsaktiviteter 
och som uppskattar möjlig-
heten att ha en plats för de 
aktiviteterna även när de 
flyttat till lägenhet. (2015)

Multiteket, en kreativ mö-
tesplats på Drottninghög
På fritidsgården Multiteket 
på Drottninghög erbjuds 
bland annat öppen 
verksamhet och helt gratis 
kurser i allt från teater till 
videoproduktion.

Gemensamhetslokal för 
70+ på Dalhem
Vid Dalhems centrum finns 
en gemensamhetslokal för 
personer över 70 år som 
bor i närliggande trygghets-
boenden. Trygghetsvärdar 
samordnar aktiviteter där.

Konstväggen på  
Drottninghög
I utemiljön på Drottninghög 
finns en konstvägg som 
ständigt får nya motiv med 
hjälp av konstnärssam-
arbeten och boende på 
området. (2013)

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM



Under lång tid har samhällsplanering gått ut på att skilja bostäder 
och arbetsplatser åt så mycket som möjligt. Bakgrunden till detta är 
den tidiga industrialismens bullriga och rökiga fabriker. Men idag är 
många verksamheter rena och tysta. Funktionsblandning är därför 
åter en möjlighet vid till exempel förtätning av stadsdelar. Fördelen 
med ett funktionsblandat område är att underlaget för service av 
typen restauranger och busslinjer ökar markant i ett område jämfört 
med om det skulle vara ”monofunktionellt”. 

Precis som för väl fungerande mötesplatser gäller att kommersiella 
verksamheter som vänder sig till spontana kunder fungerar bäst om 
de är belägna där mesta möjliga mängd människor passerar. 

I dag är det tydligt hur handeln, av typen större livsmedelsaffärer och 
stormarknader, omorienterar sig till de stora stråken. De befintliga bo-
stadsområdena blir ofta felvända och/eller dåligt ihopkopplade med 
de nya handelsmiljöerna. Fokus ligger på kunder som kommer med 
bil. I vissa stadsdelar försvinner närservicen helt och de boende måste 
ta sig betydligt längre för de dagliga inköpen. Detta leder i sin tur till 
att ett liv utan bil försvåras för många människor.

Tyvärr lämnar de stora nya handelsmiljöernas utformning dessutom 
ofta mer att önska. Hade skalor, lokalisering och utformning varit an-
norlunda hade handelsmiljöerna kunnat bli bättre motorer för flöden 
och folkliv i sina närmiljöer – det är få människor som vill sitta och fika 
eller ta en öl framför en gigantisk parkeringsplats. Men nu utmanas 
butikshandeln igen av e-handel och hemleveranser. Kanske får små 
insomnade kvartersbutiker nytt liv som lokala utlämningsställen?

Bra samhällsbyggnad är när olika funktioner och särintressen stärker 
varandra.

Verksamheter, butiker  
och service
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Söder
På Söder finns flera 
”hål-i-väggen-butiker”.  
Det är enkla butiker eller 
restauranger som bryter 
upp gatubilden, ger liv 
och rörelse åt stadsdelen 
och fyller en viktig funktion 
som mötesplatser vilket i 
sin tur ökar tryggheten.

Secondhandbutik på  
Planteringen
På Wienergatan, Plantering-
en hyrs Helsingborgshems 
lokaler ut till en second-
hand-butik som tillför 
området ett mer hållbart 
alternativ för den som vill 
handla kläder eller smyck-
en. (2016)

Vårdcentral och närbutik 
på Närlunda
I direkt anslutning till 22- 
våningshuset Höjdpunkten 
på Närlunda finns numera 
både vårdcentral och en 
närbutik som skapar liv och 
rörelse i området. (2014)

Samarbete kring  
logistiklösningar
Helsingborgshem och den 
kommunala vårdomsorgen 
i staden har inlett ett sam-
arbetsprojekt som utveck-
lar nya digitala tjänster i 
bostaden och skapar på 
så sätt förutsättningar för 
smart äldrevård. Projektet 
stöttas av Vinnova (Sveriges 
innovationsmyndighet). 
(2016)

Pizzeria på Kullavägen
På Ringstorp hyr Helsing-
borgshem ut affärslokaler 
på Kullavägen till en pizze-
ria – ett serviceutbud och 
ett inslag i stadsbilden som 
är mycket uppskattat av de 
som bor där. (2015)
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Självförvaltning engagerar
Genom självförvaltning 
kan hyresgäster själva ta 
hand om utemiljön mot 
reducerad hyra. I Mörarp 
ligger Helsingborgshems 
äldsta självförvaltning, 
Baktråget, där hyresgäster-
nas engagemang har gett 
en härlig utemiljö och där 
de själva tagit initiativ till 
att skapa flera nya mötes-
platser i området.

Trygghetsboende
För personer över 70 år finns 
trygghetsboenden som 
utöver en anpassad fysisk 
utformning även erbjuder 
tillgång till social samvaro 
och stimulerande aktiviteter.

Nya flerfamiljshus  
i Mariastaden
I den växande Mariastaden 
har Helsingborgshem kon-
tinuerligt tillfört hyresrätter i 
flerfamiljshus som ett kom-
plement till de egna hem 
som dominerar området. 
Där erbjuds nu attraktiva 
boendealternativ för olika 
behov och livssituationer.

Fortuna, kollektivhus på 
Tågaborg
Kollektivhuset Fortuna på 
Tågaborg hyr Helsingborgs-
hem ut lägenheterna till 
medlemmarna i en ekono-
misk förening som koopera-
tiv hyresrätt. 

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

I det mer traditionella stadsbyggandet blev varje stadsdel, gata och 
fastighet ofta en form av mikrokosmos vad gäller utbudet av bostäder. 
Men när det börjades byggas stora områden med en eller ett fåtal 
hustyper reducerades mångfalden kraftigt. Till försvar för monotonins 
decennier ska dock framhållas att arkitekterna med stöd av bygg-
normer ansträngde sig för att skapa lägenheter vars kvaliteter skulle 
fungera för en väldigt stor grupp människor. Särskilt under perioden 
1945 till 1965 ansågs Sverige vara världsledande när de gällde att 
skapa välplanerade bostäder. 

Traditionellt tänker man ofta utbudet i form av bostäder för ensam-
stående, par och barnfamiljer. Men miljömedvetna, inneboende, 
flergenerationsboende, odlings- och trädgårdsintresserade, seniorer, 
kollektivboende och inte minst alla familjer som har olika boende-
behov varannan vecka är ”nya” växande behovskategorier. Kanske 
behövs det lägenheter som kan växa och krympa på olika sätt? 

I storstäder har det alltid funnits människor som primärt använder 
hemmet som en övernattningslya medan det mesta av livet levs 
någon annanstans. Med förtätningsdiskussionerna kommer tankar 
på det mycket kompakta och enkla boendet att spridas ut även till 
mellanstora städer. Dessutom märks bland människor som har råd 
också ett intresse för boende med total service. En lättskött bostad 
där kanske städning, tvätt och hemleverans av livsmedel ingår i hyran. 
Vidare kommer gruppen som kan och vill arbeta mer i hemmet att 
bli större. Behovet av lägenheter med små arbetsrum kan till exempel 
förväntas öka.

Bostäder för alla livsstilar

“Kanske behövs det lägenheter som kan 
växa och krympa på olika sätt?”
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Emir som bor på Högaborg har ritat det bästa med sitt område.

UPPLEVELSE



Den mer mjuka sidan av säkerhet är trygghet och trygghet leder till 
trivsel. I all forskning om trygghet och trivsel i städer, stadsdelar och 
bostadsområden tycks närvaron av vänligt sinnade människor ut-
göra en närmast universell grundkomponent. Det är människor som 
kan hålla ett öga på barn. Det är människor som man kan fråga om 
vägen. Det är människor som kan ge en hjälpande hand om någon 
faller ihop på gatan. Det är människor som förhindrar skadegörelse 
och brott.

Men de här människorna kan inte kommenderas ut i stadsmiljöer. I 
arkitektkontorens visioner är gatorna i perifera bostadsområden fyllda 
av glada, vänliga människor men i verkligheten finns ingen garanti för 
att det blir så. Därför måste stadsmiljöerna komponeras med täthet, 
attraktivitet, attraktioner, utbud, funktioner, stråk och mötesplatser så 
att människor verkligen har en anledning att passera och vilja uppe-
hålla sig i stadsmiljön. 

Allt det där som finns mellan husen är viktigt för att skapa trygga och 
trivsamma miljöer. Husen i sig själv är ytterligare en komponent som 
kan användas för att skapa trygghet. Uteplatser, balkonger, terrasser, 
franska balkonger, inglasade balkonger, stora fönster vid portar och 
stora fönster i tvättstugor är exempel på hur trygghetsskapande visuel-
la kontakter kan stärkas mellan människor i och utanför husen. 

Husens fasader spelar också en betydande roll när det gäller trygg-
het och trivsel. Stora monotona fasader med lite detaljer, omsorg och 
utsmyckningar signalerar att människor ska skynda sig förbi. Det finns 
mycket arkitektur som verkar vara gjord av människor som har bråt-
tom för människor som har bråttom. Att tänka mer kreativt och öppna 
upp för fler behov hos de som lever i området, skapar en trivsam miljö 
där fler upplever livskvalitet.

Trygghet och Trivsel
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Fredriksdals tvättstuga i entréplan
I ett nyproducerat 11-våningshus på Fredriksdal integreras 
den gemensamma tvättstugan med entrén och skapar 
en sammanhängande social yta. Med stora glaspartier 
som skapar öppenhet och insyn kan man känna sig trygg 
och i entrén finns även sittmöjligheter för den som vill vila 
en stund eller socialisera med grannarna. (2016)

Hundcoachning skapar sociala möten
Hundar i bostadsmiljöer kan öka trivseln men också skapa 
irritation och otrygghet. Genom att erbjuda hundcoach-
ning kan hundägarna i ett område utbildas samtidigt som 
det är en möjlighet för boende att träffa människor med 
liknande intresse. På bland annat Fredriksdal har coach-
ningen varit mycket uppskattad. (2014)

Belysning vid entréer på 
Högaborg
En genomtänkt belysning 
skapar trygghet och trivsel, 
gör det lättare att orientera 
sig och bländar inte. På 
Högaborg byttes samtliga 
armaturer ut. Hyresgästerna 
fick väl upplysta gårdar och 
entréer och rör sig nu tryg-
gare i området. (2015) 

Hyresgäster på Tågaborg 
utformar uteplats
På Tågaborg inbjöds 
hyresgästerna att själva 
komma med önskemål om 
hur deras innergård kunde 
förändras. Alla åtgärder 
kunde genomföras och 
förutom nöjda hyresgäster 
som trivs på sin gård hölls 
kostnaderna nere genom 
återanvändning av materi-
al. (2015)

Utomhusbio på Närlunda
Sedan flera år tillbaka an-
ordnar Helsingborgshem en 
utomhusbio på Närlunda i 
augusti månad. Bion brukar 
vara mycket uppskattad 
– ett tillfälle att under av-
slappnade former uppleva 
augustikvällen tillsammans 
med grannar i alla åldrar. 
(2013)
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“Allt det där som finns mellan husen är 
viktigt för att skapa trivsamma miljöer”



Varje människa är unik. Samtidigt är ingen människa helt opåverkad 
av sin omgivning. De flesta individer bygger upp sina identiteter (vem 
jag är) utifrån en mix av olika faktorer som till exempel familj, vänner, 
utbildning, politik, religion, yrke, fritidsintresse och geografiska miljöer. 
En del individers identitet tenderar att vara formad av många olika 
faktorer medan andra låter en eller få faktorer dominera. 

Även byggnader, gator och stadsdelar får någon form av identitet. 
En del miljöer har en ganska otydlig identitet om till exempel husen 
är ”ingenting särskilt” och de som bor där uppfattas ”som folk är 
mest”. En del stadsdelar får en svag identitet för att ingen riktigt vet 
var de ligger. Andra stadsdelar har en starkare identitet baserat på 
arkitektur, utbud och sådant som förenar många av dess invånare 
och besökare. 

Identitetsfrågor är komplicerat eftersom människor ofta får identifiera 
sig med vad som bjuds. Om man inte ska vantrivas i sitt samman-
hang upplevs det kanske lättare att ”gilla läget” än att försöka föränd-
ra detta. 

När det gäller stadsdelar kan positiv identitet stärkas genom att 
planerare och fastighetsbolag lyssnar av hur invånarna uppfattar sin 
närmiljö och hur andra ser på denna. Vad finns det för guldkorn att 
bygga på? Syftet bör inte vara att fixera olika stadsdelar i monoidenti-
teter utan snarare att visa på att något är (och kan bli) mycket mera 
än vad många tror.   

Identitet ute i stadsdelar är också en praktisk fråga. Det handlar om 
att orientera sig och kunna förklara var någon bor eller något finns. 
Stora mer moderna områden består ofta av rader med identiska hus 
som särskiljs åt endast genom siffor för varje hus och bokstäver för 
varje trappuppgång. I äldre mer traditionella stadsdelar är det lättare 
att förstå ”att man bor i rummet ovanför balkongen med det sirliga 
räcket och direkt till vänster om burspråket i det där lejongula huset 
som har en cykelverkstad i bottenvåningen”. 

Identitet
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Dalhems hus fick  
individuell färgsättning
För att göra varje hus mer 
unikt på Dalhem sattes 
nya individuella färger på 
husen i samband med ett 
planerat underhållsprojekt. 
(2016)

Street-art på Högaborg
På en anonym husfasad på 
Högaborg fick den danska 
konstnären Stine Hvid 
uppdraget att måla något. 
Det blev ett konstverk som 
stärker områdets identitet 
och ger gatubilden ett lyft. 
(2016)

Fotografier Dalhems hissar
På Dalhem, ett av stadens 
större bostadsområde 
från 70-talet, har hissarna 
klätts med fotografier från 
områdets gröna stråk med 
syfte att skapa identitet och 
stolthet hos hyresgästerna. 
(2015) 

Tågaborg, en stadsdel 
med stark identitet
På Tågaborg finns allt från 
stora patriciervillor till mo-
derna hyreslägenheter - ett 
område med stor variation 
där nästan varje hus har 
en tydlig egen karaktär och 
identitet.

Papperskorgarna på  
Wilson Park
När nya papperskorgar 
sattes upp på Wilson Park 
pryddes de med texten 
Tillsammans håller vi Wilson 
Park rent. Numera är de ett 
kännetecknande inslag 
för stadsdelen som också 
påminner besökare i vilken 
stadsdel de befinner sig i. 
(2014)
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Stolthet kan ses som en positiv förstärkning av identitet. Stolthet är det 
där lilla extra som gör att människor kan få loss mer positiv energi. 
Individer kan få utrymme att göra sådant som både de och andra 
kan vara stolta över. De kan också få känna stolthet av att göra något 
tillsammans med andra eller genom att sola sig i glansen av vad 
andra har gjort. Viktigt är att det finns utrymme att göra något och att 
det uppmärksammas och uppskattas.  

Stolthet är historier som man gärna berättar och saker man gärna 
visar upp. I stadsdelar kan det handla om ”kända personer som växt 
upp här”, ”platser för historiska händelser”, ”platser där invånare uträt-
tat/skapat något”, ”ett särskilt trevligt sätt att hälsa”, ” en speciell form 
av grillpicknik” eller ”grannsämja som är unik”.

Stolta invånare anses vara den bästa formen av marknadsföring av 
platser, oavsett om det gäller enstaka gator och kvarter eller hela 
stadsdelar, städer och regioner. Med stoltheten följer också en ökad 
form av självrespekt som ute i stadsdelar ofta leder till att allt blir lite 
mera välskött, snyggare, trevligare och roligare. 

Stolthet
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Närlundas ”wall of fame” på nya fritidsgården
En av väggarna på nya fritidsgården Block 15 på  
Närlunda utsmyckades med en målning där områdets 
framgångsrika fotbollsspelare utgör motivet. Ett sätt  
att ytterligare stärka allt det positiva som kommer från 
Närlunda. (2016)

Punkthusen på  
Ringstorpshöjden
Genom bygget av tre 
punkthus på Ringstorp 
förändrades stadens siluett 
och de utgör idag ett 
tydligt landmärke som inte 
minst syns från andra sidan 
sundet. (2015) 

Hyresrätter i populära 
Norra Hamnen
Helsingborgshems hus i 
Norra Hamnen ligger på 
första parkett ut mot sundet 
och strandpromenaden. 
Här bor stolta hyresgäster 
som getts möjligheten att 
välja en hyreslägenhet på 
ett av stadens mest attrakti-
va lägen. (1999)

Miatorp får högt betyg
Miatorp är det av Helsing-
borgshems områden där 
hyresgästerna ger mycket 
högt betyg på utemiljön, 
vilket blir tydligt i den åter-
kommande nöjd-kund-un-
dersökningen. Det är ett 
resultat av ett målmedvetet 
arbete med att värna 
och underhålla områdets 
tillgängliga och vackra 
grönytor.

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

“Stolthet är det där lilla extra som gör att 
människor kan få loss mer positiv energi.”



För en del människor är blommor bara blommor och bilar bara bilar. 
För andra utgör blommor eller bilar stora kompetensområden med en 
stor mängd arter, modeller, och rariteter med tidskrifter, böcker, sam-
lingsplatser, evenemang och föreningar kopplade till. 

Platser är, som så mycket annat, intressantare ju mer man vet. En del 
platser är i sig väldigt kända som till exempel Venedig, Paris och New 
York. Tack vare oändligt många filmatiseringar så vet de flesta till och 
med hur det ser ut där utan att man har varit där. Om vi funderar lite 
på vad vi vet om den här typen av platser så är det sällan förknippat 
till bara ett nu utan väldigt många då. Platserna vore tämligen platta 
om de inte var laddade med historia. Städer som Rom och Jerusalem 
lever mer på sina historiska lager än på sin nutid. Vi kan tala om bety-
delsen av ”platsers tidsdjup”.  

Helsingborg är en stad som är på väg mot sitt 950-års jubileum 
(2035). Det mesta av stadens synliggjorda historia är kopplat till om-
rådet runt den medeltida borgen Kärnan och nedanför landborgen. 
Här finns de äldsta byggnaderna och här är det tätt mellan plaketter 
som berättar om byggnader, funktioner, händelser och personer från 
förr. Tidslagren i övriga stadsdelar är betydligt mindre exponerade 
– men de är därmed inte historielösa. Viktiga bosättningar, gravplat-
ser, fornfynd och skatter men även senare historisk bebyggelse och 
industrihistoria är utspridda över hela staden/kommunens yta. Många 
stadsdelar har flera historiska lager sedan innan de byggdes och 
vardagshistoria skapas löpande ute i även det mest moderna av 
moderna områden.

Med bra pedagogik, goda berättare, illustrationer, modeller, skyltar 
och rekonstruktioner kan stadsdelars historia lyftas fram och bli både 
identitetsstärkare och besöksattraktioner. Idag finns utställningslägen-
heter som visar vardagsinredningar från 1950 – och 1970-tal. Männ-
iskorna som flyttade hemifrån vid den tiden är idag pensionärer. För 
inte så länge sedan var pensionärer människor som hade växt upp 
i en värld likt den vi hittar i Astrid Lindgrens barndomsmiljöer. Historia 
skapas hela tiden. Idag blir ”förr” fortare än vi tror.

Historisk förankring
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Maria Park – från sjuk-
husområde till populärt 
bostadsområde
Maria Park är ett före  
detta sjukhusområde som 
idag har vuxit till ett av 
Helsingborgs mest populä-
ra bostadsområden där det 
gamla mentalsjukhusets 
vackra byggnader är navet. 
Bostäderna, som represen-
terar en bred variation, har  
i många fall utformats för 
att harmoniera med om-
rådets historiska arkitektur 
och den karaktäristiska 
sjukhusparken.

Fruktträd på Drottninghög
På Drottninghög låg innan 
platsen bebyggdes stora 
äppelodlingar. I samband 
med att grönytorna får 
ett lyft ska nya fruktträd 
planteras - ett sätt att binda 
samma nu och då.

Historiska foton i entré på 
Dalhem
Genom att inreda en entré 
på Dalhem med historiska 
foton får de boende i huset 
ett sammanhang och en 
berättelse om sitt boende 
att föra vidare. (2015)

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

Historiens vingslag på 
Ringstorpshöjden
I trapphusen på Rings-
torpshöjden får platsens 
dramatiska historia liv för 
både boende och  
besökare. (2015)



Att underhålla fastigheter är en av de stora uppgifterna för ett bo-
stadsbolag. Underhåll är något som börjar redan när husen planeras 
och byggs. Ordentliga material, klassiska/pålitliga lösningar, tålig 
design och planlösningar som passar många och inredningsvaria-
tioner kan förvisso fördyra byggkostnaden men i gengäld ge ett mer 
kostnadseffektivt fastighetsägande och boende på sikt. De billigaste 
hyreslägenheterna i dag finns inte sällan i hus som byggts i sådan 
kvalitet och standard så att de har hållit över tid samtidigt som bygg-
kostnaderna är intjänade sedan länge. 

Åtskilliga av de stora bostadsområdena från 1960- och 70 – talen har 
i dag blivit så tekniskt slitna att de är i behov av omfattande reno-
veringar. Kostnaden för en totalrenovering av sådana hus kan bli så 
höga så att rivning och nyproduktion ibland är ett realistiskt alternativ 
- särskilt om flera lägenheter kan tillföras. Men både totalrenovering 
och nyproduktion leder till hyreshöjningar som blir kännbara för 
många hyresgäster. En modell som ibland används är att hus och lä-
genheter rustas upp i olika nivåer. Detta betyder att det ska gå att bo i 
och betala för olika standardnivåer i hus som ligger bredvid varandra 
och som en gång byggts efter samma ritningar. Skillnaden i standard 
och hyra gör att både de som vill ha högre standard och de som 
vill ha minimal hyreshöjning kan bo kvar i sin stadsdel samtidigt som 
mångfalden bland inflyttare ökar.

Gott underhåll
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Hyresgäststyrt underhåll
Helsingborgshems hyres-
gäster har möjligheten 
lägga till något eller välja 
en produkt med högre 
kvalitet än standardprodukt, 
exempelvis en tvättmaskin. 
Valmöjligheten är viktig för 
att möta den mångfald av 
livssituationer och livsstilar 
som skapar den attraktiva 
stadsdelen. 

Ursprunglig arkitektur på 
Högasten
I samband med fönsterbyte 
i kvarteret Kungsörnen på 
Högasten återskapades 
ursprunglig arkitektur 
genom att ersätta plåt med 
fjällpanelsimitation mellan 
fönstren. (2015)

Varsam renovering på 
Söder
Vid renoveringen av en 
30-talsfastighet på Ga-
sverksgatan på Söder 
gjordes stora ansträng-
ningar att bevara karak-
tären i huset. Materialval i 
lägenheter och trapphus är 
tidsenliga, bland annat har 
dörrar ådringsmålats av en 
specialutbildad målare.

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

Tågaborgshus fick ”rätt” 
färg på fönster
När en fastighet på Tå-
gaborg skulle underhållas 
och få nya fönster togs 
kontakt med en bebyg-
gelseantikvarie i syfte att 
undersöka fastighetens 
ursprungliga utseende. Det 
resulterade i att fönster som 
under många år varit vita 
återfick sin ursprungliga, 
gröna färg och nu i högre 
grad bidrar till upplevelsen 
av gaturummet. (2015)

“En modell som i bland används är att hus 
och lägenheter rustas upp i olika nivåer”



Skötsel är den mer löpande och dagliga släktingen till underhållet. 
Bra skötsel gör att de större underhållsinsatserna kan skjutas upp 
samt bidrar till att stärka det upplevda värdet av bostad, fastighet och 
stadsdel. God skötsel leder till att människor som bor i och besöker 
miljöer känner sig lite mera uppskattade vilket i sin tur leder till att de 
behandlar både miljön och varandra lite bättre.

Riktigt nedslitna och nedskräpade stadsdelar och städer på olika 
platser i världen har förvisso ofta mycket större problem att brottas 
med än skräp och klotter. Men genom att göra insatser mot skräp och 
klotter kan socialt negativa spiraler stoppas upp och goda komma 
igång. De flesta människor drar sig för att tappa ett kolapapper i en 
extremt ren miljö medan ingen skulle tveka att slänga ut sin soppåse 
på en gata som redan är full av överfyllda soptunnor och sönderspar-
kade papperskorgar. 

God skötsel är inte bara att hålla rent, rensa ogräs, laga droppande 
kranar och byta trasiga lås. För ett stort bostadsbolag är det också 
en fråga om service och attityd. Hyresgäster måste veta till vem de 
ska vända sig samt känna att deras ärenden behandlas effektivt och 
rättvist. De anställda ute i stadsdelarna är den viktigaste kontaktytan 
för hyresgästerna och den del av verksamheten som ska leva upp till 
det som inom service- och tjänstevetenskapen kallas för ”sanningens 
ögonblick”. I servicebranschen bedöms ofta ett helt företag efter den 
senaste erfarenheten som en kund haft med en medarbetare.

God skötsel
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Lyckat sopsorteringspro-
jekt på Drottningshög
Inom ramen för ett sopsor-
teringsprojekt på Drott-
ninghög inkluderades 
hållbarhetsfrågor och sor-
teringsutmaningar genom 
att på olika sätt engagera 
barnen i området att ta 
fram lösningarna. Det resul-
terade bland annat i ”Hel-
singborgs finaste soprum” 
som både inspirerar och 
hjälper boende att sortera 
rätt. (2014) 

Yttre självförvaltning Raus
Genom självförvaltning får 
hyresgäster möjlighet att 
själva ta ansvar för den 
fysiska miljön i bostadsom-
rådet mot en reducerad 
hyra. I fastigheten Rimfaxe 
på Raus har det bland an-
nat resulterat i odlingslådor 
och en helt ny lekplats med 
innebandyrink för barnen. 

Helsingborgshem syns i 
områdena
Fastighetsskötare arbetar 
nära och lyssnar av beho-
ven hos Helsingborgshems 
hyresgäster för att verksam-
heten ska kunna närma 
sig sina mål i dialog med 
kunderna. Förutsättning-
arna för att lyckas avgörs 
många gånger av bemö-
tandet, i Helsingborgshems 
tillgänglighet och i de små 
detaljerna - i vardagen helt 
enkelt.

EXEMPEL FRÅN HELSINGBORGSHEM

Trädgårdsgruppen
En trädgårdsgrupp i Helsingborgshems egen regi (endast 
ett område drivs via entreprenad idag) ger stora fördelar. 
Förutom att grönytor och planteringar får ett lyft så har  
Helsingborgshem mer personal ute på områdena som 
verkar för goda relationer och dialog med hyresgästerna.

Gemensam värdegrund
Helsingborgshems värdegrund vi vågar, vi utvecklar, vi 
bryr oss bidrar till att alla företagets medarbetare drar åt 
samma håll och inte bortser från betydelsen av de små 
detaljerna och individens roll. Det har stor betydelse, inte 
minst när det kommer till den dagliga skötseln.

“Hyresgäster måste veta till vem de ska 
vända sig samt känna att deras ärenden 
behandlas effektivt och rättvist.”

Vi vågar

Vi utvecklar

Vi bryr oss
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Ungefär var femte helsingborgare bor  
hos det allmännyttiga bostadsbolaget 
Helsingborgshem. Med ca 12 000  
hyreslägenheter och över 700 lokaler 
spridda på 30 områden är det den  
största aktören på bostadsmarknaden  
i Helsingborg. 

Här finns Helsingborgshems fastigheter
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Hjälp till att göra Helsingborgs stadsdelar ännu bättre! 
På Helsingborgshems webbplats hittar du mer information  

om hur Helsingborgshem aktivt arbetar för att skapa attraktiva  
stadsdelar och där kan du själv vara med och påverka 
www.helsingborgshem.se/om-oss/attraktiva-stadsdelar
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