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1. INLEDNING  
 
En av de första insikterna för mig som nybliven student i kulturgeografi och 
samhällsplanering var en grundläggande förståelse om hur de politiska besluten avspeglar sig 
i samhällsrummet och det materiella landskapet. När jag för några år sedan bodde i centrala 
Uppsala hade jag för vana att cykla och veckohandla på en större mataffär i Kungsängen, ett 
område strax bortom de affärsstråk som till vardags brukar kallas för ”centrum”. Under mina 
cykelturer till och från området blev jag uppmärksam på att området höll på att förändras. Ett 
nytt kvarter med bostadshus i modernistisk stil hade byggts och fler såg ut att vara på väg. 
Områdets förändring intresserade mig allra mest på grund av den kontrast som gick att se 
mellan det gamla och det nya, där det gamla Kungsängens industrilandskap med sina 
egensinniga äldre fabrikslokaler ställdes i kontrast mot det nya, växande Uppsalas efterfrågan 
på fler bostäder i innerstaden.  

Jag blev även intresserad av att undersöka planeringen av områdets omvandling och 
vilka ambitioner kommunen såg för områdets framtid. I den undersökning jag utfört om 
områdets omvandling har jag till viss del utgått från den klassiska geografiska frågan varför 
så och just här och nu? För vem har planeringen av områdets omvandling genomförts, vilka 
aktörer har legat bakom detta? Som en följd av att jag började undersöka omvandlingen växte 
även en tanke fram om det kanske kunde vara möjligt att utifrån granskningen av planeringen 
av Kungsängens omvandling dra slutsatser om vilka aktörer det är som styr över planeringen 
av stadens markyta i en växande större svensk kommun. Framför allt väcktes mitt intresse av 
att undersöka i vilken mån den kommunala politiken styrt över planeringen av det ”nya” 
innerstadsområdet.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur ledamöterna i Uppsala kommuns plan- och 
byggnadsnämnd förhåller sig till omvandlingen av Kungsängen. Detta kommer att 
genomföras genom personintervjuer med ett antal ledamöter. Ledamöternas åsikter kommer 
att kompletteras med intervjuer med några av de planerare på Uppsala kommuns 
stadsbyggnadskontor som har varit eller är knutna till arbetet med planeringen för 
omvandlingen av området. Mina frågeställningar lyder som följande:  
 
- Hur ser politiker i byggnadsnämnden och kommunala planerare på vad Kungsängen har 
blivit och hur man tror att området kommer utvecklas i framtiden? 
 
- Säger svaren något om hur man ser på det kommunala inflytandet på den fysiska 
planeringen i Uppsala? 
 
Den första frågan kommer besvaras empiriskt av de svar jag får i intervjuerna samt genom 
min granskning av styrdokument som berör omvandlingen av området. Den andra frågan är 
av analytisk karaktär och kommer besvaras i min analys av det empiriska materialet.   
 
1.2 Disposition  
Uppsatsen inleds med ett metodavsnitt. Därefter följer en genomgång av de teorier 
undersökningsmaterialet bygger på. Därefter följer själva undersökningen, en 
sammanfattning av denna samt analys och avslutande reflektioner.  
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1.3. Metod 
Min studie bygger på en induktiv metod där jag har utformat uppsatsens teori utefter de 
resultat jag fått in i intervjuerna och granskningen av dokumenten. Alan Bryman beskriver 
induktiv metod som den metod man använder när ”teorin [är] resultatet av en 
forskningsinsats” och att man med en induktiv metod ”drar generaliserbara slutsatser på 
grundval av observationer”.1 Jag har utifrån ett sådant arbetssätt preciserat min teori och 
mina frågeställningar genom att jag dragit slutsatser från de svar jag fått in. Undersökningen 
har huvudsakligen baserats på intervjuer med kommunala politiker och planerare.  
Kommunala måldokument om området så som detalj- och utvecklingsprogram har även 
granskats för att komplettera den bild av omvandlingen som getts i intervjuerna. Från dessa 
dokument har bakgrundsinformation om området hämtats. Information från måldokumenten 
har även legat till grund för vissa av de frågor som ställts till respondenterna.  
Undersökningens teoretiska bakgrund består av avhandlingar och artiklar inom två 
huvudområden. Det ena området utgörs av forskning om stadsutveckling ur ett makt- och 
klassperspektiv, mer specifikt frågan om gentrifiering och nyliberalism. Det andra handlar 
om forskning rörande vilka ideal och vilken syn på staden som präglar svensk planering och 
planeringsdebatt.  

Initialt har samtliga ledamöter i plan- och byggnadsnämnden kontaktats via mail med en 
förfrågan om en intervju. Ambitionen har inte varit att intervjua alla nämndens ledamöter, 
men hänsyn har tagits till att samtliga ledamöter förmodligen inte heller skulle svara, ha tid 
med eller ha lust till att bli intervjuade. Fem ledamöter och två planerare ställde upp på 
intervju, vilket får anses som tillräckligt för en undersökning av den här omfattningen. Jag 
har eftersträvat en jämvikt bland respondenterna gällande politisk inriktning för att inte 
riskera att en åsiktsinriktning ska dominera i svaren. En sådan jämvikt har i princip uppnåtts, 
med tillägget att oppositionen i plan- och byggnadsnämnden jämfört med majoriteten väger 
över med en respondent.  

Det har varit väsentligt att ta hänsyn till att tjänstemän, där ibland planerare, på ett annat 
sätt än politiker kan vara tvungna att hålla inne med sina åsikter i frågor där de förväntas 
representera en av kommunen fastslagen hållning. I intervjuerna med planerare har därför 
respondenten innan intervjun påbörjats informerats om att jag som intervjuare är medveten 
om att respondenten måste kunna svara inom ramen för sin yrkesroll och att denne därför ska 
känna sig bekväm med att säga till om det är någon fråga eller någon aspekt av en fråga som 
man inte vill svara på av detta skäl.  

I urvalet har jag eftersträvat att få till stånd intervjuer med politiker och planerare som 
har varit särskilt involverade i arbetet med specifikt Kungsängens omvandling. De 
kommunala planerare som har kontaktats för intervjuer valdes i första hand utifrån att de hade 
omnämns som delaktiga i arbetet med området i plan- och måldokument. Jag har även för att 
försöka sörja för att få en så heltäckande bild av omvandlingsarbetet som möjligt kontaktat 
Kontoret för samhällsutveckling med en förfrågan om en rekommendation gällande om det 
var någon särskild anställd planerare eller politiker som skulle kunna vara intressant för mig 
                                                             
1 Bryman, 2008: 28. 
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att intervjua. Jag fick rådet om att ta kontakt med ett par av de planerare som jag redan var i 
kontakt med om att genomföra en intervju. Samtliga respondenter har tillfrågats och godkänt 
att de är med i undersökningen med sina egna namn.  
 
Följande har intervjuats: 
 
Ledamöter i plan- och byggnadsnämnden  
 
Monica Östman, socialdemokraterna, vice ordförande och ledamot i byggnadsnämnden 
Kia Solid, socialdemokraterna, ledamot i byggnadsnämnden 
Robert Damberg, miljöpartiet, ledamot i byggnadsnämnden 
Rolf Kroon, moderaterna, ledamot i byggnadsnämnden 
Sture Blomgren, folkpartiet, ledamot i byggnadsnämnden 
 
Planerare på stadsbyggnadskontoret  
 
Anneli Sundin, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Uppsala kommun 
Björn Ringström, pensionerad planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Uppsala kommun  
 
En semistrukturerad intervjumetod har använts för intervjuerna med politiker och planerare. 
Semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att utgå från vissa på förhand bestämda teman 
för frågorna så att respondenternas svar på frågor om för uppsatsen relevanta frågeställningar 
kan viktas mot varandra.2 Samtidigt lämnar den semistrukturerade intervjumetoden utrymme 
respondenten att ta upp ämnen och frågor som kan vara relevanta för uppsatsen, men som kan 
ha varit okända för mig som frågeställare. Jag bedömer det som synnerligen viktigt att 
respondenten då inte ska känna sig bunden att behöva hålla sig till att enbart svara på frågor 
som på förhand bestämts av mig som intervjuare. Jag har eftersträvat att få träffa 
respondenten öga mot öga för intervjun, då en sådan direkt kontakt ofta kan leda till att 
respondenten upplever det som lättare att svara fritt och mer ingående, snarare än att vara 
bunden till en telefonlur, med vilken det finns en risk för att respondenten annars kan känna 
sig tvungen att hålla samtalet kort och koncist.3 Varje intervju tog omkring 30-45 minuter. 
Jag valde att inte spela in och transkribera intervjuerna, utan antecknade istället 
respondenternas svar med penna och papper under intervjuernas gång. Den huvudsakliga 
anledningen till detta var att respondenten kan uppleva det som begränsande att veta att varje 
ord man säger spelas in.4 En intervju utan inspelning lämnar istället utrymme för 
respondenten att direkt be om att en ångrad formulering inte ska komma med i text, utan att 
denne behöver känna oro för att det vad man säger hamnar på band. Nackdelen med att som 

                                                             
2 Bryman, 2008: 206.  
3 Bryman, 2008: 209.  
4 Bryman, 2008: 428.  
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ensam intervjuare anteckna samtidigt som man ställer frågor är att man dels kan riskera att 
missa viktiga delar av svaren på grund av att man kanske inte hinner med att anteckna allt. 
Det finns även en risk för att man blir mindre uppmärksam på att plocka upp nyanser i 
respondentens svar för att man är för upptagen med att hinna få med allt. Under intervjuerna 
antecknade jag dock vad jag bedömde som särskilt intressanta uttryck och enstaka ord. Dessa 
har sedan i flera fall tagits med i redovisningen av intervjuerna i undersökningen. 
Samtliga respondenter fick svara på följande grundfrågor:  
 
- Hur ser du generellt på omvandlingen av Kungsängen, både vad som hittills har gjorts 

och vad som är planerat för framtiden? Är det något särskilt som du vill lyfta fram, 
antingen positivt eller negativt? 

- Vilka är de viktigaste aspekterna i planeringen att ta hänsyn till i omvandlingen för att 
omvandlingen ska bli ”lyckad”? 

- Vilken roll tycker du att kommunen ska spela i planeringen av området? Hur ser du på 
den förändring av krav om funktionsblandning som genomförts i senare detaljplaner? 

- Hur ser du på fördelningen av olika upplåtelseformer i området? 
- Hur ser du på att kommunen valde att inte köpa upp marken för att sedan sälja den vidare 

utan istället låta byggföretag köpa den direkt av tidigare markägare? 
- Vad har du för visioner för områdets framtid? 
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2. TEORI OM SAMTIDA STADSUTVECKLING  
 
I detta avsnitt redovisas de teorier som använts för analysen av det undersökta materialet. Det 
första avsnittet handlar om gentrifiering. Det andra handlar om synen på staden i svensk 
planering.  
 
2.1 Gentrifiering 
Gentrifiering är ett begrepp som beskriver den förändring av områden som sker när 
medlemmar från en samhällsklass med goda ekonomiska resurser flyttar in i ett område där 
det tidigare varit billigt att bo, driver upp hyrorna och bostadspriserna och tvingar bort de 
som tidigare har bott i området.5 Områden som Södermalm i Stockholm är ett typiskt 
exempel på gentrifiering – en gammal arbetarstadsdel förändras successivt till ett område där 
i främst medel- och höginkomsttagare har råd att bo.  

Tom Slater skriver i artikeln “The eviction of critical perspectives from gentrification 
research” om hur forskningen och debatten om gentrifiering har fastnat i en förenklad 
föreställning om vad gentrifiering är. Artikeln fick stort genomslag bland urbanforskare då 
den i grunden kritiserade tendenser i gentrifieringsforskningen till att definiera termen 
alldeles för snävt. Slater menar på att det finns en tendens bland forskare att enbart betrakta 
gentrifiering som en process där de fattiga flyttar in och de rika flyttar ut.6 Slater menar på att  
processer som syftar till att skapa ökat utrymme för en priviligierad samhällsklass i 
stadsrummet även de ska benämnas som gentrifieringsprocesser. Termen ska användas för att 
beskriva de olika typer av mark- och byggpolitik som syftar till att skapa ökat utrymme för 
medelklassen på bekostnad av ekonomiskt resurssvagare grupper. Istället för att enbart se 
gentrifiering som omvandlingen av ett befintligt bostadsområde kan även byggnationen av ett 
helt nytt område även det betraktas som gentrifiering. Slater menar att frågan om 
markanvändande är särskilt viktig och att det är där som gentrifieringsprocessen måste 
studeras. När det är samma klass, medelklassen, som både efterfrågar nybyggda exklusiva 
områden och flyttar in och driver upp hyrorna i tidigare arbetarklassområden bör begreppet 
kunna användas i båda sammanhangen. Slater talar om att forskningen bör undersöka 
medelklassens roll i olika gentrifieringsprocesser, men att det i praktiken finns ett bristande 
forskningsintresse om att forska på den grupp som faktiskt påverkas av gentrifieringen.7 
Slater menar på att detta är problematiskt då de som ”gentrifierar” bara är en del av en 
mycket större process som är viktig att granska ur ett helhetsperspektiv för att förstå hur den 
påverkar staden.  

                                                             
5 Slater, 2011: 572. 
6 Slater, 2006: 738. 
7 Slater, 2006: 745. 
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Slater ställer sig generellt kritisk till att, som han beskriver, städerna har hamnat i främsta 
rummet i samhällsutveckling dominerad av en nyliberal tilltro till att marknaden ska få styra i 
vilken riktning utvecklingen sker.8  

Slater citerar Jason Hackworths defintion av gentrifiering som en process vars syfte kan 
beskrivas i termer av ”skapandet av utrymme för mer välsituerade grupper”.9 Hackworth 
menar att gentrifiering handlar om att en plats eller område anpassas för att användas av 
personer med goda ekonomiska resurser. Slater skriver att det problematiska med 
Hackworths tolkning är att han missar att ta hänsyn till det klassperspektiv som Ruth Glass 
lyfte fram i sin tidiga defintion av gentrifiering från 1964. En liknande åsikt representeras av 
Martin Boddy och Christine Lambert, som i en artikel från 2002 om nybyggnationsprojekt i 
den engelska staden Bristol hävdar att utvecklingen i staden inte kan betraktas som 
gentrifiering på grund av att det i det fall de har undersökt handlar om exploatering av ny 
mark. Detta då det i det aktuella fallet inte handlar om en medelklass som flyttar in i ett 
område och genom upprustning av fastigheter driver ut mindre bemedlade grupper.10  

Slater påtalar att eftersom termen gentrifiering är över 40 år gammal vore det märkligt 
om den inte kontinuerligt skulle kunna omprövas och få en ny innebörd, särskilt med tanke på 
den samhällsförändring som skett sedan dess.11 Samtidigt menar han på att författarna av 
artikeln om Bristol inte tar hänsyn till en av de viktigaste aspekterna av begreppets 
ursprungliga definition, som han påpekar faktiskt fortfarande är synnerligen relevant – 
klassperspektivet och vad han kallar ”class transformation.12 I fallet med Bristol menar Slater 
att det är särskilt tydligt att den nybyggnation som genomförs inte enbart sker på grund av att 
medeklassen efterfrågar nya exklusiva områden. Det handlar även om att det görs försök till 
att stimulera en framtida ökad efterfrågan ”från en specifik klass - 
medelklasskonsumenten”.13 Slater definierar dock inte vem eller vilka det är han menar som 
försöker stimulera denna efterfrågan. Möjligen kan det tolkas som att han syftar på antingen 
den politiska makten i staden eller marknadskrafterna. Slater pekar även på hur annan 
forskning har påvisat att nybyggnation av områden specifikt för medelklassen bland annat i 
London, har fungerat som språngbrädor för en långsam påbörjan av gentrifiering i 
närliggande områden.  

Slater visar på hur även forskare som studerat Bristols stadskärnas utveckling utifrån ett 
mer policyinriktat perspektiv har argumenterat för att utvecklingen i staden ska benämnas 
som “residentialization”14 och inte som gentrifiering. Eftersom gentrifiering har blivit ett 
laddat begrepp talar forskare och planerare hellre i termer om “residentialization” när man 
                                                             
8 Slater, 2006: 750.  
9 Slater, 2006: 746 (min översättning).  
10 Ibid.   
11 Ibid.  
12 Svårt att översätta.   
13 Slater, 2006: 747.  
14 Svårt att översätta.  
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beskriver omvandlingen av områden till exklusiva bostadsområden. Slater menar att man 
undviker termen eftersom den beskriver den faktiska sociala förändringen som sker i 
stadskärnorna.  

Slater skriver att den ovan nämnda forskningen betraktar uppförandet av nya exklusiva 
områden i centralt läge som något positivt som förstärker stadskärnan genom att skapa 
framtida möjligheter för investeringar och möjligheten för fler människor att bosätta sig 
centralt. Betydelsen för hållbar utveckling betonas även, dels på grund av att man använder 
mark på ett för samhället mer lönsamt syfte, men också för att man motverkar utvecklingen 
av perifera stadsdelar genom att i större utsträckning koncentrera kommersiell verksamhet till 
stadskärnan. Slater menar att det är särskilt talande att författarna hänvisar till att denna 
”residentialization” har kunnat genomföras på grund av att markytor blivit tillgängliga 
genom att allt fler flyttat till förorten och att antalet industrier har minskat. Slater pekar på att 
det ofta är just den typen av förhållanden och agerande, att man systematiskt undvikit att 
investera i stadskärnan, som står som grund för att en gentrifieringsprocess ska kunna 
inledas.15 

Slater lyfter även fram att det kan vara känsligt att i specifika termer tala om hur 
förändringen av en stads sociala struktur, framför allt bostadsstrukturen, påverkar vilka 
samhällsklasser som kan bo kvar eller bosätta sig i stadskärnan. Som exempel använder han 
en studie av Chris Hamnett om Londons gentrifiering, där författaren enligt Slater inte vågar 
skriva att någon särskild klass skulle ha trängts undan från stadskärnan av gentrifiering av 
centrala London. Istället talar Hamnett i termer om att London har ”professionaliserats”, 
snarare än att uttryckligen säga att det faktiskt bor kvar få representanter för arbetarklassen i 
stadskärnan.16 Slater beskriver även hur det ofta saknas en allmän förståelse för att 
gentrifiering inte bara kan leda till att ett specifikt område förändras, utan till att när fler och 
fler områden gentrifieras, både genom förändring av existerande bostadsområden och genom 
uppförande av nya, så förändras även möjligheterna för ekonomiskt svaga samhällsklasser att 
kunna flytta inom staden, som en konsekvens av att allt färre områden som inte gentrifierats 
finns kvar. I den kontexten bidrar gentrifieringen rent praktiskt till att minska möjligheten till 
social rörlighet i staden.17  

Sara Westin skriver i rapporten ”…men vart ska ni då ta vägen?” Ombyggnation ur 
hyresgästernas perspektiv” om hur västvärlden kommit att domineras av ett ”nyliberalt, 
marknadsvänligt tänkande” med en allmänt skeptisk inställning till statliga interventioner. 
Westin beskriver hur det finns en tilltro till att vad hon kallar ”de två delarna i den moderna 
demokratiska ordningen”, liberalism och demokrati, tillsammans utgör en samlad enhet. Hon 
menar på att det snarare handlar om två skilda system med viktiga olikheter, mellan vilka det 
därför finns en motsättning.18  

                                                             
15 Slater, 2006: 745. 
16 Slater, 2006: 750. 
17 Slater, 2006: 749. 
18 Westin, 2011: 46. 
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Westin skriver att  
 

Förenklat uttryckt består denna motsättning i att medan liberalismen betonar individens (läs: det 
privata företagets) frihet som icke förhandlingsbart värde, sätter demokratin jämlikhet (läs: det 
allmännyttiga) i första rummet. Spänningarna mellan dessa värderingssystem kan bara lösas 
tillfälligt och då genom att beslutfattare – medvetet eller omedvetet – gör så att ett av dessa 
värdesystem dominerar över det andra.19 

 
Westin beskriver hur Sverige successivt har kommit att få en av västvärldens mest liberala 
marknadsstyrda bostadsmarknader, även jämfört med exempelvis Storbritannien och USA. 
Hon menar på att det finns en så pass stark tilltro till marknaden i bostadspolitiken att den 
som vågar ifrågasätta den ”bildligt uttryckt befinner sig vid foten av ett berg som utgörs av 
den marknadsvänliga diskursen”.20 
 
2.2 Samtida diskurser om staden 
Moa Tunström granskar i sin avhandling På spaning efter den goda staden hur 
planeringsideal diskuteras i svensk stadsbyggnadsdiskussion. Skrifter från Boverkets 
Stadsmiljöråd och artiklar från tidningen PLAN används som huvudsakligt källmaterial. 
Tunström visar på hur stadskärnan ofta lyfts fram som den plats som ska fungera som det 
centrala navet i staden och hur den ska vara stadens ansikte utåt. Stadskärnan är tänkt att 
representera staden gentemot både invånare och besökare.21 Tunström lyfter fram exempel på 
att det finns en idé om att “den naturliga och ursprungliga stadskärnan” är hotad av ”platser 
som inte ansluter sig till den”. Hon citerar Stadsmiljörådets “Stadslandskapet - sönderfall 
eller läkning” och visar på hur man betraktar verksamheter så som affärs- och 
restaurangverksamhet som något positivt när verksamheten är förlagd till stadskärnan. När 
samma verksamheter är förlagda till affärsområden i stadens utkanter benämns områdena i 
negativa termer som exempelvis “köplador”.22 Tunström menar att det verkar finnas en 
övertygelse i svensk planering om att det inte går att skapa den typ av miljö som förknippas 
med stadskärnan någon annanstans än i stadens centrala delar. Det som inte ligger centralt 
kan alltså aldrig fullt ut efterlikna det som ligger centralt. Det kan bara finnas en stadskärna.23 
I planeringen blir därför det som byggs i stadskärnan normerande för resten av 
stadsbyggandet.24  

                                                             
19 Westin, 2011: 47. 
20 Westin, 2011: 47. 
21 Tunström, 2009: 92.  
22 Tunström, 2009: 93. 
23 Ibid.  
24 Tunström, 2009: 91.  
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Begreppet “stad” verkar även det ofta användas för att indikera något positivt och är liksom 
”stadskärnan” nära kopplat till ett normerande ideal om den goda, täta och funktionsblandade 
staden. Tunström visar på att begreppet ”stadsmässighet” verkar vara en viktig term att 
använda när man vill beskriva ett område eller en plan i positiva ordalag. Hennes studier av 
hur begreppet används visar att det framstår ”som nära en totallösning, eller en modell, på 
samma sätt som den täta staden eller blandstaden”. Stadsmässighet används när man i 
planeringsdebatten vill visa på att man eftersträvar att skapa närhet till ”allt”. Stadsmässighet 
lyfts också fram som något som bland annat ”minskar transportbehovet och ökar 
jämställdheten, tillväxten och ”stadslivet”.25 

Hon visar med exempel från Stadsmiljörådet att det saknas en enhetlig definition både 
för vad funktionsblandning innebär och vem som ska gynnas av den. Detta trots att 
funktionsblandning så ofta framhålls som ett ideal för den svenska samhällsplaneringen. 
Begreppet karaktäriseras dock ofta som att ”bostäder, service, butiker och arbetsplatser ska 
blandas – som motsats till separering av samma funktioner”. Det är även vanligt att visa på 
verksamheter i husens bottenvåningar som resultatet av det praktiska genomförandet av 
funktionsblandningen.26 Tunström ger exempel på hur idealet verkar vara att det i den 
funktionsblandade staden ska vara möjligt att gå att gå ut på gatan eller bara runt hörnet i 
kvarteret för att nå den service man behöver och för att stöta på andra människor som rör sig i 
området för att ta del av serviceutbudet.   

Begreppet “den goda staden” förknippas med ord som “attraktiv” och “levande”. 
Likaså är det synonymt med den goda staden att det i stadsrummet finns ”mötesplatser” och 
någon slags ”mångfald”. Dessa begrepp används både för vissa typer av bebyggelse och 
områden, men får ofta även representera hela det övergripande målet för den ideala 
stadsplaneringen. Tunström menar däremot på att även om den goda staden ofta pekas ut som 
en plats som är attraktiv, blandad, levande och präglad av mångfald, så innebär det inte 
nödvändigtvis att alla typer av ”blandningar” betraktas som positiva. Hon pekar på att när 
begreppet ”mångkultur” kommer upp i materialet handlar det ofta om texter som beskriver 
problem och komplicerade utmaningar för planeringen när den försöker förhålla sig till det 
mångkulturella samhället.27 Begreppet ”den mångkulturella staden” har en 
”problemorienterad ton”.  

Stadskärnan framställs ofta som liktydig med det offentliga rummet. Det offentliga 
rummet är den plats där människor ska mötas och åsikter brytas mot varandra. Särskilt 
framgår detta i de återkommande begreppen ”möten” och ”mötesplatser”. Ofta beskrivs ett 
område i staden just utifrån tillgången på mötesplatser. Om ett område anses ha tillräckligt 
många platser som anses vara mötesplatser får området status som ett gott exempel. Områden 
som lider brist på mötesplatser betraktas som problematiska då människor inte tros kunna 

                                                             
25 Tunström, 2009: 86.  
26 Tunström, 2009: 96. 
27 Tunström, 2009: 104. 
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mötas oplanerat.28 Tunström visar med exempel på att mötesplatserna lyfts fram som 
betydelsefulla för demokratin, då de fungerar som offentliga rum där man kan möta någon 
man inte känner. Därigenom kan man kanske i större utsträckning förstå människors 
olikheter.29  
 
2.3 Stadspolitik 
Enligt Tunström efterfrågar aktörer i den offentliga planeringsdebatten ofta att en svensk 
”stadspolitik” ska tas fram. Efterfrågan kommer från vad hon menar saknas i svensk 
planering - en helhetssyn på staden. Exempelvis finns det i Sverige varken något 
”stadsdepartement” eller någon ”stadsminister”. Från det studerade materialet lyfter hon fram 
ett exempel där det i ett avsnitt ur en Boverketpublikation efterfrågas en stadspolitik som kan 
se stadsutvecklingen som ”en motor för näringsliv, välfärd, kultur, resurshushållning och 
internationell konkurrenskraft”.30  

Inom ramen för etablerandet av en stadspolitik finns en önskan om att alla de olika 
aktörer som deltar i utformandet av staden ska integreras med och samverka med varandra i 
större utsträckning. Tunström visar på hur det i materialet ofta lyfts att en lyckad planering 
kan åstadkommas genom att de olika aktörerna samarbetar, utbyter erfarenheter och 
tillsammans verkar för det gemensamma målet om ”den goda staden”. Hon visar på hur det i 
stadsplaneringen verkar finnas en stor tilltro till ”konsensus och gemensamma värden och 
visioner”, framför allt vad gäller interaktionen mellan politiker och tjänstemän.31 Tunström 
menar på att detta är ett uttryck för en önskan om att alla aktörer ska dela samma vision och 
mål om en funktionsblandad och tät traditionell stad. Likaså tyder den återkommande 
betoningen av mötesplatser på en idealisering av och en stark politisk tilltro till ”gemenskap 
och det gemensamma”.32 

Lars Orrskog skriver i antologin Bor vi i samma stad? om hur staden representerar 
samhället genom att vara dess rumsliga gestalt. Orrskog menar att stadens inre ordning av 
infrastruktur och arkitektur kan berätta mycket om ett samhälle. Han talar om att  
 

Städerna är bland mycket annat en sorteringsmekanism och alltmer så i takt med att 
marknadsekonomins lagar slår igenom också i stadsbyggandet. Stadsbyggande är således en 
samhällelig verksamhet i ett djupt beroendeförhållande till politiken, ekonomin och kulturen.33 

 
Orrskog pekar på hur funktionsomvandling av en plats i modern svensk stadsbyggnad ofta är 
ett led i en process där de styrande i en stad försöker visa på att en samhällelig förändring 

                                                             
28 Tunström, 2009: 112.  
29 Tunström, 2009: 113. 
30 Tunström, 2009: 141. 
31 Tunström, 2009: 143. 
32 Ibid.  
33 Orrskog, 2005: 29.  
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håller på att ske och att även deras stad är delaktig i den. Han talar om att större svenska 
städer verkar se det som sitt ”uppdrag” att marknadsföra sig som moderna städer där 
internationellt betydelsefulla verksamheter ska kunna och vilja etablera sig.  
Orrskog skriver: 
 

I denna tillväxt- och omvandlingsambition ingår att tydligt visa att staden lämnat sitt beroende 
av industrin och är på väg in i tjänste- eller kunskapssamhället. Detta manifesterar sig konkret i 
en omvandling av gamla industriområden, rangerbangårdar och hamnar. Dessa ligger ofta 
centralt, det vill säga i lägen med höga markpriser, och ersätts därför med exklusiva 
bostadsområden typ “waterfront housing”.34 

 
Orrskog menar att denna typ av funktionsomvandling går hand i hand med en 
“bortrationalisering” av hyreslägenheter i stadens centrala delar. Samtidigt som attraktiva 
bostadsområden byggs för de inkomststarka grupper som de moderna städerna söker locka till 
sig, sker parallellt en utveckling där allt färre bostäder byggs för låginkomsttagare. Orrskog 
skriver att bortrationaliseringen av hyresrätter i centrala lägen därför kan tolkas som att 
klassamhället verkar återkomma rumsligt ”med större kraft än på länge”.35 Han hävdar att 
det finns en ovilja i samhällsdebatten till att tala om detta och att eftersom staden är 
samhällets gestalt så måste man även i planeringen av den försöka definiera ”allmänna 
respektive enskilda intressen” och ta hänsyn till hur dessa konfronteras i planeringsprocessen, 
liksom hur planeringen vinner legitimitet. Orrskog ställer sig kritisk till den nyliberala idén 
om en planering där marknaden får diktera villkoren. Han menar att en sådan planering 
bygger på ett tankesätt där ”brukarna fungerar som konsumenter av bostäder, service och 
kultur på ungefär samma sätt som när de köper dagligvaror”. Han talar om att i den typen av 
planering betraktas människan som en autonom varelse oberoende av hennes position i 
samhället.36 Orrskog menar att det istället är önskvärt att sträva efter att skapa en planering 
som utgår från politiken som en ”arena” där allmänna och enskilda intressen får mötas för 
att viktas mot varandra. Genom att ge politiken och samtalet mellan olika parter en större 
betydelse kan man då, hävdar Orrskog, istället närma sig en planering som utgår ifrån att 
människor inte kan fatta autonoma beslut och att alla aktörer är beroende av varandra.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
34 Orrskog, 2005: 34. 
35 Orrskog, 2005: 36.  
36 Orrskog, 2005: 37. 
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3. UNDERSÖKNING  
 
Jag har i min undersökning för att få en bild av området och kommunens visioner för dess 
framtid granskat måldokumentet ”Program för förnyelse av Kungsängen”. Jag har även 
intervjuat planerarna Björn Ringström och Anneli Sundin för att komplettera granskningen av 
programmet samt för att få mer information om hur planeringsarbetet har gått till. Ledamöter 
från plan- och byggnadsnämnden har intervjuats om Kungsängens omvandling med avsikten 
att ge en bild av hur kommunen har förhållit sig till omvandlingen.  
 
3.1 Kungsängen    
Kungsängen är ett centralt beläget område som historiskt länge präglats av 
industriverksamhet. Området ligger på det för Uppsala centrala vattendraget Fyrisåns östra 
sida.  

 
 
Figur 1. Kungsängen. På kartan syns även Kungsgatan, Fyrisån och resecentrum.  Källa: 
hitta.se, redigerad av Marcus Mohall. 
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I Kungsängen finns ett antal kulturhistoriskt intressanta byggnader. I första hand handlar det 
om äldre industrianläggningar med unika arkitektoniska värden som ska bevaras för 
framtiden. Vissa av dessa byggnader beskrivs som potentiellt intressanta för att användas till 
exempelvis kulturverksamheter.  
 

 
Figur 2. Del av det traditionella industripräglade Kungsängen samt Fyrisån. Foto: Marcus 
Mohall 2013-01-06. 
 
Området belastas av ett antal miljöstörningar som kräver särskild hänsyn i den framtida 
planeringen, framför allt Lantmännens stora kvarn med kringanläggning, vilken förväntas 
finnas kvar i drift på obestämd tid då Lantmännen har varit intresserade av att relokalisera 
anläggningen. Uppsalas kollektivtrafik har även en busscentral i området som kan utgöra ett 
potentiellt hinder för framtida bebyggelse. Områdets möjliga expansion begränsas i nuläget 
av en kommunal reningsverksanläggning som gränsar mot Kungsängens södra utkanter,. 
Förutsatt att den teknik som används på anläggningen inte förändras är det inte möjligt att 
bygga i närheten av anläggningen.  
 
3.2 Planeringen av Kungsängen  
Björn Ringström arbetade fram till sin pension 2008 som planarkitekt på Uppsala kommuns 
stadsbyggnadskontor. 1988 var han en av de drivande för att ta fram det första idéunderlaget 
för en omvandling av Kungsängen från industriområde till bostadsområde. Ringström 
beskriver att man från kommunalt håll såg en möjlighet till att använda marken i Kungsängen 
för att låta den befintliga stadskärnan expandera, snarare än att låta marken upptas av en 
industriverksamhet som inte ansågs behöva vara lokaliserad till stadskärnan. Det fanns även 
en ursprunglig ambition om att den del av Kungsgatan som sträcker sig österut från 
centralstationen tillsammans med Kungsängen skulle omvandlas till ett stråk för flanörer och 
kontors- och affärsverksamheter, snarare än att liksom Kungsängen användas för 
industriverksamheter. Initiala samtal och diskussioner om idéerna för området fördes med det 
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lokala näringslivet och enligt Ringström var gensvaret på kommunens idéer överlag mycket 
positivt. Ringström menar att kommunen i början av 1990-talet förutsåg att Uppsala skulle 
komma att växa kraftigt de kommande decennierna.  Kommunen var därför angelägen om att 
säkerställa att den redan trånga stadskärnan skulle kunna växa i takt med att allt fler skulle 
flytta till Uppsala. Ringströms och kommunens vision för området var en välplanerad 
rutnätsstad som skulle förlänga stadskärnan. Redan från början fanns en ambition om att 
området skulle präglas av stadsmässighet och funktionsblandning.  

Ringström talar om att Uppsala kommun ofta har försökt undvika att själv köpa mark, 
och det särskilt under borgerligt styre. Det var, menar han, därför inte särskilt förvånande att 
man inte heller gjorde det för omvandlingen av Kungsängen. Han beskriver att byggföretagen 
sällan är intresserade av att sörja för funktionsblandning. Får företagen själva bestämma blir 
det mer eller mindre enbart bostäder som byggs. Ringström menar på att om kommunen valt 
att köpa marken hade man haft möjlighet till att redan från börja ställa krav på byggföretagen 
om funktionsblandning. Han betonar att om ett nytt område ska kunna utvecklas till att bli 
levande, måste byggnationen och utvecklingen av det ske över en längre tid, gärna minst 20-
30 år.  

Den ekonomiska krisen under 1990-talets första år innebar att få intressenter fanns för att 
vare sig för att sig köpa mark eller börja bygga bostäder i området. Först 2000 förvärvade 
byggföretagen JM och Skanska mark i området, med avsikten att börja bygga bostäder. 
Marken köptes upp direkt från en av de större markägarna i området, industriföretaget 
Wangner Nordviror. Efter att kommunen 2002 antagit en detaljplan påbörjades byggnationen 
av det första nya kvarteret. 2001 hade stadsbyggnadskontoret tagit fram måldokumentet 
”Program för förnyelse av Kungsängen”. Efter ökat intresse från flera byggföretag om att 
köpa mark uppdaterades och reviderades programmet. Den nya och aktuella versionen antogs 
av byggnadsnämnden i januari 2009.37 I programmet syftesförklaring står att läsa  
 

Området har ursprungligen en stor, ganska lågt utnyttjad, areal som med sitt centrala läge bör 
kunna ges ett betydligt intensivare utnyttjande. Omvandlingen av området i sin helhet kan 
beräknas ta ca 30 år. Ambitionen är att åstadkomma en blandad stadsmiljö med bostäder, 
arbetsplatser, butiker och annan service som kan ses som en utvidgning av stadskärnan.38 
 

Det slås fast i programmet att en det är en förutsättning för att området ska utvecklas positivt 
att det får utvecklas successivt över en längre tid.39 Utvecklingsperioden för hela området 
förväntas omfatta omkring 30 år. På sikt tros området kunna få närmare 10 000 invånare 
fördelade på omkring 4000 lägenheter, samt 600 000 kvm lokalyta för verksamheter.40  
 

                                                             
37 Program för förnyelse av Kungsängen, 2009: 1. 
38 Program för förnyelse av Kungsängen, 2009: 4. 
39 Program för förnyelse av Kungsängen, 2009: 3.  
40 Program för förnyelse av Kungsängen, 2009: 33. 
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Figur 3 och 4. Karaktäristisk arkitektur i det nya omvandlade Kungsängen som håller på att 
ta form. På vänstra bilden syns även Lantmännens anläggning. Foto: Marcus Mohall 2013-
01-06. 

 
Framför allt förväntas äldre människor vilja flytta till området på grund av närheten till den 
centrala stadens butiker och kulturaktiviteter. Tanken med omvandlingen av området är att 
kommunen i processen inte aktivt ska tvinga de privata aktörerna till att ”genomföra 
förändringar”. Istället ska genom utvecklingsprogrammet försöka visa vilka förutsättningar 
området har och hur man från kommunens sida önskar att det ska utvecklas. Samtidigt 
betonas att en viss styrning av utvecklingen är nödvändig för att säkerställa att man undviker 
”kaos”41. Målet för området är att det ska utgöra en expansion av den befintliga stadskärnan. 
Detta ska möjliggöras genom att bostäder, arbetsplatser och service blandas. Ambitionen om 
funktionsblandning uttrycks som att kvarter som huvudsakligen består av bostäder även 
”bör” innehålla kontors- eller butikslokaler i bottenvåningen. Det är även viktigt att husens 
“takhöjd och angöringsmöjligheter från gata” vid byggnation är anpassade för verksamheter, 
även om bottenvåningarna i inledningsfasen av Kungsängens omvandling kanske används 
som bostäder snarare än verksamhetslokaler. Det slås fast att det är utmärkande för 
”innerstaden” att det finns en blandning av funktioner, liksom att användningen av 
bottenvåningarna under husens livslängd kan antas komma att variera. För en flexibel 
användning är det därför viktigt att bottenvåningarna redan från början utformas för 
verksamheter, framför allt vad gäller takhöjden, som bör uppgå till omkring fyra meter i 
bottenvåningarna. Förhoppningen är att minst 50 % av bottenvåningarna utformas för lokaler 
avsedda för verksamheter.  Det finns även en vision om att gator och andra offentliga miljöer 
i området ska kunna inbjuda till ”liv, rörelse och möten” utöver att vara estetiskt vackra. Det 

                                                             
41 Program för förnyelse av Kungsängen, 2009: 4. 
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beskrivs i programmet som att det är ”karaktäristiskt för staden” att gatan och det offentliga 
rummet fungerar som mötesplats. 

Även den norra delen av Kungsgatan omnämns i programmet med ett tillägg om att den 
på sikt ska byggas ut till ett affärsstråk med god tillgänglighet för bilburna kunder. Även 
kontorsverksamhet ska prägla den delen av gatan. Målet är att verksamheterna ”med tiden 
skall bilda ett stadsmässigt gaturum”. I programmet beskrivs hur det pågår en expansion och 
förflyttning av butiker och annan service till externa köpcentrum utanför staden. Detta 
beskrivs som en potentiell risk för att stadskärnan på sikt kan drabbas av en ”utarmning”. 
Omvandlingen av Kungsgatan och Kungsängen tros eventuellt kunna motverka den 
utvecklingen och samtidigt bidra till en ”vitalisering av stadslivet”. Man föreslår en 
förlängning som gångfartsområde av den för den befintliga stadskärnan centrala gatan 
Dragarbrunnsgatan in till området för att försöka knyta Kungsängen till stadskärnan.   

Anneli Sundin, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, tog över som huvudansvarig på 
kontoret för områdets planering efter Björn Ringströms pensionering. Hon delar ambitionerna 
om att målet med områdets utveckling ska vara att förlänga stadskärnan. Enligt henne 
inbegriper begreppet “stad” och framför allt “innerstad” inte bara att bebyggelsen ser ut på 
ett visst sätt eller att området har en viss geografisk position, utan även att det finns en 
blandning av olika verksamheter i form av exempelvis bostäder, och kontor- och 
affärsverksamheter. Hon ställer sig överlag positiv till områdets utveckling och menar på att 
det faktiskt håller på att bli mer och mer “stad” av området, särskilt om man ser till den 
utveckling som kommer att ske de närmaste åren. Hon betonar dock att det för byggföretagen 
är “känsligt” med funktionsblandning och att de generellt inte uppskattar att tvingas avsätta 
utrymme för verksamheter i bottenvåningarna när de bygger bostäder. I flera av 
detaljplanerna för den redan färdigställda bebyggelsen i Kungsängen var heller inte kravet på 
funktionsblandning tvingande, istället angav man det som “önskvärt” att det skulle lämnas 
utrymme för verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Sundin är positiv till att man i senare 
detaljplaner för Kungsängen istället har angett det som tvingande att använda vissa 
fastigheters bottenvåningar för verksamheter. Likaså har man förbjudit så kallade “bokaler”, 
lokaler som kan användas både för verksamheter och bostäder, då risken anses alltför stor för 
att bottenvåningarna av ekonomiska skäl endast kommer att användas som bostäder.  

Hon menar på att man måste förstå att det handlar om en slags avvägning eller 
kompromiss mellan kommunens krav på att området ska förlänga stadskärnan och 
byggföretagens ekonomiska intressen. Det är enbart för vissa särskilt utpekade stråk som 
kravet på verksamheter i bottenvåningarna gäller. För ett flertal övriga stråk bedömer inte 
kommunen det som rimligt att ange tvingande krav för verksamheter i bottenvåningarna. De 
utpekade stråken där kravet gäller bedöms både i sig vara attraktiva för verksamheter och 
ligga så till att hela området kommer kunna bli mer levande om verksamheter etableras just 
där. I flera fall är det även tillåtet att ha bostäder i den del av bottenvåningen som vetter mot 
innergården, medan det endast är den del som vetter mot gatan som ska användas för 
verksamheter. Sundin menar på att kravet på funktionsblandning därför inte kan uppfattas 
som något orimligt eller orealistiskt från kommunens håll. Hon tillägger att det även får anses 
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som troligt att bostadsföretagen och bostadsrättsföreningarna i praktiken delvis kommer 
tvingas subventionera hyrorna för många kommersiella verksamheter i bottenvåningarna över 
en längre period innan de kan börja bära sig ekonomiskt.  

Sundin beskriver hur det sedan 1990-talet skett en generell förändring gällande 
människors inställning till var man vill bo. När omvandlingen av Kungsängen först 
projekterades förväntades inte området bli populärt bland barnfamiljer. Istället väntade man 
sig att det i första hand var pensionerade villaägare med intresse av att sälja sitt hus och flytta 
in till centrum som skulle vilja bosätta sig i området. Med dagens ideal kan det verka 
självklart att ett centralt område som Kungsängen är mycket attraktivt för en barnfamilj som 
attraheras av att ha exempelvis ha nära till stadskärnans service, cykelavstånd till resecentrum 
och närhet till arbetsplatsen om man arbetar centralt. När Kungsängen initialt planerades 
fanns inte den typen av efterfrågan i samma utsträckning. Det har dock i stor utsträckning 
varit just barnfamiljer som har sökt sig till området, vilket har tagit sig uttryck i oväntad brist 
på förskolor. För den framtida bebyggelse som nu planläggs finns därför tvingande krav på 
förskolor integrerade i detaljplanerna.42 Sundin påpekar att flera byggföretag däremot inte är 
särskilt positivt inställda till att tvingas lämna utrymme för förskolor på mark där man istället 
hade önskat få bygga fler bostäder.  
 
3.3 Plan- och byggnadsnämnden  
Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för att genomföra kommunens uppgifter så som 
stadgas i plan- och bygglagen.43 Nämnden har en borgerlig majoritet. Oppositionen utgörs av 
ledamöter från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.44 Nämndens verksamhet 
styrs av dokumentet Uppdragsplan 2012-2015. I planen står angivet vilka övergripande mål 
kommunen och nämnden har med planeringen. Nämnden ska enligt Uppdragsplanen agera 
utifrån den vision som satts upp av kommunfullmäktige i maj 2007. 
 

Uppsala är en kommun där alla likas värde, inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas 
tillvara genom att var och en får möjlighet att påverka sin livssituation i en långsiktigt hållbar 
miljö som präglas av positiv dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar.45 

 
Uppdragsplanen fungerar som plan- och byggnämndens uppdrag till Kontoret för 
samhällsutveckling, under vilket Stadsbyggnadskontorets verksamhet bedrivs. I dokumentet 
står att läsa att man ser mycket positivt på Uppsalas framtid, då kommunen länge haft en 
positiv tillväxt både vad gäller befolkningsökning och näringslivet. Denna tillväxt förväntas 

                                                             
42 Detaljplan för kvt Varpen och Spolen: 11.  
43 Uppdragsplan 2012: 3.  
44 http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/Namnder/Plan--och-
byggnadsnamnd-/Byggnadsnamndens-ledamoter/ Hämtad 2012-01-02.  
45 Uppdragsplan 2012.  
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inte avta inom de närmaste 20 åren.46 Under rubriken ”Utvecklingsförutsättningar” slår man 
fast att allt fler väljer att bosätta sig i den centrala staden. Det anses därför vara påkallat att i 
större utsträckning sörja för en god stadsmiljö och utveckla stadskärnan, framför allt genom 
att både förbättra de ”offentliga miljöerna” och skapa nya sådana.47 Likaså ska 
bostadsområdena i staden präglas av varierad bebyggelse och ”olika funktioner”, eftersom de 
då upplevs som ”trevligare än enformiga sådana”.48 
 
3.4 Intervjuer med ledamöter från plan- och byggnadsnämnden 
Den socialdemokratiska ledamoten Kia Solid talar om hur utvecklingen i Kungsängen kan ses 
som ett exempel på hur majoriteten i byggnadsnämnden ofta låter byggföretagen få allt för 
stort inflytande i den initiala planeringen. Framför allt tycker hon att man från 
byggnadsnämndens håll ställer alldeles för få och för svaga krav på byggföretagen gällande 
vilken typ av fastigheter som ska byggas. Hon menar på att man om utifrån vad som hittills 
byggts i Kungsängen kanske åtminstone delvis har lärt sig av sina misstag, då det syns i de 
nyare detaljplanerna att högre krav har ställts på byggföretagen, framför vad gäller de 
tvingande kraven på funktionsblandning och förskolor samt utformningen områdets närmiljö.  

Den moderate ledamoten Rolf Kroon, lyfter fram att lägenheterna i samtliga fastigheter 
som byggts hittills i Kungsängen har varit mycket populära och att de flesta verkar ha blivit 
sålda. Han tolkar det som att området därför redan verkar ha blivit attraktivt även om det 
ännu inte är färdigutvecklat. Han konstaterar att det verkar som att området kommer innehålla 
främst bostadsrätter. Kroon ställer sig positiv till att området bör präglas av 
funktionsblandning, men påpekar att det hade kunnat vara fördelaktigt om man hade lämnat 
mer utrymme för verksamheter i bottenvåningarna även i de fastigheter som redan har 
uppförts. Han tillägger att även ett område som inte i första hand attraherar spontanbesökare 
som inte bor i området utan där det främst är de boende som rör sig kan vara ”levande”, 
exempelvis genom att barnfamiljer rör sig i och använder sig av den fysiska miljön. Kroon 
beskriver hur den förväntade målgruppen för området uteblivit som invånare och att 
Kungsängen istället kommit att präglas av barnfamiljer.  

Monica Östman, vice ordförande i nämnden och ledamot för socialdemokraterna, menar 
på att anledningen till att det finns så pass få hyresrätter i området är just att kommunen inte 
själv köpte upp marken. Hon talar om att det finns flera anledningar till varför kommunen 
hade kunnat dra fördelar av att köpa marken. Dels menar hon på att kommunen i betydligt 
större mån hade kunna styra över villkoren för omvandlingen av området, framför allt hade 
man kanske kunnat sörja för en större blandning av upplåtelseformer. Det hade även funnits 
ett värde i att tillåta kommunen att tjäna pengar på försäljningen av marken. Hon tillägger att 
marken i Kungsängen faktiskt tillhör kommunen och att det därför inte ligger något fel i att 
vilja tjäna pengar på den genom att sälja den vidare till intresserade byggföretag. Därigenom 

                                                             
46 Uppdragsplan 2012: 6.  
47 Uppdragsplan 2012: 11.  
48 Ibid.  
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hade man kunnat skapa ökade resurser för kommunen att använda i planeringen. Vad gäller 
funktionsblandning menar Östman på att byggföretagen varken klarar av att sörja för eller ens 
är särskilt intresserade av att säkerställa funktionsblandning i ett växande område så som 
Kungsängen. Eftersom funktionsblandning inte är ett självändamål för byggföretagen är det 
fullt rimligt att kommunen ställer krav på den i avtal och detaljplaner. Hon betonar att det är 
skillnad på att som man initialt gjorde ”önska” eller ”eftersträva” en blandning, jämfört med 
att faktiskt med tvingande politiska medel säkerställa att det också blir så i praktiken.  

Robert Damberg, ledamot för miljöpartiet, menar att det i sig inte var fel att låta företag 
köpa upp marken direkt, istället för att köpa den från kommunen. Han hävdar att det långt 
ifrån alltid blir ett bra resultat när kommunen själv via sitt företag Uppsalahem försöker 
projektera nya bostadsområden. Att istället låta privata byggföretag företag hantera det leder 
ofta till bättre resultat. Samtidigt vill han betona att kommunen i och med att man faktiskt 
innehar planmonopolet gott och väl skulle kunna ställa högre krav på byggföretagen, vilket 
han menar blir tydligt att man inte har gjort i omvandlingen av Kungsängen. Bland annat 
pekar han på att andelen gröna ytor ser ut att bli alldeles för liten. Det stora problem hans ser 
med omvandlingen av Kungsängen är att det har varit allt för få byggföretag som köpt mark. 
Av den anledningen ser han en potentiell risk för att området ska bli allt för homogent vad 
gäller blandningen av arkitektur. Han menar på att man från byggnadsnämndens håll inte i 
tillräcklig utsträckning har frågat sig varför hela området nödvändigtvis ska präglas av 
likformiga hus istället för en blandning av exempelvis lägenhetshus, mindre villor och 
radhus. Han ställer sig även kritisk till att området kommer innehålla en så pass stor andel 
bostadsrätter istället för hyresrätter.  

Damberg talar om att man kanske kan se något av ett ”mode” i att man önskar 
funktionsblandning i alla delar av staden. Han menar på att man från politiskt håll ibland 
kanske inte ser till eller har förståelse för att det kan föreligga risker för en överetablering 
eller en brist på efterfrågan för kommersiella verksamheter. Alla områden är inte lika och har 
inte samma förutsättningar. Han framhåller att även om funktionsblandning är viktigt och kan 
ha ett stort egenvärde så måste man samtidigt ha respekt för att det i praktiken faktiskt kan 
vara svårt för kommersiella verksamheter att bära sig i vissa områden, särskilt områden som 
är nybyggda och fortfarande i en tidig utvecklingsfas, så som Kungsängen. Det kan därför 
vara värt att tänka över huruvida man från politiskt håll verkligen ska tvinga igenom krav på 
funktionsblandning istället för att låta verksamheterna växa fram successivt. Damberg är 
dock övertygad om att det i och med att Kungsängen växer sig större naturligt kommer 
uppstå en ökad efterfrågan på service. Verksamheterna i området kommer på sikt både kunna 
bära sig och öka i antal.  

Den folkpartistiske ledamoten Sture Blomgren talar om att det inte går att ha åsikter om 
något utvecklingsprojekt av bostadsområden i Uppsala utan att ha förståelse för och kunskap 
om kommunens markinnehav. Han menar att Uppsala kommun äger så pass lite mark att man 
mer eller mindre ständigt är hänvisad till att fullt ut samarbeta med marknaden oavsett om 
man vill eller inte. Han talar om att varken politiker eller tjänstemän alltid förstår eller tar 
hänsyn till hur pass litet förhandlingsutrymme kommunen oftast har när det kommer till 
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planeringen av nya bostadsområden. Blomgren menar på att kommunen skulle göra klokt i att 
satsa på att succesivt förvärva mer mark så att man både kan använda mark som bytesvara 
och sälja den till privata aktörer och därigenom få ett reellt inflytande i den fysiska 
planeringen. Han menar att man i nuläget faktiskt kan beskriva situationen som att 
kommunen saknar ”verktyg” för att kunna styra över planeringen. Omvandlingen av 
Kungsängen är ett typexempel på det, eftersom kommunen oavsett om man så hade önskat 
inte har kunnat styra vilka typer av bostäder som ska byggas i området. Blomgren menar även 
att kommunens planeringspolitik har påverkats av att man från statligt håll inte längre 
subventionerar byggandet av hyresrätter så som man tidigare gjort.   

Eftersom marken inte köpts upp av kommunen har man inte, vilket man annat fall hade 
kunnat göra, haft möjlighet till att sälja mark till Uppsalahem till ett subventionerat pris med 
avsikten att Uppsalahem ska bygga hyresrätter i området. Det markpris som efterfrågats har 
varit allt för högt för att Uppsalahem skulle ha kunnat konkurrera med något av de större 
byggföretagen. Blomgren påpekar att så länge kommunen fortsätter att undvika att förvärva 
mark, kan man inte heller bli en aktör på marknaden som kan konkurrera med resursstarka 
byggföretag. Han förtydligar att han dock över lag är positiv till områdets framtida 
utveckling. Han tror att det på sikt kommer att växa samman med stadskärnan i och med att 
fler delar av området blir färdigställt. Samtidigt kvarstår att grundproblemet i att varken 
upplåtelseformerna eller storlekarna på lägenheterna kommer att blandas i vad han bedömer 
som tillräcklig utsträckning. Blomgren menar på att man i planeringen av området inte har 
tagit hänsyn till att människor måste kunna flytta inom samma område. Om man exempelvis 
separerar från sin partner och inte längre kan bekosta en stor och dyr lägenhet ska det finnas 
mindre lägenhetsalternativ att välja på inom samma område. 
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4. SAMMANFATTNING AV INTERVJUER SAMT ANALYS   
 
I analysavsnittet kommer jag sammanfatta resultatet av intervjuerna och analysera deras 
innehåll. Analysavsnittet är uppbyggt efter samma struktur som den teoretiska bakgrunden, 
med syftet att återkoppla resultatet av undersökningen till det teoretiska utgångsläget. 
Analysavsnittet avslutas med ett kort slutord där jag sammanfattar det övergripande resultatet 
och ger förslag på vidare forskning.  
 
4.1 Gentrifiering 
I intervjuerna märks en tendens till vad som kan kallas för en slags beröringsskräck inför 
frågan om omvandlingen av Kungsängen kan betraktas som någon form av gentrifiering. Det 
går att se likheter med Slaters49 och Orrskogs50 teorier och exempel på att man inte vill tala 
om vilka samhällseffekter den förda planeringspolitiken får.  

Bland några av respondenterna finns däremot en viss medvetenhet om dessa aspekter. 
Några respondenter lyfter fram att kommunen när den planerar för nya bostadsområden är 
skyldig att säkerställa att det byggs bostäder även för de grupper som inte kan betala för 
nyproducerade bostadsrätter. Vissa talar även om att bristen på variation av olika typer av 
bostäder i området i sig är problematisk. Man hänvisar framför allt till att det inte 
nödvändigtvis enbart måste vara större bostadsrätter som byggs när ett nytt bostadsområde 
uppförs, utan att även hyresrätter för mindre hushåll behövs. Flera ställer sig även kritiska till 
varför arkitekturen måste vara så till synes enhetlig och varför man inte väljer att blanda olika 
typer av hus.  

Det verkar finnas en generell ovilja bland de flesta av respondenterna att i någon större 
utsträckning se på resultatet av de beslut man fattar i nämnden som något som väger tungt för 
Uppsalas samhällsutveckling. Med det menas inte att de intervjuade inte verkar ta seriöst på 
sina uppdrag som politiker och ledamöter i plan- och byggnadsnämnden. Det handlar snarare 
om att respondenterna i varierande grad betraktar sina roller i planeringen som perifera. Det 
verkar finnas en föreställning om att ledamotens huvudsakliga uppgift är att sätta sin signatur 
på en detaljplan som redan är färdig och inte särskilt öppen för någon diskussion om 
förändringar eller alternativa valmöjligheter. Ofta verkar det handla det om att man kommer 
in i planeringsprocessen av ett nytt område alldeles för sent för att kunna styra över hur 
staden utvecklas. Ett par respondenter försöker placera omvandlingen av Kungsängen i ett 
större sammanhang, där man knyter både andra utvecklingsprojekt i kommunen eller den 
generella samhällsutvecklingen i kommunen. Detta gäller framför allt de respondenter som 
ställer sig kritiska till utformningen av området och blandningen av upplåtelseformer. Man 
tar då upp aspekter av att omvandlingen inte bidrar till en vision om att ”alla” måste kunna 
bo i Uppsala. Man hänvisar ofta till exempelvis områden där hyresrätter omvandlats till 

                                                             
49 Slater, 2006: 747. 
50 Orrskog, 2005: 36. 
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bostadsrätter i stor utsträckning, eller till områden där hyresnivåerna håller på att gå upp 
dramatiskt.  

Det går kanske därför att tala om att man i svaren kan se exempel på en avpolitiserad 
byggpolitik. Det finns en tendens bland respondenterna om att inte vilja tala om att man från 
politiskt håll har som uppgift att styra över och sätta upp mål och visioner för 
samhällsplaneringen, en tendens som delvis kan härledas till Tom Slaters argumentation för 
att man inte vill tala om för vem staden planeras.51 Det är däremot utifrån intervjumaterialet 
svårt att avgöra om det handlar om att politikerna helt enkelt inte ser eller förstår dessa 
aspekter, eller om de väljer att inte tala om dem. Det finns knappast några tveksamheter kring 
för vilken klass Kungsängen omvandlas, det räcker med att se till vilken typ av område som 
planeras för att man ska förstå vilka det är som kommer ha möjlighet till att bo i området. 
Eftersom området förväntas spela en viktig roll i Uppsalas framtida utveckling som en 
växande och ekonomiskt attraktiv stad är det även rimligt att betrakta byggnationen av 
området som, som Slater talar om, en del av en process där man inte bara bygger för en 
inkomststark klass utan även söker skapa framtida ökad efterfrågan på fler områden och 
bostäder i staden ämnade för samma klass.52  

För att förstå politikernas förhållningssätt till Kungsängens omvandling bör man även ta i 
beaktning att troligtvis är svårt att öppet visa sig negativ mot byggföretagens idéer och starka 
inflytande i planeringen. Kanske finns det, tillsammans med vanan av att kommunen inte 
köper mark, även ett väl inarbetat samarbete med byggföretagen som gör att ledamöterna inte 
vill vara för kritiska. Kritiken mot bristen på hyresrätter kommer kanske av den anledningen 
in lite på sidan av och ledamöterna vill inte, även om de tycker att det är problematiskt hur 
området omvandlas, vara för skarpa eller öppna i sin kritik. De betraktar det kanske som 
problematiskt att planeringen genomförs på ett visst sätt, men vet samtidigt inte heller hur 
kommunen skulle kunna handla annorlunda. Flera respondenter talar om att det är särskilt 
svårt att se hur att man skulle kunna få byggföretagen att bygga på ett annat sätt än vad de gör 
i nuläget. Det går att dra paraleller till Sara Westins tolkning av debattklimatet inom svensk 
byggpolitik – det är förmodligen helt enkelt kontroversiellt att som politiker på en i 
sammanhanget så pass låg nivå som en kommunal plan- och byggnadsnämnd ens våga 
försöka kritisera en rådande politisk hegemoni där marknaden betraktas som en av de 
viktigaste aktörerna i planeringen.53 Kanske är det just därför som politikerna inte vill tala 
utförligt om förhållandet till marknaden i planeringen.  

Flera av respondenterna konstaterar just att byggföretagen av rent ekonomiska skäl inte 
vill bygga något annat än bostadsrätter. Vissa respondenter lyfter fram olika förklaringar till 
detta, bland annat att svenska staten inte subventionerar byggandet av hyresrätter. Andra 
konstaterar att det helt enkelt inte ligger i byggföretagens intresse att bygga annorlunda, men 
kommenterar inte närmare om man upplever det som något positivt eller negativt.  
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Byggföretagens föreslagna idé är alltså oftast den som blir verklighet. Det finns sällan 
utrymme för eller verktyg till att från politiskt håll försöka förändra företagens förslag mer än 
vad gäller enstaka mindre detaljer. Bland några av de intervjuade politikerna går det alltså att 
skönja en slags resignation inför marknadens inflytande på planeringen. Med ungefär samma 
budskap, men med olika sätt att uttrycka det konstaterar de flesta av respondenterna att 
kommunens agerande i planeringen är kraftigt styrt av marknaden och att det i nuläget inte 
finns någon möjlighet att göra på något annat sätt, eftersom det inte är kommunen som äger 
marken. Det finns dock en skillnad, så som tidigare konstaterats, mellan de olika politikerna i 
om man uppfattar detta som något positivt eller negativt. Det är också rimligt att tänka sig att 
ledamöternas syn på vilken roll kommunen ska spela i planeringen inte enbart påverkas av 
vilket politiskt parti man tillhör. Troligtvis påverkas ledamöterna även av den norm som 
länge gällt i kommunen om att det är byggföretagen och inte kommunen som köper upp 
mark. På samma sätt går det att dra paraleller till Tunströms teori om att det verkar finnas en 
vilja till att få alla aktörer till att vara överens och gemensamt arbeta mot ett och samma mål, 
den goda staden.54  Det är svårt att fånga en ”kärna” i vad det är politikerna därför faktiskt är 
ute efter med sitt uppdrag i nämnden, vilket kan liknas med Orrskogs tankar om hur 
planeringen på grund av det kraftiga påverkandet från marknadskrafterna bereder utrymme 
för byggföretagen att förverkliga sina visioner, snarare än att den baseras på en politisk 
diskurs med målet att utröna på vilket sätt man ska planera och bygga för att försöka 
inkludera så många aktörer och aspekter som möjligt.55  

Det finns alltså en tydlig tendens till att ledamöterna är försiktiga i kritiken av områdets 
omvandling. Samtliga respondenter verkar vara mycket måna om att framstå som över lag 
positiva till områdets omvandling, vilket kanske inte är allt för förvånande. Att en stad som 
lider av svår bostadsbrist, så som Uppsala gör, får fler bostadsområden är det knappast någon 
som är negativt inställd till. Det kan däremot tänkas att man är rädd för att blir betraktad som 
en politiker som är negativ till nya bostäder, när man i själva verket kanske bara är ute efter 
att kritisera själva genomförandeprocessen eller någon annan aspekt av planeringen, 
samtidigt som man eftersträvar att bostadsbristen ska minskas. Likaså finns det kanske en oro 
för att även bli utpekad som någon som har en negativ inställning till hela stadens och 
kommunens utveckling, att man som politiker bara skulle vilja hålla tillbaka och undvika 
förändring istället för att vara ”öppen” för ökad tillväxt, exempelvis i form av nya moderna 
stadsdelar. Att Uppsala växer är något som samtliga ledamöter förmodligen är positiva till, 
men troligen finns det olika åsikter om hur och till vad staden ska växa. Omvandlingen av 
Kungsängen kan kanske just betraktas som en sådan utveckling som Orrskog talar om, där 
omvandlingen av centrala områden till exklusiva bostadsområden fungerar som en 
manifestation för större svenska städers tillväxt och utveckling, där stadens styre försöker 
visa att även deras stad är på väg mot en lyckosam framtid.  
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4.2 Samtida diskurser om staden och stadspolitik  
Samtliga ledamöter tenderar ha en i grunden liknande uppfattning om själva behovet av 
funktionsblandning. Man skiljer sig däremot i frågan om hur Kungsängen ska utformas för att 
området ska bli funktionsblandat. Vissa ledamöter ser helst att det är marknaden som sörjer 
för funktionsblandning, medan andra önskar att man från kommunens sida ställer tvingande 
krav på byggföretagen att avsätta plats i fastigheterna för verksamheter.  

Vissa av respondenterna betraktar det tvingande kravet som kommit att ingå i senare 
detaljplaner som både positivt och nödvändigt, medan andra verkar se det som något av ett 
misslyckande att man för att garantera ett funktionsblandat område känt sig tvungen att 
använda politiska medel. I viss mån är det också att betrakta som ett ”misslyckande” för den 
ursprungliga politiska visionen om den minimala kommunala inblandningen som 
presenterades i det ursprungliga programmet för Kungsängens omvandling. Att man i senare 
led faktiskt har tvingat byggföretagen att bygga på ett visst sätt måste ses som motsatsen till 
inställningen om att kommunen ska blanda sig i planeringen av området så lite som möjligt. 
Samtidigt har, som det verkar, både den borgerliga majoriteten och oppositionen bedömt det 
som nödvändigt att i senare detaljplaner ställa formella politiska krav på funktionsblandning. 
Det har dock varit svårt att få fram ett svar om vilka faktorer som har bidragit till 
kursändringen. Kanske har bristen på förskolor spelat in genom att ledamöterna 
uppmärksammat att marknaden inte visat något särskilt intresse för att sörja för tillgången på 
sådana. Det går därför i viss mån att tala om att det nyliberala idealet om en fysisk planering 
som främst drivs av marknaden inte i full utsträckning har följts. I några frågor har nämnden 
använt sig av sitt mandat och direkt styrt över planeringen av området. Det går även att se 
tendenser liknande det resultat som Tunström presenterar, att det inte verkar finnas någon 
enhetlig bild bland respondenterna om vad funktionsblandningen ska leda till och för vem den 
är ämnad.56 Medan vissa ledamöter i första hand talar om att området ska vara 
funktionsblandat för att liv, rörelse och möten ska vara möjliga i området, lyfter andra fram 
det som att det viktigaste är att det finns kommersiell service tillgänglig för de som redan bor 
i området.  

Flera respondenter betonar betydelsen av omvandlingen av Kungsängen för att försöka 
motverka en ökad externhandel i Uppsala. Man vill inte bara att stadskärnan ska förstärkas, 
utan man är rakt av kritisk mot uppkomsten av kommersområden utanför stadskärnan. 
Omvandlingen av Kungsängen förväntas därför kunna bli ett motmedel mot den 
utvecklingen, då man hoppas på att förändringen av området tillsammans med Kungsgatans 
framtida förändring ska leda till att fler företag som säljer varor istället väljer att etablera sig 
centralt snarare än externt. Inställningen ligger nära den som Tunström visar på i sina 
exempel ur svensk stadsbyggnadsdiskussion – det är stadskärnan som ständigt lyfts fram av 
respondenterna som stadens viktigaste plats.57 Omvandlingen av Kungsängen blir därför ett 

                                                             
56 Tunström, 2009: 96 
57 Tunström, 2009: 86.  
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led i att förstärka den, samtidigt som Kungsängen blir en viktig del av den bild om det 
växande Uppsala som politikerna vill kommunicera till kommunens invånare och potentiella 
inflyttare.  

Det verkar finnas en samsyn bland ledamöterna om att Kungsängen i nuläget inte 
inbjuder till flanerande eller spontanbesök för den som inte själv bor i området. I och med de 
framtida planerna på en expansion av området tror man dock att detta kommer att ändras, 
genom att fler verksamheter växer upp i området, exempelvis kontor. Det är framför allt 
ledamöter från oppositionen som talar i termer om att det finns för få “mötesplatser” i 
området. Med det menar man sådant som torg för allehanda möten eller lekplatser där barn 
och föräldrar möts. Oppositionens leadmöter talar om att bristen på mötesplatser är ett tydligt 
misstag i områdets planering och verkar betrakta det som mycket märkligt att det inte tagits 
på större allvar. På en förtydligande fråga om varför det är så viktigt med mötesplatser 
framträder i svaren en bild av att man betraktar mötesplatser som viktiga verktyg för att skapa 
gemenskap mellan människor, både de som bor i området och de som spontanbesöker det. 
Flera talar även om att mötesplatser är viktigt för att området och dess invånare på sikt ska få 
mer av en egen identitet. Den styrande majoriteten däremot inte om mötesplatser i samma 
mening som oppositionen, men flera tar upp just bristen på möjlighet till att flanera och 
efterfrågar ökade åtgärder med syftet att göra området mer attraktivt för spontanbesök. Man 
verkar dock snarare se det som en naturlig del av områdets utveckling att det i nuläget inte är 
särskild inbjudande för spontanbesök och flanerande eftersom omvandlingen av Kungsängen 
fortfarande är i en tidig fas. Både mötesplatser och ökad funktionsblandning tros komma efter 
hand i och med att området växer sig större. Ingen av respondenterna talar dock något om 
mångfald eller vilka människor det är som faktiskt ska mötas på ”mötesplatserna”. Detta 
utöver några hänvisningar till att det är de familjer som bor i området som ska kunna möta 
varandra på lekplatserna. Inte heller talar man om vem det är som ska uppmuntras till att 
”spontanbesöka” området.  
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5. SLUTORD 
 
Utifrån analysen av materialet går det att se tendenser till att den kommunala politiken verkar 
ha haft ett begränsat inflytande i omvandlingen av Kungsängen. En undersökning av den här 
typen är knappast tillräckligt omfattande eller djupgående för att det ska gå att dra några 
större generella slutsatser från resultatet. Vad resultatet dock indikerar är att omvandlingen av 
Kungsängen är ett planeringsprojekt av stor betydelse för Uppsala kommun, vars utformning 
kommer vara intressant att studera kontinuerligt i och med att området successivt tar form. 
Vidare forskning om området skulle kunna utgå från andra perspektiv och exempelvis 
undersöka hur utformningen av Kungsängen som planeringsprojekt har påverkats av den 
statliga bostadspolitiken.   

Den fråga jag ställer mig i slutfasen av arbetet med undersökningen är om 
omständigheterna kring omvandlingen av Kungsängen är unika för Uppsala kommun. Är den 
planeringsideologi som präglar omvandlingen karaktäristisk för den moderna svenska 
kommunala samhällsplaneringen? Ser det politiska inflytandet i planeringen annorlunda ut i 
andra delar av Sverige, eller för den delen övriga Europa? Min personliga uppfattning är att 
planeringen kring omvandlingen av Kungsängen går att placera i en internationell kontext 
och debatt, där marknadens inflytande i planeringen ställs i kontrast mot ett ökat intresse av 
att hävda ”det allmännas”, den offentliga politiska maktens, rätt att bestämma om hur och för 
vem städernas markytor ska användas och planeras.  
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