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1. INLEDNING 

Världens städer växer för varje dag. Idag bor cirka hälften av jordens befolkning i städer, vilket 
beräknas uppgå till 60 procent vid år 2030. Det fascinerande är att världens städer upptar endast 
2 procent av jordens area, men står för 60 till 80 procent av energikonsumtionen och 75 procent 
av världens koldioxidutsläpp.1 Urbaniseringen, d.v.s. migrationen från landsbygd till stad, har 
varit en av de mest påfallande utmaningarna för modern planering då den skapar en rumslig 
obalans mellan stad och landsbygd.2 Den snabba urbaniseringen har medfört stora utmaningar 
för städerna, som kräver stora resurser och genomtänkta planer för att inte bli ohälsosamma och 
farliga platser att bo i. I synnerhet bostadsplaneringen kräver god organisation, både för 
skapandet av nya bostäder men även vad gäller förbättring av den befintliga boendemiljön och 
framför allt för att motverka boendesegregation. Städerna kan bli mer effektiva med god 
framförhållning och strategier för bland annat blandade boendemiljöer, mindre 
energikonsumtion och en hälsosammare boendemiljö. 

Den moderna staden i Sverige växte fram under 1900-talet. Den gick från trångboddhet 
och sanitära problem till ett modernt samhälle med hög standard jämfört med resten av världen. 
Den svenska urbaniseringen är dock en sen företeelse. För cirka 200 år sedan hade endast tre 
städer (Stockholm, Göteborg och Karlskrona) mer än 10 000 invånare.3 Idag bor drygt 85 
procent, cirka 8 miljoner, av Sveriges befolkning i tätorter, men tätorterna upptar endast 1,3 
procent av landarealen. Den snabba urbaniseringen anses ha skapat en obalans med segregering 
och sektorisering som följd. Den urbana planeringens viktigaste uppgifter anses därför vara att 
minska de problem som segregeringen har genererat.4 I ett globalt perspektiv tillhör dock 
Sverige en sedan länge urbaniserad del av världen, och att skapa hållbara villkor för den 
ständigt växande befolkningen i storstadsområdena är en viktig utmaning för samhället.5 

Uppsala är inget undantag från detta. Staden har stadigt vuxit de senaste 50 åren och 
fortsätter att växa. Kravet på bostadsplaneringen är stort. Det ska byggas och det ska byggas 
hållbart. Kravet på hållbar utveckling gäller numera överallt i världen. Hållbar utveckling bör 
vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen lokalt och globalt, och är fastslaget i 
handlingsprogrammet Agenda 21, som antogs vid Riokonferensen 1992.6 Hållbarheten gäller 
såväl ekonomisk som ekologisk och social utveckling, planering eller byggande. Social hållbar 
utveckling är den aspekten som ligger i fokus för denna uppsats.  

Förtätning och blandat boende är två viktiga strategier som anses leda till olika sociala 
fördelar i en stad. Denna uppsats ämnar undersöka Uppsala kommuns arbete med social 
hållbarhet genom att specifikt studera hur bland annat förtätning och blandat boende uttrycks 
inom olika dokument som är viktiga för stadsplaneringen i Uppsala. Uppsatsen utgörs 
dessutom av två fallstudier om två olika stadsdelar i Uppsala, Östra Sala backe och Gottsunda, 
samt en undersökning av den allmänna debatten om förtätning i Uppsala. 

                                                 
1 FN, Sustainable Cities. http://www.un.org/en/sustainablefuture/cities.shtml 
2 Forsberg, Gunnel, (red.) (2005) Planeringens utmaningar och tillämpningar. Uppsala, Uppsala Publishing 

House AB. s. 90 
3 SCB, Varannan svensk bor nära havet. http://www.scb.se/Pages/Article____334172.aspx(13-03-2013) 
4 Forsberg. s. 90 
55 Boverket. Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja 

en hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV). s.9  
6 NE, Hållbar utveckling. http://www.ne.se/lang/h%C3%A5llbar-utveckling 



 5 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera förtätning och blandat boende i relation till en socialt 
hållbar stadsutveckling. Uppsatsens första syfte är att studera hur tidigare forskning har 
behandlat begreppen social hållbarhet, förtätning och blandat boende. Den första delen av 
uppsatsen ämnar därför studera hur dessa begrepp definierats, av vilka anledningar de är 
aktuella samt vad de är tänkta att leda till i en stad. Uppsatsens andra syfte är att undersöka 
möjligheterna att uppnå social hållbarhet genom planeringsåtgärder såsom förtätning och 
blandat boende i Uppsala. Genom en fallstudieundersökning kommer Uppsala kommuns arbete 
för att skapa social hållbarhet att analyseras i två stadsdelar, Östra Sala backe och Gottsunda. 
Dessutom ska den allmänna debatten om förtätning i Uppsala studeras, då allmänhetens 
synpunkter har betydelse för samhällsplaneringen. Uppsatsens frågeställningar formuleras 
enligt följande: 
 

• Hur definieras och diskuteras social hållbarhet, förtätning och blandat boende inom 
forskningen? 

• Varför är social hållbarhet ett viktigt begrepp inom samhällsplaneringen? 
• På vilket sätt kan strategiska planeringsåtgärder såsom förtätning och blandat boende 

främja social hållbarhet? 
• Hur ser Uppsala kommuns arbete med social hållbarhet ut i Östra Sala backe och 

Gottsunda?  
• Utifrån ovanstående frågeställningar, hur kan Uppsala kommuns arbete för skapandet 

av social hållbarhet analyseras samt vilka slutsatser kan dras om möjlig utveckling av 
hållbarhetsarbetet? 

1.2 Avgränsningar 
Hållbarhet är idag ett brett område med många infallsvinklar som forskningen har riktat ett stort 
intresse. Den här uppsatsen behandlar endast den sociala dimensionen av hållbarhet trots 
svårigheten då den inte går att isolera från de två andra dimensionerna. Numera läggs det till en 
kulturell dimension till den sociala hållbarhetsaspekten, men det kommer inte att tas upp i 
denna uppsats för att det inte ligger i uppsatsens syfte att studera några kulturella aspekter.   
Studien görs bland annat utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv, där relationen mellan 
människan och rummet – både det sociala och fysiska står i fokus. Studien utförs även ur ett 
samhällsplaneringsperspektiv där rummet, den fysiska miljön påverkar människans liv och 
förutsättningar. Socialhållbarhetsperspektivet kräver att fysiska miljöer som stadsdelar och 
städer fungerar tillfredställande för de människor som lever i dem.7 Denna uppsats kommer att 
rumsligt avgränsas till staden, då förtätning och blandat boende är planeringsstrategier som är 
vanligast i staden. Då det finns mycket material skrivet om de ingående ”begreppen” i denna 
uppsats kommer endast utvalda delar redovisas. Avgränsningar för fallstudien presenteras 
särskilt i metodkapitlet. 

1.3 Disposition  
Efter det inledande kapitlet börjar uppsatsen med ett metodkapitel där det redogörs för vilken 
metod och vilka material som används. Dessutom diskuteras källor och estiska eller 

                                                 
7 Olsson, Sören (2012). Social hållbarhet i ett planeringsperspektiv.  s.3 
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emotionella reflektioner. I metodkapitlet presenteras även fallstudierna, intervjuerna, dess 
utformning och avgränsningar. Kapitel tre tar upp de ingående begreppens bakgrund och 
diskuterar de utifrån forskningen samt deras roll inom stadsplaneringen. I detta kapitel 
presenteras även hur man i praktiken arbetar med förtätning och blandat boende som 
planeringsstrategier. Kapitel fyra tar upp den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen, som 
kommer att ligga till grund för diskussioner och analysen genom resten av uppsatsen. Kapitel 
fem tar upp de viktigaste instanserna som kan påverka arbetet med social hållbarhet, från EU 
till ett kommunalägt bostadsbolag. Kapitel sex analyserar Uppsala kommuns arbete för att 
skapa social hållbarhet genom fem återkommande teman i hållbar stadsutveckling. Kapitel sju 
introducerar fallstudien om Uppsala kommuns arbete för social hållbarhet i två olika stadsdelar. 
I Kapitel åtta presenteras den allmänna debatten om förtätning i Uppsala. Uppsatsen avslutas 
med en sammanfattande diskussion, där även egna reflektioner presenteras.  

2. METOD OCH MATERIAL 

Den här uppsatsen är en beskrivande studie där en viktig samhällelig fråga som social 
hållbarhet står i fokus. Uppsatsens teoretiska del presenteras i kapitel fyra där social hållbarhet 
diskuteras. Dessutom presenteras i samma kapitel tre andra viktiga begrepp som utgör en viktig 
del av socialhållbarhetsteorin, vilka är mångfald, integration och segregation. 
Mångfaldsbegreppet anses vara en av förutsättningarna för att social hållbarhet ska kunna 
uppnås. Segregation är ett samhällsproblem som kan belysas genom ett socialt 
hållbarhetsperspektiv, genom vilket på så sätt kan användas för att skapa ett samhälle som 
präglas av integration och sammanhållning för alla dess medborgare. Nedan redovisas de olika 
metodologiska angreppsätt som används i denna uppsats.  

2.1 Litteratur och dokumentstudier 
Med dokument avses både officiella och inofficiella dokument. Som officiella material 
betraktas statliga eller kommunala dokument, medan debattartiklar och andra material från 
hemsidor betraktas som inofficiellt material. 

Eftersom syftet i denna uppsats är att ta reda på hur Uppsala kommun arbetar för att skapa 
social hållbarhet är det naturligt att studera kommunala dokument, såsom översiktsplanen för 
Uppsala kommun, Policy för hållbar utveckling samt kommunens verksamhetsplan, som är en 
fyraårig verksamhetsplan för inriktning, verksamhet och ekonomi som förkortas till IVE. 
Genom att studera dessa dokument går det alltså att få en inblick i exempelvis hur Uppsala 
kommun varje år beslutar om och bestämmer sig för vad som ska stå i fokus för de kommande 
fyra åren. Därmed kan man få ökad förståelse för hur olika processer i verkligheten går till. 

Dessutom används andra dokument i denna uppsats som har betydelse för hur olika 
planeringar implementeras i verkligheten. Dessa är bland annat olika skrifter som Boverket, 
som är ett statligt verk, publicerar. Dessa skrifter anser jag ha en neutral ställning till de olika 
frågorna som studeras i uppsatsen, speciellt för att de flesta skrifterna är forskningsbaserade. I 
kapitel sex analyseras Uppsala kommuns arbete för skapandet av social hållbarhet genom 
Boverkets skrift Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. Där presenterar 
Boverket fem teman som det anser är viktiga i hållbarhetsarbetet. Dessa teman kommer även 
ligga till grund för analysen av fallstudien i kapitel sju. 



 7 

Därutöver har uppsatsen till syfte att undersöka vad allmänheten, politiker och organisationer 
anser om den förtätning som pågår i Uppsala. Tillvägagångssättet här har varit att studera de 
lokala tidningarna, Uppsala Nya Tidning och Uppsalatidningen, för att få en generell bild om 
diskussionerna. Dessa källor betraktas som inofficiella dokument. I samband med detta har 
Föreningen Vårda Uppsala valts att studeras på grund av deras aktiva diskussioner i 
förtätningsfrågan. För detta ändamål har boken Att planera för 2000-talet -exemplet Uppsala 
studerats för att få en tydlig bild om vad föreningen anser om just förtätning.  

2.2 Fallstudie och intervjuer 
Uppsatsens empiriska del består av en fallstudie av Uppsala kommuns arbete för att skapa 
social hållbarhetet. Valet av Uppsala för denna studie beror till största del av den lokala 
anknytningen. Men även de två stadsdelarna Gottsunda och Östra Sala backe, där den första har 
stora samhällsproblem i dagsläget och den andra står inför stora förändringar de närmaste åren 
och är intressanta att studera utifrån kommunens satsningar och planer. Därmed är det 
intressant att analysera Uppsala kommuns retorik i båda fallen samt hur de rättfärdigar olika 
projekt och på vilka grundval. Bryman förklarar fallstudier på följande sätt:  

 
Fallstudie är en forskningsdesign som går ut på en detaljerad och ingående analys av ett enda fall (till 
exempel en individ, organisation eller situation). Ibland avser man med den termen också studiet av ett fåtal 
fall i jämförande syfte.8 

 
Enligt Bryman är det fallet i fråga som av egen kraft utgör det man intresserar sig för. 
Forskarens roll är att på ett ingående sätt belysa fallet och detta är viktigt enligt honom för alla 
sorters undersökningar som annars kan uppfattas som fallstudier. Den viktigaste skillnaden 
mellan fallstudier och andra tillvägagångssätt är enligt honom att forskaren oftast är intresserad 
av att belysa unika drag hos ett specifikt fall.9 

Yin anser att fallstudier är den bästa metoden en forskare kan använda om han eller hon 
ämnar besvara bland annat hur och varför frågor.10  

 
Man kan välja fall som man tror är lika, men man kan också välja två mycket olika fall för att studera 
skillnader. Genom att studera fallen kan man säga något om vilka skillnader och likheter som förekommer 
mellan dem.11  

 
Det är följaktligen utifrån uppsatsens syfte jag väljer två olika fall att studera, samt för att de är 
olika på många olika sätt. Detta gör en jämförelse mellan dem möjlig. Fallstudien i denna 
uppsats har ett tudelat syfte. För det första kommer det vara en informerande studie med syftet 
att klargöra hur Uppsala kommun arbetar med social hållbarhet, förtätning och blandat boende 
genom olika dokumentstudier. För det andra kommer fallstudiens fokus att ligga på hur 
Uppsala kommun arbetar med sociala hållbarhetsfrågor genom att titta närmare på två olika 
stadsdelar i Uppsala. Den första stadsdelen i undersökningen är Östra Sala backe, som är i 
planeringsfasen och beräknas ta flera år. De tänkta planerna studeras i syfte att uttyda hur 

                                                 
8 Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber AB. s. 649 
9 Ibid. s. 75-76  
10 Yin, Robert K. (2009) Case Study Research: Design and Methods. SAGE Publications, Inc. 4th ed. s.9 
11 Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Lund, Studentlitteratur. s. 104-105  
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kommunen planerar för framtiden. Den andra stadsdelen är Gottsunda som studeras både i sin 
helhet för att se hur kommunen arbetar för att skapa social hållbarhet i stadsdelen. Dessutom 
kommer fokus att ligga på det senaste projektet med namnet Stenhammarsparken. Projektet 
omfattade byggandet av 20 nya radhus, som säljs som äganderätter. Projektet kan betraktas som 
en förtätning av stadsdelen samt ett försök från kommunens sida för att skapa blandat boende. 
Som det tidigare påpekats har en jämförande fallstudieteknik valts. Detta för att påvisa både 
likheter och skillnader i hur Uppsala kommun arbetar med social hållbarhet i de två olika 
stadsdelarna. Första valet av fall, som studerar planprogrammet för Östra Sala backe motiveras 
utifrån dess vikt för staden som helhet men även som ett stort projekt för stadsdelen. Projektet 
är omfattande och kommer att pågå under många år, och som kommunen uttrycker det kommer 
det ha många positiva effekter i form av ”stadsläkning” och ”stadslänkning”, som är positiva ur 
integrationssynpunkter. Dessutom kommer projektet vara en förebild för kommande projekt då 
det anses följa hållbarhetsaspekterna i många avseenden. Stadsdelen där projektet kommer att 
äga rum visar inte på stora social problem utifrån min egen uppfattning, då jag inte hört eller 
läst något som tyder på detta, samt utifrån att det inte står något om det i planprogrammet eller i 
exempelvis översiktsplanen för Uppsala 2010. Det som uttrycks tydligt i planprogrammet är 
istället att stadsdelen i sin nuvarande form har lett till en uppdelning mellan kringliggande 
stadsdelar och att det i och med detta projekt kommer att lösas. Fallstudien kommer att 
kompletteras med en intervju för att fördjupa kunskaperna i sådant som inte går att uttyda 
genom dokumentstudier, men i vissa fall även för att se hur den intervjuade i sin roll som 
planerare ser på detta.        

Valet att studera stadsdelen Gottsunda och därmed göra en jämförande studie ligger i att 
jag ser Gottsunda som en kontrast till stadsdelen Östra Sala backe. Detta kan tyckas vara ytterst 
subjektivt, men det motiverar jag utifrån egen erfarenhet, då jag som boende i Uppsala hört och 
sett mycket mer om Gottsunda jämfört med resten av de andra stadsdelarna i Uppsala, men 
även att fakta talar för sig själv. Det forskas och skrivs mycket om Gottsunda, då det är ett av 
de miljonprogramsområdena som byggdes under 60- och 70-talen och är en stadsdel som 
präglas av olika samhällsproblem. Stenhammarparken är alltså det projekt som studeras i denna 
uppsats. Det är synnerligen ett litet projekt som har tillkommit genom att man förtätar det 
befintliga bostadsområdet, men det som är intressant att studera är mönster eller olikheter i hur 
kommunen arbetar med socialt hållbar utveckling i de olika stadsdelarna med sina betydande 
olikheter. Jag har inte för avsikt att göra generaliseringar, och de två fallen som studeras är 
unika och kan därför inte överföras på andra platser. Studien blir istället ett bidrag till bättre 
förståelse om hur Uppsala kommun arbetar för att skapa social hållbarhet.  

 Sharan anser att en forskare väljer fallstudie som metod för att skaffa sig djupgående 
insikter om en viss situation. Fokus ligger enligt henne på processen snarare än på resultatet 
samt på kontexten snarare än på specifika variabler och på att upptäcka snarare än på att 
bevisa.12 Sharan menar som alla andra metoder inom alla vetenskaper har även fallstudier sina 
för och nackdelar. Tumregeln när man väljer metod är att fördelarna väger upp nackdelarna. 
Samtidigt menar hon att fallstudiens styrka ligger i dess förmåga att hantera många olika typer 
av empiriskt material (dokument, artefakter, intervjuer och observationer). Som en av 

                                                 
12 Sharan, B Merriam. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund. Studentlitteratur. s. 8-9 
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fallstudiemetodikens svagheter nämner Sharan att materialet kan bli för långt och som kan leda 
till tidsbrist eller att det blir för detaljerat.13 

  Att ha intervju som metod i fallstudien anser jag passa bäst för uppsatsens syfte. Detta för 
att få djupare insikt om vad den intervjuade anser om olika frågor, då den intervjuade på olika 
sätt är insatt i projektet. Genom intervjuerna blir förståelsen för arbetet djupare då man faktiskt 
ställer direkta frågor till de intervjuade. 

En av intervjuerna i uppsatsen har formen av ett ”utskickat frågeformulär” och som här kan 
betraktas som en strukturerad skriftlig intervju. Initialt var tanken att göra antingen en 
personbaserad eller en gruppintervju med de berörda projektledarna för planprogrammet Östra 
Sala backe, men efter kontakt med ansvarig på kommunen, fick jag veta att det var svårt att få 
tid för intervjuer. Projektledarna var vid tillfället mycket arbetsbelastade, samtidigt som att det 
är många studenter som hör av sig och vill ha information. Det bästa sättet var att mejla över 
mina frågor till ansvarig person som vid tillfället kunde svara på mina frågor på bästa sätt. Efter 
några veckor utan svar hörde jag av mig igen med resultatet att de inte hunnit besvara mina 
frågor. Men att om det gick bra för min del skulle kortfattade svar kunna formuleras. Det gick 
bra för min del och svaren på mina frågor skickades dagen efter. Risken med detta är att svaren 
kan anses vara för ytliga eller kortfattade, men jag anser att de ändå har tyngd och betydelse för 
uppsatsen. Denna intervju analyseras i kapitlet om Östra Sala backe.  

Den andra intervjun har gjorts med en fastighetsförvaltare på Uppsalahem som är insatt i 
projektet Stenhammarsparken och Gottsunda i allmänhet. Denna intervju gjordes efter att jag 
fick veta av Uppsalahem att han var rätt person att kontakta. Jag förberedde ett antal frågor och 
ringde upp fastighetsförvaltaren och frågade om det gick bra att göra en intervju över telefon. 
Det gick bra och jag fick ringa tillbaka eller besöka honom om jag behövde komplettera något. 
Intervju presenteras i kapitlet om Gottsunda och Stenhammarsparken. Denna intervjuform kan 
betraktas som en ”helt öppen” intervjuform, som innebär att intervjuaren ställer en vid, öppen 
fråga som den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring.14 För båda typerna av intervju, där 
de intervjuade fritt får uttrycka sig om hur de uppfattar ett fenomen, kan man säga att den 
intervjuade resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som han eller hon anser är 
betydelsefulla för fenomenet. Den svarande beskriver alltså sin bild av verkligheten. Intervjun 
kommer därmed att ge data som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter.15 

2.3 Källkritik och etiska/emotionella reflektioner 
Att skriva en uppsats som till hundra procent är neutral är mycket svårt, om inte rent av 
omöjligt. Materialet till denna uppsats anser jag trots detta vara neutral till sin natur eftersom 
för det mesta har jag använt mig av statliga verks material såsom Boverkets rapporter eller 
Uppsala kommuns olika dokument. Uppsala kommuns hemsida anser jag i allmänhet vara 
opartisk i och med den rådande politiska situationen i kommunen där inget politiskt parti har 
ensam majoritet. Men samtliga verksamhetsplaner (IVE) anser jag har politiska budskap och 
ideologier, eftersom man i en av verksamhetsberättelserna tydligt tar en politisk ställning. Men 
detta val motiverar jag med att det är det bästa materialet att tillgå för att se hur kommunen 
arbetar med de olika frågorna och att det är politiskt är en självklarhet, men jag ser det endast 
som hur planeringsidealet färgar av sig på staden, utan att ta ställning till något politiskt. Men 

                                                 
13 Ibid s. 23 
14 Lantz, Annika. (2007) Intervjumetodik. Lund Studentlitteratur AB. s.29  
15 Ibid. s. 30 
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att vara så neutral som möjligt är min grundläggande tanke i hela uppsatsen och något 
ställningstagande kommer inte att göras. Dock, som sagt, kommer mina egna reflektioner att 
presenteras i slutsatsen. Etisk forskning beskrivs enligt följande i en metodbok: 

 
Forskningsetik innebär att begrunda de dilemman en forskare står inför i avvägningen mellan egen önskan 
om så fullständig och god information som överhuvudtaget är möjlig och uppgiftslämnarnas krav på 
privatliv, integritet och personligt skydd.16 
 

Codex, som är en webbplats som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för 
forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet, anser att det är forskarens eget etiska ansvar som 
utgör grunden för all forskningsetik och att det är dennes ansvar att se till att forskningen är av 
god kvalitet och moraliskt acceptabel.17 Det påpekas även att man inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning vanligtvis bedriver forskning ”utan att krav på forskningsetisk 
granskning och reflektion aktualiseras”,18 men då är det de grundläggande dokumenten om 
forskning som involverar människor som har betydelse för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. 

Ibland kan det vara svårt att inte ta ställning till något man läser eller hör, eller att vara 
neutral inför något man jobbar med i flera månader, det anser jag i grunden vara en naturlig 
egenskap hos människan. Detta är dessutom något som har diskuterats så länge vetenskapen har 
funnits. Ända fram till 1970-talet var det tabu att ta hänsyn till sina känslor i samband med en 
vetenskaplig forskning. Det var istället logiken och förnuftet som var ledstjärnan för alla 
vetenskapsmän. Men detta blev en ändring på under 1970-talet då många började kritisera 
tankesättet. Exempelvis Solomon diskuterar i sin artikel The logic of emotion19 känslornas 
viktiga roll och förkastar helt delningen mellan känslor och förstånd (emotion and reason). Han 
hävdar att känslor inte är brutala, olärda, okultiverade, ologiska och dumma enheter. Tvärt om 
så hävdar han att de är extremt subtila, listiga, sofistikerade, lärda, logiska och intelliganta.Våra 
känslor är tolkande bedömningar. De är mycket mer sofistikerade och mycket mer komplexa 
och logiska än det dem sägs vara. Han anser att“the emotions have a logical structure that is no 
less fascinating and no less analyzable than the logical structures of reason”20 och försvarar 
därmed sin tes att känslor är bedömningar. 

Jag håller med Solomon när han hävdar känslornas betydelse och att de inte är ologiska och 
dumma. Våra känslor är de som gör oss intresserade för det vi vill forska om och lära oss mer 
om. Jag anser också att det är våra känslor som vägleder oss och spelar roll för att göra den 
rätta bedömningen, alltså att våra känslor är tolkande bedömningar som Solomon hävdar. 
Självklart behöver man som forskare skilja på rätt och fel i alla situationer och ta vara på det 
mest positiva av känslorna som tar hans eller hennes studier framåt. Vidare anser jag också att 
man som forskare ska vara rationell i sina val under forskningens gång, men samtidigt lita på 
sina känslor och inte döma de som ologiska. 
  

                                                 
16 Jacobsen. s. 475 
17 Codex, Forskarens etik. http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml (2013-04-20) 
18 Codex, Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml  

(2013-04-20) 
19 Solomon, R (1977) "The logic of emotion". Noûs 11(1): 41-49. 
20 Ibid. s.2 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml
http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
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Widdowfield diskuter känslors roll på ett annorlunda sätt. Hon hävdar i sin artikel The place of 
emotions in academic research21 att det råder en allmän inställning att det endast är forskaren 
som påverkar det han eller hon forskar på. Tvärtom anser hon att båda sidorna påverkar 
varandra. Det forskade måste visas upp enligt henne eftersom det påverkar forskaren 
känslomässigt och på så sätt ger det hela forskningen mening.22 En sådan koppling är viktigt 
anser jag för att forskningen inte ska tappa sin vikt, men även ändra den inställningen att det 
bara är forskaren som kan påverka det han eller hon forskar på och som än idag är allmänt 
accepterat enligt Widdowfield. Denna diskussion kanske inte direkt kan kopplas till mitt 
skrivande och jag kan inte se att mina känslor påverkar det jag skriver om. Det skulle i så fall 
kunna vara min inställning till de olika begreppen som studeras i uppsatsen. Jag vet exempelvis 
hur jag känner och tycker om segregation och blandat boende och på så sätt kan man säga att 
jag har en förutfattad uppfattning. Jag vet även till en viss del min inställning till förtätning och 
att det lutar åt en positiv inställning, men jag är lika medveten om min roll när jag skriver om 
det. Jag kommer att göra en vetenskaplig undersökning och inte på något sätt vinkla varken 
innehåll eller resultat efter mina känslor, men jag är ändå fullt medveten om mina känslors roll 
i mitt skrivande. 

Monica Dalen skriver i sin bok Intervju som metod mycket tydligt om vikten av etiska 
reflektioner i samband med kvalitativ intervjuforskning. Hon tar upp flera viktiga punkter som 
hon anser är viktiga att forskare tidigt tänker på, och som även är lagstadgade. Dessa är krav på 
samtycke, krav på att bli informerad, krav på konfidentialitet, krav på skydd för barn samt 
hänsyn till socialt svaga grupper.23 Det är viktigt att ta hänsyn till uppgiftslämnarens eller 
intervjuades önskemål och därför är det viktigt att tydligt fråga om var som ska gälla. I denna 
uppsats kommer två olika intervjuer att presenteras. En av de intervjuade ansåg att hans namn 
kunde komma med i uppsatsen och behöver därmed inte vara anonym, medan den andra 
intervjuade inte svarade på frågan om hon vill vara anonym eller inte. Därför anges inte hennes 
namn i uppsatsen utan endast hennes yrkestitel.  

 
2.4 Presentation av fallstudierna 
Uppsala kommun har en landareal på 2 183 kvkm och är Sveriges fjärde största stad med över 
200 000 invånare, där invånarantalet per kvkm är 92.24 Invånarantalet har ökat stadigt de 
senaste åren med cirka 3000 till 4000 personer per år. År 1960 hade Uppsala omkring 100 000 
invånare.25 Cirka 65 procent av befolkningen bor i centralorten.26 Den snabba ökningen kan 
förklaras av den tilltagande urbaniseringen i Sverige sedan 1960-talet. Andra orsaker anses vara 
att Uppsala ligger i ett expansivt område, Mälardalen, två universitet och många statliga verk. 
Enligt den senaste översiktsplanen för Uppsala kommun har de senaste årens 
befolkningsökning framförallt skett i staden med drygt 80 procent. Med den takten anses det 
behövas utrymme för 18000 nya bostäder i staden fram till år 2030.27 I och med att staden 

                                                 
21 Widdowfield, R (2000) ”The place of emotions in academic research”. Area  32(2): 199-208. 
22 Ibid. 205-206 
23 Dalen, Monica (2007), Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB s. 21 
24 SCB, Kommunfakta: Uppsala 2013. https://www.h5.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm (2013-04-23) 
25 Uppsala kommun, Kommunfakta. http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunfakta/ (2013-04-23) 
26 NE, Uppsala. http://www.ne.se/lang/uppsala/336284 (2013-04-23) 
27Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun. s. 20 
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växer i den takten har behovet av förtätning lyfts fram allt oftare, som anses vara en ledande 
planeringsideal i Uppsala. 

Enligt en artikel i Uppsala Nya Tidning är segregation ett bestående samhällsproblem i 
Uppsala och nyproduktionen av bostäder anses vara en anledning till det. Trots många politiska 
ambitioner från i princip alla politiska partier verkar inte problematiken lösas enligt denna 
artikel. Andelen uppsalabor med utländsk bakgrund har ökat och dessa bosätter sig i redan 
utsatta områden såsom Gränby och Gottsunda. Av den anledningen anser man att segregationen 
består samt att nyproduktionen på fel ställen i staden ökar klyftorna mellan stadens invånare. 
Dessutom är bostäder överlag dyra i Uppsala. En annan anledning till problematiken är enligt 
artikeln att Uppsala har för få hyresrätter, nästan minst i hela landet och dessa finns för det 
flesta i de områden som byggdes under rekordåren eller miljonprogramsåren som det också 
kallas.28  

 
Sala Backe/Östra Sala backe  
I Sala Backe bor det 9891 personer, varav 1804 med utländsk bakgrund.29 I Sala backe fanns 
det enligt statistik från december 2012, 6077 bostäder, varav 2327 hyresrätter och 3685 
bostadsrätter, resterande 65 äganderätter.30 Sala Backe ligger cirka två km från Uppsalas 
stadskärna. Det är ett expansivt område enligt Uppsala kommun och har närhet till E4:an, 
cykelavstånd till city och Gränby centrum med expansiv handel och arbetsplatser. Det 
planerade området för utveckling Östra Sala backe, ligger mellan stadsdelen Gränby i norr, 
Fyrislund och Boländerna i söder. Västerut gränsar programområdet till bostadsbebyggelsen i 
Sala backe, och österut stadsdelen Årsta. Även de västra delarna av stadsdelen Årsta ingår i 
programmet, inklusive Årsta centrum. Området för utvecklingen omfattar cirka 80 hektar. 
Utvecklingen av området blev möjligt år 2006, efter att det tidigare kraftledningsstråket togs 
bort.31  

 

Bild 1: Planprojektet Östra Sala backe. Källa: http://www.uppsala.se/ostrasalabacke

                                                 
28 Elin Sandow, Segregationen består i Uppsala. http://www.unt.se/inc/print/segregationen-bestar-i-uppsala-
309682-default.aspx (2013-04-25) 
29 Uppsala kommun, Områdesfakta; Valsätra. 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Valsatra.pdf 
30 Uppsala kommun, Områdesfakta; Sala Backe. 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Salabacke.pdf 
31 Östra Sala backe – Planprogram. s.4 
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Visionen för Östra Sala backe är enligt Uppsala kommun att ”skapa en sammanhållen 
stadsstruktur som kopplar ihop Sala backe och Årsta och därigenom ”läker” stadsväven”.32 
Målet är att skapa en stadsmiljö som attraherar människor med olika bakgrund, livsstilar, 
kultur, intressen och livsskeden. Strukturen ska baseras på möten, variation, upplevelser och 
mångfald, som gör det enklare och tryggare att förflytta sig. Det ska även fungera som en 
brygga mellan stadens olika stadsdelar. Det är alltså genom förtätning man vill skapa en ny och 
spännande sammanhållen stadsstruktur, menar Uppsala kommun.33 Vision och syftet med 
stadsdelsutvecklingen av Östra Sala backe har tagits fram i enlighet med den senaste 
översiktsplanen för Uppsala, där programområdet är utpekat som ”ett större 
utvecklingsområde”.34 Stadsbyggnadsvisionen är, förutom att ”läka” och ”länka” stadens olika 
stadsdelar, att ge de östra stadsdelarna en innerstadskänsla och urban karaktär, då den 
nuvarande strukturen anses ha varit en barriär mellan stadsdelarna. En utveckling av området 
innebär enligt Uppsala kommun att man byter den nuvarande barriären genom en kontinuitet i 
gatunät, som ska skapa nya möten mellan människor och den fysiska miljön. Ett annat mål med 
stadsdelsutvecklingen är att följa översiktsplanens riktlinjer och intentioner i helhet, och 
specifikt vad gäller nytillskott på bostäder menar man. Detta eftersom befolkningsökning i 
staden förväntas ske med drygt 40 000 personer fram till år 2030. För att möta denna ökning 
behövs en årlig produktion på 1500 bostäder. Östra Sala backe kommer att sammanlagt omfatta 
runt 2500 bostäder (på mark i kommunal ägo och privat ägo).35 Det är ett stort projekt, och 
tillför 2500 bostäder under 10 till 15 år.  

Gottsunda/Stenhammarsparken 
Gottsunda är Uppsalas tredje största stadsdel efter Luthagen och Innerstaden med 9924 
invånare, varav 5261 med utländsk bakgrund.36 I vissa dokument brukar Uppsala kommun 
nämna stadsdelen Valsätra tillsammans med Gottsunda. I Valsätra bor det 4653 personen varav 
2245 har utländsk bakgrund.37 Därmed utgörs båda stadsdelarna tillsammans av mer än hälften 
med utländsk bakgrund. I Gottsunda fanns det enligt statistik från december 2012, 4172 
bostäder, varav 2767 hyresrätter och 1011 bostadsrätter och resterande 394 äganderätter.38  

Gottsunda ligger cirka 7 kilometer sydväst om Uppsala centrum. Bebyggelsen ligger i ett 
område med mycket grönska och närhet till vatten. Gottsunda är en stadsdel med stor mångfald, 
där talas det över ett hundratal språk.39  

Gottsunda är ett av de miljonprogramsområden som i likhet med de andra områdena i 
landet präglats av segregation och utanförskap. Det har skrivits mycket om problemen i dessa 

                                                 
32 Ibid. s.7 
33 Ibid.  
34 Ibid. s.9 
35 Ibid. s. 12 & 9 & 16 
36 Uppsala kommun, Områdesfakta; Gottsunda. 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Gottsunda.
pdf 
37 Uppsala kommun, Områdesfakta; Valsätra 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Valsatra.p
df 
38 Uppsala kommun, Områdesfakta; Gottsunda 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Gottsunda.
pdf 

       39 Upprättad strategisk stadsdelsplan för delar av Gottsunda och Valsätra 2009-2010 i enlighet med 
överenskommelsen i lokalt utvecklingsavtal 2008-2010. s. 5. http://www.eukn.se/pdfer/uppsala-
_gottsundas_strategiska_plan.pdf 
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bostadsområden, inte minst synts en hel del i de svenska medierna. Dessa bostadsområden har 
fått en stämpel som stökiga och eftersatta med en stor andel invandrare och arbetslösa. I de 
svenska medierna beskrivs Gottsunda som en förort med stora sociala problem såsom 
arbetslöshet och många bråkiga ungdomar. Men de senaste årens arbete anses ha lönat sig och 
många i Gottsunda känner ett slags frid då stölder och våldet minskat, enligt SVT Uppland.40  

Stadsdelens främsta problem som ”miljonprogramsområde” kan visa sig i socioekonomiska 
och strukturella brister. Irene Molina skriver i sin avhandling Stadens rasifiering: Etnisk 
boendesegregation i folkhemmet, att tankarna för stadsdelen var höga när den byggdes. 
Gottsundagruppen som redan år 1970 inrättades hade med stor omtanke planerat stadsdelen. 
Tanken var inte endast att bekämpa bostadsbristen. Hoppet var att bygga en stadsdel som var 
modern och låg i tiden för den tidens människa. Det skulle bli ett människovänligt 
bostadsområde och ett föredöme i modern stadsplanering. Men så blev det inte riktigt menar 
Molina. Sedan stadsdelen byggdes har det präglats av olika problem. Till de tidigaste 
problemen hör ökad brottslighet och vandalisering, hög omflyttning i vissa delar av området 
och en hög andel missbrukare i förhållande till kommunen i övrigt.41 Visionen om moderna 
stadsdelar, som var idén bakom miljonprogrammet kom ganska tidigt att präglas av segregation 
och utanförskap och dessa bostadsområden brukar betecknas som ”utsatta” förorter.42 
Segregation och utanförskap är alltså begrepp som vanligtvis betecknar stadsdelar som 
Gottsunda.  

Uppsala kommuns visioner och intentioner för en framtida Gottsunda är relativt diffust i 
den senaste översiktsplanen. Två planer eller mål har fått komma med. Den första är att 
stadsdelen är från mitten av 1960-talet, dominerad av flerbostadshus, och som kommer att inom 
de närmaste decennierna genomgå omvandlingar. Detta ingår i ett ”större utvecklingsområde”43  
som beskriver några andra delar av staden lika vagt. Den andra är Gottsunda allé som är en gata 
som kommer att byggas de närmaste åren och kommer att förbinda Gottsunda Centrum med 
Dag Hammarskölds väg vid Ultuna. Detta enligt Uppsala kommun för att Gottsunda Centrum 
ska verka som stadsdelscentrum även för stadsdelarna Ultuna och Ulleråker.44 

Som ett försök till blandat boende har Uppsalahem, som är ett kommunalägt bostadsbolag 
byggt 20 radhus i Stenhammarsparken som ligger i Gottsunda. I en folder om 
Stenhammarparken skriver Uppsalahem att de bygger 20 moderna och attraktiva radhus 
omgivna av Stenhammarsparken: ”Radhusen ligger i trivsamma Gottsunda, granne med 
naturreservat och med härliga badplatser, skidspår och friluftsmöjligheter på cykelavstånd. 
Här bor du nära Vårdsätraskogen och nyrenoverade Gottsunda Centrum…”45  

I ett pressmeddelande skriver Uppsalahem att de är väldigt glada att få bygga fina radhus i 
trivsamma Gottsunda och att de hoppas på stort intresse framöver. Dessutom skriver de att 
Gottsunda behöver fler äganderätter och det vill Uppsalahem hjälpa till med. På Uppsalahem 
tycker man även att det är viktigt med blandade upplåtelseformer, och nu visar vi på 

                                                 
40 svt.se, Två år efter bränderna - lugnare i Gottsunda. 
http://svt.se/2.126356/1.2685004/tva_ar_efter_branderna_-_lugnare_i_gottsunda (2013-04-27) 
41 Molina, Irene, (1997) Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Avh., Uppsala 

universitet: Kulturgeografiska institutionen, s. 145-146   
42 Forsberg. s.175 
43 Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun. s. 26 
44 Ibid. s. 37 
45 Uppsalahem, Stenhammarsparken. 
http://www.uppsalahem.se/Global/Nyproduktion/Stenhammarsparken/UHAB-stenhammars-
folder%20v4.1.pdf. s.2 
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handlingskraft menar Uppsalahems VD Mikael Rådegård i detta pressmeddelande.46 Överlag 
finns det mycket lite information om projektet, förutom en del teknisk information som finns på 
fastighetsmäklarens hemsida. För att komplettera detta, genomfördes en telefonintervju med en 
fastighetsförvaltare på området, som också har jobbat i Gottsunda länge och känner till 
situationen stadsdelen befinner sig i. Intervjun kommer att analyseras i kapitel sju. 

Fallstudierna i kapitel sju kommer att analyseras utifrån sociala och fysiska åtgärder och 
avslutas med ett reflekterande och jämförande kapitel.   

Uppsatsens nästa kapitel diskuterar de ingående begreppen, hållbar utveckling, förtätning 
och blandat boende och ämnar svara på uppsatsens första frågeställning, nämligen Hur 
definieras och diskuteras social hållbarhet, förtätning och blandat boende inom forskningen? 

Bild 2: Stenhammarsparken: Källa: http://www.uppsalahem.se/Stenhammarsparken 

3. BAKGRUND OCH FORSKNINGSÖVERSIKT 

Detta kapitel ämnar reda ut begreppen hållbar utveckling, förtätning och blandat boende och 
tydliggöra dess innebörd och koppling till uppsatsens syfte. Hållbar utveckling är ett stort och 
komplext begrepp som numera forskas på inom många olika discipliner, likaså inom 
samhällsplanering och kulturgeografi. Här ges en kort beskrivning av begreppets ursprung samt 
dess betydelse som ett strategiskt arbete. Likaså diskuteras förtätning och blandat boende, där 
en kort beskrivning om dess bakgrund ges. Kapitlet avslutas med ett kapitel om förtätning och 
blandat boende som planeringsstrategier. Där presenteras några forskningsprojekt om de olika 
strategierna för att påvisa de förväntade effekterna samt vad några forskare anser att 
strategierna har lett till utifrån sina forskningar. 
 
3.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling fastslogs av FN–konferensen i Rio de Janeiro om miljö och 
utveckling år 1992 utifrån rapporten Vår gemensamma framtid från år 1987. Hållbar utveckling 
definierades som en utveckling ”som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.47 

                                                 
46 Pressmeddelande, Uppsalahem: Byggstart för 20 radhus i trivsamma Gottsunda, (2011-12-21) 
http://www.121.nu/onetoone/press/uppsalahem-aktiebolag-8AB6/717821 hämtad: (2013-05-17) 
47 Olsson, Jan (2005) Hållbar utveckling underifrån. Nora. Nya Doxa. s. 13  
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Definitionen av hållbar utveckling har dock inte varit helt oproblematisk. Många akademiska 
texter har försökt att ge tydlighet i begreppet. Enligt forskningsrapporten Hållbar 
stadsutveckling, som är en forskningsöversikt som genomförts på regeringens uppdrag, har det 
funnits kunskapsluckor inom forskningen om hållbar utveckling och då i synnerhet en brist på 
helhetsseende och brist på problematisering av begreppet. Dessutom anses dessa 
kunskapsluckor kvarstå och att det i vissa fall har förstärkts. Vad gäller forskningsområdet 
social hållbar stadsutveckling har det dock förstärkts enligt rapporten.48 Trotts denna 
förstärkning bortser forskningen fortfarande från den sociala och politiska komplexitet som 
råder i stadslivet, och om inte forskningen problematiserar hur exempelvis kön, klass och 
etnicitet delar staden kommer den bara att bekräfta den rådande sociala ordningen i staden 
enligt forskningsrapporten.49 Att kontextualisera hållbarhetsbegreppet således innebär ett stort 
steg inom forskningen men även inom politiken. Detta för att arbetet med hållbarhet ska ge en 
verklig effekt. En bristande kontextualisering kan annars enligt den ovan nämnda skriften vara 
en bidragande förklaring till den fortsatta överexploateringen världen över, trots att 
lagstiftningar och policyn i stor utsträckning har anammat hållbarhetstänkandet.50 

Det som är allmänt accepterat är att hållbar utveckling är en utveckling som är hållbar ur 
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. ”Alla pelarna är lika viktiga för bärkraften i det 
hållbara samhället, eller i överförd bemärkelse, för den hållbara staden”.51 Det är dock viktigt 
att kunna använda dessa begrepp rätt och inte som värdeord, för att de inte ska leda till 
begränsad nytta för både forskare och beslutsfattare. Begreppen behöver kontextualiseras och 
ett helhetsseende behövs enligt samma rapport, då det inte räcker att de olika beståndsdelarna 
behandlas var för sig, eftersom det är samspelet mellan dessa som är det centrala.52 Om en av 
dessa tre dimensioner faller bort är hållbar utveckling svår att uppnå. Det hållbara tänkandet 
behöver integreras på alla nivåer, från det globala till det lokala för att det ska kunna vara 
effektivt. 

Gunilla Forsberg menar att hållbarhet i ett globalt perspektiv handlar om jordens bärkraft, 
alltså en funktion av den globala befolkningen, de fysiska resurserna och den teknik och 
samhällsstruktur som människan använder sig av för att utnyttja resurserna för sina behov. Hur 
detta är organiserat avgör därmed hur stora de ekologiska avtrycken blir, och på så sätt blir 
också frågan om hållbar utveckling en fråga om befolkningens struktur och fördelning, 
bosättningsmönster och teknologi, såväl i globala termer som lokala.53 Hållbarhet kan således 
skildras på många olika sätt. I ett rumsligt perspektiv handlar det om att motverka rumslig 
obalans på alla skalnivåer, från det enskilda bostadsområdet till den globala arenan. En rumslig 
obalans skapar spänningar och hotar hållbarheten. Därför menar Forsberg att det är viktigt att 
hitta metoder för att hantera rumsliga obalanser, och i det arbetet måste man samtidigt vara 
medveten om att det kan finnas en spänning mellan önskan om att bevara rumsliga särdrag och 
ambitionen att undanröja rumslig ojämlikhet.54  
 

                                                 
48 Boverket: Hållbar stadsutveckling, forskningsöversikt. s. 15 
49 Ibid. s. 16 
50 Ibid. s. 18-19 
51 Ibid. s. 19 
52 Ibid. s. 19-21 
53 Forsberg. s. 154-155 
54 Ibid. s. 155 
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I Nationell strategi för hållbar utveckling, som är en sammanfattning av regeringens skrivelse, 
lyfts de tre dimensionerna av hållbar utveckling fram: den miljömässiga, den sociala – 
inklusive den kulturella och den ekonomiska. Grundförutsättningarna för hållbar utveckling 
anses därtill vara social sammanhållning och delaktighet, jämställdhet, barns och ungdomars 
utveckling, en vital kultur samt trygghet från brott.55 Strategins viktigaste syften är att uppfylla 
det internationella åtagandet att presentera en strategi för hållbar utveckling, samt att ge 
avstämning och framåtblick i hur Sverige arbetar med hållbar utveckling. Den nationella 
strategins definition av hållbar utveckling grundar sig på Brundtland kommissionens definition 
av hållbar utveckling. Enligt den nationella strategin är hållbar utveckling inte ett bestämt eller 
definierat mål, utan det är förändringsprocesser som betonas. Det är ett omställningsarbete, en 
långsiktig och kontinuerlig process som ska följas upp och utvärderas.56 Vidare presenteras det 
i den nationella strategin att hållbar utveckling är en fråga om värderingar och livshållning, 
därför behövs det en ständig dialog mellan politiken, näringslivet och det civila samhället för 
att det ska kunna uppnås. Hållbarhetsarbetet kräver därför ett samhälle där människor känner 
delaktighet och en vilja och förmåga att ta ansvar för varje hållbarhetsstrategi.57 De tre pelarna 
inom hållbarhetsbegreppet beskrivs inte i denna skrift tydligt och enskilt i olika kapitel, utan 
diskuteras under olika kärnområden, vilket gör det svårt att få entydighet i regeringsarbetet. 
Dock görs det här ett försök att sammanställa dessa enligt följande:  

Det miljömässiga perspektivet beskrivs utifrån tre aspekter av hållbarhet: skyddet av 
naturresurser, hållbar hushållning med resurser och effektiv resurshantering. Samtidigt, 
möjligheterna att förena social välfärd och ekonomisk utveckling med en god miljö är kärnan i 
den svenska visionen för en hållbar utveckling. Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna 
miljökvalitetsmålen utgör därmed grunden för den nationella miljöpolitiken.58 

Det ekonomiska perspektivet ska bidra till en stabil samhällsekonomi, som innebär sunda 
och balanserade offentliga finanser. Främjandet av en ekonomisk politik som verkar för full 
sysselsättning, hållbara pensionssystem samt att arbeta kontinuerligt för att göra både 
arbetsmarknaden och produkt- och kapitalmarknader mer flexibla och dynamiska.59  Det 
sociala perspektivet innebär främjandet av social sammanhållning och delaktighet, 
jämställdhet, barns och ungdomars utveckling, en vital kultur samt trygghet från brott. Dessa är 
därmed grundförutsättningarna för hållbar utveckling enligt den nationella strategin.60 

Hållbarhetsbegreppet har likaså i Boverkets skrift Vision för Sverige 2025 en viktig och 
central roll. I denna skrift presenteras det ett tydligt synsätt på hur man kan skapa ett hållbart 
samhälle. Visionen är att man har fram till år 2025 skapat ett hållbart samhälle genom att 
förtäta de svenska städerna på ett planerat sätt. Allt byggande ska ske med fokus på människors 
behov av kvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. Ny bebyggelse ska vara anpassad 
efter människors ändrade behov och för olika ändamål.61  Samtidigt anses urbaniseringen, flytt 
från landsbygden till storstäderna, fortsätta och ses av Boverket som en stor utmaning för 
samhällsplaneringen och för bostadsplaneringen. Vidare påpekas det i skriften att helhetssyn 

                                                 
55 Boverket. Nationell strategi för hållbar utveckling. Sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:172. 
s. 24 
56 Ibid. s.6 & 8 
57 Ibid. s.10 
58 Ibid. 
59 Ibid. s. 28 
60 Ibid. s. 24 
61 Vision för Sverige 2025. s.5 
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krävs på alla plan för att tidigare misstag inte ska upprepas, och det görs genom att ta god tid på 
planering. Planeringen måste alltså få ta tid. Enligt Vision för Sverige 2025 kan hållbarhet 
konkret uppnås genom förtätning av städerna och på så sätt ka en god bebyggd miljö skapas. 
Genom att förtäta storstädernas centrala delar skulle därmed fler människor välja bort bilen. 
Städerna bör dessutom kompletteras med de funktioner som de saknar, så att det blir möjligt att 
förflytta sig utan att använda bil.62 För att skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden är 
visionen att nytillskotten skapar ett mervärde både estetiskt och socialt, samtidigt som 
befintliga värden och kvaliteter tas tillvara. Även de offentliga rummen ägnas stor omsorg i 
denna skrift.63  

Intresseorganisationen Sveriges Arkitekter anser att staden är nyckeln till hållbarhet, och 
för att staden ska vara hållbar måste den byggas tätt anser de. Organisationen anser dock att de 
svenska städerna inte byggts tätt, tvärtom har markanvändningen per invånare fyrdubblats 
sedan 1950-talet. Följaktligen är den svenska stadsutvecklingen på fel spår, då staden byggs allt 
glesare, nya förorter tillkommer samt att det är en liten variation i bebyggelse, upplåtelseformer 
och kostnadsnivåer. Dessutom menar intresseorganisationen att resultatet av sådant byggande 
blir snabbt utbyggda stadsöar och endimensionella förortsområden som stör stadens möjligheter 
till mångfald och med detta skadas även stadens funktion.64 

3.2 Förtätning  
Förtätning är ett begrepp som har olika betydelser beroende på dess sammanhang. Förtätning 
som metod för en hållbar stadsutveckling har blivit allt vanligare de senaste åren och är ett 
påtagligt fenomen, främst i det postindustriella samhället. Förtätningsdiskussionen brukar 
vanligtvis landa mellan olika för- och motargument, där både fördelar och nackdelarna av 
förtätning tas upp utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Förtätning i denna 
uppsats diskuteras utifrån dess betydelse eller som en strategi för att främja en socialt hållbar 
stadsutveckling. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan det dock ofta vara svårt att skilja på de 
olika ingående aspekterna, då en tät stad anses behöva vara hållbar ekologisk, ekonomiskt och 
socialt på samma gång.  

Boverket definierar förtätning som motsatsen till stadsutbredning/urban sprawl och betonar 
vikten av att beakta olika argument i förtätningsdiskussionen och inte endast en eventuellt 
minskad energianvändning, som diskussionerna ofta landar på enligt verket. En positiv aspekt 
av förtätning som Boverket påpekar är att bebyggelseförtätning inom en befintlig tätortsgräns 
skapar förutsättningar för en större andel boende i tätorters centrala delar som i sin tur bidrar till 
en ökad integration av olika funktioner.65  

Jane Jacobs skrev om synen på tätare städer i sin berömda bok Den amerikanska 
storstadens liv och förfall redan år 1961. Hon diskuterar i sin bok främst tätare städers roll för 
minskningen av brottslighet. Hon anser att tätare städer är tryggare städer, därför att 
säkerhetsproblem är svårare att lösa om staden är glesbebyggd och tom på människor. Om 
staden är tät och levande, om människor vistas ute kontinuerligt kan därmed fler ögon på gatan 
avskräcka brottslighet menar Jacobs.66 

                                                 
62 Ibid. s.35 
63 Ibid. s.39 

        64 Ullsatad, Erland (2008) Hållbar stadsutveckling – En politisk handbok från Sveriges Arkitekter. Intellecta. 
s. 8, 16-17  

        65 Boverket. BLANDSTADEN - ett planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutveckling? s. 9 
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Elizabeth Burton, verksam på Oxford universitetet skriver i sin artikel The Compact City: Just 
or Just Compact att stödet för idén om täta städer har ökat de senaste åren. Begreppet har enligt 
Burton främst uppstått som ett svar på behovet att hitta mer hållbara modeller för städer i den 
utvecklade världen. Begreppet står vanligtvis för en stad med relativ hög densitet som baseras 
på ett effektivt transportsystem och som har dimensioner som uppmuntrar gående och 
cyklande. Det är en kontrast mot den bilorienterade ”urban sprawl”-staden som istället syftar 
till att glesa ut en stad menar Burton.67 De påstådda fördelarna med täta städer är bevarande av 
landsbygden, mindre behov av bilresande, och därmed minskade föroreningar, stöd för 
kollektivtrafik, gång och cyklande, bättre tillgång till tjänster och inrättningar, effektivare 
verktyg och infrastruktur samt förnyelse av inre stadsområden. Dessa fördelar anses enligt 
Burton bidra till målet om en hållbar utveckling i sin bredaste mening, men den täta staden är 
inte utan kritik skriver hon. Den täta staden kan samtidigt leda till en minskning av 
grönområden och skapa överfulla miljöer.68 Burtons studie är gjord på engelska städer, som 
undersöker olika påståenden om att täta städer främjar social rättvisa, men studien kan inte 
generaliseras och appliceras på exempelvis en stad i Sverige. Intressant för denna uppsats 
utifrån Burtons studie anser jag dock vara hennes empiriska undersökning där tio olika 
påståenden om förtätning undersöks, däribland segregation och närmare bestämt om tätare 
städer motverkar segregation.  

Burtons diskussion går ut på att det i täta städer är mer troligt att boendet är mer blandat 
och därmed kan människor med lägre inkomst inte lida lika mycket av den rumsliga 
segregationens nackdelar. Det motsatta förhållandet är decentralisering, det vill säga att 
segregation ökar som ett resultat av decentralisering. Fenomenet decentralisering var synligt 
under 1970-talet då människor med högre inkomst flyttade ut till städernas utkanter, och kvar i 
innerstäderna var fattiga, arbetslösa och funktionshindrade. Dessa problem identifierades i 
Green Paper on the Urban Environment år 1990, där exempelvis problemet segregation 
beskrevs som ett resultat av ”urban sprawl”. Burton drar slutsatsen i sin artikel att täta städer 
trots allt har fördelen att leda till minskning av social segregation.69  

Förtätning är idag enligt många forskare en kontroversiell planeringsfråga då det påverkar 
människors liv på ett påtagligt sätt, både på ett direkt fysiskt och ett indirekt psykiskt sätt.  Eva 
Kristensson skriver i sin avhandling, Rymlighetens betydelse - En undersökning av rymlighet i 
bostadsgårdens kontext, att det är särskilt två drivkrafter för ett tätare byggande som framträder 
i dagens stadsbyggnadsdebatt, det arkitektoniska och det ekologiska. Med den första menar hon 
nytraditionella urbana ideal, som varit en inflytelserik efterträdare till modernismens idéer. 
Med den andra avser hon uppfattningen att se förtätning som en väg mot bärkraftig 
stadsutveckling. Enligt Kristensson är dock förtätning inte ett nytt fenomen. Att en bebyggelse 
förtätas succesivt över tiden tillhör en normal utveckling vid befolkningsökning, men att 
förtätning idag är en så kontroversiell fråga beror enligt henne på att det finns ideologiska 
drivkrafter som argumenterar för ett tätare byggande. Den täta staden betraktas både som en 
god modell för en bärkraftig utveckling och en lämplig form för det urbana livet. Hon anser 
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inte att förtätning är en lika brännande fråga i Sverige som på många andra håll, men det är lika 
fullt en aktuell och kontroversiell planeringsfråga.70 

När Erland Ullstad diskuterar hållbarhet menar han att det ekonomiska och sociala livet är 
stadens innehåll och den byggda miljön är stadens form. Han skriver ”Frågan om stadens 
sociala och ekonomiska hållbarhet är mycket större och mer komplex än stadens form. Det 
innebär emellertid inte att den fysiska formen är ointressant eller utan påverkan på 
innehållet”.71 Han menar att den fysiska miljön påverkar kvaliteten på innehållet, därmed kan 
en tätare boendemiljö ha en annorlunda inverkan på det sociala livet än en glest bebyggd stad. 
För att staden ska vara hållbar behöver både det sociala livet och den fysiska miljön integreras i 
planeringsarbetet menar Ullstad. Alla har rätt till staden, dess utbud och möjligheter till socialt, 
ekonomiskt och kulturellt utbyte. Detta förutsätter därmed att staden ska hänga samman och 
vara tillgänglig för alla, då storskaliga och avskilda stadspartier skapar en fysisk segregation. 
En stad som förutsätter bil för att vara tillgänglig är inte bara resursslösande utan också orättvis 
och uteslutande. Staden är både föränderlig och dynamisk och därför är det särskilt viktigt att 
utveckla och vårda det som redan finns i staden istället för att planera nya utbyggnadsområden. 
För att på bästa sätt uppnå en framgångsrik och hållbar stadsutveckling är det även viktigt 
enligt Ullstad att ta tillvara på befintliga värden vid planering av framtida behov i staden. Vad 
som är ytterst viktigt att tänka på vid förtätning, är att staden inte tappar sin historia men 
fortfarande utvecklas och förnyas i rätt riktning. Det finns ett behov av vackrare och bättre 
stadsrum, detta för att senare decenniers stadsbyggande ska kunna integreras, bidra med ökad 
attraktion och få ett sammanhang.72 Staden ska vara blandad med olika funktioner. Mångfalden 
ska inte behöva trängas undan när annat i staden utvecklas eller tillkommer. Det är genom att 
vara tät och samlad som staden kan ge ett stort och varierat utbud tillgängligt för alla. Tätheten 
är en förutsättning även för stadens ekonomiska kraft och stadspuls menar Ullstad.73   

Hos Boyko och Cooper i artikeln Clarifying and reconceptualising density, syns tydligt den 
uppdelning mellan för- och motargument för förtätning som tidigare påpekades. Forskarna i 
denna artikel anser att förtätning som ett rumsligt begrepp är ett användbart verktyg för att 
förutsäga och kontrollera markanvändning. Men beslutsfattare, planerare, akademiker och 
medborgare är ofta osäkra på hur förtätning bäst kan utnyttjas för att skapa och vårda 
utformningen av stadsmiljöer. En ny begreppsförklaring på förtätning är enligt dessa två 
forskare att förtätning är mer än bara en kvantitativ beräkning, utan tvärtom, för att förtätning 
ska betraktas som en integrerad del av den urbana miljön, behöver både den hårda 
(kvantitativa) och mjuka (kvalitativa, kontextuella) ingå. Alltså behöver diskussioner om 
förtätning göras i samband med andra viktiga frågor i den byggda och naturliga miljön. 
Exempel på sådana diskussioner kan vara social hållbarhet. Förtätning kan alltså inte enbart ses 
som ett mål i sig, det är snarare ett medel för att uppnå olika mål menar de.74 Boyoko och 
Cooper identifierar utifrån en sammanställning av tidigare forskning en rad olika argument som 
talar både för och emot förtätning som strategi. De fördelar som förtätning kan leda till har 
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kategoriserats utifrån sju olika kategorier.75 Det tydligaste argumentet för förtätning utifrån 
denna sammanställning är att förtätning har visat sig vara ”fördelaktig för att minska social 
segregation och utanförskap/isolering…”.76 Dessutom menar de att de sociala fördelarna med 
förtätning är flera. Bland annat kan bostadsvalen förbättras avsevärt om flera segment av 
samhället blandas och lever i ett tätt område, särskilt vad gäller överkomliga priser. I likhet 
med Jane Jacobs menar de att med fler människor närvarande kan ett område bli säkrare, mer 
varierande, mer tillgängligt och mer boendevänlig, vilket skapar möjligheter till ökad social 
interaktion, socialt stöd och engagemang för samhället. Dessutom kan förtätning bidra till en 
övergripande vitalitet av ett område, vilket kan säkerställa ett framtida utbud av bostäder och 
vara ett lyft för områden som har förlorat sin livskraft.77  

Även om förtätning är avgörande för att hantera den långsiktiga hållbarheten i urbana 
miljöer, finns det farhågor om förtätningens brister anser Boyko och Cooper. Kritiken behöver 
inte vara förtätningens fysiska form i sig, utan framförallt svårigheten att definiera begreppet, 
då det är beroende av vilken typ av förtätning som undersöks (t.ex. urbana miljöer, bostäder, 
människor), samt hur förtätning utformas och utvärderas. En annan kritik är att det för det 
mesta talas om bostadsförtätning, som nästan har blivit som en standard för begreppet och 
därmed kör över andra lika viktiga förtätningar i stadsmiljön. Det finns även oklarheter kring 
hur data om förtätning samlas, sammanfattas och analyseras när det finns så många variationer. 
Dessutom finns det en glapp mellan forskning och politik som ibland föreslår motstridiga 
uppfattningar. Det finns exempelvis studier som visar att människor i genomsnitt förespråkar 
lägre förtätning än tvärtom, eller reagerar negativt på förtätning, som inte syns i politiska 
dokument eller olika beslut som tas. Politiker och beslutsfattare i många städer och länder har 
drivit på förtätningar som om det vore något universalmedel för hållbar utveckling menar de. 
Oenighet mellan forskning och politik kan i slutändan leda till att man endast fokuserar på en 
typ av förtätning eller väljer siffror som inte är baserade på välgrundad fakta.78 Det är alltså 
viktigt enligt dessa två forskare för politiker och beslutsfattare att förstå att förtätning kan 
upplevas olika av olika personer. Det kan anses vara positivt av politiker och planerare medan 
invånarna kan uppleva det som en negativ företeelse. Exempelvis påverkar kulturella, fysiska, 
ekonomiska och geografiska aspekter hur hög täthet som accepteras. Trångboddhet kan 
uppfattas olika i olika kulturer och på olika geografiska platser. Trängsel är en mer subjektiv 
upplevelse sett ur psykologiska och sociala perspektiv och upplevs vanligtvis som negativt och 
intimt knuten till våra uppfattningar.79  

Vad gäller de tydligaste motargumenten av förtätning utifrån ett socialt perspektiv är 
trångboddhet, oljud, försämrat privatliv och dåligt koll på barn när de leker utomhus de 
tydligaste. Dessa nackdelar anses framför allt bero på närheten både inom och mellan 
bostadshusen. Överskuggande på grund av höga hus anses leda till att föräldrar får sämre koll 
på sina barn när de är ute och leker, som i slutändan kan leda till ökad kriminalitet enligt 
forskarna. Vidare diskuteras det i direkt motsättning till en av de sociala fördelarna som 
förtätning kan medföra, att förtätning stärker segregation och orättvisor, som kan leda till 
restriktioner på individens frihet och val i form av psykologiska nackdelar som stress, socialt 
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tillbakadragande, förlorad kontroll och ångest. Detta kan i sin tur leda till en minskad känsla av 
gemenskap eller avskiljandet av sociala band menar Boyoko och Cooper.80 
 
3.3 Blandat boende  
Blandat boende kan definieras som ”ett medel för att motverka/minska segregation och social 
exkludering samt för att främja/öka integration”.81 Idén väcktes till liv på allvar efter andra 
världskriget. Ursprunget till idén om ett blandat boende som planeringsideal anses ha varit en 
motreaktion mot den planering som industrialiseringen och urbanismen hade skapat i många 
städer. Tanken med blandat boende var att det helt enkelt skulle skapa mindre segregerade 
städer.82 Blandat boende ses alltså som ett medel att bekämpa boendesegregation menar 
Holmqvist i sin avhandling Politik och planering för ett blandat boende och minskad 
boendesegregation: ett mål utan medel? Det kan göra bostadsområden mer hållbara på social 
och ekonomisk skala, men samtidigt menar hon att planeringen för blandat boende ofta bara 
stannat vid idéstadiet och att det bland forskare finns en misstro till att blandat boende 
verkligen leder till integration. Trots denna skepticism har de olika strategierna för blandat 
boende fortsatt skriver hon.83  
Zara Bergsten skriver i sin avhandling, Bättre framtidsutsikter? Blandade bostadsområden och 
grannskapseffekter – En analys av visioner och effekter av blandat boende att begreppet 
blandat boende är kopplat till ett flertal olika begreppsförklaringar, som är till för att analysera 
olika ambitioner att skapa blandat boende. Variationen av begrepp som har använts kan ses 
som ett resultat av att de strategier som har lanserats för att främja heterogena boendemiljöer 
ofta hänvisat till olika former av blandning, så som att skapa områden med en blandning av 
bostäder eller främja en blandad befolkning menar hon. Begreppets innebörd har dock 
förändrats över tid, både nationellt och internationellt, beroende på vilka visioner som har varit 
dominerande under olika perioder, samt i takt med att synen har ändrats på vilka grupper som 
bör och kan blandas och på vilken nivå integration kan skapas.84 

Emma Holmqvist framhåller Wendy Sarkissians roll som en av de första som studerat 
blandat boende ur ett historiskt perspektiv, då hon i sin artikel från år 1976 beskriver blandat 
boende som strategisk planering och menar att olika epoker har haft olika syften med blandat 
boende. Främst har avsikten varit att skapa heterogenitet. Holmqvist räknar upp de vanligaste 
målen för blandat boende som Sarkissian nämner i sin artikel. Dessa är efterliknande, estetisk 
variation, kulturella utbyten, jämlika möjligheter, social harmoni, vitaliserande konflikter, 
förbättrad funktion i staden, stabilitet och reflektion över den omgivande världen.85  

Holmqvist diskuterar och framhåller i sin avhandling även Chicagoskolans betydelse för 
framväxten av blandat boende som planeringsstrategi genom dess intresse för bostadsområdens 
sammansättning av olika etniska grupper och sociala skikt. Detta trots att skolan inte tydligt 
pläderade för idén. Chicagoskolan var en grupp forskare som studerade olika sociala grupper 

                                                 
80 Ibid. s. 13-16 
81 Holmqvist, Emma (2009) Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegregation –  
Ett mål utan medel? Geografiska regionstudier, 79, Uppsala universitet. s. 82 
82 Ibid. s. 26-27 
83 Ibid. 
84 Bergsten, Zara (2010) Bättre framtidsutsikter? Blandade bostadsområden och grannskapseffekter – En 
analys av visioner och effekter av blandat boende. Geografiska regionstudier, 85, Uppsala universitet. s. 
21&23 
85 Holmqvist. s. 26-29 
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och deras fördelning i det urbana rummet. De skisserade på teorier om orsaker till de 
strukturella mönster som uppstod i staden Chicago. Centralt för skolans idéer var senare 
”humanekologin”, som ansåg att det var naturens biologiska regler som gällde även inom 
samhället. De ansåg att eftersom det ständig råder konkurrens om geografiska områden kan den 
sociala organisationen få rumsliga konsekvenser.86  

I en svensk kontext var det inte så länge sedan det ansågs att, om grannskapet skulle ha en 
rimlig chans att fylla funktionen som en social enhet var det ”en allvarlig förutsättning att 
gruppens medlemmar tillhör samma klass eller socialgrupp”.87 Men denna syn kom att 
förändras under 1970-talet och framöver, då bostadsplaneringen på det retoriska planet istället 
strävade mot just den sociala blandningen som tidigare sågs som mindre önskvärd.88 

Anledningen till att idén om blandat boende togs in så sent i den svenska stadsplaneringen 
anses bero på olika saker. Holmqvist skriver i sin avhandling att man hävdar att segregation 
inte har upplevts som ett politiskt problem i Sverige före 1970, och eftersom blandat boende 
har setts som en strategi för att motverka segregation har föga uppmärksamhets ägnats åt 
blandning innan dess. En annan förklaring som hon nämner är att den svenska planeringen 
snarare hämtat inspiration från Tyskland än den anglosaxiska världen. Den anglosaxiska 
världen hade tidigt riktat uppmärksamhet och forskning mot den rumsliga åtskillnaden av olika 
hushållskategorier.89 Blandat boende har dock diskuterats i Sverige redan på 1950-talet menar 
Holmqvist samt att man hade försökt att få till det genom bland annat nybyggnation. Blandat 
boende har alltså enligt Holmqvist diskuterats både inom politiken men även planeringen men 
utifrån olika aspekter. I början var diskussionerna om kön och åldersblandning och senare även 
socioekonomisk blandning.90 

 Det finns dock en skillnad mellan hur man exempelvis i USA och Europa arbetat för 
blandade boendemiljöer. I USA har blandningsstrategierna framförallt riktats mot individer, 
hushåll eller mindre grupper, medan i Europa har strategierna riktats mot bostadsområden 
menar Bergsten. Dessa skillnader menar hon ligger i att man i USA lägger ansvaret för 
segregation på individen, medan i Europa har segregation betraktats som ett strukturellt 
problem, som ska lösas av samhället och inte av individen enskilt.91 Bergsten sammanfattar i 
sin avhandling de förväntade effekterna som har funnits på blandade boendemiljöer enligt 
följande:92 

• Motverka segregation och social exkludering 
• Skapa integration, socialt kapital och social sammanhållning 
• Öka tolerans och förståelse 
• Förbättra socioekonomiska förutsättningar för individer och hushåll 
• Utjämna fördelningen av resurser (social rättvisa) 
• Öka självbestämmande (empowerment) 
• Främja stabilitet i bostadsområden 
• Öka valfriheten på bostadsmarknaden 
• Motverka negativa beteenden och kriminalitet  

                                                 
86 Ibid. s. 29-30 
87 Andersson, R. et al. (2001), I: (red) Magnusson, L. (2001) Den delade staden. Boréa Bokförlag. s. 115 
88 Ibid. s. 115 
89 Holmqvist. s. 95 
90 Ibid. s. 111 
91 Bergsten. s.50 
92 Ibid. 
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3.4 Förtätning och blandat boende som planeringsstrategier  
Forsberg diskuterar i boken Planeringens utmaningar och tillämpningar, planeringens 
betydelse för människors vardagsliv, men även som något som påverkar henne under en längre 
tid. ”När den fysiska planeringen är genomförd återverkar den på vardagslivets utformning 
och återskapar de sociala mönster som den bygger på”.93 Olika planeringsideal och strategier 
har präglat vårt samhälle under olika perioder, vissa har varat längre än andra och tiden har så 
småningom visat dess för- och nackdelar. Men den tiden som tillät vissa planerares tankar att 
fullständigt ta över planeringen är över menar Forsberg. Dagens planering är istället en process, 
som kräver samarbete mellan planerare och brukare, som tillsammans kan komma överens om 
hur framtiden ska gestaltas.94 På samma sätt har förtätning och blandat boende både varit och är 
aktuella planeringsideal och strategier, som både fått ros och ris.  
    
Förtätning 
De olika målen med förtätning kan vara olika beroende på projekt, men brukar vanligtvis vara 
bostadsbehov, områdesförnyelse eller hållbar stadsutveckling med syften såsom att tätare städer 
leder till energieffektivitet eller bättre och effektivare kollektivtrafik. För att se hur ett 
förtätningsprojekt analyseras, men även hur man på bästa sätt kan planera för förtätning, har jag 
tagit del av Provprojektet i stadsförtätning, som är ett delprojekt inom ByggaBoDialogen, vars 
syfte är att skapa en ny arbetsstruktur för att planera och bygga täta och blandade städer. I 
denna folder som är projektets slutrapport skriver man att ”ByggaBoDialogen startade 1998 på 
regeringens initiativ med ett uppdrag till Miljövårdsberedningen att främja frivilligt 
miljöarbete”.95 Syftet har varit att skapa ny arbetskultur för att planera och bygga hållbara 
städer som anses kunna göras genom att ringa in hinder i planeringsprocessen, lyfta fram 
dialogmetoder och fysiska lösningar för att skapa en tät och blandad stad.96 

I denna rapport pekas några planerade projekt ut i sex olika svenska kommuner, däribland 
Stockholm. För ett projekt i Stockholm visas det hur man på bästa sätt kan planera för en 
förtätning och därmed åstadkomma det man vill utan större hinder. För varje förtätningsprojekt 
ska man således titta på olika frågor och göra avvägningar. Man ska undersöka vilka hinder 
som kan stå i vägen och göra en konsekvensanalys. Olika dialogmetoder ska användas för att 
människor ska intressera sig för planeringen samt genom att hitta en designlösning försöka 
skapa en funktionsblandad stad. Man har även arbetat fram olika checklistor som ska underlätta 
arbetet. Arbetssättet gäller för samtliga projekt som tas upp i denna slutrapport.   
I denna rapport kan gemensamma nämnare hittas med den diskussion som Boyoko och Cooper 
för i deras artikel, som menar att förtätning är mer än bara en kvantitativ beräkning. För att 
förtätning ska betraktas som en integrerad del av den urbana miljön, behöver både den ”hårda” 
(kvantitativa) och ”mjuka” (kvalitativa, kontextuella) ingå enligt Boyoko och Cooper. Alltså 
behöver diskussioner om förtätning göras i samband med andra viktiga frågor i den byggda och 
naturliga miljön. På liknande sätt diskuteras det i denna rapport att det vanligtvis brukar vara de 
”hårda” frågorna som vinner, såsom buller, riskhantering, luft- och markförorening. Medan de 
”mjuka” frågorna såsom sociala vinster anses vara svåra att mäta och av den anledningen sällan 
får lika stort genomslag i debatten. Sedan påpekas det i rapporten att tvärvetenskapliga 

                                                 
93 Forsberg. s. 305 
94 Ibid. s. 304-305 
95 Provprojektet i stadsförtätning. s.5 
96 Ibid. 
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konsekvensbedömningar som omfattar både miljö/hälsofrågor och nationalekonomiska/sociala 
aspekter är ett bra verktyg för att på så sätt få med även de ”mjuka” frågorna. Dessutom anses 
det att det i allt förtätningsarbete är en viktig utgångpunkt att tydligt definiera vilka värden som 
tillkommer respektive vilka som riskerar att gå förlorade. Därför är tydliga och tidiga 
samarbeten viktiga mellan alla parter som berörs av förtätningsplanen. Dessa kan vara bland 
andra kommunen, byggbolagen, politiker och medborgare. Därmed är en bra dialog mellan alla 
parter tidigt i processen nyckeln till framgång.97 
 
Blandat boende 
Olika strategier för att skapa blandade boendemiljöer har internationellt sett fått störst 
genomslag sedan efterkrigstiden skriver Bergsten i sin avhandling, där hon har valt att studera 
hur fyra olika länder har haft olika bakomliggande ambitioner och förväntade effekter av 
blandat boende. Bergsten menar att de vanligaste strategierna sedan 1960-talet grovt kan delas 
in i tre kategorier. I följande tabell visar Bergsten hur strategier för blandat boende har sett ut i 
fem olika länder:  
 

Nivå Strategi Land 

 
Individ- och hushållsnivå 

• Omflyttningsprogram 
• Omvandling av upplåtelseformer 

USA 
Storbritannien 

 
Bostadsområdesnivå 
    (individnivå) 

• Områdesförnyelseprogram 
• Områdesförnyelseprogram samt 

omflyttningsprogram 

Australien, 
Nederländerna, 
Storbritannien 
USA 

Hela staden och  
hela befolkningen 

• Generella strategier, strategier 
riktade mot hela staden  

Sverige 

Tabell 1: Strategier för blandat boende i olika länder. 
Källa: Zara Bergsten, Bättre framtidsutsikter? Blandade bostadsområden och grannskapseffekter – 
En analys av visioner och effekter av blandat boende. 
 
Bergstens sammanställning visar hur arbetet med blandat boende i Sverige har sett ut. 
Strategierna har med andra ord riktats mot hela befolkningen eller en hel stad som antingen 
generella strategier eller olika strategier mot en hel stad. Sammantaget anser Bergsten att de 
riktade insatserna har haft liknande mål och liknande förväntade effekter, vilka presenterades 
tidigare i uppsatsen, i kapitlet blandat boende. 

Enligt Boverket påverkar grannskapet våra liv, och påverkan från omgivningen kan vara 
både positiv och negativ. En del miljöer leder till destruktiva beteenden så som missbruk och 
brottslighet. Dessa områden finns enligt Boverkets skrift Social Mix i några länder – Leder 
boendeintegration till integration i hela samhället? särskilt i stadens periferier, i områden 
byggda mellan 1960 och 1980-talen. I denna skrift använder myndigheten begreppet social mix 
istället för blandat boende, som även uppfattas som en betydelsefull socialpolitisk insats.98 

 
Social mix berikar det sociala livet och skapar nya möjligheter till interaktion, särskilt för resurssvaga 
hushåll. Men social mix är svårt att uppnå direkt. Därför ses bostadsmix, särskilt blandade 

                                                 
97 Ibid. s. 52 
98 Boverket. Social Mix i några länder – Leder boendeintegration till integration i hela samhället? Boverket 
2008. s.31   
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upplåtelseformer, som ett viktigt medel. Därutöver ökar bostadsmix valmöjligheterna på den lokala 
bostadsmarknaden, vilket ökar förutsättningarna att bo kvar även när livet förändras, när det gäller 
hushållsstorlek, ålder och inkomst. Att folk bor kvar när deras ekonomi förbättrats medför ökad stabilitet i 
området som helhet.99 

 
Den strategi som Boverket i denna skrift förespråkar för blandat boende är, som ovanstående 
citat visar, blandade upplåtelseformer. Blandade bostäder eller särskilt blandade 
upplåtelseformer anses av Boverket öka valmöjligheterna i livet och i förlängningen också leda 
till stabilitet i området trots att social mix anses vara svårt att uppnå direkt.100 Det är alltså 
viktigt att ett bostadsområde fungerar redan från början, att det där finns förutsättningar att bo 
kvar eller utvecklas och inte att behöva flytta när man får ett jobb eller skaffar barn. Det är det 
som innebär att ett område ska vara blandad på olika sätt, så som i befolkningssammansättning 
men även upplåtelseformer. Lika viktigt är det att områden är funktionsblandade och har en 
naturlig mångfald. Mångfald i form av en blandning av människor och funktioner är 
grundläggande för att ett gott liv i staden ska kunna uppstå, menar även Jane Jacobs som 
tidigare nämnt. Mångfaldsbegreppet kommer att studeras mer utförligt i teorikapitlet som en 
förutsättning för att kunna skapa social hållbarhet. 

Boverket har i den tidigare nämnda skriften Social Mix i några länder – Leder 
boendeintegration till integration i hela samhället? sammanställt en del forskningsresultat från 
olika länder, som har använt sig av blandat boende (social mix enligt Boverket) som strategi. 
Nedan görs en resumé av några av de forskningsresultat som skriften tar upp, för att se hur man 
arbetat med blandat boende i verkligheten samt vad forskarna anser om strategins resultat och 
effekt. 

I en av de studier som Boverkets skrift tar upp, menar verket att resultaten av forskarens 
studier visar på kluvna resultat när det gäller exempelvis trygghet och brottslighet.101 En del av 
studien visar att social mix/etnisk mix minskar brottslighet, medan andra resultat visar på det 
motsatta. Studien visar att bostadsmix varken ökat eller lett till integrationen mellan olika 
grupper, i alla fall inte när man exempelvis byggt egnahem i ett område där förut bara fanns 
hyresrätter. Bilstölder och inbrott har minskat något, men vandalism och graffiti minskade inte. 
Dessutom visar denna studie att polisen ansåg att fler förskrivningar av metadon skulle vara 
mycket mer verkningsfull än bostadsmix. En annan sak som studien kommit fram till är att i 
motsats till de områden där bostadsmixen nyligen hade ökats, fanns det områden som hade 
blandade upplåtelseformer sedan 1970-talet och hade utvecklats relativt problemfritt i 
jämförelse med de andra områdena. I dessa områden fanns det många familjekretsar, de äldre 
hade bott kvar, yngre hade hittat bostäder där och därmed inte behövt flytta till en annan 
stadsdel osv. Sådana områden anses vara bra enligt studien, därför att man får stöd av varandra, 
mellan generationerna, som också kan leda till stabilitet i området i helhet. I dessa områden har 
det också konstaterats att barn leker och umgås med varandra oberoende av boendeform.102 
 
 
 

                                                 
99 Ibid s.31 
100 Ibid.  
101 Ibid. s. 36 
102 Boverket. Social Mix i några länder – Leder boendeintegration till integration i hela samhället? s.35 
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Sammanfattningsvis fastställs det av denna studie att: 
 

Blandade upplåtelseformer medför lägre underhållskostnader, minskar det sociala stigmat och ökar inslaget 
av butiker och service. Men interaktionen mellan ägare och hyresgäster ökar inte, vilket kanske inte är 
något större problem, menar han. Värre är om bostadsmix blir liktydigt med privatisering, det vill säga att 
hyresrätter omvandlas till bostadsrätter och egna hem. Då får det till följd att fattiga hushåll måste flytta och 
att områdets historia och identitet går förlorad. Å andra sidan – av erfarenheterna i de områden som länge 
hade haft blandade upplåtelseformer – kan man kanske dra slutsatsen att bostadsmix inte är en snabb 
lösning. Det tar tid för ett område att utvecklas till ett alldeles vanligt och oproblematiskt grannskap.103 

 
En annan studie som Boverkets skrift diskuterar handlar om effekterna av det amerikanska 
programmet för att minska segregation.104  Det är ett program som har gått ut på att hjälpa folk 
från missgynnade områden att flytta till bättre områden. Programmet har gått ut på att hjälpa 
4600 intresserade familjer i fem olika amerikanska städer. Familjerna har slumpmässigt 
placerats i tre grupper med likadana egenskaper, såsom barnantal, inkomst och anknytning till 
arbetsmarknaden, för att det ska kunna gå att mäta effekterna av programmet efter flytten. 
Uppföljning av programmet har skett i olika etapper med tioårs perioder i mellan för att se 
effekterna av flytten. Det är den första uppföljningen som diskuteras av Boverket i denna skrift, 
som handlar om att se effekter av bland annat bättre villkor för familjerna samt integration i 
samhället. Enligt Boverket visar en genomgång av de amerikanska studierna hur svårt blandat 
boende är som strategi.  
 

Trots massiva insatser är effekterna ibland knappast mätbara, ibland svåra att isolera från andra 
förändringar i samhället och ibland till och med kontraproduktiva, som när en hel del fått det sämre efter 
flytten och många förlorat sina sociala nätverk.105 

 
Det är särskilt svårt när det gäller boendes integration i samhället menar Boverket. 
Boendemiljön, bostadsmiljön och fritidsmiljön har förbättrats avsevärt, men inte deras 
skolresultat, marknadsanknytning eller bidragsberoende. Familjernas omgivning präglas 
fortfarande av segregation, men det beror på att de som har fått hjälp att flytta har flyttats till 
områden där det redan finns en hög andel minoriteter. Trots att dessa insatser inte har haft 
mycket positiva effekter har man ändå fortsatt med dessa program och orsaken anses av 
Boverket vara att det är enda sättet att få de mest lottlösa att få ett drägligare liv.106  
  

                                                 
103 Ibid. s 36 
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106 Ibid.  
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Jan Nyström och Lennart Tonell skriver i boken Planeringens grunder att teori handlar om vårt 
förhållande till kunskap. Kunskap som kan erhållas som ett resultat av ett kumulativt 
insamlande av erfarenheter från den företeelse vi studerar, som följd av metodstudier eller som 
en kombination av båda delarna”.107 Planeringsteorin hör till samhällsvetenskaperna och syftar 
till att hitta lösningar på olika samhällsproblem. Men förklaringar av samhällsproblem ger inte 
några universella lösningar som inom naturvetenskapen, utan har ett mer begränsad 
användningsområde menar Nyström och Tonell. Vidare menar de att planering ligger i en 
skärningspunkt mellan politik och samhällsvetenskap och citerar Gunnar Olsson, som menar att 
”planering är en form av maktutövning och fungerar som politikens och byråkratins förlängda 
arm”.108 Samtidigt finns det ett klart samband mellan ideologi, politik och makt, där planering 
fungerar som en teknik för att foga samman behov och önskemål från olika nivåer i 
beslutshierarkin.109 All vetenskaplig teori innehåller antaganden om orsakssamband och detta 
gäller även planeringsteori. Planeringsproblem är svåra att hantera eftersom de är beroende av 
mänskliga handlingar, där valmöjligheterna är oändliga. Därför kan kunskaper om samhälleliga 
processer förbättra möjligheterna för att förbereda sig för framtiden menar Nyström och 
Tonell.110  

Nedan presenteras den teori som uppsatsen kommer att utgå ifrån för att kunna besvara 
uppsatsens frågeställningar. Dessutom kommer teorin senare i uppsatsen att kopplas till 
fallstudien samt analysen av Uppsala kommuns arbete för skapandet av social hållbarhet. 

Detta kapitel utgörs av den centrala teorin om social hållbarhet, men även av tre andra 
viktiga begrepp för teorin, nämligen mångfald, integration kontra segregation. De två 
förstnämnda begreppen anses vara bland de tydligaste målen med social hållbarhet. Segregation 
ses däremot som ett samhällsproblem som inte kan finnas i ett hållbart samhälle,111 och som 
social hållbarhet är tänkt att motverka. Dessa tre begrepp presenteras i delkapitlet 4.2. 

Emma Holmqvist skriver i sin avhandling att det inom varje forskningsfält finns en 
uppsättning centrala termer eller begrepp som används i beskrivningar och förklaringar. Likaså 
inom fältet blandat boende finns det vissa återkommande begrepp, inte bara inom forskningen, 
utan även i de politiska målsättningarna och de kommunala planeringsdokumenten skriver hon. 
Dessa är bland annat segregation och integration.112 Även i denna uppsats har dessa begrepp en 
viktig roll och bör studeras för att kunna förstå helheten och syftet med uppsatsen. 

4.1 Socialt hållbar stadsutveckling 
Enligt Christer Sanne finns det idag ingen utvecklad syn på hur social hållbarhet skall tolkas. 
Många tycks till och med se begreppet som en tom retorik enligt Sanne. Men en utgångspunkt 
för att diskutera social hållbarhet kan vara att skilja på begreppet från sociala förhållanden i 
allmänhet. Sociala problem är exempelvis fattigdom, ohälsa eller segregation. Social hållbarhet 
kan innebära att rätta till sådana problem menar Sanne, men om begreppet ska ha ett eget 
berättigande bör det i grunden handla om samhällets förmåga att fortgå, att reproducera sig och 
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lösa kriser. Dessutom menar Sanne att ”social hållbarhet är tveeggat i så måtto att det man vill 
värna om inte nödvändigtvis uppfattas som önskvärt av alla”.113 

Sören Olsson, professor emeritus i socialt arbete, i likhet med Christer Sanne menar, att det 
än idag saknas en allmänt etablerad definition på social hållbarhet.114 Men för att kunna ge en 
tolkning av begreppet börjar han först med att förklara vad hållbarhetsbegreppet innebär:  

 
Poängen med hållbarhetsbegreppet är att det istället för att vara ett begrepp som i sig kan omsättas i exakta 
formuleringar eller mätbara variabler är ett orienterande begrepp som anger en riktning, och att det finns en 
idévärld knuten till det.115 

 
Olsson menar att man även skulle kunna beskriva det som att begreppet visar på ett perspektiv 
som handlar om en möjlig framtid, och vilket innehåll detta perspektiv kommer att ha i en 
given situation är beroende av existerande värderingar. Dessa värderingar kommer att förändras 
i takt med förändringar i samhället.116 Dessutom finns det en tidsaspekt med 
hållbarhetsbegreppet, som ofta rör sig om bedömningar om vad som händer om tio eller tjugo 
år, där ofta begreppet utveckling kommer in. Utveckling anger att något ska bli bättre men i 
förhållande både till ekologi och sociala villkor anser Olsson att utvecklingsbegreppet är 
problematisk. Han frågar om vi verkligen går mot högre sociala nivåer – eller miljömässiga 
sådana, annat än i begränsade avseenden?117 Mycket av det som har skrivits och tänkts kring 
sociala aspekter av hållbarhet har handlat om miljön och hur människan ska förhålla sig till 
den, vilket är viktigt för människans överlevnad enligt Olsson. Men social hållbarhet är också i 
sig ett centralt värde, som innebär ”att miljöer, stadsdelar och städer fungerar 
tillfredsställande, att livet är gott, för de människor som lever där”.118 Olsson söker förklara 
social hållbarhet utifrån den befintliga litteraturen, som han menar beskriver den på två olika 
men inte motsatta sätt. Det första sättet kallar han välfärdsperspektivet, som handlar om att folk 
ska ha en hygglig standard och leva i en trivsam miljö samt att fördelningen av livets goda ska 
vara någorlunda rättvis. Och skälet till att välfärd är en viktig hållbarhetsaspekt är rätt självklart 
menar han, då ”god välfärd och välfärdens fördelning är förutsättningar för det vi brukar kalla 
ett välfärdssamhälle”.119 Detta sätt knyter till begrepp och företeelser som segregation och 
exkludering och finns det sådant i ett samhälle kan samhället inte få ro. Därför finns det ett 
starkt samband mellan välfärd och samhällsoro och att en god välfärd som är någorlunda 
rättvist fördelad har en stark koppling till social hållbarhet anser Olsson. Det andra sättet kallar 
Olsson för problemlösningskapaciteten, som handlar om sociala systems förmåga att lösa 
problem och hantera intressen.120 Den kapaciteten vilar både på den enskilda och på samhällets 
organisation, och inte minst i ett planeringsperspektiv på myndigheter och civilsamhället. 
Eftersom det uppstår problem i alla miljöer är en central hållbarhetsaspekt att det finns en 
kapacitet att lösa problemen.121 ”Problemlösningskapaciteten är därmed central för alla 
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sociala system såsom familjen, grupper, städer och stadsdelar och nationer, och visar på det 
ansvar som vi alla har inför det vi är del av”.122 Kanske kan det vara möjligt enligt Olsson att 
utifrån dessa två perspektiv beskriva en idealt hållbar situation, ett ideal som är värt att 
eftersträva även om det till fullo aldrig blir uppnått.123  

I en svensk kontext är socialt hållbarhet tydligast beskrivet i Boverkets rapport Socialt 
hållbar stadsutveckling - en kunskapsöversikt. Rapporten handlar om sociala aspekter av 
hållbar stadsutveckling, med fokus på socioekonomiskt svaga bostadsområden.124 Begreppet 
social hållbarhet anses även här vara svårdefinierad. Det kan definieras mycket brett eller 
mycket smalt, och en exakt definition är därmed inte möjligt enligt rapporten. En tydlig 
definition kan endast ges i samband med en tydliggörande om vilken roll begreppet ska spela i 
framställningen. Trots svårigheten att definiera begreppet ger Boverket följande tolkning av 
det: ”En socialt hållbar stadsutveckling bör kännetecknas av sådant som att hänsyn tas till 
olika gruppers behov, att förutsättningar för människors möten förbättras och att jämställdhet 
mellan kvinnor och män främjas”.125 

Enligt samma rapport har det sedan 1970-talet existerat motstridiga förhållningssätt inom 
svensk politik för att motverka boendesegregation, vad gäller att åstadkomma en socialt hållbar 
stadsutveckling. Från ett håll har det förespråkats för ett hela-staden-perspektiv medan den 
andra sidan förespråkar områdesbaserade insatser. Områdesperspektivet kan delas in i sociala 
åtgärder samt fysisk upprustning och förnyelse. Men idag förespråkas alla delarna enligt denna 
rapport.126 Det som ses som grundläggande hinder för socialt hållbar stadsutveckling anses vara 
den rumsliga uppdelningen mellan olika funktioner i staden och bristen på samband mellan 
vissa socioekonomiskt svaga bostadsområden och staden i övrigt. Denna ligger även till grund 
för att fördjupa segregation och motverka integration mellan olika grupper i samhället. I 
rapporten identifierar Boverket fem centrala teman för att bryta den negativa utvecklingen och 
främja en socialt hållbar utveckling. Dessa menar man speglar Boverkets samlade intryck av 
kunskapsläget, så som det kommer till uttryck i fysisk planering och områdesförnyelse i 
allmänhet och förnyelse av utsatta bostadsområden i synnerhet.127 Dessa fem teman utgör den 
analytiska ramen för denna uppsats, vilka är helhetssyn, variation, samband, identitet samt 
inflytande och samverkan. 

Nedan presenteras Boverkets fem teman för skapandet av social hållbarhet, men på grund 
av att samtliga teman har flera underrubriker med olika aspekter och infallsvinklar kommer 
endast sammanfattningar av dessa att presenteras i denna teoridel. Detta görs efter egen 
uppfattning och de olika aspekternas betydelse utifrån uppsatsens syfte. För överblickbarhetens 
skull har samtliga teman indelats i en tabell, se Bilaga 1. Tabellen underlättar även 
analysarbetet senare i uppsatsen. 
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Helhetssyn 
”att se områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen och att kombinera 
fysiska och sociala åtgärder”128 

Enligt Boverket är ett helhetsperspektiv på staden viktigt och understryks alltmer i 
samband med sociala aspekter på stadsutveckling. Det måste till åtgärder som omfattar hela 
staden, endast områdesspecifika åtgärder kan inte bryta exempelvis segregationen i en stad. 
Dessutom anses det behövas förutom att göra enskilda bostadsområden mer attraktiva också 
planeringsåtgärder i syfte att skapa en fungerande helhet och binda samman olika delar av 
staden.129 Segregation är ett begrepp som Boverket anser ha betydelse för hur denna helhetssyn 
ska kunna skapas i en stad. Det är viktigt med en ökad medvetenhet om att de förändringar som 
man åstadkommer i en del av staden också påverkar förutsättningarna i en annan del av staden. 
”Segregation förstärks inte endast av att vissa stadsdelar försummas i planeringen, utan 
förstärks även av att spektakulära bostadsprojekt placeras i andra delar av staden”.130  Att 
sträva efter att kombinera sociala och fysiska åtgärder anses av Boverket vara mycket viktiga 
och är en viktig aspekt av temat helhetssyn.131 

 
Att rusta upp och på olika sätt förnya den fysiska strukturen i vissa bostadsområden och förbättra 
sambanden med staden som helhet blir därför ett sätt att förbättra förutsättningarna för integration och på 
sikt motverka en fortsatt segregering av staden.132 

 

Som det nämns i citaten behöver även förutsättningarna för integration förbättras. Detta kan 
exempelvis göras genom att rusta upp och förnya den fysiska strukturen i vissa storskaliga och 
slitna bostadsområden. På så sätt menar Boverket att det kan leda till att dessa områdens 
anseende förbättras hos majoriteten i staden.133 
 
Variation 
”att åstadkomma större variation när det gäller funktioner, boendeformer och gestaltning”134 

Enligt Boverket ligger det under temat variation två olika reaktioner. Den ena är en 
motreaktion mot den funktionsuppdelade staden som delade upp staden med bostäder och 
verksamheter var för sig. Den andra är en strävan efter blandstaden som präglade 
stadsbyggande under förra seklet.  Dessutom innefattas begreppet stadsmässighet under temat 
variation, som handlar om att blanda både bostäder och verksamheter, men omfattar även olika 
boendeformer, mötesplatser, serviceutbud med mera. Gestaltningsmässig variation är ett annat 
begrepp som finns med inom temat variation och syftar till att ge staden ett rikare liv i helhet. 
Även de storskaliga förorterna som har en glesare bebyggelse kan kompletteras på liknande sätt 
genom stadslik bebyggelse med mer verksamheter och offentligt liv menar Boverket.135 Under 
detta tema presenterar således Boverket flera olika aspekter eller metoder som kan vara 
användbara när man vill skapa variation i staden. En sådan metod är Funktionsblandning.  När 
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det gäller socioekonomiskt svaga stadsdelar innebär funktionsblandning en strävan efter att 
bryta med den nuvarande funktionsuppdelningen för att istället skapa en stadsdel där det finns 
arbetsplatser, bostäder och verksamheter nära varandra. Detta anser Boverket leda till att 
området i helhet känns tryggare för de boenden i området då rörligheten ökar under hela 
dygnet. Detta synsätt överensstämmer med Jane Jacobs teori som presenteras längre fram i 
kapitlet. Dessutom menar Boverket att ett bra sätt för att underlätta för funktionsblandning är 
att utnyttja underutnyttjade ytor, speciellt i de storskaliga bostadsområdena från 1960 och 
1970- talet. Trots att dessa områden är tättbefolkade finns det många möjligheter till förtätning 
och komplettering då det generellt finns många tilltagna ytor som inte används fullt ut menar 
man.136 

Varierat bostadsutbud är en annan tillvägagångssätt som Boverket presenterar under temat 
variaton. Boverket menar att den svenska bostadsmarknaden är relativt segmenterad i olika 
upplåtelseformer. I förorterna dominerar hyresrätter och flerbostadshus, medan 1950-talets 
grannskapsområden huvudsakligen består av tvåor. Numera eftersträvas större variation i större 
lägenhetsstorlekar, hustyper och upplåtelseformer inom ett och samma bostadsområde. Detta 
för att ge mer möjlighet till de som vill bo i ett specifikt område men även i förhoppningen om 
att minska bostadssegregationen menar Boverket.137 Dessutom är det enligt Boverket viktigt 
med olika standard, pris och hyresnivåer i olika bostadsområden. Det ska dessutom finnas 
möjlighet för hyresgäster att kunna påverka olika renoveringar som trots allt är nödvändiga. 
Detta kan exempelvis göras genom att erbjuda hyresgästen varierad standard att välja bland. 
När det gäller nyproduktioner anser Boverket svårigheten ligga i att hyrorna blir så dyra i 
relation till de äldre delarna av området, men problemet kan lösas med hjälp av tydliga krav vid 
upphandling som Boverket redovisar för i denna skrift.138 

Gestaltningsmässig variation är en annan metod som enligt Boverket är någorlunda enkelt, 
då all förändring inte behöver handla om funktionella förändringar såsom lägenhetsstorlekar 
eller upplåtelseformer. Det kan handla om estetiska skäl för att bryta enformighet i ett 
bostadsområde. Det kan handla om ny färg på fasader, nya balkonger eller bygga nya 
våningsplan på de befintliga husen.139 

Rivningar som ett sätt att förnya handlar om att med omfattande rivningar ändra den 
fysiska miljön för att åstadkomma förändring i ett bostadsområde. Detta med yttersta syftet att 
uppgradera ett områdes status.140 På så sätt kan en ensidig bebyggelsestruktur ändras och 
istället en attraktiv och varierad boendemiljö skapas. För att kunna använda sig av denna metod 
är det viktigt att i ett tidigt planeringsskede informera boenden samt ha en god samverkan med 
boenden i området men även andra inblandade parter (detta kommer att diskuteras mer 
ingående under temat inflytande och samverkan). 
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Samband 
”att länka samman olika delar av staden”141 

Enligt Boverket går temat samband eller den sammanhållna staden ut på att förstärka de 
fysiska sambanden mellan stadens olika stadsdelar. En sådan stad anses även skapa 
förutsättningar för en socialt sammanhållen stad. Det innebär i praktiken att binda samman 
stadens perifera stadsdelar med de centrala delarna. Samband kan alltså skapas genom att 
bygga ihop stadsdelar, öka möjligheterna och incitamenten att röra sig i och mellan 
stadsdelarna utan större barriärer såsom trafikled, järnvägar eller vattendrag. På så sätt kan även 
möten mellan människor öka och som på sikt kan minska främlingskap och öka integration.142  

Utveckla målpunkter i stadsdelen är en metod som presenters under temat samband. Detta 
innebär att man skapar anledningar att tvinga människor att besöka en annan stadsdel. Det kan 
ske genom att locka besökare från andra stadsdelar att besöka en anläggning eller en attraktion i 
de så kallade utsatta bostadsområdena.143 På så sätt kan en annan sorts rörlighet i staden skapas 
som förhoppningsvis kan leda till integration mellan de olika stadsdelarna. 
 
Identitet 
”att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med sitt bostadsområde och ge detta en 
tydligare och mer positiv identitet utåt”144 

Under temat identitet lyfter Boverket fram vikten av att stärka den kollektiva känslan i 
socioekonomiskt svaga bostadsområden men även förstärka områdets status i andras ögon. 
Detta anses vara viktigt även för att de fysiska åtgärderna ska ha effekt och bestående resultat. 
En sådan effekt är viktigt för en hållbar förnyelse av miljonprogramområdena nämns det i 
samma skrift.145 Under detta tema nämns dessutom den negativa bilden av bostadsområden 
som byggs upp av ständig mediebevakning, som i sin tur kan leda till att en dålig bild skapas 
även hos de som bor i området. Därför anser Boverket att det är viktigt att de boenden själva 
ska ges möjlighet och vägar ska hittas för att de själva ska ta makten över sin egen berättelse146 
och inte tillåta andra blida en negativ bild av deras bostadsområde. För detta presenterar 
Boverket flera olika metoder och tillvägagångssätt, se Bilaga 1. 

 
Inflytande och samverkan 
”att all områdesförnyelse behöver utgå från dem som bor i området och genomföras i 
samverkan mellan berörda aktörer”147   

Under detta tema samlar Boverket flera viktiga aspekter som i förlängningen anses leda till 
positiva utfall. För det första poängteras att det är viktigt att utgå från de boenden när 
områdesförnyelse planeras. De som bor i området vet oftast vad som är bäst för sitt område. 
Dessutom leder det till positiva effekter efter förnyelsen menar Boverket. Det kan ses i att det 
leder till lägre omflyttningar, mindre skadegörelse, färre vakanser och mindre hyresbortfall, 
som också är positiva för förvaltningskostnaderna. Viktigast är dock som det påpekas i denna 
skrift att det är på riktigt. I en sådan process är det viktigt att kunna ta till sig de framkomna 
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synpunkterna, bearbeta de, ha kontinuerlig kontakt med de engagerade med mera. Dessa anses 
vara avgörande för att de positiva effekterna ska kunna uppnås och vara bestående. Dessutom 
är en annan generell regel att de boenden ska vara med redan från början, detta för att fånga 
upp uppmärksamhet i ett tidigt skede, annars kan risken vara att det tar tid att återfå 
hyresgästers förtroende.148 Samverkan över sektorsgränser och mellan olika aktörer är en annan 
viktig aspekt som framhålls av Boverket. Under detta tema presenteras fem viktiga aspekter 
och metoder med fem tillhörande underrubriker, se Bilaga 1. Nedan presenteras tre viktiga 
aspekter av social hållbar utveckling, nämligen mångfald, integration och segregation.  

4.2 Sociala aspekter av hållbarhet 
Som det nämndes tidigare i kapitlet är tanken med social hållbarhet att det ska leda till 
mångfald och integration i ett samhälle och därmed motverka den existerande segregationen.   

 
Mångfald 
Jane Jacobs var en av de första, som redan på 1960-talet diskuterade mångfald i boken Den 
amerikanska storstadens liv och förfall. Hon hävdar att mångfald i form av en blandning av 
människor och funktioner är grundläggande för att ett gott liv i staden ska kunna uppstå. 
Mångfald är enligt Jacobs en naturlig egenskap hos storstäder.149 Mångfald i en stad skapar en 
plats där människor känner sig trygga och välkomna samt att utbudet av primära funktioner och 
den sekundära mångfalden tilltalar en stor del av befolkningen. Med den primära funktionen 
menar Jacobs i första hand bostäder, kontor, fabriker mm. Med den sekundära mångfalden 
menar hon vanligtvis handel av olika former.150  

Det är sant att stadsdelar med en blomstrande mångfald ger upphov till märkliga och oförutsägbara 
verksamheter och ovanliga upplevelser. Men detta är inte mångfaldens pris. Det är poängen med den. Att få 
sådant att hända är ett av stadens uppdrag.151 
 

Jacobs bok kom till som en kritik mot den tidens planerare som enligt henne saknade förståelse 
för stadens naturliga utveckling samt att det revs och byggdes nytt utan hänsyn till struktur och 
mångfald i staden. Hennes råd till hur mångfald kan skapas i en stads kvarter och stadsdelar 
presenteras enligt följande fyra förutsättningar: 

• Stadsdelen, och så många som möjligt av dess beståndsdelar måste uppfylla mer än en 
primär funktion, helst två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av människor som 
rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som kan använda många faciliteter 
gemensamt. 

• De flesta kvarteren måste vara korta, vilket innebär att tvärgatorna och gatuhörnen 
måste komma tätt. 

• Kvarteren måste bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick: en 
försvarlig del av dem ska vara gamla, så att den nödvändiga avkastningen också 
varierar. Denna blandning måste vara ganska finkornig. 

• En tillräckligt hög koncentration av människor måste finnas i området, oavsett varför de 
befinner sig där. Detta gäller även de som vistas där därför att de bor där.152 
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Jacobs menade att det i slutändan, även om dessa villkor uppfylls kan mångfalden så 
småningom förstöras av sin egen framgång, som hon kallar mångfaldens självdestruktivitet. På 
grund av konkurrens mellan olika butiksutrymmen och fastigheter kan priser gå upp, vilket 
leder till att boenden måste flytta längre bort och endast företag med god ekonomi kan ha råd 
att finnas kvar. Resultatet av detta blir mindre mångfald enligt Jacobs. För att mångfald ska 
kunna bestå i staden måste det finnas en balans mellan efterfrågan och tillgång mellan den 
tidigare nämnda sekundära mångfalden som livnär sig på de primära funktionernas krets av 
människor som de drar till sig.153 

Susan Fainstein diskuterar i sin artikel Cities and diversity – Should we want it? Can we 
plan for it? mångfalden och anser att den har blivit en av de senaste trenderna inom 
stadsplaneringen. Mångfaldens drivkraft har legat i en postmodernistisk kritik mot 
modernismen och specifikt som en reaktion mot det urbana landskapet som skapats av 
segregation, stadsförnyelse samt massiva bostads- och motorvägsprojekt.154 Mångfald anses 
dock inte alltid vara positiv enligt Fainstein. En ständig strävan efter mångfald kan leda till det 
motsatta. Det kan skapa en stad som är orättvis och homogen. Social mångfald kan skapa 
möten mellan människor, men den kan också medföra konflikter mellan dem.155 Hennes 
argument mot just Jacobs teori är att hon inte anser att det går att uppnå mångfald om endast 
Jacobs olika förutsättningar uppfylls och det är på grund av avsaknaden av den sociala 
mångfalden i Jacobs teori.156 Dessutom anser Fainstein att Jacobs teori inte riktigt kan 
appliceras på dagens samhälle, då den tiden då företagen var lokala är över. Den globala 
utvecklingen har gjort att de numera slås ut av de internationella företagen anser Fainstein.157 
Trots detta anser Fainstein att olika yrkanden för mångfald är viktiga, då den ligger till grund 
för kritiken mot det urbana samt att den uppmuntrar tolerans. Samtidig anser hon att 
argumenten för mångfald har förstorats upp mycket, som tenderar att glömma den fortsatta 
betydelsen av ekonomisk struktur och relationerna mellan produktion. Dessutom betvivlar 
Fainstein om fysisk mångfald i form av blandade primära funktioner och varierad bebyggelse 
är tillräckligt för att skapa social mångfald. Om ett område inte är tillgängligt för och utnyttjas 
av alla så kan man inte hävda att det finns mångfald i området. 158 

Amsterdam är exempel på en stad där social mångfald existerar enligt Fainstein, detta på 
grund av den holländska statens subventioner i stadens olika områden. Det har resulterat i att 
folk kan bosätta sig i stadens alla delar oavsett social status. Statens subventioner bidrar till den 
sociala mångfalden i staden som helhet enligt Fainstein.159 Därför lyfter hon fram statens och 
politikens roll där jämlikhet, hållbarhet och tillväxt är viktiga, då det inte går att endast med 
hjälp av olika byggnadstyper och kostnadsnivåer lösa stadens problem. Statlig politik på lokal 
och nationell nivå som sätter människovärdet och jämlikhet i centrum är viktiga. Först när 
politiken får en sådan inriktning kan den sociala mångfalden uppnås enligt Fainstein.160  

 
                                                                                                                                                           
152 Ibid. s. 176 
153 Ibid. 286 

         154 Fainstein, Susan (2005) Cities and diversity – Should we want it? Can we plan for it? Urban Affairs 
Review 2005 41: 3. s. 3 

155 Ibid. s. 13 
156 Ibid. s. 9-10 
157 Ibid. s. 6 
158 Ibid. s.13 
159 Ibid. s 10 
160 Ibid. s.16 
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Segregation kontra integration 
I flera medeltida städer bodde de rika i stadens inre delar och de fattiga i utkanterna. Denna 
uppdelning var lika tydlig på landsbygden. ”Segregation är inget nytt fenomen utan återfinns 
långt tillbaka i tiden, ända från uppkomsten av de första städerna”.161 Även om en uppdelning 
i boende har funnits så länge är begreppet segregation relativt nytt i Sverige, menar Eva 
Andersson m.fl. i boken Den delade staden.162 Diskussionen kring segregation i Sverige 
började för några decennier sedan och handlade i början om att ge bra bostäder till familjer med 
många barn. På 60 och 70-talet handlade diskussionerna mest om socio-ekonomisk segregation, 
som uppstod i miljonprogramområdena. Under 80-talet handlade diskussionerna istället om den 
segregation som fanns i storstädernas så kallade utsatta områden, och först då kom den etniska 
segregationen upp på den politiska dagordningen menar Andersson m.fl. Denna typ av 
segregation blev tydligare i och med den tidens ökade invandring, omvandling av näringsliv 
och ökad arbetslöshet.163 Boverket definierar segregation och boendesegregation på följande 
sätt:  

Segregation betyder åtskillnad. Begreppet kan beteckna såväl ett tillstånd som en process, 
Boendesegregation innebär att olika befolkningsgrupper bor fysiskt åtskilda från varandra. 
Boendesegregationen tenderar dessutom resultera i att de mest resurssvaga hushållen koncentreras till de 
minst attraktiva bostadsområdena, där de får en betydligt sämre välfärdsutveckling än invånare i andra delar 
av staden, vilket i sig kan ge upphov till motsättningar.164 

 
Boverket anser att den vanligast förekommande dimensionen av boendesegregation är 
demografisk segregation, som förekommer mellan olika åldersgrupper, hushållstyper eller kön.  
Den andra dimensionen är socioekonomisk segregation, som förekommer mellan olika 
inkomst-, yrkes- eller socialgrupper. Den tredje dimensionen är etnisk segregation, som 
förkommer mellan grupper med olika nationaliteter, religion eller etnisk härkomst.165 

Per Strömblad anser att det knappast är segregationens förutsättningar som intresserar 
politiker och opinionsbildare, utan snarare dess konsekvenser för samhällets medlemmar. Detta 
för att det finns en misstanke om att segregationen försämrar välfärden för människor – 
åtminstone för människor i vissa typer av bostadsområden.166 

En liknande diskussion förs av Boverket, där boendesegregation anses ha såväl positiva 
som negativa konsekvenser. De positiva effekterna enligt Boverket är känslan av tillhörighet 
om man bor bland människor som är i samma situation som en själv. Till de negativa effekterna 
hör att om människor med olika bakgrund bor åtskilda så möts de inte på ett naturligt sätt i 
vardagen. Detta kan leda till intolerans och motsättningar mellan olika grupper i samhället. 
Boverket framhåller samtidigt vikten av förståelsen att det är en stad som kan vara segregerad 
och inte dess bostadsområden. De etnisk homogena villaområdena bidrar i högre grad till 
åtskillnad och segregation än de mångetniska förortsmiljöerna menar Boverket.167 
 

                                                 
161 Andersson, E. et al. s. 85 
162 Ibid. 
163 Ibid. s.86-87 
164 Boverket. Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. s. 20 
165 Ibid. 
166 Strömblad, P. et al. (2001), I: (red.) MAGNUSSON, L. s.155 
167 Ibid. 
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Emma Holmqvist skriver i sin avhandling om integrationsbegreppet som anser ha vuxit fram i 
USA under 1930-talet, då man uppmärksammade att integration skulle kunna minska de 
spänningar som fanns i samhället, framförallt den socioekonomiska segregationen. I detta 
begrepp ingår en föreställning om samhällets förmåga att övervinna sociala, ekonomiska och 
politiska kriser enligt Holmqvist. På detta sätt kan integration betraktas utifrån samhälls- eller 
individnivå, där olika delar ska kunna sammanfogas till en helhet.168 Vidare manar Holmqvist 
att tidigare teoretiker har ansett att integration kan skapas av marknaden, medan senare 
teoretiker menar att det snarare krävs politiska insatser för att skapa integration.169  
I Sverige har integration framförallt förknippats med invandrare och hur de ska få likvärdiga 
positioner i samhället, såsom på arbetsmarknaden, i politiken och på bostadsmarknaden enligt 
Holmqvist.170 

 
Begreppet integration betyder att skilda delar förenas till en större helhet. Precis som segregation kan 
integration beteckna såväl ett tillstånd som en process. Men integration är inte motsatsen till segregation 
utan innebär att människor inkluderas och blir en del av samhället.171 

 
Enligt Boverket är integration en ömsesidig anpassning i ett samhälle. Som ett tillstånd innebär 
integration att alla människor har samma grundläggande rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter, oavsett vem man är och var man bor. Integration kan alltså ses som ett 
samhällsperspektiv som riktar fokus till den sociala relationen mellan olika befolkningsgrupper 
och som handlar om människors rätt att ta del av samhällets resurser på ett jämlikt sätt.172 
 

En viktig grund för integrationen är idén om att alla grupper och människor ska ha en plats i samhället och 
kunna ta del av dess gemensamma resurser. Integrationsperspektivet utgår alltså från en norm som säger att 
det ska finnas så pass mycket förbindelser mellan olika sociala grupper så att samhället som helhet framstår 
som en enhet.173 
 

På bostadsmarknaden innebär integration att alla människor har lika möjligheter att etablera sig 
utifrån sina egna förutsättningar. Detta ligger även till grund för att öka möjligheterna i andra 
delar av livet, såsom arbete, utbildning och fritid.174 Vidare menar Boverket att boendet är en 
central del av människors vardagsliv och att ha en bostad som passar ens behov och som man 
trivs i är avgörande för hur livet kan fungera. Om vissa grupper hamnar utanför 
bostadsmarknaden får detta negativa integrationskonsekvenser.175  

                                                 
168 Holmqvist. s. 84 
169 Ibid. s. 85 
170 Holmqvist. s. 84-85 
171 Boverket. Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. s. 20 
172 Boverket. Vad är integration? http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Integration/ 
(2013-03-07) 
173 Ibid. 
174 Boverket. Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. s. 20-21 
175 Boverket. Vad är integration? http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Integration/  
(2013-03-07) 
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5. SOCIAL HÅLLBARHET INOM OLIKA INSTANSER 

Begreppet social hållbarhet har som påpekades längre upp har ingen enhetlig och tydlig 
definition, vilket kan medföra att det lätt kan bli en värderingsfråga som öppnar vägen för olika 
tolkningar. Problemet med detta kan vara att begreppet får olika innebörd som slutligen kan 
leda till att det inte får någon effekt. Medvetenhet och kunskap om detta kan eliminera 
problemet. Av den anledningen är det viktigt att redogöra för hur begreppet används samt 
genom vilka mål och strategier det är tänkt att uppnås av olika instanser. Dessutom hur olika 
instanser anser att problemet med en sådan oenighet kan lösas. Europeiska unionen, den 
svenska regeringen, Uppsala kommun samt Uppsalahem kommer att ingå i denna delstudie. 
Dessutom är denna studie viktigt för att det inte heller finns en enighet om begreppet mellan 
varken politiken eller forskarsamhället, vilket enligt Boverket är ett tydligt problem än idag, 
följande citat visar detta mer tydligt:  
 

Forskarsamhället har framfört kritik om att politikens definition av hållbar stadsutveckling i alltför hög grad 
bortser från de sociala och kulturella dimensionerna. En annan viktig kritik är att det politiska 
hållbarhetsbegreppet förutsätter att det råder en grundläggande harmoni mellan olika dimensioner medan 
forskning visar att det istället ofta råder konflikt. En överdriven fokusering mot olika 
hållbarhetsdimensioner kan leda till separata insatser för till exempel ekologisk, ekonomisk, sociokulturell 
hållbarhet vilket i sin tur motverkar Brundtlandkommissionens ansats till helhetstänkande.176  

 
Europeiska unionen 
Sedan Sveriges inträde i EU underordnas landets lagstiftning EU:s lagar. Hållbar utveckling är 
exempel på överordnade mål, som sätts upp av regering och riksdag som ett uttryck för den 
rådande politiska majoritetens uppfattning. Målen om hållbar utveckling berör de flesta 
verksamheter, men det är upp till kommunerna själva att tolka innehållet i de ramar som 
anges.177 
 

En hållbar utveckling är en övergripande målsättning för EU och genomsyrar all unionens politik och 
verksamhet. EU:s strategi för hållbar utveckling bildar ramen för en långsiktig hållbarhetsvision där 
ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och miljöskydd går hand i hand och ömsesidigt stöttar 
varandra.178  

 
Den nuvarande EU-startegin för hållbar utveckling antogs år 2006 vid Europeiska rådets möte. 
Resultatet av den är enligt den svenska regeringen en gemensam, enhetlig strategi för hur EU 
effektivare ska möta de utmaningar som hållbar utveckling medför. Strategin innehåller sju 
olika huvudområden. Social integration, demografi och invandring är en av dessa sju 
utmaningar där social hållbarhet ingår. Dessutom är denna strategi starkt sammankopplat till 
EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, den så kallade Lissabonstrategin. I båda 
strategierna erkänns enligt den svenska regeringen, att de ekonomiska och sociala målen samt 
miljömålen kan förstärka varandra, och bör därför utvecklas tillsammans. Dessutom påpekas 

                                                 
176 Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en 
hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV) s. 10-11 
177 Nyström & Tonell. s. 60 
178 www.regeringen.se. EU:s arbete för hållbar utveckling. http://www.regeringen.se/sb/d/12367 (13-08-17) 
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det på regeringens hemsida att uppföljning av strategin för hållbar utveckling är ett viktigt steg 
i arbetet mot hållbar utveckling, då kommissionen vartannat år lägger fram en lägesrapport om 
framstegen som har gjorts in EU. På så sätt anser regeringen att det möjliggör en enhetlig 
hantering av övergripande frågor som bland annat social sammanhållning.179 De sju 
huvudutmaningarna är följande: 

• klimatförändringar och ren energi 
• hållbar transport 
• hållbar produktion och konsumtion 
• bevarande och förvaltning av naturresurser 
• folkhälsa 
• social integration, demografi och invandring 
• globala utmaningar när det gäller fattigdom och hållbar utveckling 

Regeringen 
Boverket är den myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Socialdepartementet, 
vars uppgift är att genomföra de beslut som riksdag och regeringen har fattat. Verket följer 
plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen.180 Boverket är 
förvaltningsmyndighet för frågor om bland annat fysisk planering samt boende och 
bostadsfinansiering. Av den anledningen har Boverkets skrifter en tydlig ställning i denna 
uppsats. 

I en rapport, Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om 
samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV), som Boverket 
presenterar på sin hemsida, påpekar den svenska regeringen vikten av samarbete. Den 
gemensamma visionen för uppdragsmyndigheterna är att ökad samverkan på sikt bidrar till att 
utveckla en nationell stadspolitik som kan överbrygga nuvarande sektorsgränser. Därutöver 
påpekas det även i denna rapport att de sociala och kulturella hållbarhetsaspekterna behöver 
lyftas fram bättre. Uppdragsmyndigheterna å sitt håll lyfter fram tio olika utmaningar inom det 
stadspolitiska arbetet som på sikt kan främja de sociala och kulturella aspekterna. För att dessa 
tio utmaningar ska lyckas är det viktigt att forskningen bedrivs tvärvetenskapligt samt omfatta 
hela staden påpekas det i rapporten.181  

Enligt regeringens skrivelse En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social 
och miljömässig, är hållbar utveckling ett övergripande mål för regeringens politik. Det innebär 
att alla politiska beslut skall utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenserna i ett längre perspektiv. I visionen om det hållbara samhället är 
politikens mål solidaritet och rättvisa i alla länder, mellan länder och mellan generationer. Det 
hållbara samhället är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarna 
känner delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och de har vilja och 
förmåga att ta ansvar för den.182  
 

                                                 
179 Ibid. 
180 Boverket. Så styrs Boverket. http://www.boverket.se/Om-Boverket/Sa-styrs-Boverket/  
181 Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en 
hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV) s. 10-11. s. 4 
182Regeringskansliet (2004b) En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och 

miljömässig.2003/04:129. s.7  
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Uppsala kommun 
Ansvaret för den fysiska planeringen ligger i första hand på landets kommuner, eftersom det är 
dessa som har den suveräna rätten att anta fysiska planer. I kommunernas översiktsplaner, som 
är obligatoriska för alla kommuner, ska det därmed framgå tydligt kommunens intentioner för 
användningen av mark och vatten.183  Översiktsplanerna kan däremot inte innehålla allt.  Enligt 
Nyström och Tonell räcker det inte att skriva in nya mål i översiktsplanerna. Planerarna måste 
också ges kunskaper och reella möjligheter att arbeta i nära samverkan med boende och lokalt 
verksamma aktörer. De anser att den sektorsindelade förvaltningsorganisation är ett hinder för 
socialt anpassad planering. Det är inflytande och lokal förvaltning som är nyckeln till en lyckad 
områdesbaserad utvecklingsplanering anser de.184 Sociala aspekter har alltså inte fått ett stort 
utrymme i översiktsplanerna enligt Nyström och Tonell, trots att lagstiftningen föreskriver detta 
menar de. Förklaringarna för detta anser de vara att socialtjänsten inte är vana att hantera frågor 
om fysisk planering, kvinnor är underrepresenterade bland tjänstemän och politiker som 
behandlar och fattar beslut om översiktsplanering. För att sociala aspekter ska ges större 
utrymme i beslutsunderlag anser de att kvalitativa uppgifter som exempelvis hur ett 
bostadsområde egentligen fungerar samt medverkan av lokala aktörer några viktiga 
förutsättningar. ”Om medborgarinflytande utökas, förbättras också möjligheterna att integrera 
sociala aspekter i planeringen”.185  

Frågan om social hållbarhet får inte alls något väsentligt utrymme i den senaste 
översiktsplanen. Det är i Uppsala kommuns Policy för hållbar utveckling det tydligast kan 
utläsas kommunens mål och syfte med hållbar utveckling, som dessutom baseras på den 
nationella strategin för hållbar utveckling. Policyn är ett verksamhetsövergripande styrverktyg 
och är antagen av kommunfullmäktige och har som främsta syfte att styra kommunen mot en 
hållbar utveckling. För att denna vision ska kunna förverkligas anses det vara viktigt att 
fokusera på sociala, ekonomiska och ekologiska frågor. Visionerna lyder enligt följande: 
 

Visionen för Uppsala är en kommun där alla människors lika värde, inneboende kraft och kreativitet 
respekteras och tas tillvara. Alla ska ha möjlighet att påverka sin livssituation i en långsiktigt hållbar 
miljö som präglas av positiv dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar.186 
 

För att arbetet med hållbar utveckling ska lyckas, anses det av Uppsala kommun att 
medborgarna måste vara delaktiga i arbetet, där varje individ ska förstå och ta eget ansvar för 
utvecklingen. Samverkan mellan olika sektorer är ett annat viktigt led i arbetet och kräver ett 
medvetet ledarskap kring hållbar utveckling.187 Hållbarhetspolicyn består av tre utgångspunkter 
och åtta inriktningsmål som ska genomspegla allt arbete inom Uppsala kommun. Dessa tre 
utgångspunkter är:  
 
 
 
 

                                                 
183 Nyström och Tonell. s.61 
184 Ibid. s.328 
185 Ibid. s. 332-333 
186 Uppsala kommun. Policy för hållbar utveckling. 
http://www.uppsala.se/Kommunpolitik/Styrdokument/Policy-for-hallbar-utveckling/ (2013-04-23) 
187 Uppsala kommun. Hållbarhetsrapport 2007. s.5 
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• De mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande.  
• Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald samt 

för att motverka klimatförändringar. 
• Tillväxt för att säkra kunskapsutveckling och företagsamhet.188 

Dessutom har Policyn åtta inriktningsmål för åren 2013-2016. Dessa är: 
• Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.  
• Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom främjande av tillväxt och 

ekonomiska nystartszoner. 
• Uppsala har ett starkt civilsamhälle. 
• Uppsalaborna känner sig trygga. 
• Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är 

lika för alla. 
• Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart. 
• Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt. 
• Uppsala arbetar enligt EU2020.189 

Den sociala aspekten av hållbar utveckling i Uppsala kan tydligaste utläsas i 
Hållbarhetsrapport 2007, som ger en samlad bild av Uppsala kommuns syn på socialt hållbar 
utveckling. I denna rapport anses social utveckling vara både ett resultat av och en förutsättning 
för ekonomisk utveckling. Samtidigt anser man att den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling lyfter fram inflytande och jämlikhet, att individen känner trygghet och 
delaktighet.190 I Hållbarhet 2010 – Uppsala kommuns hållbarhetsbokslut, definieras socialt 
hållbar utveckling på liknande sätt. Det anses vara en utveckling ”där medborgarna är 
delaktiga, har inflytande och känner trygghet…”191 Hållbarhetsbokslutet sammanfattar hur 
Uppsala kommun som geografisk enhet har utvecklats fram till år 2010. Vad gäller socialt 
hållbar utveckling utgår man ifrån tre olika indikatorer: delaktighet, trygghet och social 
sammanhållning samt hälsa. Enligt denna bokslut anser man att Uppsala har goda 
förutsättningar för en socialt hållbar utveckling, men det finns givetvis mycket annat att som 
behöver utvecklas enligt bokslutet.192 Målsättningarna utvecklas dock inte vidare när det gäller 
boendet och bostadsbyggande. Det nämns inte heller något om stadsdelsutveckling, integration 
och segregation.  

Beträffande hur Uppsala kommun ska uppnå målen med social hållbarhet presenteras dessa 
inte på ett tydligt sätt i de nämnda dokumenten. Tydligare redogörelser på det kan hittas i 
exempelvis Uppsala kommuns dokument för Inriktning, verksamhet och ekonomi för åren 
2013-2016, i kapitlet Policy för hållbar utveckling. Där skrivs det på vilket sätt man avser 
arbeta för att uppnå de uppsatta målen. De uppsatta målen anses kunna uppnås först när policyn 
för hållbar utveckling genomsyrar alla kommunens verksamheter och bolag, samt att policyn 

                                                 
188 Uppsala kommun. Policy för hållbar utveckling. 
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189 Ibid. 
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har ett integrerat synsätt som utgångspunkt. Vidare är det samverkan, långsiktighet och 
kontinuerlig uppföljning som är nödvändiga för att säkra att varje steg tas i rätt riktning.193   

Dock diskuteras det i Hållbarhetsrapport 2007 vissa saker som kan tolkas som att dessa är 
kommunens strategier för att nå social hållbarhet i Uppsala. Man skriver bland annat att en stor 
utmaning är att minska utanförskap för de grupper i befolkningen som är mest utsatta. Trygga 
miljöer för att befolkningen ska känna trygghet är ett annat sätt. Till sist att motverka våld i alla 
sina former är en viktig del i kommunens interna arbete och i samverkan med andra aktörer 
skriver man. Om man ska läsa mellan raderna kan detta alltså vara kommunens strategi för att 
uppnå social hållbarhet i Uppsala. En kritik mot detta är att det saknas tydlig rubricering kring 
kommunens arbete för att skapa social hållbarhet. En tydlighet i detta skulle även underlätta det 
verkliga arbetet, både internt inom kommunen men också i samarbetet med andra aktörer. 
Forskningens kritik som tidigare nämnts är därmed berättigad, så den anser den sociala 
aspekten av hållbar utveckling ofta försummas inom politiken som i sin tur påverkar 
implementeringen.  
 
Uppsalahem 
Uppsalahem ägs av Uppsala kommun och är det största bostadsbolaget i Uppsala med cirka 
15 600 bostäder, inklusive bostäderna i Studentstaden. Det Uppsalahem gör i staden får de i 
form av olika direktiv av kommunen. Uppsalahem är även Uppsalas största byggherre och har 
byggt fler än 20 000 bostäder sedan 1946.194  

Beträffande Uppsalahems roll som ett stort bostadsbolag i Uppsala gällande social 
hållbarhet skriver de i exempelvis Uppsalahems mål 2011-2013 att Uppsalahem bidrar till 
kommunens tillväxt, tar ett socialt ansvar och arbetar kontinuerligt med att utveckla långsiktigt 
hållbara bostadsmiljöer.195 I sin Årsredovisningen för 2011 skriver Uppsalahem att de har 
lyckats uppfylla kravet på nybyggnation av bostäder de senaste åren, trots tuffa tider samt att 
bolaget är Sverigeledande inom nyproduktion av hyresrätter. Därmed anser de att de har gjort 
en god insats för Uppsala men påpekar samtidigt att de ensamma inte bär hela ansvaret staden. 
Det behövs fler aktörer för att skapa fler bostäder i Uppsala och inte minst att skapa blandade 
boendemiljöer. Med detta påpekar Uppsalahem tydligt att de inte kan åstadkomma stora 
förändringar ensamma, utan behöver hjälp från andra aktörer.196  

 
Uppsalahem arbetar aktivt för att blanda upplåtelseformer. 2011 färdigställdes 50 hyresrätter i radhus- och 
atriumhusform i Nåntuna, kvarteret Mjölnaren i Kungsängen stod klart och bygget av ett antal hyresrätter 
inleddes i Trasthagen i Sunnersta. Alla dessa stadsdelar domineras sedan tidigare av egnahem och 
bostadsrätter. I hyresrättstäta Gottsunda däremot inleddes bygget av ett antal radhus med äganderätt. Vi 
kommer i projektet att erbjuda hyrköp, vilket innebär att de boende har möjlighet att köpa bostaden under 
de första fem åren.197 

 

                                                 
193 IVE 2013-2016. s.22 
194 www.uppsalahem.se 
195 Uppsalahem. Uppsalahems mål 2011-2013. http://www.uppsalahem.se/Om-Uppsalahem/Affarside-vision-
och-karnvarden/Vara-mal-2010-2012/(13-08-17) 
196Uppsalahem Årsredovisning 2011 s.4-5 
197 Ibid. s.6 
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I årsredovisningen från 2011 beskriver Uppsalahem sin roll i staden och särskild 
stadsdelsutveckling, där man menar att det krävs att man inte enbart arbetar med att bygga nya 
bostäder, utan även försöker skapa välfungerande områden i Uppsala. 
 

Stadsutveckling och stadsdelsutveckling blir allt viktigare, och sker på flera olika plan och på olika sätt i 
olika stadsdelar. På en övergripande nivå handlar det förstås om att bygga ut och bygga till staden, på 
områdesnivå handlar det bland annat om att få välfungerande närsamhällen.198  

 
Detta utvecklas mer i årsredovisningen för 2012, där de skriver att deras ambition är att ta ett 
helhetsansvar för sina områden, agera långsiktigt och se till att det dagliga livet fungerar. De 
jobbar inte endast med bostadsbyggande menar de, utan även förnyelse av äldre bostäder.199 
Men inget specifikt nämns vad gäller social hållbar utveckling. Dessutom visar Uppsalahem 
upp siffror från den senaste årsredovisningen, 2012, som uppvisar ett starkt resultat, enligt 
bolaget själva, med investeringsnivåer för nyproduktion som nått rekordnivåer. Uppsalahems 
nyproducerade bostäder som är i produktion uppgick till 1262st under 2012. Med detta vill man 
alltså visa att man har en ledande roll i staden, inte bara genom nyproduktion, utan även vad 
gäller att skapa goda och trygga miljöer. 200 
När det gäller Uppsalahems arbete med ett specifikt område skriver VD Mikael Rådegård i 
årsredovisningens förord att man i exempelvis Gottsunda har arbetat mycket med 
trygghetsfrågor och sociala aspekter. Beträffande blandat boende skriver man i 
Årsredovisningen 2011 att ”Uppsalahems ambition är att bygga bostäder i attraktiva lägen och 
inte minst i områden där det är en låg andel hyresrätter. Målet är en jämnare fördelning av 
upplåtelseformer i staden”.201  

6. FEM TEMAN INOM SOCIAL HÅLLBAR STADSUTVECKLING 

Det som ses som ett grundläggande hinder för socialt hållbar stadsutveckling anses vara den 
rumsliga uppdelningen mellan olika funktioner i staden och bristen på samband mellan vissa 
socioekonomiskt svaga bostadsområden och staden i övrigt. En sådan uppdelning ligger även 
till grund för att fördjupa segregation och motverka integration mellan olika grupper i 
samhället. Boverkets fem centrala teman för att bryta en negativ utvecklingen samt för att 
främja en socialt hållbar utveckling i en stad är helhetssyn, variation, samband, identitet samt 
inflytande och samverkan. Utifrån dessa teman kommer i denna del av uppsatsen Uppsala 
kommuns arbete för skapandet av social hållbarhet att analyseras. Syftet med denna delstudie är 
därmed att utifrån Uppsala kommunfullmäktiges verksamhetsplaner klargöra hur kommunen 
arbetar för att uppnå social hållbarhet i staden. 

Analysen utgår ifrån Uppsala kommuns verksamhetsplan för inriktning, verksamhet och 
ekonomi som förkortas IVE. Dessa IVE ges ut av Kommunfullmäktige (KU) i Uppsala 
kommun. Verksamhetsplanen gäller från årsskiftet och fyra år framåt, men kommunen 

                                                 
198 Ibid. s. 7 

       199 Uppsalahem Årsredovisning 2012 s.6. http://done.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/1104 
200 Ibid.  

        201 Uppsalahem. Årsredovisning 2011.s.47 
http://www.uppsalahem.se/Global/Dokument/Ekonomi/UPPSALAHEM_ARSREDOVISNING_2011_FV_
Singel_low9.pdf 
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uppdaterar och beslutar om den varje år. IVE beskriver de inriktningsmål som finns för alla 
områden där kommunen är verksam. Det är KU som har det yttersta ansvaret och styr alla 
kommunens nämnder och bolag. Nämnderna har därmed fyra år på sig att uppnå de uppsatta 
målen, men det är upp till nämnderna själva hur de planerar för att uppnå dessa mål.202 Varje 
IVE innehåller åtta huvudområden och samtliga verksamhetsplaner är upplagda på ungefär 
samma sätt, ibland är det ingen skillnad mellan verksamhetsplanerna från år till år, och ibland 
förekommer det att hela kapitelnamn byts ut.  

Mitt val av IVE är gjort utefter deras tillgänglighet på Uppsala kommuns hemsida. Det 
finns därmed inget uttalat mål och syfte för just dessa år, förutom att få ett perspektiv på hur 
kommunen arbetar med och planerar för social hållbarhet i staden. Analysen kommer att 
omfatta följande tre verksamhetsplaner: IVE 2007-2010. De kapitel som analyseras är: 
Uppsalas utvecklingsförutsättningar, Hållbar tillväxt och välfärd samt Infrastruktur, skydd 
m.m. IVE 2012-2015 och IVE 2014-2017 som är ett förslag i dagsläget. De kapitel som 
analyseras i dessa två verksamhetsplaner har samma kapitelnamn: Utvecklingsförutsättningar, 
Policy för hållbar utveckling samt Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.  
Samtliga verksamhetsplaner som analyseras i denna uppsats ser positivt på Uppsalas 
utvecklingsförutsättningar. Befolkningsökningen har befunnit sig mellan 1500-2000 personer 
per år enligt IVE 2007-2010 och 2500 personer per år för planperioden 2012-2015. Enligt IVE 
2014-2017 som för tillfället är ett förslag, planerar Uppsala kommun för att kunna öka med 
3000 personer per år, då befolkningen i kommunen har ökat med 15000 personer de senaste 
fem åren.203 I samtliga IVE framhållas vikten av en väl fungerande bostadsmarknad. I IVE 
2007-2010 framhålls det att bostadsbyggandet ligger klart under de nivåer som motsvarar 
behoven, även om nyproduktionen har ökat.204 IVE 2012-2015 pekar på liknande sätt vikten av 
nyproduktion, både hyres- och bostadsrätter, samt att det finns ett behov av 2000 lägenheter per 
år för den perioden.205  

Kommunen anser att det finns goda förutsättningar för bostadsbyggande i staden och för att 
möta bostadsfrågan ska Uppsala inom en treårsperiod nå målsättningen om 2500 nya bostäder 
per år och efter det uppnå målet om 3000 bostäder per år i för IVE perioden 2014-2017.206   

6.1 Helhetssyn 
Som det beskrevs i teoriavsnittet handlar enligt Boverket temat helhetssyn om att se 
områdesförnyelse som en del av den övergripande stadsutvecklingen. Det måste till åtgärder 
som omfattar hela staden genom att kombinera fysiska och sociala åtgärder. Segregation är ett 
samhällsproblem som påverkar hela staden och inte stadsdelarna enskild och för att staden ska 
fungera som en helhet behöver de olika delarna av staden bindas samman. Det går alltså inte att 
endast koncentrera sig på olika projekt i olika stadsdelar. Alla projekt i staden behöver ha hela 
staden som mål och inte endast en stadsdel, annars är risken att segregationen fortsätter och de 
olika projekten resulterar i fördjupad segregering. 
En diskussion som tydligt tar upp områdesförnyelse eller övergripande stadsdelsutveckling 
saknas i IVE 2007-2010. Däremot lyfts segregation som ett samhällsproblem på flera ställen. 

                                                 
202 http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Styrdokument/Inriktning-Verksamhet-Ekonomi/ (2013-05-15) 
203 Kapitlet Uppsalas utvecklingsförutsättningar/Utvecklingsförutsättningar i samtliga IVE. 
204 IVE 2007-2010. s.14 
205 IVE 2012-2015. s.13  
206 IVE 2014-2017 s.17 
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Det påpekas i denna verksamhetsplan att det i Uppsala finns några bostadsområden som kräver 
gemensamma krafttag för att ändra förutsättningarna för de boenden.207 För att minska 
boendesegregationen i staden skriver Uppsala kommun att ”Bostadsmarknaden ska erbjuda ett 
brett utbud av lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och prislägen. Varje stadsdel ska 
kompletteras med det utbud som saknas och på så sätt minska boendesegregationen...208 
Uppsala kommuns insatser sker enligt denna verksamhetsplan på olika nivåer. ”Genom 
strukturella insatser medverkar socialtjänsten tillsammans med andra nämnder i planering av 
bostadsområden och offentliga miljöer, verkar för att minska segregation i bostadsområden 
och främjar människors rätt till bostad, arbete och utbildning”.209  

I verksamhetsplanen för åren 2012-2015 har ett litet kapitel ägnats åt hållbar 
stadsutveckling där det påpekas att det idag efterfrågas integrerad mångfald, variation och 
olikhet i stadsrummet. Att binda samman stadsdelar, förbättra konkurrenskraft, satsa på 
kollektivtrafiken, åstadkomma en attraktiv stadskärna och förbättra cykelvägnäten är några 
exempel på hur hållbarhet kan skapas i Uppsala. 210 Stadsdelsutveckling anges dessutom vara 
en angelägenhet för kommunens alla nämnder och styrelser. De ska inom sina respektive 
verksamhetsområden bidra till en positiv stadsdelsutveckling. Socialnämnden för barn och 
unga tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, byggnadsnämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ansvarar tillsammans för att samordna detta enligt denna IVE.211 
Begreppet segregation som ett samhällsproblem nämns på ett ställe i denna verksamhetsplan i 
samband med en diskussion om mångfald. Uppsala kommun anser att det krävs ett långsiktigt 
engagerat och samordnat arbete för att bryta barriärerna som hindrar ett aktivt arbets- och 
samhällsdeltagande,212 men vilka åtgärder eller strategier som ska göra detta möjligt är däremot 
svårt att uttyda.  

I verksamhetsplanen för åren 2014-2017 nämner Uppsala kommun att det sociala 
perspektivet på hållbarhet har fått en allt tydligare roll i dagens samhällsplanering.  En allt 
större befolkning kräver större variation av utbud i staden och att det är genom en god 
stadsplanering som olika områden kan uppfattas som trygga och välkomnande. För att 
motverka utanförskap och öka delaktighet i staden samverkar alla nämner och bolag, som i sig 
gynnas av stadens mångfald menar man.213 Men ytterligare diskussioner om helhetssyn på 
stadsplanering eller olika sociala eller fysiska åtgärder tas inte upp i denna verksamhetsplan. 
Segregation som ett samhällsproblem förekommer inte heller, därmed kan man inte heller 
uttyda kommunens avsikter eller strategier för att motverka det. Däremot är utanförskap ett 
begrepp som kan tänkas som en ersättning för segregation, men användningen och tolkningen 
av det i denna verksamhetsplan anser inte jag stämma överens med segregation utifrån temat 
helhetssyn.  
  

                                                 
207 IVE 2007-2010. s.49 
208 Ibid. s.34 
209 Ibid. s.48 
210 IVE 2012-2015. s. 14 
211 Ibid. s. 32 
212 IVE 2012-2015. s.15 
213IVE 2014-2017 s.40 
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Integration är ett begrepp som vanligtvis kan tyckas vara motsatsen till segregation, men som 
nämndes i teoriavsnittet är integration inte motsatsen till segregation, utan innebär att 
människor inkluderas och blir en del av samhället. Integration innebär att alla människor har 
samma grundläggande rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett vem man är och var 
man bor. Svårigheten med begreppet är dock att det används brett och i många olika 
sammanhang. Emellertid har Uppsala kommun i sin verksamhetsplan för åren 2007-2010 
sammanfattat hela diskussionen kring integration och segregation på ett tydligt sätt. Följande 
citat redogör för både orsaker och verkan, men även vad kommunen gör för att ändra 
förutsättningarna: 
 

Invånarnas ekonomiska, sociala och kulturella resurser påverkar bostadsområdets stabilitet och attraktivitet. 
I områden där arbetslöshet, bristande integration och människor med svag ekonomisk och social ställning 
koncentreras, ökar risken för anonymitet och den sociala gemenskapen försvagas. Detta kan ytterligare 
försämra den enskilda familjens situation och bidra till ett större utanförskap. I samverkan mellan berörda 
nämnder och bostadsföretag och byggherrar arbetas på att bryta nuvarande segregerade bostadsområden 
genom att skapa förutsättningar för att varierade upplåtelseformer prioriteras över hela kommunen.214 

Tydliga diskussioner om upprustning av bostadsområden i Uppsala genom att kombinera 
fysiska och sociala åtgärder är svåra att uttyda i samtliga verksamhetsplaner. Diskussionerna 
kan komma lite här och var och kan relatera till andra diskussioner inom de andra temana. En 
diskussion om detta kan hittas i IVE 2007-2010 som menar att utsatta delar i staden skall ges 
prioritet. En stark insats mot diskriminering och en varierad bebyggelse kan ge upphov till 
möten mellan människor med olika bakgrund och olika inkomst inom sitt bostadsområde. Men 
detta kräver samtidigt att människor är aktiva på olika nivåer för att det ska ge positiva effekter 
i de gemensamma rummen i staden.215 En liknande diskussion har inte kunnat tydas i IVE 
2012-2015. För IVE perioden 2014-2017 nämner dock Uppsala kommun att det finns 
bostadsområden i Uppsala som behöver rustas upp. ”Vid sidan av nybyggnation av bostäder 
finns ett stort upprustningsbehov av flerbostadshus uppförda under de så kallade 
rekordåren”.216 Men även i denna diskussion kan inte en direkt koppling till temat helhetssyn 
tolkas. Av citatet kan man endast tolka kommunens intension utifrån fysisk åtgärder. Dock 
påpekas det på ett annat ställe i denna IVE att det sociala perspektivet får en tydligare roll i 
samhällsplaneringen. Genom att öka de boendes delaktighet och inflytande kan den befintliga 
mångfalden användas för att gynna utvecklingen.217 

6.2 Variation 
Inom temat variation ligger det två olika reaktioner som det beskrevs i teoriavsnittet. Den ena 
reaktionen har varit mot den funktionsuppdelade staden samt en strävan efter den blandade 
staden med mångfald som mål. Inom temat variation presenterar Boverket bland annat 
funktionsblandning, varierat bostadsutbud, gestaltningsmässig variation samt rivningar som ett 
sätt att förnya. Under detta tema passar även förtätning och blandat boende som strategier att 
tas upp och studeras, eftersom de är två strategier som syftar till att skapa variation och 
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blandning. Därutöver även för att utefter uppsatsens syfte utreda hur Uppsala kommun arbetar 
med dessa strategier i sitt arbete för att skapa social hållbarhet. Mångfald i form av en 
blandning av människor och funktioner är grundläggande för att ett gott liv i staden ska kunna 
uppstå, menar Jane Jacobs som tidigare nämnts.  

I verksamhetsplanen för 2007-2010 anser Uppsala kommun att ett bostadsområdes 
stabilitet och attraktivitet påverkas av invånarnas ekonomiska, sociala och kulturella resurser. 
Samt att risken för anonymitet ökar och den sociala gemenskapen försvagas i områden där  

arbetslöshet, bristande integration och människor med svag ekonomisk och social ställning 
koncentreras. För att motverka detta skriver Uppsala kommun att det finns en samverkan 
mellan berörda nämnder och bostadsföretag och byggherrar för att bryta nuvarande segregerade 
bostadsområden. Detta arbete ske genom att skapa förutsättningar för varierade 
upplåtelseformer över hela kommunen. Dessutom påpekas det att det i Uppsala finns några 
områden där det krävs ett gemensamt agerande för att skapa bättre förutsättningar för de 
boende. Ett exempel på det är Gottsunda. Detta arbete menar man ska sedan följas av 
motsvarande arbete i Gränby, Stenhagen och andra stadsdelar där behov finns.218 Som det togs 
upp inom temat helhetssyn avser Uppsala kommun att bostadsmarknaden ska erbjuda ett brett 
utbud av lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och prislägen, samt att varje stadsdel ska 
kompletteras med det utbud som saknas där.219 Endast i IVE 2012-2014 har mångfald och 
variation ett eget stycke där kommunen menar att:  

 
Med en allt större befolkning krävs en större variation av utbud och möjligheter för att skapa attraktivitet 
och trygghet. Den mångfald som finns tas tillvara och utvecklas. Detta gäller såväl kultur-, natur-, fritids-, 
idrotts- som entreprenörsvärden i samhällsutbyggnaden.220 

 
Att kommunen äger mark har sina fördelar enligt samma IVE. Det ökar möjligheterna till 
variation i bebyggelse och verksamheter samt att större krav kan ställas på områden som 
bebyggs, både i expansionsområden och i den befintliga bebyggelsen. Samtidigt påpekas det i 
denna diskussion att ett varierat utbud av lägenheter och olika upplåtelseformer som anpassas 
till olika målgrupper blir allt viktigare.221  Uppsala kommun menar att mångfald i samband 
med stadsplanering och utveckling efterfrågas och värdesätts allt mer. Uppsala kommun tar 
ställning till och förklarar i följande citat hur man avser arbeta för bland annat mångfald och 
variation.  
 

Idag efterfrågas integrerad mångfald, variation och olikhet i stadsrummet. Områden med blandade 
funktioner och stadsliv värdesätts alltmer. För att bibehålla en fortsatt tillväxt måste Uppsala erbjuda 
attraktiva boendemiljöer med service, höja kvaliteten på parker och rekreationsområden i varje stadsdel…” 
… Inriktningen i staden är att binda samman stadsdelar, förbättra konkurrenskraft och framkomlighet för 
kollektivtrafiken, skapa attraktiva gaturum i stadskärnan samt förbättra cykelvägnätet. … En tätt bebyggd 
stad är på många sätt hållbarare än en utspridd. Det gäller till exempel kollektivtrafik, avlopp och 
avfallshantering. En särskild handlingsplan för stadskärnan och ett åtgärdsprogram mot luften förväntas 
förändra trafikmiljön och vistelsekvaliteterna i stadskärnan de närmaste fem åren. För att den täta staden 
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ska bli hälsosam och attraktiv är det viktigt att se över trafiken i centrum. För att detta inte ska påverka 
tillgängligheten krävs en kraftig satsning på kollektivtrafiken.222 

 
Förtätning och blandat boende är strategier som kan användas för att skapa variation och 
mångfald i en stad. Förtätning diskuteras i verksamhetsplan 2012-2015 utifrån den 
miljömässiga synen på planering och grönytors positiva inverkan på människors hälsa. Andra 
sociala eller ekonomiska faktorer diskuteras inte. Vad gäller blandat boende förekommer det i 
samband med diskussioner om exempelvis blandad bebyggelse. Här anser kommunen att 
förstärkt arbete mot diskriminering och en mer blandad bebyggelse är viktigt för att uppnå 
social hållbarhet, som i sin tur kan leda till att människor ur olika inkomstgrupper kan bo och 
mötas i samma område. Dessutom måste arbetet bygga på delaktighet och inflytande för 
stadsdelarnas invånare skriver man.223  

I verksamhetsplanen för åren 2012-2015 anser Uppsala kommun att en tätt bebyggd stad är 
på många sätt hållbarare när det gäller exempelvis kollektivtrafik, avlopp och 
avfallshantering.224 Dessutom tas förtätning upp som ett inriktningsmål för perioden i samband 
med Uppsalas kollektivtrafik som ska fördubblas till år 2020, som man anser är möjligt endast 
genom en förtätning av staden.225 

IVE 2007-2010 tar upp begreppet förtätning på ett ställe, som beskrivs enligt följande: 
 

Kommunen ska vidare tillgodose behovet av parker, odlingslotter, idrottsplatser och friluftsområden. 
Kopplingen mellan folkhälsa och tillgång på bostadsnära grönområden är vetenskapligt belagd. Vid 
förtätning och nyexploatering ska därför parallellt med bebyggelsetillskotten garanteras tillkomst av 
närbelägna grönytor med hög kvalitet.226 

 
IVE 2014-2017, som är ett förslag i dagsläget, anser Uppsala kommun att förtätning är det mest 
hållbara sättet ur ett miljöperspektiv och av den anledningen kommer att fortsätta förtätningen 
av centrala staden, en strategi som kommer att fortsätta även framöver.227 Dessutom menar 
Uppsala kommun att blandade funktioner värdesätts allt mer idag och att förutsättningarna för 
bostadsproduktioner har ökat tack vare olika avtal:  
 

Kommunen har förbundit sig att tillsammans med länets övriga kommuner se till så att bostadsbyggandet 
tar kraftig fart. Genom tecknande av intentionsavtal med en rad olika aktörer har förutsättningarna för en 
ökande bostadsproduktion blivit än bättre.228  

 
Som påpekades tidigare i texten, menar Uppsala kommun att man har övertag i flera avseenden 
genom att äga mark och därmed kunna påverka olika projekt i staden. 

Gestaltningsmässig variation eller rivningar som ett sätt att förnya stadsdelar diskuteras 
inte i de undersökta verksamhetsplanerna.  
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6.3 Samband 
Temat samband innebär som det beskrevs i teoriavsnittet att i praktiken länka och binda 
samman olika delar av staden, exempelvis stadens perifera stadsdelar med de centrala delarna. 
Att utveckla och skapa målpunkter i stadsdelarna är ett annat sätt enligt Boverket för att tvinga 
folk att mötas, som i sin tur anses leda till bättre integration i staden som helhet. 
I verksamhetsplanen för 2007-2010 finns det inte någon diskussion som ger uttryck åt Uppsala 
kommuns arbete för att skapa samband i staden utifrån detta tema. Men i en diskussion om en 
hållbar stadsutveckling i IVE 2012-2015 framhåller Uppsala kommun att inriktningen i staden 
är att binda samman stadsdelarna. Kollektivtrafiken anses vara en viktig aspekt för att detta ska 
kunna ske maner man dessutom. Några andra exempel på hur detta kan skapas är att höja 
kvaliteten på parker och rekreationsområden i varje stadsdel, förbättra konkurrenskraft och 
framkomlighet för kollektivtrafiken, skapa attraktiva gaturum i stadskärnan samt att förbättra 
cykelvägnätet. För att allt detta ska kunna vara möjligt att genomföra anser Uppsala kommun 
att staden behöver vara tätt bebyggd, som också är hållbarare enligt kommunen.229 På liknande 
sätt uttrycker sig Uppsala kommun i IVE 2014-2017 att: 

 
Variation mellan stadens olika områden lockar till ökat utbyte mellan skilda stadsdelar. Nya stads- och 
kollektivtrafikstråk gör rörelse mellan områden naturligare och genom sammanläkning med bebyggelse, 
platsbildningar och parker kan barriäreffekter överbryggas. Inom ramen för planering av stråken utvecklas 
de offentliga rummen som mötesplatser med hög standard vad gäller arkitektonisk kvalitet, konstnärlig 
utsmyckning och grönska.230 

6.4 Identitet 
Temat identitet går enligt Boverket ut på att skapa förutsättningar för en positiv identifiering 
med sitt bostadsområde samt ge det en tydligare och mer positiv identitet utåt. Dessutom ska 
arbetet gå ut på att lyfta fram vikten av att stärka den kollektiva känslan i socioekonomiskt 
svaga bostadsområden men även förstärka områdets status i andras ögon. 

När det gäller Uppsala kommuns arbete för att skapa förutsättningar för en positiv 
identifiering för stadens olika stadsdelar är svåra att uttyda i samtliga IVE. Däremot nämns 
identitet i diskussioner om staden som helhet eller i exempelvis IVE 2007-2010 nämner 
Uppsala kommun att:  

 
Identifikation med sin hembygd framstår som viktigt, vare sig den utgörs av en stadsdel, en mindre ort eller 
en levande landsbygd. Den som känner delaktighet i sitt lokalsamhälle är också mer benägen att vårda och 
ta ansvar för det gemensamma. 231  

 
Dessutom nämns det i samma IVE att kulturlivet, internationellt utbyte samt närsamhällets 
mångfald berikar stadens identitet, samt att stadens olika kulturcentra har en nyckelfunktion när 
det gäller att motverka segregation och kunskapsklyftor.232  

Likaså i IVE 2012-2015 nämns det att Uppsala är en mångkulturell kommun och att den 
mångkulturella föreningsverksamheten berikar stadens identitet.233 Återigen nämns identitet i 

                                                 
229 IVE 2012-2015. s.14-15 
230 IVE 2014-2017 s. 39 
231IVE 2007-2010 s. 19 
232 Ibid. s. 40 
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IVE 2014-2017 i samband med kultur och fritid och att dessa leder till att ge invånarna nya 
upplevelser som bidrar till trivsel, identitet och trygghet.234 Sammantaget kan det konstateras 
att samtliga verksamhetsplaner som analyserats inte bearbetar Boverkets tema om identitet 
utefter det som anses leda till en social hållbar stadsutveckling. Däremot tas begreppet upp i 
samband med kulturlivet i staden som tillsammans med stadens mångfald ger en positiv 
identifiering med staden som helhet.  

6.5 Inflytande och samverkan 
Temat inflytande och samverkan handlar bland annat om att i samband med områdesförnyelse 
utgå från invånarna. Enligt detta tema så vet oftast de som bor i området vad som är bäst för sitt 
område. Dessutom ska de boenden känna att det är på riktigt och inte endast en ritual. Arbetet 
kräver öppenhet och tydlighet. På så sätt kan det leda till lägre omflyttningar, mindre 
skadegörelse, färre vakanser och mindre hyresbortfall. 

Som det påpekades tidigare under temat identitet är det svårt att hitta direkta diskussioner i 
samtliga IVE, som hanterar de frågor som tas upp inom temat inflytande och samverkan. 
Inflytande och samverkan diskuteras inte på stadsdelsnivåer i de analyserade 
verksamhetsplanerna. De tas upp i samband med exempelvis kommunens arbete med ideella 
organisationer och föreningar.  
Uppsala kommun anser att arbetet med dessa måste fortsätta då välfärdsystemens framtid 
bottnar på medborgarnas engagemang och vilja att upprätthålla systemet: 

 
Arbetet med fördjupad samverkan med ideella organisationer och föreningar och förbättrade förutsättningar 
för samverkan dem emellan måste fortsätta. Välfärdssystemens framtid bottnar i väsentlig grad på 
medborgarnas engagemang och vilja att upprätthålla systemet – inte bara via skatt – utan också som 
brukare och medborgare. Detta kräver öppenhet och delaktighet i politiken, t ex genom 
medborgardialoger…235  
 

Uppsala kommun förklarar människors delaktighet och inflytande på liknande sätt, inom ramen 
för sin verksamhetsövergripande styrning: 
 

Med delaktighet och inflytande avses människors möjlighet att påverka sin egen situation och 
beslutsprocesser. Inflytande har en stark koppling till begreppet ansvar. Att ha synpunkter och vara delaktig 
är att ta ansvar för sig själv och/eller andra i olika sammanhang.236  

 
Därutöver anser Uppsala kommun att hållbar utveckling är allas ansvar men särskilt chefer och 
medarbetares då de kan påverka kommunens styrning och har ansvar för att åstadkomma 
förändringar.237 Även i verksamhetsplanen för 2012-2015 skriver Uppsala kommun att de 
boendes delaktighet och inflytande och den befintliga mångfalden för att gynna utveckling så 
väl i stadens olika områden som i de mindre tätorterna staden, samt att det sociala perspektivet 
får en tydligare roll i samhällsplaneringen.238  

                                                                                                                                                           
233 IVE 2012-2015 s. 44 
234 Ibid. 
235 IVE 2007-2010. s. 19 
236 Ibid. s. 21 
237 Ibid. s. 20 
238 IVE 2012-2015. s. 31 
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I verksamhetsplanen för 2014-2017 har Uppsala kommun på flera ställen nämnt inflytande och 
samverkan. Det som kan relateras till denna analys är den diskussion som tas upp i kapitlet 
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m. där Uppsala kommun menar att genom medborgares 
och de verksammas delaktighet och inflytande kan den befintliga mångfalden i staden användas 
för att gynna bland annat stadsdelsutveckling. Detta utan att tydligare påpeka vilken sorts 
stadsdelsutveckling som avses. 

6.6 Sammanfattande kommentarer 
I den här delen av uppsatsen har Uppsala kommuns arbete med social hållbar utveckling i tre 
olika verksamhetsplaner analyserats utifrån Boverkets olika teman. 

Det är möjligt att skapa förutsättningar för social hållbarhet i staden genom att planera för 
den, både genom fysiska och sociala åtgärder. Detta leder, om det lyckas, i sin tur till att staden 
som helhet är till för alla dess invånare utan några begränsningar. Det leder till en stad där alla 
människor oavsett etnisk och ekonomisk bakgrund kan vistas i och tillhöra. I en sådan stad kan 
man därmed säga att segregation är ytterst litet. 
När det gäller Uppsala kommuns arbete för att skapa social hållbarhet förekommer en stor 
variation mellan de analyserade verksamhetsplanerna. Variationen beror framförallt på att 
social hållbarhet inte förefaller vara en princip som planerna ska utgå ifrån. Variationen beror 
dessutom på att det inte finns en enhetlighet i de planerna som Uppsala kommun avser för fyra 
år framåt. Social hållbarhet som kan skapas utifrån de teman som Boverket tillkännager, bildar 
tillsammans en stad där de olika egenskaperna eller förhållandena råder. Finns det inte en 
kontinuitet i det kan det vara svårt att planera för en hållbar utveckling. 

Diskussioner om segregation, som det tydligt tas upp i IVE 2007-2010, saknas exempelvis 
helt i de två andra verksamhetsplanerna. Att Uppsala kommun inte visar en kontinuitet i sitt 
arbete mot segregation kan leda till att helhetsbilden av staden skadas, även om de andra 
aspekterna beaktas i planeringen. Att bryta segregation kräver mycket tydliga mål som spänner 
sig över en lång tid och med många olika aktörer inblandade. Uppsala kommun bör vara 
mycket tydligare i sina verksamhetsplaner även vad gäller de andra temana. Att inte ta upp och 
tydligt ge i uppdrag det som gäller för att skapa social hållbarhet till olika bolag och nämnder 
kan annars tolkas som att kommunen inte tar hänsyn till det eller att exempelvis segregation 
inte existerar.         

För att konkretisera hur Uppsala kommun arbetar med och planerar för social hållbarhet i 
staden samt för att lägga grunden till fallstudien i nästa kapitel presenteras här tre viktiga 
aspekter som även sammanfattar det här kapitlet. 

 
• Fysiska åtgärder för att skapa social hållbarhet 
• Sociala åtgärder för att skapa social hållbarhet 
• Reflektioner och jämförelser 

 
De fem olika teman som Boverket anser kan skapa social hållbarhet i en stad utifrån den 
aktuella forskningen och konskapsläget har analyserats utifrån Uppsala kommuns 
verkasamhetsplaner (IVE). Dessa teman kan där med delas upp i fysiska och sociala åtgärder 
som en kommun kan använda sig av i skapandet av social hållbarhet.  

De fysiska åtgärderna kan utgöras av temana variation och samband, som innebär att 
kommunen behöver ta till fysiska åtgärder för att göra staden socialt hållbar. Under fysiska 
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åtgärder kan även förtätning och blandat boende som strategier analyseras. Dessa två strategier 
som tidigare redogjorts för, har haft trots många oenigheter bland forskare och politiker, i syfte 
att göra staden hållbar i en fysisk bemärkelse, men även en social bemärkelse då dessa i sig 
anses leda till mindre segregation. 

De sociala åtgärderna kan förklaras genom teman som identitet, inflytande och samverkan. 
Dessa är åtgärder som enligt Boverket kan skapa social hållbarhet i staden om kommunen 
arbetar för det i sin övergripande planering, men även i stadsdelsutvecklingsarbeten. Att utgå 
från stadens invånare eller de boende i en stadsdel kan kommunens arbete stötta på färre hinder.  

I sista kapitlet, som behandlar reflektioner och jämförelser, diskuteras Uppsala kommuns 
övergripande arbete med social hållbarhet utifrån temat helhetssyn. Men även de två olika 
stadsdelarnas förutsättningar som i viss mån är liknande. Befolkningsmässigt är de ungefär lika 
stora, förutom att befolkningen med invandarbakgrund i Gottsunda är mycket större jämfört 
med Sala backe samt att antalet bostäder i Sala backe är ungefär 2000 fler i jämförelse med 
Gottsunda. 
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7. UPPSALA KOMMUNS HÅLLBARBARHETSARBETE 

Hållbar utveckling har ingen tydlig definition, utan anses ha blivit en värderingsfråga som är 
öppen för tolkning och användning. Lika så är fallet med social hållbarhet, men som Olsson 
menar betyder det inte att det i sig saknar värde. Tvärtom innebär det att miljöer, stadsdelar och 
städer fungerar tillfredställande, att livet är gott för de människor som lever där.239    

7.1 Fysiska åtgärder 
Som det har redogjorts för tidigare i uppsatsen kan Uppsala kommun använda sig av fysiska 
åtgärder i sitt arbete med social hållbarhet. Variation och samband tillsammans med förtätning 
och blandat boende är strategier som kan, om det lyckas, leda till social hållbarhet.   

I Översiktsplan 2010 beskriver Uppsala kommun tydligt viljan att utveckla staden genom 
förtätning av bebyggelsen, med förhoppningen att staden ska få en innerstadskaraktär. Detta 
kan skapas genom bättre kommunikation, fler parker och gröna kilar som binder samman 
stadens skilda delar. Genom att öka kontaktytorna mellan stadens skilda delar och minskade 
barriärer och oklara zoner har kommunen som förhoppning att främja integration och trygghet i 
staden.240 Kommunen strävar dessutom efter blandade upplåtelseformer, som ska leda till en 
blandning på kvartersnivå, samt att de stadsdelar som till största delen består av bostäder ska 
ges förutsättningar att bli blandade genom exempelvis skapandet av nya arbetsplatser eller 
besöksfunktioner. Detta anser man därmed leda till att minska arbetslöshet och utanförskap.241  

 
Östra Sala backe 
Projektet Östra Sala backe som det presenterades i kapitel 2.4, är ett stort projekt som kommer 
att ta mellan tio till femton år att genomföra och tillföra cirka 2500 bostäder till området. De 
övergripande målen för stadsdelen är att den ska bli en attraktiv och innovativ stadsmiljö, i 
ekologiska, ekonomiska och sociala termer.242 ”En hög ambition kring hållbarhet och 
klimatsmarta lösningar präglar Östra Sala backe och dess utbyggnad och blir en uttalad 
profil”.243 Dessutom ska projektet bidra till klimatneutralitet i Uppsala och motverka 
växthuseffekten och är tänkt att bli Uppsalas mest klimatanpassade område, och är ett 
pilotprojekt inom hållbart byggande.244  

Programområdet omfattar ett femtontal detaljplaner, där den huvudsakliga 
markanvändningen är bostäder, parker och gator. Inom Årsta centrum blir det mest 
centrumverksamhet, kontor, vård och skola. Bebyggelsens bottenvåningar ska framförallt 
rymma verksamhetslokaler.245 Enligt planprogrammet är alltså målsättningen blandade boende 
och upplåtelseformer,246 som också gynnar mångfalden genom att låta olika verksamheter 
inrymma bottenvåningarna. ”I Östra Sala backe blandas bostäder, handel, service, kontor och 

                                                 
239 Olsson, Sören (2012). Social hållbarhet i ett planeringsperspektiv. s.3 
240 Uppsala kommun. Översiktsplan 2010. s.25 
241 Ibid. 
242 Östra Sala backe. Sammanfattning av planprogram. s.4 
243 Ibid. s.14 
244 Uppsala kommun. Miljö och teknik.  http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--
planering/Utvecklingsomraden/Planerade-verksamhetsomraden/Ostra-Sala-backe/Bebyggelsestruktur-och-
gestaltning/Miljo-och-teknik/  
245Östra Sala backe – Planprogram. s.11 & 16 
246 Ibid. s.16 
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verksamheter i en intressant och varierad struktur”.247 Dessutom är ökad energieffektivitet, 
omhändertagande av dagvatten som en lokal resurs, hållbara transporter, hälsosamma 
byggnader och god inomhusmiljö några andra exempel på viktiga frågor för projektet. En 
utmaning för kommunen är att överkomma de barriärer som delar staden. Åtgärder för att 
överkomma dessa är enligt kommunen planerade grönytor i staden. Dessa anses komma att 
bidra med en positiv utveckling samt vara ett viktigt inslag i den tätare stadsstrukturen.248  

Förtätning är ett uttalat mål inom Östra Sala backe projektet och helt i enlighet med 
översiktsplanen för Uppsala kommun. Uppsala kommun gör klart att projektets främsta syfte är 
att länka samman stadsdelen med resten av staden i syfte att skapa sammanhållning och 
integration, men även läka staden som man beskriver det. I intervjun med den ansvariga 
projektledaren framkommer det att förtätning är ett aktuellt ämne i dagens planering och har 
varit under hela 2000-talet. Detta ur flera aspekter enligt den intervjuade: ”Genom att bygga 
tätare och mer sammanhållet kan man skapa förutsättningar för ett mer aktivt stadsliv, en mer 
klimatneutral stad, bättre underlag för kollektivtrafik och service, bättre tillväxt och ekonomi 
m.m.”249  

Inom projektet Östra Sala backe vill man att den traditionella rutnätsstaden med tydliga 
allmänna gator och privata kvarter ska vara förebild för projektet. Därutöver anser man att 
variation kan uppnås genom varierande material och former, skiftande kvartersformer med 
inslag av grönska. Bebyggelsen kommer att utgå från principen högt – lågt – tätt. Det finns 
stadsbyggnadsmässiga motiv att pröva högre bebyggelse i området då den befintliga 
byggnadshöjden är 4-5 våningar i dagsläget. De högsta ska placeras nära Gränby och Årsta 
centrum och i mötet med befintlig bebyggelse föreslås höjderna att trappas ner.250 
Planprogrammet för Östra Sala back beskriver därmed på ett tydligt sätt hur man ska få till 
blandade upplåtelseformer, men även blandade funktioner som är ett återkommande begrepp 
inom planprogrammet.  

För ytterligare information om blandat boende som en integrerad del av Östra Sala backe 
projektet togs frågan upp i intervjun med den ansvariga projektledaren, som menar att blandat 
boende är ett aktuellt ämne i dagens planering men är även ett uttalat mål för detta projekt. 
Enligt den intervjuade arbetar många kommuner idag aktivt med att försöka skapa blandning 
både vad gäller blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar, hustyper och mellan 
bostäder och andra funktioner. Dessutom påpekar den intervjuade att kommunen kan genom 
sitt eget markinnehav ställa olika krav på olika aktörer för att få vara med och utveckla ett 
område. Men nämner samtidigt att kommunen inte kan, genom planbestämmelser i 
detaljplaner, styra frågan avseende upplåtelseform eller lägenhetsstorlekar. Det finns dock olika 
verktyg som kan underlätta arbetet med att skapa blandat boende. Enligt den intervjuade finns 
det numera ett planverktyg, 3D – fastighetsindelning, för att åstadkomma en större grad av 
blandning. Planverktyget kan reglera hustyper som är önskvärda liksom att krav kan ställas på 
att bottenvåningarna eller att delar av den ska innehålla centrumfunktioner. Sammantaget 
menar den intervjuade att kommunen har till förfogande andra verktyg för att skapa blandat 

                                                 
247Ibid. s.7 
248 Östra Sala backe. Sammanfattning av planprogram. s.8 
249 Intervju: Projektledare, Östra Sala backe. 2013-05-21 
250Östra Sala backe – Planprogram. s.7 & 20 
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boende, vilka är kommunalt markinnehav, planverktyg, dialog och samverkan, forskning och 
analys m.m.251 

Mångfald är ett begrepp som används i stor utsträckning i dokumenten om Östra Sala 
backe. Som tidigare genomgång och analys har visat är begreppet mångskiftande och används 
överflödigt numera i olika dokument. För att få en klarhet i hur den intervjuade anser vara 
skillnaden mellan mångfald och blandat boende svarar även den intervjuade projektledaren att 
mångfald relateras till flera faktorer än bara boende dvs. grad av blandade funktioner där 
människor i olika vardagssituationer möts. Enligt det som förespråkas av exempelvis Jane 
Jacobs kan man säga att projektet Östra Sala backe är bra exempel på mångfaldsskapande. 
Projektet uppfuller i stor grad enligt planerna de fyra förutsättningar som Jacobs anser leda till 
mångfald i en stadsdel och därmed påverka hela staden positivt. 

Visionerna för denna stadsdelsutveckling är nästan identiska med visionen för hela staden 
som presenteras i Översiktsplan 2010 utifrån fysiska åtgärder för att skapa social hållbarhet. 
Detta är viktigt då det visar på att kommunens tänkta planer efterlevs och är integrerade i de 
verkliga projekten.  

 
Gottsunda 
Gottsunda är Uppsalas tredje största stadsdel där bostadsbeståndet till största del består av 
hyresrätter som ägs av Uppsalahem.252 Uppsala kommun beskriver i sin årsberättelse för 2010 
Gottsunda som en av de vackraste stadsdelarna i Uppsala. Men uppger samtidigt att den 
periodvis har haft dåligt rykte, men att kommunen har fortsatt att utveckla stadsdelen 
tillsammans med medborgare, föreningar och andra organisationer.253 Som det tidigare 
påpekats började stadsdelen byggas i huvudsak under 70- och 80-talet och är ett av de så 
kallade miljonprogramsområdena som byggdes i flera svenska städer framför allt mellan åren 
1964-1975 för att tackla den tidens bostadsbrist i Sverige.254  

Stadsdelscentrum brukar benämnas som viktiga för en stadsdels utveckling och är viktiga 
mötesplatser för många människor. Detta innebär samtidigt att centrumen måste vara trygga 
och attraktiva eftersom nedgångna och slitna fysiska rum anses dra till sig oönskade aktiviteter. 
Gottsunda centrum anses var en viktig och central plats i stadsdelen som byggdes i två etapper, 
handelsdelen invigdes 1974 och ett år senare invigdes kultur- fritids och omsorgsdelen.255 
Nästan all service, både kommersiell och offentlig i Gottsunda är samlad under samma 
anläggning. I dagsläget pågår ett stort projekt för att förnya centrumet som startade oktober 
2009 och beräknas vara klart till våren 2014.256 I sin strategiska stadsdelsplan för delar av 
Gottsunda och Valsätra 2009-2010 anger Uppsala kommun att Gottsunda centrum har ett 
centralt läge med ett brett utbud och utgör en naturlig samlingspunkt för boenden i området. 
Förutom detta anser kommunen att ett utbyggt centrum leder till att utveckla områdets 

                                                 
251 Intervju: Projektledare, Östra Sala backe. 2013-05-21 
252 Uppsala kommun. Bo i Gottsunda eller Valsätra. 

http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden/Planerade-
bostadsomraden/Stadsdelscentrum/Gottsunda-och-Valsatra/Bo-i-Gottsunda-eller-Valsatra/ 

253 Kommunledningskontoret, Uppsala kommun 2010. En årsberättelse om den växande kommunen. s.36 
254<miljonprogrammet> http://www.ne.se/lang/miljonprogrammet, Nationalencyklopedin, hämtad (2012-05-26). 
255 Uppsala kommun. Om Gottsunda och Valsätra. 

http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden/Planerade-
bostadsomraden/Stadsdelscentrum/Gottsunda-och-Valsatra/Om-Gottsunda-och-Valsatra/ 

256 Gottsunda centrum. Förnyelsen – en bra bit på väg! http://www.gottsundacentrum.se/om-gottsunda-
centrum/fornyelsen/ 
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bostadsbestånd med en stärkt ställning på den lokala bostadsmarknaden och därtill även 
”attrahera besökare från ett större upptagningsområde tack vare goda trafikförbindelser och en 
tät kollektivtrafikplanering”.257  

Kommunikationsvägarna mellan Gottsunda och stadskärnan är relativt goda, och håller på 
att förbättras då en väg mellan Gottsunda och Ultuna planeras inom de närmaste åren och 
kommer att göra stadsdelen mer tillgänglig enligt Uppsala kommun.258 Vikten av bättre 
kommunikationsvägar framhålls även i Översiktsplan 2010, och som det påpekades tidigare 
kan man på så sätt binda ihop stadens olika delar för att skapa integration och samband. 

Dessutom framhölls det att Uppsala kommun har som stadsutvecklingsvision att förtäta 
staden. För Gottsundas del är det viktigt att binda ihop stadsdelen med stadskärnan då 
stadsdelen ligger långt ifrån och har en tydlig karaktär av en förort, i både fysisk och social 
bemärkelse. I ett fysiskt hänseende handlar det om att stadsdelen och en stor del av dess 
befolkning lever sitt eget liv och har inga större behov att söka sig till stadens andra stadselar då 
de viktigaste faciliteterna finns inom räckhåll. I en social bemärkelse kan det handla om att 
stadsdelen har en stor andel av sin befolkning med invandrarbakgrund, som i många 
hänseenden visar på en stark segregation i staden.    

I den upprättade strategiska stadsdelsplanen för Gottsunda och Valsätra 2009-2010 skriver 
Uppsala kommun att det geografiskt avgränsade området som omfattar delar av Valsätra och 
Gottsunda utgörs till 92 procent av flerbostadshus och resterande av småhus.  

 
Majoriteten av bostäderna är hyresrätter. Variationen av upplåtelseformer, bostadsstorlekar och 
bostadstyper är begränsad och kan i vissa fall utgöra ett hinder för de boende som vill gå vidare i sin 
bostadskarriär utan att flytta till en annan plats”.259  

 
Dessutom anser man i detta dokument att stadsdelarna inte alltid upplevs som trygga då de ofta 
går igenom skogspartier och tunnlar samt för att de inte gått i direkt anslutning till 
bostadshusen. Stora barriärer utgörs av skogspartier och stora vägar som gör att stadsdelarna 
kan upplevas som enklaver som hindrar upplevelsen av en sammanhängande stadsdel menar 
man. I det geografiskt avgränsade området hade 59 procent av invånarna utländsk bakgrund år 
2008, jämfört med stadens 20 procent.260 Dessa siffror visar tydligt att Uppsala är en 
segregerad stad, eftersom detta inte visar någon integration mellan människor med utländskt 
bakgrund och resten av befolkningen i Uppsala. Detta gäller även de höga siffrorna vad gäller 
upplåtelseformerna i området. Enligt Hyresgästföreningen avviker Uppsala från de flesta andra 
kommuner i landet med en stor andel bostadsrätter. Endast var tredje bostad i kommunen är 
hyresrätt261, men dessa bostadsrätter saknas nästan helt i det tidigare nämnda området, där 
hyresrätter utgör cirka 92 procent av bostadsbeståndet där.  

                                                 
257 Upprättad strategisk stadsdelsplan för delar av Gottsunda och Valsätra 2009-2010 i enlighet med 
överenskommelsen i lokalt utvecklingsavtal 2008-2010. s.9 
258 Mötesplats Gottsunda. Det byggs i Gottsunda. http://motesplatsgottsunda.se/2012/02/det-byggs-i-
gottsunda/ (2013-05-10) 
259 Upprättad strategisk stadsdelsplan för delar av Gottsunda och Valsätra 2009-2010 i enlighet med 

överenskommelsen i lokalt utvecklingsavtal 2008-2010. s.4 
260 Ibid. s. 5 
261 Hyresgästföreningen. Hur vi bor.  http://hurvibor.se/lanssidor/uppsala-lan/bostader/upplatelseformer/ 
(2013-05-10) 
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Som det tidigare nämndes strävar Uppsala kommunen efter blandade upplåtelseformer, som ska 
leda till en blandning på kvartersnivå, samt att de stadsdelar som till största delen består av 
bostäder ska ges förutsättningar att bli blandade både med nya bostäder och funktioner. När det 
gäller stadsdelen Gottsunda har kommun gett i uppdrag till Uppsalahem, som är ett kommunägt 
bolag, att bygga bostäder i området för att skapa blandning.  

Projektet Stenhammarsparken som består av 20 radhus som säljas som äganderätter, har 
haft i syfte att göra Gottsunda mer blandat och är ett sätt enligt Uppsala kommun och 
Uppsalahem att skapa social hållbarhet i stadsdelen. Även centrumanläggningen som ännu är 
under utveckling är ett sätt att skapa blandning och variation i stadsdelen. Därmed kan det 
konstateras att kommunen har i syfte att utveckla stadsdelen, då det är ett utpekat område för 
utveckling i översiktsplanen. Stenhammarsparken är dock ett litet projekt i den linjen. Det kan 
vara ett effektivt sätt att främja integrationen i stadsdelen, att genom förtätning göra stadsdelen 
mer blandad, men i dagsläget är det svårt att påvisa några effekter av projektet. Som det har 
diskuterats tidigare i uppsatsen, om hur blandat boende har fungerat i praktiken och som 
forskningen har visat kan det ta tid innan man ser några effekter, och det kan inte alltid vara 
positiva effekter som vissa forskare menar.  

Vad gäller att skapa samband, att länka samman stadens olika delar syns även det i 
planerna för Gottsunda. Uppsala kommun, trots att det inte beskrivs så genomgående, påpekar 
att länka stadsdelen med resten av staden är ett mål. Gottsundaallé är en gata som kommer att 
byggas de närmaste åren och kommer att förbinda Gottsunda Centrum med Dag 
Hammarsköldsväg vid Ultuna. Detta för att Gottsunda Centrum ska verka som ett 
stadsdelscentrum även för Ultuna och Ulleråker. 

I intervjun med en fastighetsförvaltare i Gottsunda som är anställd av Uppsalahem sedan en 
längre tid tillbaka, påpekar den intervjuade att det är ett bra initiativ av Uppsalahem att bygga 
nya bostäder i Gottsunda, men menar samtidigt att det här projektet är väldigt litet för att det 
ska ha en tydlig effekt, men vi är på god väg säger fastighetsförvaltaren i intervjun. Vidare 
säger han under intervjun att Uppsalahem bygger blandat i hela staden och det kan 
förhoppningsvis leda till mindre segregation, men det kommer att ta tid anser han. Dessutom 
menar han att Uppsalahem inte ensam kan göra stora förändringar. Det är ett stort område med 
många invånare och därför behöver fler bli involverad i arbetet säger fastighetsförvaltaren 
under intervjun. 

7.2 Sociala åtgärder  
Sociala åtgärder för att skapa social hållbarhet i en stad kan bestå av identitetskapande arbeten, 
inflytande och samverkan med boenden och invånarna i helhet eller med andra parter för att 
lyckas åstadkomma förändringar. Dessa åtgärder kan skapa social hållbarhet om kommunen 
arbetar för det i sin övergripande planering, men även i stadsdelsutvecklingsarbeten enligt 
Boverket. Tillsammans med de fysiska åtgärderna kan sociala åtgärder skapa en stad som i 
fullständig mening är till för alla dess invånare, utan åtskillnad. 

Identitetsskapande nämns i Uppsala kommuns Översiktsplan 2010 framförallt i samband 
med stadens karaktär och dess historiska arv. Uppsala kommunen anser att Uppsalaåsen och 
Fyrisån ger staden dess identitet och är viktiga kännemärken för den. Stadskärnan är ett annat 
exempel som kommunen anser ger staden identitet och har en överordnad roll för 



 58 

kommunen.262 När det gäller kommunens arbete för att skapa förutsättningar för en positiv 
identifiering med sitt bostadsområde och ge det en tydligare och mer positiv identitet utåt är 
dock svårt att uttyda i översiktsplanen, likaså i de verksamhetsplaner som analyserades i det 
tidigare kapitlet. Det som tas upp och som kan tolkas som en sådan intention kan vara när 
Uppsala kommun skriver i översiktsplanen att ”Det offentliga rummets möte med 
bostadsentréer och bostadsgårdar bör präglas av en skala och omsorg om detaljer som ger 
platsen identitet och de boende en känsla av tillhörighet”.263 Mer ingående nämns det inte i 
översiktsplanen. Det samma gäller temat inflytande och samverkan. I Översiktsplan 2010 
diskuterar Uppsala kommun inte mycket som kan tolkas som kommunens specifika arbete för 
att skapa social hållbarhet. I följande citat kan man relativt diffust se hur den övergripande 
målsättningen som tas upp i kapitlet Genomförande och uppföljning i Översiktsplan 2010 
uttrycker detta: 

 
Att frigöra utrymme för stadens och tätorternas utveckling i utpekade utvecklingsområden och andra goda 
lägen är en central uppgift. Förutom att finna de rent fysiska utvecklingsmöjligheterna - som främst sker 
genom detaljplaneläggning - handlar det om markåtkomst, vilket beror på markägarens intresse för 
förändring. Den fortsatta inriktningen att bygga staden inåt genom bl. a omvandling/ förändring i befintliga 
bebyggelsemiljöer innebär ofta att ett genomförande kräver medverkan från flera olika markägare för att 
önskade förändringar ska komma till stånd. Kommunen behöver därför ägna än mer kraft åt information 
och samverkan med små och stora markägare för att skapa intresse för förändringar och kunskap om 
ekonomiskt utbyte.264 

 
Östra Sala backe 
När det gäller skapandet av social hållbarhet är det lätta att fokus läggs på de fysiska 
åtgärderna, något som forskningen kritiserat. För Östra Sala backe projektet förklarar Uppsala 
kommun mycket tydligt vad man anser om social hållbarhet inom just detta projekt. Denna 
tydlighet är värdefullt för att alla inblandade ska känna till och använda sig av i utvecklingen av 
området.  
 

Social hållbarhet innebär att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 
mänskliga behov uppfylls. Människor ges lika möjligheter att delta och känner sig trygga. De ges också lika 
stor möjlighet att påverka sin livssituation. Social hållbarhet handlar alltså om att på lång sikt bygga ett 
samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum.265 
 

I samband med detta fastställer man att Östra Sala backe ska passa alla. Det ska vara en 
attraktiv stadsmiljö för alla människor oavsett bakgrund. Social hållbarhet menar man skapas 
genom av en varierad arkitektur, blandning av verksamheter, olika människor, olika 
fastighetsägare, en blandning av olika upplåtelseformer samt utbyggnad över lång tid.266 Men 
svårigheten är återigen att konkret se hur de sociala delarna ska integreras i arbetet. De fysiska 

                                                 
262 Översiktsplan 2010. s. 41 
263 Ibid. s. 75 
264 Ibid. s.105  
265 Östra Sala backe. Plats för smart stadsliv. http://ostrasalabacke.uppsala.se/sv/miljo--hallbarhet/Social-

hallbarhet/ (2013-09-02) 
266 Östra Sala backe – Planprogram. s.30 
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åtgärderna är som tidigare nämnts enklare att redogöra för, medan de sociala åtgärderna måste 
man tolka i varje situation för att få en tydlig bild av. På liknande sätt svarar den ansvariga 
projektledaren för Östra Sala backe i intervjun att social hållbarhet skapas:  
 

Genom blandade boendeformer och hustyper på kvartersnivå, samt genom att blanda bostäder med service 
och arbetsplatser, kommunala funktioner, genom att skapa tillgång till god kollektivtrafik, genom att skapa 
trygga och tillgängliga offentliga platser, genom att skapa mötesplatser, genom att utveckla parkerna 
m.m.267 

 
Blandat boende och förtätning som tidigare diskuterades som fysiska åtgärder är i grund och 
botten tänkta att leda till sociala fördelar, i alla fall om man ser till de som förespråkar för 
idéerna. I intervjun med den ansvariga projektledaren för Östra Sala backe togs dessa två 
strategier upp för att få dennas synpunkter på dem. Den intervjuade anser inte att förtätning i 
sig kan motverka segregation, då det ska till mycket mer för att det ska vara möjligt. Exempel 
på det tar den intervjuade upp projektet i Östra Sala backe, där man både genom sociala och 
fysiska åtgärder försöker skapa social hållbarhet. Projektledaren anser att blandat boende har 
sociala effekter i och med att det kan skapa flexibilitet och blandat bestånd som gör att både 
barnfamiljer, ungdomar, äldre möts och samverkar kring gårdar och gemensamma utrymmen, 
offentliga rum och platser. Därmed anser den intervjuade att möjlighet för positiva sociala 
kontakter skapa som i sin tur skapar trygghet och känsla av gemenskap. Därutöver beror 
blandat boende på flera faktorer förklarar den intervjuade.  
 

Eget kommunalt markinnehav ökar möjligheterna att kunna ställa krav på blandning. Men man ska veta att 
nyproducerade hyresrätter idag är lika dyrt som nyproducerade bostadsrätter så någon direkt 
socioekonomisk blandning uppnås generellt inte. I de fall man förtätar i mellanskikt som t.ex. Östra Sala 
backe uppnås detta genom att man flätar ihop den nya och befintliga bebyggelsen. Här kommer man mötas 
på gator och lokala platser”.268  

 
Den ovan beskrivna genomgången av både Uppsala kommuns översiktsplan och den plan som 
har lagts för projektet Östra Sala backe är helt i linje med idéerna om vikten av blandad 
funktion och boende för planeringen av en socialt hållbar stad som uttryckt av bland andra Jane 
Jacobs.  

 
Gottsunda  
Social hållbarhet anses ha skapats i en stad då dess medborgare känner delaktighet, trygghet 
och inflytande. Identitet handlar enligt Boverket om att skapa förutsättningar för en positiv 
identifiering med sitt bostadsområde och ge detta en tydligare och mer positiv identitet utåt. 
Hur Uppsala kommun arbetar specifikt för detta i Gottsunda har denna studie inte kunnat 
tydligt hitta exempel på. Identitet anser jag dessutom kan skapas först efter att människor anser 
att de kan ha något inflytande i det som pågår i deras stadsdel. För att få svar på detta behövs 
andra studier inom ämnet. 

                                                 
267 Intervju: Projektledare Östra Sala backe. 2013-05-21 
268 Ibid. 
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Inflytande och samverkan som handlar om att allt som händer i en stadsdel ska utgå från de 
som bor där och genomföras i nära samverkan mellan de olika parterna är också en viktig 
pelare i skapandet av social hållbarhet. Samverkan är viktigt och tas ofta upp i exempelvis 
översiktsplanen, men inte i specifika fall för några stadsdelar. I sin årsredovisning för år 2010 
tar dock Uppsala kommun upp de viktigaste händelserna som hänt i staden och som kan vara 
lika viktig för Gottsunda är den ökade kommunikationen med medborgarna via sociala 
medier.269 Vidare beskriver kommunen i denna årsredovisning sin verksamhetsövergripande 
styrning, där delaktighet framställs som en viktig demokratifråga samt att många av den 
kommunala verksamheten har haft i syfte att öka delaktighet. Arbetet har enligt denna 
årsredovisning skett på tre olika sätt: 

Riktade insatser anses skapa delaktighet. Barn som kan riskera utanförskap i framtiden har 
varit föremål för riktade insatser i form av resursfördelning till fritidsgårder Här nämns 
Treklangen i Gottsunda som erbjudit läxcoach och familjecentrerat arbete. 

System för kontakt med medborgarna är ett annat sätt som har gjort att det är lättare nu att 
komma i kontakt med kommunen. Detta har framförallt skett genom medborgarmöten, 
trygghetsvandringar, information på Internet mm. Här anger man ett projekt i Gottsunda som 
kommunen anser har lett till mer delaktighet då man försökt genom trygghetsvandringar och 
informationsmöten involvera medborgarna. 

 Samverkan och öppenhet ger delaktighet är en annan insats som kommunen menar har lett 
till mer delaktighet.  Här menar man att de kommunala bolagen har utifrån sina uppdrag jobbat 
med delaktighet. Brukare och kunder tillfrågas ofta och resultaten redovisas i form av 
kundnöjdhet, samt att dialogen mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen har resulterat i 
att alla önskemål som Hyresrättsföreningen hade satt upp i början av året har genomförts.270 

Även i intervjun med fastighetsförvaltaren i Gottsunda kommer samverkan och delaktighet 
upp på tal. Den intervjuade menar att samverkan är viktigt för att kunna skapa förtroende och 
påpekar att det arbetet är på god väg i Gottsunda, eftersom det är fler och fler som samarbetar i 
stadsdelen. 

 
Det är Röda Korset, Kyrkan, socialen och många olika föreningar som jobbar för att göra förändringar 
dagligen. Vi försöker göra så mycket vi kan innan det behövs komma poliser. Det är viktigt med 
sammanhållning och samverkan.271  

  
Uppsala kommunen har alltså försökt att på olika sätt stärka banden mellan sig och 
medborgarna i Gottsunda de senaste åren, inte minst genom förnyelsen av Gottsunda Centrum. 
Kommunens förhoppning är att stadsdelen på så sätt ska öppnas även för andra människor från 
andra stadsdelar, som i sig skapar integration i hela staden. Man har börjat arbeta mer intensivt 
med olika föreningar, polisen och socialtjänsten för att på olika sätt bidra till en positiv 
utveckling av stadsdelen. Det som har saknats i detta avseende anser jag vara tydlig 
dokumentation och statistik på arbetet.  

I försöket att göra invånarna i Gottsunda mer involverade i arbetet med ombyggnationen av 
Gottsunda centrum har Uppsala kommun skapat en Internetsida Mötesplats Gottsunda. Det är 
en sida med information om stadsdelarna Gottsunda och Valsätra och mycket annat som händer 

                                                 
269 Årsredovisning för Uppsala kommun 2010. s. 4 
270 Ibid. s. 16 
271 Intervju: Fastighetsförvaltare Uppsalahem. 2013-05-20 
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och finns där. Där kan man lämna synpunkter och blogga. Den finns även på Facebook med 
löpande information om det som händer i stadsdelarna. I intervjun med fastighetsförvaltaren i 
Gottsunda har därför avsikten varit att även få till diskussioner som visar på sociala fördelar 
och svårigheter med projektet. 

I intervjun påpekar fastighetsförvaltaren att Uppsalahem fick uppdraget av sin ägare som är 
Uppsala kommun, att genom olika projekt försöka ändra på bostadssituationen i olika 
stadsdelar i Uppsala. Uppsala är ganska uppdelat vad gäller upplåtelseformer menar han, där 
vissa stadsdelar nästan helt saknar hyresrätter och vissa stadsdelar utgörs nästan uteslutet av 
hyresrätter som i Gottsunda. Fastighetsförvaltaren menar att de byggda husen är fina och ligger 
i ett vackert område. Det är nära till service och vatten samt att det är ett tryggt område, men 
under tiden för intervjun hade man inte lyckats sälja alla radhus enligt den intervjuade. En 
orsak till detta anses enligt honom bero på att de ligger just där de gör. Så här uttrycker sig 
fastighetsförvaltaren vidare: 

 
Det skulle ha gjort stor skillnad om husen låg några hundra meter åt sidan. Tyvärr så sitter det endast det 
negativa i folks huvud vad gäller Gottsunda. Man ser inte fördelarna, det är oftast nackdelar som syns och 
hörs. Det finns överallt vissa som förstör för alla andra och tyvärr lyckas de också få med sig några andra. 
Det är ett faktum att det bor många människor i Gottsunda som är arbetslösa eller kommer från andra 
länder, ibland från fattigdom och ibland från krig, men dessa försöker dagligen göra rätt för sig. Det är svårt 
för de utan arbete eller språk ta upp sig i samhället men det är många som försöker. 272 

7.3 Reflektioner och jämförelser  
Sammanfattningsvis går det att konstatera att Uppsala kommun, med ett flertal metoder, arbetat 
för att skapa social hållbarhet. I de två föregående delkapitlen har en uppdelning gjorts för att 
lättare kunna reda ut hur Uppsala kommun arbetar med social hållbarhet genom fysiska och 
sociala åtgärder samt för att kunna se om arbetet är en strategi i form av förtätning eller blandat 
boende.  

Fallstudien har gått ut på att studera två olika projekt i två olika stadsdelar i Uppsala. 
Förutsättningarna för stadsdelarna är till viss mån liknande, exempelvis i invånartäthet, förutom 
att befolkningen med invandarbakgrund i Gottsunda är mycket större jämfört med Sala backe. 
Antalet bostäder i Sala backe är ungefär 2000 mer i jämförelse med Gottsunda samt att 
bostadsbeståndet skiljer sig de emellan i hög grad. I vissa delar av Gottsunda uppgår hyresrätter 
till cirka 92 procent av det totala bostadsbeståndet, medan det i Sala Backe råder en bättre 
balans mellan hyres- och bostadsrätter. 

Stadsdelsutvecklingen Östra Sala backe är ett stort och viktigt steg i riktningen för att skapa 
social hållbarhet i Uppsala, om allt går enligt planerna. Det går till genom en förtätning inom 
nuvarande bebyggelse. Projektet visar dessutom på att planerna för Östra Sala backe är 
förenligt med de mål kommunen har för staden i helhet. Projektet visar i stor grad på de olika 
grundtankar som Boverket anser är viktiga för att skapa social hållbarhet. Arbetet som 
förväntas ta 10 till 15 år273 samt att det ska ske i olika etapper, med många enskilda byggherrar 
inblandade, anses av Planprogrammet Östra Sala backe, i sig vara tecken på hållbarhet.   

När det gäller det lilla projektet, Stenhammarsparken i Gottsunda kan det konstateras att 
det är ett steg i rätt riktning och överensstämmer väl med Uppsala kommuns avsikter att skapa 

                                                 
272 Intervju: Fastighetsförvaltare Uppsalahem. 2013-05-20 
273 Östra Sala backe – Planprogram. s.7 
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social hållbarhet i stadsdelen. Detta projekt visar på hur en kommun kan genom blandat boende 
som strategi åstadkomma förändringar i en stadsdel. Byggandet som det analyserades tidigare 
är i sig en fysisk åtgärd av social hållbarhetsarbetet, vilket är ett konkret exempel på att det har 
gjorts en förändring i den befintliga miljön. Men när det gäller de sociala delarna har däremot 
informationen kring vikten av projektet varit bristfällig. Intervjun med en fastighetsförvaltare i 
området har dock gett mer upplysning i det. Stadsdelen Gottsunda är stor och andelen 
hyresrätter är på en mycket hög nivå jämfört med staden i övrigt. För att kunna göra stora 
förändringar måste många fler projekt som Stenhammarsparken komma till. 

De båda perspektiven som tidigare nämnts, hela-staden-perspektivet och 
områdesperspektivet är synliga i Uppsalas stadsplanering, vilket är bra enligt Boverket och bör 
eftersträvas. I Gottsundas fall kan man se de båda perspektiven, den fysiska upprustningen och 
de sociala åtgärderna. Dessa som genomgången visar är inte så omfattande, speciellt de fysiska. 
De sociala åtgärderna som påpekats är som sagt ett steg i rätt riktning, men som det har påvisats 
ser situationen i Gottsundas fall inte ljus ut. Endast små förändringar åstadkommer inte 
märkbara skillnader. Uppsala kommun behöver utgå från Boverkets tema helhetssyn för att 
integrera områdesförnyelse i sin övergripande stadsutveckling som behöver åtgärder som 
omfattar hela staden genom att kombinera fysiska och sociala åtgärder. Segregation är ett 
samhällsproblem som påverkar hela staden och inte stadsdelarna enskild och för att staden ska 
fungera som en helhet behöver de olika delarna av staden bindas samman. Det går alltså inte att 
tro att endast enskilda projekt i stadens olika delar kan åstadkomma viktiga förändringar, utan 
arbetet med social hållbarhet innebär att alla delar, helhetssyn, fysiska och sociala åtgärder 
måste ingå i arbetet. Risken är annars att segregationen fortsätter och de olika projekten 
resulterar i fördjupad segregering. 

Stadsdelarna i Uppsala är redan från början planerade på ett sådant sätt som gör arbetet 
med integration svårare. Det kan vara speciellt svårt att länka samman stadsdelarna i en fysisk 
bemärkelse och på en överskådlig tid. Vissa stadsdelar ligger nästan helt isolerade från de 
andra, men i sådana fall blir arbetet med de sociala åtgärderna ännu viktigare. Projektet Östra 
Sala backe är ett exempel på att det går att göra viktiga förändringar i landskapet, men som har 
nämnts tidigare tar det lång tid och tillför staden endast 2500 bostäder på tio till femton år. Det 
är ett mål som kommunen i övrigt avser att tillföra staden på endast ett år. Detta betyder alltså 
inte att projektet är meningslöst, tvärtom är det som tidigare påpekats ett viktigt steg för att 
skapa social hållbarhet.  

Informationsspridning är ett viktigt steg i arbetet mot ett mer socialt hållbart samhälle anser 
jag. Dessutom är det lika viktigt att Uppsala kommun satsar på de befintliga stadsdelarna så 
som man gör för Östra Sala backe projektet. Stadsdelsutvecklingen Östra Sala backe är ett 
exempel på god samverkan på alla sätt. Projektet har en Internetsida som innehåller det mesta 
man vill veta om projektet och innehåller viktiga kartor och dokument. På liknande sätt borde 
kommunen göra med de övriga stadsdelarna. En egen Internetsida för Gottsunda, där man 
exempelvis skulle kunna läsa om projektet Stenhammarsparken och de bakomliggande motiven 
skulle ha gett en annan bild av kommunens arbete. Just nu behöver man gå via Uppsalahems 
hemsida för att läsa om projektet. Mäklarfirman har mer information om Stenhammarsparken 
än Uppsala kommun och deras bostadsbolag Uppsalahem.  

Kapitlet nedan handlar om diskussionen om förtätning i Uppsala. Diskussionerna är utvalda 
för att ge en bild av att planeringsidén förtätning som är högaktuellt i Uppsala.  
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8. DEN ALMÄNNA DEBATTEN OM FÖRTÄTNING I UPPSALA  

Som det diskuterades tidigare är förtätning en aktuell strategi som förespråkas av många, men 
kritiseras av lika många, då diskussionerna ofta tar upp och fokuserar på för– och motargument. 
Därutöver har forskningen påpekat vikten av tydlighet när strategin används för att det inte 
enbart ska ses som ett mål, utan snarare som ett medel för att uppnå olika mål. Dessutom anses 
det finnas en glapp mellan forskning och politik, som ibland uppvisar motstridiga 
uppfattningar. Samtidigt har studier visat att människor i genomsnitt förespråkar mindre 
förtätning eller till och med reagerar negativt på det, medan politiker och planerare blint förlitar 
sig på strategin som om det vore något universellt. Därmed anser jag att det är viktigt att 
studera hur den allmänna debatten i Uppsala ser ut kring förtätning. Den allmänna debatten 
studeras genom att olika debattartiklar, politiska sidor samt Föreningen Vårda Uppsalas syn på 
förtätning klargörs och diskuteras.  

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) är en förening som bildades år 1961, bland annat för att 
främja en god stadsmiljö i Uppsala och värna om den klassiska Uppsalamiljön. Föreningen ser 
positivt på förnyelse, men den ska enligt dem ske med hänsyn till stadens särprägel, nämligen 
att det inte ska ta vilken riktning som helst. Föreningen har dessutom sedan år 2012 rätt att 
överklaga detaljplanebeslut, vilket är väldigt betydelsefullt enligt föreningen274 Förutom att 
föreningen är aktiv genom att överklaga detaljplaner och skriva debattartiklar, har de hittills 
gett ut tre böcker, den sista är Att planera för 2000-talet - exemplet Uppsala. 275  I Boken som 
består av ett antal artiklar, diskuteras framförallt de förhållanden som råder i Uppsala, men 
blickarna riktas även mot framtiden och den inställning som planeringen bör ta inom olika 
områden. Detta för att förnyelse och förbättringar ska kunna ske utan att kontinuiteten bakåt 
bryts menar man.276  

I en av bokens artiklar, Stadsbygd för framtiden, av Kristina Berglund, diskuteras 
förtätning och Uppsalas stadsplanering utifrån de olika planeringsideal som har existerat i de 
svenska städerna. För Uppsalas del anses stadskärnan ha präglats av traditionella mönster, som 
fungerar mycket bra än idag och uppfattas av de flesta som stadsmiljöer av hög kvalitet. 
Funktionalismens idéer ville dock ändra på det för att skapa mer funktionsdugliga kvarter, med 
sol och grönska. Men bilens genombrott gjorde att det istället skapades glesa stadslandskap 
istället för en tät stad menar Berglund.277 Likaså här påpekas det som tidigare nämnts, att de 
svenska städerna har fyrdubblat sin markanvändning sedan 1950-talet. Det har lett till 
skapandet av en stadsbygd som är fattig på upplevelser, otrygg och energikrävande samt 
transporterna som största miljöboven. Att organisera staden så att bilberoendet blir mindre 
anses av Berglund vara en av de största utmaningarna idag.278 Även om det råder en 
täthetsideal i Uppsalas stadskärna, är modernismens stadsideal med utspridning av bebyggelsen 
och åtskillnad av funktioner fortfarande starkt rådande inom planeringen.  

Självklart kan man inte lägga ut traditionella kvartersmönster överallt. Men man bör ha de tidlösa 
principerna i bakhuvudet: måttlig täthet som ger underlag för service, blandning av bostäder och 

                                                 
274 Föreningen Vårda Uppsala. http://www.vardauppsala.se (2013-05-19) 
275 Nilsén Anna (2011) Att planera för 2000-talet-exemplet Uppsala. Wikströms Tryckeri AB, Uppsala. 
276 Ibid. s. 9 
277 Ibid. s. 16 
278 Ibid. s. 18 
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verksamheter som ger variation samt stadsrum sammanlänkade i en kontinuerlig sekvens som inbjuder till 
att vandra i sin stad.279 

 
Av diskussionen i artikeln förefaller Berglunds idealstad, som är en måttligt tät stad med 
blandade funktioner, verksamheter och bostäder. Jane Jacobs idealsamhälle med blandade 
funktioner som enligt henne leder till en levande och trygg stad jämfört med en gles bebyggd 
stad är likaså Berglunds ideal. Berglund som kritiserar Uppsala kommuns arbete menar att 
kommunen förtätar staden för mycket och bygger ofta för höga hus som förstör stadssiluetten 
men å andra sidan breder ut staden på viktig åkermark, inte bara utanför innerstaden utan också 
utanför kransorterna. Detta innebär att det direkta mötet mellan stad och slätten suddas ut. 
Samtidigt menar Berglund att bygga ut staden med villor ut över de bördiga åkermarkerna inte 
är hållbart. Istället bör kommunen förtäta kransorterna runt om Uppsala, för att både få levande 
kransorter men även minska trycket på Uppsala stad.280 Vidare menar Berglund att täthet ofta 
används som ett skäl för att bygga högre hus. Självklart kan detta göras i enstaka fall, men det 
borde inte bli en trend menar hon. Vidare hänvisar Berglund till utredningar som har kommit 
fram till att höjder över cirka fem våningar inte ökar exploateringsgraden nämnvärt om man tar 
hänsyn till att högre hus jämfört med lägre som kräver större avstånd mellan husen för att få sol 
och dagsljus i bostäder och gårdar. Andra studier visar att med maximal exploatering på en yta 
av tre hektar kan man få in exempelvis nio 14-vånings punkthus eller nio kvarter med 
tvåvåningshus istället för en skyskrapa och få samma totala våningsyta. Höghus ökar alltså inte 
tätheten i nämnvärd grad om man inte vill bygga ett Manhattan. Skalan har betydelse för hur vi 
människor känner och uppfattar olika saker och om staden ska förtätas bör det ske med måtta så 
att stadsmiljön inte försämras enligt Berglund. Utöver det anser Berglund att högre hus i 
Uppsala i allmänhet skulle skada Uppsalas stadsbild, stadens signaturer, symbolbyggnaderna 
slottet och domkyrkan då de är mycket känsliga för ytterligare konkurrens i luftrummet utöver 
de övriga höga byggnader som redan finns. Ju fler höga hus som man bygger desto mer 
försvinner symbolbyggnaderna i stadsbilden och därmed försvinner också det som är stadens 
varumärke menar Berglund.281 Till sist anser Berglund: 

Att skapa en god stadsmiljö är en grannlaga uppgift som kräver kompetenta uppdragsgivare och arkitekter 
som ser längre är till det enskilda projektet och som inser att man skall vara aktsam om sammanhangen i 
stadsmiljön och noga överväga större irreversibla ingrep.282 

 
Det är därmed kommunens ansvar att ta tag i den övergripande planeringen för att det inte ska 
bli en stad som riskerar att bli en slumpmässig blandning av enskilda initiativ. Marknaden har 
enligt Berglund inte möjligheten eller har inte ens rollen att göra storskaliga bedömningar för 
enskilda projekt och deras anpassning i ett helhetsperspektiv. Istället är det god samverkan i 
stadsbyggnadsprocessen mellan politisk vilja, marknaden och professionell kunskap som kan 
leda till en genomtänkt och hållbar framtidsbild.283 

                                                 
279 Ibid. s. 18-19  
280 Ibid. s. 25-27 
281 Ibid. s. 52 
282 Ibid. s. 52-53 
283 Ibid. s. 56 
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Som det framhölls i diskussionen längre upp arbetar FVU främst genom skrivelser och 
remissberedningar för att påverka kommande ärenden i Uppsala, vilket också är anledningen 
till, som Sten Åke Bylund påpekar i en debattartikel, att de ofta anklagas för att ha påverkat och 
försenat olika projekt i Uppsala. Bylund är styrelseledamot i FVU och skriver i debattartikeln 
att Uppsala behöver en ny framtidsvision. 

 
Om den kraftiga tillväxten realiseras i Uppsala bör kommunen snarast se till att en ny framtidsvision tas fram, 
gärna i flera alternativ, som kan analyseras, diskuteras och förankras i en bred demokratisk process.284 

 
Bylund menar att det råder en oenighet mellan översiktsplanen och det som exempelvis 
landshövdingen Peter Egardt och Fredrik Ahlstedt (M) säger i flera sammanhang: exempelvis 
bygga 25000 lägenheter i Uppsala län på fem år, eller att Uppsala kan få 100 000 nya invånare 
på 20 år. Bylund menar att Uppsala på två decennier skulle kunna bli avsevärt större än 
Malmös nuvarande storlek om Egardt och Ahlstedts beräkningar eller mål skulle stämma. Det 
skulle för Uppsala innebära att det skulle kunna komma att byggas dubbelt så många lägenheter 
per år jämfört med de senaste decennierna, trotts att Uppsala enligt Boverket under lång tid 
varit en av de kommuner i Sverige som byggt flest lägenheter per invånare. I praktiken kan det 
betyda ett hårt tryck på Uppsalas byggbara områden och på omvandling av befintliga 
stadsdelar. Vidare diskuterar Bylund och menar att översiktsplanen i flera avseenden har blivit 
åsidosatt, till exempel när det gäller byggandet av höga hus på flera ställen, som konkurrerar 
med den klassiska siluetten. Förtätning och annat byggande engagerar många i Uppsala enligt 
Bylund, vilket är bra och borde istället betraktas som en tillgång att ta vara på medborgarnas 
engagemang. Men inte sällan beskrivs de som något som komplicerar och förlänger 
planprocessen eller leder till ökade kostnader. Bylund uttrycker klart en av de viktigaste 
principerna för FVU, vilket är att kommunen bör satsa på att bygga ut de mindre tätorterna runt 
Uppsala, särskilt orter i goda kollektivtrafiklägen. Dessa orter skulle därmed få ett allsidigt 
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser som en bas för ortens stadsliv. 
Sammanfattningsvis menar Bylund att Uppsala behöver en ny framtidsvision och att leda den 
långsiktiga utvecklingen är kommunens viktigaste uppgift, det kan aldrig vara en uppgift för 
staten eller marknadens aktörer.285 

Argumenten mot förtätning i Uppsala diskuteras av tre tidigare ordföranden i Uppsala 
Naturskyddsförening i artikeln En plan utan hänsyn till Uppsala i UNT.  Författarna kritiserar 
den senaste översiktsplanen för Uppsala som de anser är en plan som inte tar hänsyn till staden: 
”Vad är det för fel på politikerna som oavsett parti låter sig styras av byråkrater som inte 
uppskattar Uppsala, utan vill förvandla staden till en sämre kopia av Malmö eller 
Stockholm?”286 Vidare kritiseras översiktsplanen främst utifrån ett naturvårdsperspektiv, där 
den kritiseras för att vara manipulativt. Olika begrepp så som ”stadsväv” och ”stadsläkning” 
anses betyda något annat i själva verket än det som beskrivs. Planen är att skära av 
grönområden eller täppa igen de gröna kilarna och inte att öka integration mellan de olika 

                                                 
284 unt.se. Uppsala behöver en ny framtidsvision. Av: Sten Åke Bylund.  http://www.24unt.se/debatt/uppsala-

behover-ny-framtidsvision-2341416.aspx (2013-05-08) 
        285 Ibid. 

286 unt.se En plan utan hänsyn till Uppsala. Av: Ulla Björkman, Gabriel Michanek och Carl Gustaf 
Spangenberg. http://www.unt.se/debatt/en-plan-utan-haumlnsyn-till-uppsala-105215-default.aspx 

       (2013-05-06) 

http://www.24unt.se/debatt/uppsala-behover-ny-framtidsvision-2341416.aspx
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stadsdelarna Gottsunda och Sunnersta eller Flogsta och Eriksberg. ”Vill man öka integrationen 
och närma olika grupper till varandra är det snarare ett mer blandat utbud av 
upplåtelseformer i bostadsområdena som kan ha betydelse. Inte att naturen kring 
bostadsområdena utplånas”287 skriver de tidigare ordförandena.  

Stefan Hanna är Centerpartist och politiker, som skriver i sin blogg, som svar på en 
debattartikel i UNT, där författaren är den tidigare planeringsdirektören Carl-Johan Engström 
som förespråkar en tätare och intensivare stad, att:  
 

Är det Uppsalas invånare eller byggföretagen som skall bestämma hur staden utvecklas avseende 
nybyggnationer? Självklart skall det vara de av oss som ser Uppsala som vår långsiktiga bostadsplats och 
som en plats där våra barn och barnbarn skall trivas och utvecklas som skall bestämma hur vi gör. Hur kan 
vi acceptera något annat?288 

 
Hanna skriver i bloggen att Uppsalas centrala delar inte ska byggas tätare samt att stadens 
grönområden har många gånger offrats för en tätare bebyggelse. Istället ska det byggas i 
stadens utkanter menar han, det är ”klokare att bygga täta, vackra och höga bostadsområden i 
utkanten av Uppsalas centrum”.289 Detta kan enligt Hanna uppnås om man förenar behovet av 
attraktivt boende med ekonomiskt försvarbara kollektivtrafiklösningar.290 

En annan Centerpartist, Stephen Schad skriver i UNT att det är ”Ett mode att förtäta 
staden”.291 Enligt författaren till denna insändare är förtätning ett ideal som anammades av 
Socialdemokraterna under den förra mandatperioden i Uppsala och att det fortsätter vara ett 
mode än idag bland politiker och stadsplanerare. Ett mode är kortsiktigt och kritiken mot 
förtätning möts med föga sakliga ord som stadsläkning. Uppsalas främsta värde som stad är 
möjligheten till närrekreation samt att nå ett grönområde på några få minuter skriver 
författaren.292 Återigen uppmanar två andra Centerpartister i Uppsala kommun i en insändare 
”Bygg inte sönder Uppsalas stadskärna”.293  Det finns helt enkelt gränser för hur många som 
kan bo på ett ställe och det är inte bra för någon att vi får en stad som byggs sönder menar de i 
artikeln. Det finns inte heller några garantier för att den plats som idag är en park finns kvar om 
några år. Det finns alltför många i fullmäktige som ser gröna ytor som en hustomt. Det behövs 
nya planer och styrdokument som skyddar grönområden i staden. ”Något annat duger inte om 
vi vill bygga en hållbar stad i vår kommun”.294 Författarnas krav i denna insändare är tydliga 
styrdokument som garanterar medborgarna en hållbar livsmiljö och hänvisar till studier som 
visar på effekterna av grönområden i en närhet på 300 meter. Dessutom anser de det ska byggas 
nya bostäder i utkanten av stadskärnan och på så sätt få en balanserad byggande i hela 
kommunen och inte enbart i tätorten. 
 

                                                 
287 Ibid. 
288 Stefan Hannas intryck & reflektioner. http://stefanhanna.blogspot.se/2010/01/fortatning-av-uppsala.html 
(2013-05-06) 
289 Ibid. 
290 Ibid. 
291 unt.se. Ett mode att förtäta staden. Av: Stephen Schad. http://www.unt.se/inc/print/ett-mode-att-

foumlrtaumlta-staden-120918-default.aspx (2013-05-06) 
292 Ibid. 
293 unt.se. Bygg inte sönder Uppsalas stadskärna. Av. Anne Lennartsson och Stefan Hanna. 
http://www.24unt.se/debatt/bygg-inte-sonder-uppsalas-stadskarna-2415190.aspx (2013-05-08) 
294 Ibid. 
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         Ja, Uppsala växer! För att åstadkomma en långsiktigt ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är det inte 
rimligt att kommunens bostadsplanering enbart fokuserar på Uppsala tätort. Vi tror inte på att koncentrera 
den största delen av de framtida bostäderna inom stadsgränsen.295 

 
De som förespråkar en tätare Uppsala syns lika mycket i debattartiklar och insändare i de lokala 
tidningarna. I den tidigare nämnda artikeln, som Centerpartisten Stefan Hanna kritiserar på sin 
blogg, menar den tidigare planeringsdirektören Carl-Johan Engström att det går att möta både 
det stora trycket från omvärlden och uppsalabornas förväntningar. Kompakt och grönt kan 
förenas, om man gör rätt. Uppsalaborna vill ha en stad med bostäder och mer liv men med 
bevarade natur- och kulturvärden. Det har han kännedom om efter två stora samråd och en 
mätning av inställningen till Uppsala menar Engström. Vidare skriver han i artikeln att 
”friområden”, som är områden mellan tidigare bebyggelseområden och som har tillkommit 
under olika epoker måste omgestaltas och kompletteras med såväl bebyggelse och gator som 
park och fritidsfunktioner. De gröna områdena har en avgörande betydelse för stadens 
hållbarhet, utifrån ett socialt och folkhälsoperspektiv men även biologisk mångfald menar 
Engström.296 

I en debattartikel skriver tre verksamma Folkpartister i Uppsala att ”Förtätningen av 
Uppsala är ett måste, det är endast så vi kan främja integration, hållbar utveckling och bättre 
hälsa. Uppsala växer så det knakar, men betongen måste kompletteras med parker och 
mötesplatser”.297 Vidare menar de att en tätare stad som är rätt utformad kan leda till ett mer 
vitalt stadsliv med positiva sociala effekter. Ett tätt bebyggt Uppsala ger ett rikare kulturarv och 
en förbättrad integration av nyinflyttade. Deras argument är ”kan Barcelona kan Uppsala” och 
det för att det inte bor mer är 3000 invånare per kvkm i Uppsala idag, jämfört med 16000 
invånare i Barcelona på samma yta. Barcelona är enligt dessa författare en ”kulturell magnet av 
dignitet och upplevs mycket trivsam”.298 Förtätning kräver dock en genomtänkt strategi för att 
bevara stadens nuvarande karaktär och till och med förstärka den. För att få till detta föreslås 
det tre saker i denna artikel. För det första måste de nya förtätade stadsdelarna vara varierade 
med både bostäder, arbetsplatser och affärsverksamheter, vilket inte har varit fallet vid 
exempelvis förtätningen av Industristaden och Kvarngärdet. När dessa ”mötesplatser” saknas 
blir varje stadsdel en egen solitär som motverkar integration. För det andra skriver författarna 
att Uppsalas gröna ytor måste bevaras och det bör satsas ännu mer eftersom det inte investeras 
mer än ett par hundra kronor per år och invånare på det. Samt att vid prioriteringar ska redan 
exploaterad mark bebyggas före icke exploaterad. För det tredje anser de att debatten måste 
lyftas från det låga ”nimby” kontra ”yimby-nivån” (yes in my backyard kontra not in my 
backyard). Det behövs en ordentlig stadbyggnadsdebatt anser författarna till denna artikel för 
att få Uppsala att bli ”en unik liten kosmopolitisk storstad”.299 

 

                                                 
295 Ibid. 
296 unt.se. Uppsala är en gles stad. Av: Carl-Johan Engström. http://www.unt.se/debatt/uppsala-aumlr-en-gles-
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Moderater i Uppsala är i likhet med Folkpartister för en tätare bebyggelse. Tre Uppsalapolitiker 
skriver i en artikel i UNT att många Uppsalabor är skeptiska till en förtätning av staden, men att 
de ändå tror att de flesta ser fördelarna med förtätning än tvärtom. Uppsalaborna är oroliga för 
att de tror att grönområden kommer att försvinna när nya bostäder byggs, men enligt författarna 
till artikeln behöver Uppsalaborna inte vara oroliga för det, eftersom bostäder och grönområden 
inte står mot varandra. Man behöver inte välja mellan dessa, förtätning kommer att möjliggöra 
att grönområden behålls och förbättras när allt fler efterfrågar ett citynära boende. Att bo 
centralt har blivit allt mer attraktivt och det bör välkomnas, eftersom ”en förtätning av Uppsala 
är det mest hållbara sättet att utveckla vår stad på” skriver de.300 Det finns tre skäl till det som 
författarna diskuterar utifrån, vilka är livskvalitet, kostnadseffektivitet samt utvecklad 
kollektivtrafik. Överlag ser dessa politiker att förtätning är den enda räddningen för Uppsala 
och lovar att fortsätta med det, annars är risken att Uppsalas tillväxt stannar skriver de. Det 
skulle drabba både ekonomin och välfärden, men även omställningen mot mer långsiktigt 
hållbara system.301 

 
Med detta i ryggen och vår egen övertygelse om fördelarna med citynära boenden lovar vi att vi tänker 
fortsätta bygga fler bostäder i citynära lägen. Samtidigt tänker vi fortsätta höja kvaliteten på de 
grönområden som finns och iordningsställa nya i närheten av de bostäder som byggs.302 
 

Förutom politiker finns det många andra ”vanliga” uppsalabor som skriver insändare i Uppsala 
Nya Tidning angående förtätning.  Pierre Kjellin skriver att det är nödvändigt att förtäta staden. 
”Grönområden i Uppsala måste bebyggas om staden ska växa på ett ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart sätt”.303 Författaren skriver att han har uppmanats att skriva på olika 
protestlistor mot byggandet av lägenheter i Seminarieparken och i Rickomberga där han bor, 
men skriver att han istället säger ”Välkomna att bygga nya bostäder utanför mitt köksfönster!”. 
Hans argument är att kommunen behöver bygga staden inåt istället för att bredda staden utåt, 
som enligt honom inte är ett hållbart sätt att bygga på, samt att det behövs mark för att det ska 
kunna vara möjligt. Dessutom anser han att byggplanerna i både Rickomberga och 
Seminarieparken är planerade på ett föredömligt sätt då de inte ligger i mitten av 
grönområdena. Istället placeras de nära genomfartsvägarna och i anslutning till befintliga hus. 
Till sist menar han att vi bara måste acceptera att staden växer och gillar man det inte kan man 
flytta till landsbygden och avslutar med att skriva: ”Kära Uppsalabor, lägg egoismen åt sidan 
och välkomna fler bostäder i vår vackra stad!”.304 

En annan Uppsalabo som förespråkar förtätning är Torbjörn Eriksson, verksam ingenjör i 
Uppsala.305 Han svarar på en annan debattörs inlägg som motsätter sig dagens förtätning och 
olika rivningar i staden. Ingenjören menar att det som Uppsala egentligen saknar är en djärv 
och modern stadsplanering, samt att staden behöver en större stadskärna med en mer vågad 

                                                 
300 unt.se. Både bostäder och parker. Av: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss& Liv Hahne. 
http://www.unt.se/debatt/bade-bostader-och-parker-1976591.aspx (2013-05-06) 
301 Ibid. 
302 Ibid. 
303 unt.se. Nödvändigt att förtäta staden. Av: Pierre Kjellin. http://www.unt.se/debattspecial/nodvandigt-att-
fortata-staden-1506420.aspx (2013-05-20) 
304 Ibid. 
305 unt.se. Mer vågad arkitektur behövs. Av: Torbjörn Eriksson. http://www.unt.se/debatt/mer-vagad-
arkitektur-behovs-220484.aspx (2013-05-20) 
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arkitektur. Exempel på sådan arkitektur är Musikens hus och Polishuset. Vidare skriver han att 
han är övertygad om att Uppsala för att överleva, måste utvecklas, och en stad utvecklas genom 
förtätning, som är en förbättring och utveckling av stadsmiljön. En stad ska möjliggöra möten 
för människorna som bor i den, oavsett bakgrund och värderingar, och för det behövs blandade 
bostäder och verksamheter som enklast sker genom förtätning. Sammanfattningsvis menar han 
att det är viktigt att varje generation får sätta sin prägel på staden och att man inte alltid kan 
leva i det förflutna och i en stad vars hus alltid ska kunna stå kvar. ”Staden måste ha en 
långsiktig plan för stadsutbyggnad, där varje generation… vårdar det befintliga, men framför 
allt arbetar för att utveckla och förtäta staden med sin tids tillägg”.306  

Av denna genomgång kan man se att åsikterna om förtätning i Uppsala har tydligt 
genererat för- och motargumentationer om planeringsidén. Vissa är helt bestämt emot idén, 
medan andra anser att det är det enda positiva för staden. Det finns dock dem som menar att 
förtätning kan vara bra om det sker på rätt plats i staden eller med olika restriktioner. Denna 
uppdalning är alltså tydligt inom samhällets olika grupper, alltifrån akademiker och politiker 
till vanliga människor. Därmed gör denna uppdelning planering av staden svår. Olika projekt 
kan ta lång tid på grund på grund av överklaganden eller tvärtom när politiker ändå vill satsa på 
det kan det istället skada medborgarnas förtroende. Som i Uppsalas fall lovar de moderata 
politikerna att fortsätta med förtätning av staden, som också är helt i linje med översiktsplanen, 
trots att rösterna emot förtätning är tydliga, inte mins från centerpartister som tillsammans med 
de andra partierna inom Alliansen har politisk majoritet.307 
  

                                                 
306 Ibid. 
307 Uppsala kommun. Politisk majoritet och mandatfördelning. 

http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/Politisk-majoritet/ 
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9. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Det är många faktorer som måste tas i beaktande när man talar om social hållbar 
stadsutveckling. Social hållbarhet har varit ett känt begrepp sedan 1980-talet, men har förvisso 
många gånger hamnat i skuggan av de ekonomiska och miljömässiga aspekterna av hållbar 
utveckling. Forskningen har varnat för en sådan utveckling, då den sociala aspekten är mycket 
viktig för att även de ekonomiska och miljömässiga aspekterna ska kunna ha någon verklig 
effekt. Den här uppsatsen visar att kulturgeografin har en viktig uppgift i att bland annat inte 
låta de naturvetenskapliga eller tekniska studierna ensamma ta över stadsutvecklingsuppgiften. 
Ett kulturgeografiskt perspektiv på stadsutveckligen skapar förståelse för helheten då den ofta 
anses vara komplex och sammansatt av många olika perspektiv på olika samhällsproblem samt 
vilka lösningar som bäst passar. Helhetssyn är ett av de fem teman som Boverket menar kan 
leda till social hållbarhet i en stad, som kräver att både sociala och fysiska åtgärder kombineras 
i stadsplaneringen för att ha de bästa effekterna. 

Strävan efter en socialt hållbar stad sammanfaller med flera andra mål inom 
samhällsplaneringen, där förtätning och blandat boende är några. Som litteraturstudien visat har 
dessa strategier haft som mål att verka för en stad som är till för alla dess invånare. De har 
verkat för en stad som är integrerad, där segregation inte får plats. Men som det också visats i 
denna uppsats har de inte alltid lett till de önskade målen. Detta betyder förvisso inte att dessa 
ska förringas. Tvärtom behöver den komplexa samhällsplaneringen all det bidrag och metoder 
som finns tillgängliga för att på alla sätt bidra till ett samhälle för alla människor utan 
åtskillnad. 

Analysen av tre olika verksamhetsplaner för Uppsala kommun har påvisat varierande 
intressen för de ingående samhällsproblemen. Vissa gånger har diskussionerna varit tydliga 
medan andra gånger helt frånvarande. Likaså visar fallstudien avvikelsen i Uppsala kommuns 
arbete med social hållbarhet. De två olika stadsdelarna som undersöktes i fallstudien visar på 
många likheter som skillnader mellan sig. Skillnaderna är att det i ena fallet handlar om en 
stadsdelsutveckling som i dagsläget fortfarande planeras för, medan i det andra fallet är frågan 
om en fysisk stadsdel som redan har sina svårigheter. Dock är jämförelsen fortfarande befogad. 
Uppsala kommun har som mål att alla som bor i Uppsala ska ha lika rättigheter och värde. 
Delaktighet och inflytande är kommunens utgångspunkter för sitt arbete med hållbar 
utveckling. Detta förutsätter därmed att kommunen behandlar alla stadsdelar i staden jämlikt. 

Både fysiska och sociala åtgärder behöver integreras i arbetet med social hållbarhet som det 
har visats i denna studie. När man jämför de undersökta stadsdelarna utifrån fysiska och sociala 
utgångspunkter visar de på stora skillnader. Av den anledningen bör Uppsala kommuns arbete i 
första hand börja med en helhetsbild som inrymmer både sociala och fysiska åtgärder. Detta är 
viktigt eftersom storskaliga projekt som i Östra Sala backe med alla dess sociala fördelar inte 
kan ge en rättvis bild av staden om inte lika stora satsningar görs i en annan stadsdel som 
Gottsunda. Ett projekt som Stenhammarsparken kommer lätt att tappa sin betydelse om inte fler 
liknande arbeten tar vid i lika snabb takt. Som intervjun med fastighetsförvaltaren visade finns 
det ett djupt rotat tankesätt gällande Gottsunda. Uppsalahem har haft svårighet att få de 
nybyggda radhusen sålda, men kommunen ska inte ge efter för det. Med fler liknande projekt i 
stadsdelen kan effekterna vara synliga om några år. Om kommunen och Uppsalahem vill ha 
snabba resultat kan det vara svårt, som det har visats i denna uppsats. 
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Dessutom som både Boverket påpekat och som Uppsala kommun också ser det, behövs fler bli 
involverade i arbetet mot segregation. Vikten av samarbete och samverkan har tydligt påpekats 
av kommunen i de olika studerade dokumenten, men för att det inte ska förbli visioner bör de 
sättas i arbete och bli en rutin i samhällsplaneringen. Lika viktigt som studien har visat, är att få 
de boende att bli mer involverad i arbetet med social hållbarhet. Inser de boende att deras röst 
blir hörd kan de automatiskt känna tillhörighet och därmed skapa starka band till sitt 
bostadsområde. Detta menar exempelvis Jane Jacobs är grunden till ett samhälle som präglas av 
mångfald. Det kan leda till funktionsblandning som i sig kommer att leda till mer trygga 
stadsdelar. Men detta kräver enligt Jacobs att det planeras för detta, då det inte kan ske av sig 
självt. Jacobs fyra förutsättningar för en stad som präglas av mångfald är mycket tydligt inom 
projektet Östra Sala backe. Det är ett oerhört bra sätt att planera och förhoppningsvis 
förverkligas av Uppsala kommun. Projektet uppfyller Jacobs fyra förutsättningar till största del 
anser jag. Men för att det inte ska leda till en självdestruktivitet, som Jacobs menar behöver 
Uppsala kommun skapa en balans mellan företag och bostäder i framtiden.    

Som tidigare nämnts i denna uppsats är segregation inte utmärkande för en stadsdel i sig 
självt. Tvärtom innebär det att en hel stad är segregerad när en stadsdel i staden visar på sådana 
sociala problem som ger upphov till segregation. Brist på mångfald och integration i samhället 
är några av de grundläggande orsakerna till segregation, som uppsatsen har påpekat. Därför är 
det lika viktigt att Uppsala kommun fortsätter med sitt arbete i Gottsunda, både i fysiska och 
sociala avseenden, för att på så sätt skapa balans mellan stadens olika stadsdelar. 

I litteraturstudien har det nämnts att det går att få till förändringar även genom direkta 
politiska åtgärder och inte bara genom planeringsåtgärder. Som Gunnar Olssons citat menar är 
”planering en form av maktutövning och fungerar som politikens och byråkratins förlängda 
arm” och av den anledningen bör planeringen ta större ansvar samt tilldelas mer politisk frihet. 
Exempel på tydliga fall från exempelvis Nederländerna visar att regeringar och kommuner kan 
göra mycket mer än vad de egentligen gör. Genom statliga subventioner har man i 
Nederländerna kunnat göra stora framsteg inom integrationsarbetet. Detta innebär att 
samhällplanering kräver samverkan inom alla samhällets grupper. Arbete kräver förståelse av 
de berörda inom samhällsplaneringsyrket men även politiker och tjänstemän. Framförallt har 
tydlighet en central roll menar flera forskare, då otydlighet i definitionen av begrepp leder till 
att arbetet inte kan få samma effekt som det var tänkt från början. Även forskning inom 
området är av stor betydelse. Boverket har visat en framträdande ställning för att föra fram 
arbetet med mer förståelse och tydlighet anser jag. Att använda sig av tydliga definitioner för 
denna uppsats har varit ett grundläggande syfte, då en otydlighet i begreppsförklaring skulle 
göra korrekta utvärderingar och analyser omöjligt. 

Uppsatsen har påvisat att förtätning och blandat boende är två framträdande strategier i 
Uppsala. Detta kan påstås trots att blandat boende, som också påpekats av olika forskare, är en 
strategi som går under olika beteckningar. Men utifrån målen att skapa blandade boendemiljöer 
och blandade upplåtelseformer kan Uppsala kommuns mål gällande blandat boende på olika 
sätt uttydas. Uppsala kommun framhåller och arbetar med strategierna, trots avvikelser inom de 
olika kommunala dokumenten, men kommunens intentioner kan tolkas som positivt inställda 
till båda strategierna.  

Boyko & Cooper menar att politiker och beslutsfattare i många städer och länder har drivit 
på förtätningar som om det vore någon universalmetod för hållbar utveckling, samt att det finns 
en oenighet mellan forskning och politik som i slutändan kan leda till att man endast fokuserar 
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på en typ av förtätning eller väljer siffror som inte är baserade på välgrundade fakta. Trots 
denna kritik visar de på flera sociala fördelar med förtätning i deras studie. På liknande sätt 
finner man den allmänna debatten om förtätning i Uppsala, som också är tydlig i termer av den 
för- och motargumentation som förekommer. Medan moderater och folkpartister lovar fortsatt 
förtätning är centerpartister bestämt emot det. Socialdemokraterna syns knappt i diskussionen. 
På liknande sätt är de icke politiska rösterna uppdelade i för- och motargument. Föreningen 
Vårda Uppsala är däremot mer neutrala som det har visats i uppsatsen. FVU menar att de vill 
ha en funktonsblandad stad med måttlig förtätning samt att de tydligt tar avstånd från en 
glesbebyggd stad. Dessutom avråder FVU en förtätning av staden i syfte att bygga högre hus, 
som de menar skadar stadens bild och dess symbolbyggnader. Dessutom påpekar Bylund, som 
är styrelseledamot i FVU, i en debattartikel att det råder oenighet mellan översiktsplanen och 
några politikers ambitioner i Uppsala. Bylund menar att politikerna sätter ouppnåeliga mål som 
inte ens är förenlig med översiktsplanen för Uppsala. En tydlig åtgärd menar FVU är att istället 
för att satsa helt på att förtäta stadskärnan kan kommunen förtäta Uppsalas kransorter. På så sätt 
kan man både minska trycket på Uppsala stad och samtidigt minska risken för att kransorterna 
blir sovstäder.  

Denna uppsats har även visat på exempel på hur förtätning kan ske utan att det ska behöva 
skapa starka motstånd eller väcka en stark motreaktion. Lösningen är enligt ByggaBoDialogen 
att man tidigt ska undersöka vilka hinder som kan stå i vägen, samt göra konsekvensanalyser. 
En varaktig dialog för att få människor att intressera sig för planeringen är dessutom av stor 
vikt. Dialog skapar förtroende mellan de boende och kommunen, samt kan leda till att 
konflikter på ett tidigt skede kan lösas. Som det tidigare påpekades i uppsatsen är det också 
viktigt att utgå från stadens invånare vid all planering då det är deras medborgerliga rätt samt 
att det är en viktig demokratifråga. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de nationella visionerna fram till år 2025 för att 
skapat ett hållbart samhälle genom att förtäta de svenska städerna på ett planerat sätt 
sammanfaller med de uppsatta målen av Uppsala kommun. Det påpekas av alla inblandade 
instanser att allt byggande ska ske med fokus på människors behov av kvalitet, god hälsa och 
hushållning med resurser. Ny bebyggelse ska vara anpassad efter människors ändrade behov 
och för olika ändamål. Utmaningarna är många för den hållbara staden, allt ifrån den fortsatta 
urbaniseringen till att uppnå olika uppsatta mål. Helhetssyn är något som framhålls av alla 
parter och bör därmed vara vägledande för samhällsplaneringen. Helhetssyn krävs på alla plan 
för att tidigare misstag inte ska upprepas enligt Boverket, och det görs genom att ta god tid på 
planering. Dessutom anses det som tidigare nämnt, om medborgarinflytande utökas, förbättras 
också möjligheterna att integrera sociala aspekter i planeringen. 
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BILAGA 1: FEM TEMAN INOM SOCIAL HÅLLBAR STADSUTVECKLING   

Tema Aspekter  Metoder  

Helhetssyn Uppmärksamhet på den andra sidan 

av staden 

 

Kombinera fysiska och sociala 

åtgärder 

 

Variation Funktionsblandning Ta i anspråk underutnyttjade ytor 

Inrätta verksamhetslokaler och förstärka stråk 

Komplettering vid behov 

Varierat bostadsutbud Olika upplåtelseformer 

Olika lägenhetsstorlekar 

Olika hyrestyper 

Olika hustyper 

Olika standard, pris och hyresnivå 

Olika ägarkategorier 

Gestaltningsmässigvariation Rivningar som ett sätt att förnya 

Samband Bygga ihop stadsdelar Stråk som förbindelselänk 

Förbättra kommunikationer och 

kollektivtrafik 

 

Överbrygga barriärer Motverka barriäreffekter av trafikleder 

Andra typer av barriärer 

Utveckla målpunkter i staden Identifiering av kommunens roller och möjliga strategier 

Nya incitament till rörelser över hela staden 

Utveckla användningen av befintliga målpunkter 

Identitet Ta makten över sin egen berättelse Marknadsföra förnyelsearbetet 

Lyft fram områdets historia och lokala 

särart 

Tillvarata lokala förmågor och områdets potential 

Satsa på kreativa verksamheter 

Stärka eller förändra identiteten utåt  

Egna mötesplatser Utrustning av allmänna platser 

Möteslokaler - en förutsättning för boendeinflytande  

Inflytande & 

samverkan 

Att utgå från de boende   

Allmännyttan föregångare Vardagliga kontakter mellan boende och hyresvärd 

Allmännyttan som initiativtagare och samordnare 

Samarbete med de kommunala förvaltningarna 

Boendeinflytande respektive 

medborgarinflytande 

 

Delaktighet och inflytande i 

kommunal planering  

 

Samverkan över sektorsgränser och 

mellan olika aktörer 

Kommunens ansvar för servicenivån 

Partnerskap  
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