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ABSTRACT 

Calander, J. 2019. Ulleråker, en stadsdel för alla? Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, 

Uppsala universitet.   

 

I FN:s hållbarhetsmål läggs det ett stort ansvar på kommunerna att sträva efter hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt perspektiv. I Ulleråker söder om Uppsalas stadskärna planeras det för 7000 nya bostäder med 

tillhörande handelsplats och service. Området ska vara hållbart ur alla tre perspektiv, men det har uppstått en 

konflikt mellan den ekonomiska och sociala hållbarheten i bostadsplaneringen. Syftet med den här uppsatsen är 

således att undersöka konflikten mellan ekonomisk och social hållbarhet i Ulleråker och vilken av dem som väger 

tyngst i bostadsplaneringen. Syftet besvaras genom att samla information från relevanta plandokument och 

kvalitativa intervjuer med tre tjänstemän på Uppsala kommun. För att få en djupare förståelse kring konflikten 

mellan ekonomisk och social hållbarhet, används Scott Campbells (1996) planerarens triangel och specifikt 

egendomskonflikten. Uppsatsen kommer fram till att relationen mellan ekonomisk och social hållbarhet prioriterar 

den ekonomiska hållbarheten i bostadsplaneringen, men att det kan bero på om den sociala hållbarheten ses ur ett 

individperspektiv eller samhällsperspektiv. Varför den ekonomiska hållbarheten väger tyngre kan bero på att 

nyliberal planering har förändrat kommunens roll i egendomskonflikten och möjliggjort för den privata marknaden 

att i större utsträckning styra bostadsbyggandet, vilken favoriserar ekonomiska utveckling före social jämlikhet.  
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1. INLEDNING 

Den 25:e september 2015 antog alla stats- och regeringschefer i FN 17 nya globala 

hållbarhetsmål med totalt 169 delmål. De nya globala målen fick namnet Agenda 2030. Syftet 

var att ersätta de milleniemål som från år 2000 varit de globala utvecklingsmålen. De 17 målen 

sträcker sig över en mängd olika aspekter av global utveckling, men utgår från idén om att 

hållbar utveckling är uppdelad i de tre perspektiven ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 

(Regeringskansliet, 2016). Ansvaret för att arbeta mot hållbarhetsmålen ligger hos de 193 

staterna och hur de väljer att involvera FN:s arbete för hållbarhet i sitt nationella arbete för 

hållbarhet. Sveriges regering har tagit fram en handlingsplan för arbetet med Agenda 2030 för 

åren 2018–2020 där de skriver att Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan 

(Regeringskansliet, 2018, s.3). I handlingsplanen trycker regeringen på att arbetet ska omfatta 

många aktörer i samhället, men framförallt kommer kommuner och regioner spela en central 

roll. Många av de mål beskrivna i Agenda 2030 berör områden där kommuner har den yttersta 

makten, exempelvis i den kommunala översiktsplaneringen (Regeringskansliet, 2018; 

Boverket, 2014a). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) trycker på vikten av att kommuner 

och regioner har en central roll. På deras hemsida under rubriken Agenda 2030 skriver de att 

Kommuner, landsting och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. Ni 

genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan medborgare och beslutsfattare 

och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå. (SKL, 

2018).  

Med bakgrund av detta ligger det alltså ett stort ansvar på varje enskild kommun att vara 

en bidragande faktor till att planera för hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

perspektiv. Uppsala kommun blev 2018 utsedd till årets klimatstad av Världsnaturfonden i en 

tävling mellan 132 städer i hela världen. En del i motiveringen till att Uppsala vann var att de 

gör breda samhällsövergripande satsningar och har utvecklat ambitiösa mål för hållbarhet 

(Världsnaturfonden, 2018). Det här kan alltså tolkas som att Uppsala är en av världens mest 

ambitiösa städer i arbetet mot hållbarhet. I Ulleråker, beläget strax söder om Uppsalas 

stadskärna, planeras en ny stadsdel med ett tydligt fokus på hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt perspektiv (Uppsala kommun, 2016a). Planområdet där stadsdelen kommer att 

byggas köptes av Uppsala kommun från Landstinget och ligger uppe på Uppsalaåsen där hela 

Uppsalas dricksvatten hämtas. Riskerna att förorena åsen genom att anlägga stadsdelen där har 

lett till att en mängd skyddsåtgärder har iakttagits i den fortsatta planeringen (ibid). 

Skyddsåtgärderna har drivit upp priserna för att exploatera marken och det landar i slutändan 

på de boende i området som tvingas betala ett högre pris för att ha möjlighet att bo där (Stening, 

2018). Samtidigt ska byggherrarna bidra till en bostadsmarknad som möter allas behov och 

attrahera alla oavsett ekonomiska förutsättningar i Ulleråker (Uppsala kommun, 2016b). I 

analyser gjorda på konsekvenserna av planerna skrivs det att bostadsområdet riskerar att bli 

isolerat från resten av staden och bostadspriserna höga (Uppsala kommun & Sweco, 2016; 

Uppsala kommun & ÅF Infrastructure, 2017). De högre priserna på att exploatera marken 

riskerar alltså att medföra negativa sociala konsekvenser, där området inte kommer vara 

tillgängligt för alla oavsett ekonomiska förutsättningar.  
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Scott Campbell (1996) skapade en teori med namnet planerarens triangel där han menar på 

att det oundvikligen kommer uppstå konflikter mellan de tre perspektiven av hållbarhet i 

planeringen. I Ulleråker har en konflikt uppstått mellan den sociala hållbarheten och att området 

ska vara tillgängligt för alla att bosätta sig i, mot den ekonomiska hållbarheten där kommunen 

behöver exploatera marken. Egendomskonflikten (the property conflict) kallar Campbell 

(1996) konflikten mellan social och ekonomisk hållbarhet och utifrån den kan det vara 

intressant att undersöka Ulleråkers ambitioner att göra bostäderna både socialt och ekonomiskt 

hållbart, men framförallt konflikten mellan dem. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka konflikten mellan att planera både ekonomiskt 

och socialt hållbart i Ulleråker. Detta kommer göras genom att beskriva hur Uppsala kommun 

definierar social och ekonomisk hållbarhet, relationen mellan dem och om något av 

perspektiven väger tyngre i planeringen av bostäder i Ulleråker. För att skapa mer kunskap om 

svårigheterna med att planera för de både socialt och ekonomiskt hållbart, används teorin 

planerarens triangel och specifikt egendomskonflikten (Campbell 1996; 2016). Uppsatsen avser 

att besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur beskriver Uppsala kommun social och ekonomisk hållbarhet i Ulleråker samt 

relationen mellan dem? 

• Vilket av den sociala eller ekonomiska hållbarheten väger tyngst i bostadsplaneringen i 

Ulleråker?  

• Hur förhåller sig social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen i Ulleråker till 

teorier om egendomskonflikten?  

 

1.2 Planområdet Ulleråker 

För att kunna besvara uppsatsen syfte är det nödvändigt att ge bakgrundsinformation till 

planområdet Ulleråker. Det här avsnittet kommer således ge svar på hur Ulleråker ser ut idag, 

hur det är tänkt att utvecklas i framtiden och vilka konsekvenser det kan medföra.  

Uppsala kommun förvärvade marken i Ulleråker från Landstinget 2014. Syftet med 

förvärvet var att Ulleråker ska bli en del av det nya området Södra staden som är ett led i att 

möta Uppsalas befolkningstillväxt och att bygga ihop stadens södra delar med resten av staden. 

År 2014 bodde där ungefär 1800 personer och ungefär 450 hade sin arbetsplats där. Området 

har från 1800-talet använts för mentalvårdsverksamhet och flera kulturhistoriskt viktiga 

byggnader finns kvar från den tiden tillsammans med Kronparken som är utmärkande med sina 

stora tallar. Planområdet är ca 100 hektar stort och totalt vill kommunen bygga 7000 nya 

bostäder med bland annat tillhörande skolor, förskolor och en handelsplats (Uppsala kommun, 

2016a). I maj 2018 antogs detaljplanen för kvarteret Vinghästen av kommunfullmäktige. Planen 

omfattar totalt sex kvarter och det kommer bli en del av Ulleråkers centrum, med torg och 

kollektivtrafiksstråk. Totalt ska 950 personer bo i kvarteret Vinghästen och det kommer finnas 

butiker, kontor, en förskola och två mobilitetshus för parkeringsplatser till bilar i kvarteret. 
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Bebyggelsen i kvarteret är tät och blandad och våningsantalet för husen varierar från tre till 

fjorton våningar (Uppsala kommun, 2017). Arbetet med att bygga hela Ulleråker planeras ta 

10–15 år (Uppsala kommun, 2016a). Ulleråker ska bli stadsdel som binder samman stadens 

södra delar med stadskärnan. Upplåtelseformen ska variera, men Uppsala kommun vill att minst 

en tredjedel av bostäderna ska vara hyresrätter. Även bostadstyper och storleken på bostäderna 

ska variera för att kunna passa olika typer av invånare. Inom planområdet kommer även privata 

fastighetsaktörer att erbjudas förvärva mark. Detta ska leda till att stora kvarter kommer delas 

in mindre fastigheter som bebyggs av olika byggherrar och på så sätt skapa en mångfald, både 

visuellt och i innehåll (ibid).  

 

 

Figur 1. En bild över Ulleråker geografiska läge i staden ungefär 2 kilometer söder om Uppsalas 

centralstation. Källa: Uppsala kommun, 2016b. 

Figur 2.  Planområdet i Ulleråker där den nya stadsdelen ska byggas är inom den röda linjen.  

Källa: Uppsala kommun, 2016a. 

 

För att bestämma vilka byggherrar som ska få bygga i Ulleråker har Uppsala kommun valt att 

använda sig av markanvisningstävlingar. Det innebär att kommunen går ut med ett 

tävlingsprogram där de beskriver sin vision av området och vilka krav de ställer på 

utformningen av planområdet (Uppsala kommun, 2016b). Sedan gäller det för byggherrarna att 

utifrån kommunens förutsättningar, beskriva hur de vill utforma bebyggelsen. I fallet med 

Ulleråker ställer kommunen bland annat ett krav på byggherrarna att det ska finnas bostäder 

som möter alla befolkningsgrupper och leder till en blandad befolkning både i ålder och 

etnicitet. Efter att kommunen utsett vinnarna i tävlingen erbjuds de att teckna ett 

markanvisningsavtal (ibid). Ett markanvisningsavtal är ett avtal som tecknas mellan en 

kommun och en byggherre och tillåter byggherren att under en tidsbegränsad period förhandla 

med kommunen om hur marken ska utvecklas (Boverket, 2015). 
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Inte bara bostadstyper och fastigheterna ska ha en mångfald, utan även människorna som 

bor i Ulleråker. Södra staden är ett projekt där Uppsala kommun till 2050 ska utveckla 

stadsdelarna i Uppsalas södra delar och bygga nya bostäder, arbetsplatser och 

kollektivtrafikinfrastruktur (Uppsala kommun, 2018a). Ulleråker är en av dessa stadsdelar 

tillsammans med bland annat Ultuna och Rosendal. Södra staden beskrivs redan idag vara 

präglat av en mångfald av människor från olika länder och kulturer och det gör att området blir 

attraktivt och socialt hållbart. I framtiden ska alla känna sig trygga i Ulleråker, oavsett sexuell 

läggning, ålder eller etnicitet (Uppsala kommun, 2016a). Där nämns en variation av 

upplåtelseformer och storlek på bostäder vara en viktig komponent för att locka till sig olika 

typer av samhällsgrupper och inkludera alla invånare. Samtidigt beskrivs konsekvenserna av 

projektet kunna medföra att området riskerar attrahera invånare med samma socioekonomiska 

bakgrund (Uppsala kommun & Sweco, 2016).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2.  TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING 

I den här delen ges en mer ingående beskrivning av egendomskonflikten. På originalspråk heter 

konflikten the property conflict, men i den här uppsatsen har den översatts till 

egendomskonflikten eftersom hela uppsatsen är på svenska. Först ges en kortare beskrivning 

av planerarens triangel i sin helhet, för att sedan övergå till att specifikt beskriva 

egendomskonflikten. Efter det följer ett exempel där Park m.fl. (2017) undersöker 

egendomskonflikten utifrån ett omfattande byggprojekt i Sydkorea. Sist redogörs för hur 

Campbell (2016) beskriver planerarens triangel i en nyare artikel och varför teorin fortfarande 

är relevant i planeringen idag och hur egendomskonflikten har förändrats från det att den 

introducerades. 

2.1 Planerarens triangel 

Planerarens triangel återfinns i en mängd litteratur som berör hållbar planering och 

svårigheterna beslutsfattare kan ställas inför när de ska planera hållbart (Park m.fl. 2017). 

Campbell (1996) försöker med hjälp av triangeln förklara hur de tre perspektiven ekonomisk, 

social och ekologisk hållbarhet kan ta sig uttryck i planeringen av städer, samt se till eventuella 

konflikter som existerar mellan dem (Hirt, 2016; Rosenbloom, 2016). I varje hörn av triangeln 

finns det en del av den hållbara utvecklingen. Ekonomisk utveckling, social jämlikhet och 

bevarandet av miljön. Mellan dessa tre kommer det oundvikligen uppstå konflikter. Planerarens 

uppgift består i att erkänna att det finns konflikter, identifiera vilka de är och sedan göra det 

bästa av situationen genom att integrera alla tre i beslutsprocessen. Traditionellt har planeringen 

handlat om ekonomisk utveckling eller ekologiskt bevarande medan den sociala jämlikheten 

inte har haft samma fokus (Campbell, 1996). Varje hörn av triangeln förespråkar en idealtyp av 

staden. Det nedre vänstra hörnet förespråkar ekonomisk utveckling och ser staden som en plats 

för konsumtion, produktion och innovation. Den här staden är i konkurrens med andra städer 

gällande attraherande av industrin och marknaden. Det översta hörnet förespråkar social 

jämlikhet och att resurserna, servicen och möjligheterna fördelas lika mellan stadens invånare. 

Konkurrensen är mellan olika sociala grupper. Det nedre högra hörnet förespråkar bevarandet 

av naturen. Det är en konkurrens mellan staden och naturen om vem som ska få använda marken 

och hur resurserna ska fördelas (ibid).  

 

 
Figur 3. En bild på planerarens triangel. Här finns varje hörn av triangeln beskrivet tillsammans med 

konflikterna mellan varje hörn. Källa: Campbell (1996). 
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De tre hörnen på triangeln representerar som sagt de tre perspektiven i hållbar utveckling. 

Trots att Campbell (1996) väljer att beskriva dessa som konflikter, är det viktigt att förstå att 

hörnen på triangeln samtidigt kan vara beroende av varandra för att kunna uppnå sitt mål. Hirt 

(2016) menar att det kortsiktigt kan uppstå konflikter mellan hörnen på triangeln, men att de ur 

ett långsiktigt perspektiv kan komplettera varandra och samarbeta. Till exempel menar Hirt 

(2016) att det på kort sikt kan bli ekonomiskt och socialt ohållbart för arbetare i en kolgruva 

om de sätter in hårdare krav på industrin och cheferna tvingas säga upp anställda. Men i det 

långa perspektivet kan miljön bli bättre och arbetarna får anställning i mer hållbara industrier 

(ibid). De konflikter Campbell (1996) identifierar mellan hörnen i triangeln är följande: 

Resurskonflikten (the resource conflict) är en konflikt mellan den ekonomiska 

utvecklingen och bevarandet av miljön. Samtidigt som vi exploaterar naturens resurser är vi 

beroende av att bevara dem och att de kan fortsätta utnyttjas i framtiden. Campbell (1996) 

beskriver att en naturresurs antingen kan ses som en ekonomisk nytta i det industriella samhället 

eller som en del av sin naturliga miljö. Hur den här konflikten tar sig uttryck rent konkret kan 

se väldigt olika ut beroende på i vilken kontext den appliceras, men konflikten mellan att 

exploatera naturen eller att bevara den finns i hela världen.  

Utvecklingskonflikten (the development conflict) är en konflikt mellan social jämlikhet 

och bevarandet av miljön. Den här konflikten utgår från frågan hur vi kan öka den sociala 

jämlikheten, samtidigt som vi skyddar miljön? Mycket av den sociala ojämlikheten är kopplad 

till rent ekonomiska faktorer. På en global nivå kan det här ta sig uttryck i att fattigare länder 

inte tillåts utveckla levnadsstandarden i en snabb takt därför att de riskerar att göra det på 

bekostnad av miljön. Därför gäller det att fördela ekonomiska medel mer jämlikt över hela 

världen för att kunna förbättra miljön (Campbell, 1996).  

Egendomskonflikten är en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och social jämlikhet. 

Grunden till konflikten ligger i förhållandet mellan det privata intresset och det allmänna. Hur 

ska den gemensamma egendomen användas och vem ska få göra anspråk på den? Trots att den 

privata marknaden strävar efter att få så stort självstyrande som möjligt, behöver det privata 

den statligt kontrollerade planeringen. Exempelvis eftersom de bygger järnvägar där varor kan 

transporteras eller bostäder där arbetarna i fabrikerna kan bo (Campbell, 1996). För att 

förtydliga hur egendomskonflikten kan ta sig uttryck i verkligheten, undersöker Park m.fl. 

(2017) ett omfattande byggprojekt i Sydkorea. Byggprojektets syfte var att rusta upp 

fördämningarna till fyra av de stora floderna i Sydkorea. Det skulle möjliggöra att de kan 

anlägga parker och nya friluftsspår intill floderna. Projektet leddes av regeringen men det fanns 

både privata aktörer, i form av byggföretag, och statliga aktörer involverade. Från början låg 

det ett tydligt fokus på hållbarhet ur alla tre perspektiv. Konflikten mellan den ekonomiska 

utvecklingen och den sociala jämlikheten blev tydligast i konflikten mellan de bönder som 

brukade den mark där de nya fördämningarna, parkerna och friluftsspåren var planerade att 

anläggas, och byggföretagen som exploaterade marken. Det var tydligt att bönderna var 

underrepresenterade i diskussionerna kring utformningen av projektet och deras åsikter blev 

lätt ignorerade, till fördel för de aktörer som förespråkade en ekonomisk utveckling och privata 

investeringar i området. Det ledde i slutändan att den ekonomiska utvecklingen vägde tyngre 
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än böndernas möjlighet till försörjning och projektet genomfördes trots böndernas invändningar 

(ibid). 

Det här exemplet på hur egendomskonflikten kan ta sig uttryck i verkligheten behöver inte 

vara generaliserbart, men det ger en problematiserad bild på hur svårt det kan vara att främja 

hållbarhet ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv i planeringen. Campbell introducerade teorin 

planerarens triangel 1996. År 2016 skrev Campbell en ny artikel för att beskriva hur applicerbar 

planerarens triangel är idag. Anledningen till att planerarens triangel fortfarande diskuteras idag 

är för att begreppet hållbar utveckling hela tiden utvecklas och det är nödvändigt att det gör det 

(Campbell, 2016). Till skillnad från när Campbell introducerade teorin planerarens triangel ses 

hållbar utveckling idag som en utgångspunkt när planeringsdokument utformas, medan tidigare 

sågs hållbar utveckling som målet. Det är inte längre intressant att definiera vad det är, utan 

istället förväntar vi oss fallstudier, teorier och forskning som driver begreppet hållbar 

utveckling framåt. Det centrala är att hållbarhet behöver vara baserat på lokala förhållanden på 

den specifika platsen och sträcka sig över flera vetenskapsområden för att kunna vara effektiva 

(ibid). När det kommer till egendomskonflikten tycker Campbell (2016) att det har skett en 

förändring, framförallt efter den nyliberala planeringens intåg och att staten tagit ett steg tillbaka 

för att låta marknaden i större utsträckning styra bostadsbyggandet (ibid). Detta blir tydligt i 

exemplet från Sydkorea där Park m.fl. (2017) visar att det kan vara problematiskt att planera 

för både ekonomisk och social hållbarhet när det finns privata aktörer som förespråkar 

ekonomisk utveckling.  

2.2 Nyliberal planering 

Campbell (2016) menar att egendomskonflikten har förändrats från när han introducerade 

planerarens triangel år 1996, eftersom den nyliberala planerings intåg har förändrat statens roll 

som nu i större utsträckning förlitar sig på marknaden för att sköta bostadsbyggandet (ibid). 

Därför är det nödvändigt att ge en djupare beskrivning av vad nyliberal planering är.  

Det finns inget exakt svar på vad nyliberal planering är för något, utan snarare kan det 

förstås utifrån den plats där den nyliberala planeringen appliceras (Baeten, 2017). Det centrala 

i nyliberal planering är dock en tro på en minskad inblandning av staten i planeringen, till 

förmån för mer marknadsorienterade lösningar (Baeten, 2012b; Baeten, 2017; Sager, 2011). 

Detta stämmer bra överens med Campbells (2016) beskrivning. Statens ska ses som pådrivare 

av marknadsprinciper på lokal, nationell och internationell nivå (Baeten, 2017). Sager (2011) 

menar att förespråkare av nyliberal planering ser lösningen på både ekonomiska och sociala 

problem genom marknaden. Statens lösningar på planeringsproblem resulterar ofta i sämre 

lösningar än om marknaden får lösa dem (ibid). Dock har nyliberala planeringslösningar 

kritiserats för att leda till en ojämn ekonomisk utveckling samt ökad social polarisering mellan 

olika grupper i staden (ibid).  

Baeten (2012a) menar att nyliberala planeringsidéers tro på marknadslösningar, även har 

kommit påverkat vårt sätt att se på de tre perspektiven i hållbar utveckling. Social hållbarhet 

definieras nu utifrån marknaden och planeringens traditionella frågor som jämlikhet och social 

rättvisa är fortfarande av vikt, men har kommit i skymundan bakom arbetet med att minska vårt 
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ekologiska fotavtryck och den ekonomiska utvecklingen. Nyliberal planering har fördelat 

ekonomiska och finansiella resurser till fördel för ekonomisk utveckling, på bekostnad av den 

sociala jämlikheten. Att dela upp den ekonomiska och social utvecklingen som nyliberal 

planering gör, leder till att stärka den ekonomiska utvecklingen (ibid). Detta förklarar Baeten 

(2012a) genom att likna ekonomiska frågor vid hårda frågor och sociala frågor vid mjuka 

frågor. De kallas hårda frågor för att de tydligt går att definiera och mäta i siffror. Mjuka frågor 

utgår från individers uppfattningar om något för att komma fram till ett svar. Även Loit (2014, 

s.14–15) diskuterar hållbar utveckling utifrån nyliberal planering och uppfattar att de 

ekonomiska och ekologiska perspektiven får en högre prioritet i planeringen. 

Att vidare försöka förklara vad nyliberal planering är för något blir tydligare genom att 

exemplifiera hur det kan se uttryck i planeringen. Sager (2011) identifierar ett antal 

planeringsidéer han tycker tydligt beskriver nyliberal planering, eftersom planeringsidéerna 

strävar efter att attrahera invånare och företag genom en tro på konkurrens i planeringen med 

andra städer. Baeten (2017) väljer i sin artikel att lyfta fram fyra av dessa planeringsidéerna 

som mer framträdande. Utifrån Baetens (2017) artikel återges vilka dessa fyra är för att försöka 

ge en förståelse av vad nyliberala planering kan vara. 

City Marketing används för att belysa det unika i en stad för att sedan marknadsföra detta 

till utvalda grupper, för att kunna urskilja sig från andra städer. Syftet med det är att kunna klara 

sig i konkurrensen som finns med andra städer att attrahera arbetskraft och kapital. De utvalda 

grupperna kan vara turister, men det kan även riktas mot företag som letar efter lokaler till sitt 

kontor eller invånare som letar efter en attraktiv plats att bo. Viktiga delar i marknadsföringen 

av en stad kan vara nytänkande byggnadsprojekt eller stora evenemang. Det kan liknas vid 

marknadsföringen av en produkt. När en stad väljer att marknadsföra sig själv finns det en risk 

att områden som är gentrifierade eller inriktar sig till invånare med högre inkomst, ofta är de 

som marknadsförs, eftersom de kan uppfattas som nytänkande eller attraktiva. Det har lett till 

att begreppet City marketing fått kritik för att inte ta hänsyn till mångfalden i staden (Sager, 

2011).  

Attraction of the creative class utgår från idén om att en stad behöver attrahera den kreativa 

klassen och ekonomiskt utvecklade samhällen är beroende av kreativiteten för den ekonomiska 

utvecklingen. Den kreativa klassen är ungefär 30 % av den arbetande befolkningen och kan 

vara allt från artister till ingenjörer, men ofta är det invånare med en högre inkomst. Den 

ekonomiska och sociala planeringen bör därför inrikta sig mot att attrahera denna klass. Lokala 

institutioner och företag behöver uppmuntra till kreativitet (Sager, 2011). Dock har denna teori 

fått kritik för att vara felaktig eftersom det inte alls är kreativa platser som attraherar invånare, 

utan snarare platser där det finns arbete. De flesta av de invånare som ingår i definitionen av 

den kreativa klassen lever skilda från varandra, inte urskiljbara från andra invånares livsstil 

(Baeten, 2017) Tanken om den kreativa klassen lever ändå kvar i den nyliberala planeringen. 

Mycket för att den går hand i hand med idén kring City marketing och att staden väljer att 

attrahera denna samhällsgrupp med sin planering (Sager, 2011). 

Urban development projects (UDPs) används för att beskriva nybyggda bostadsområden 

eller omfattande ombyggnationer av befintliga bostadsområden. Utmärkande för dessa 
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områden är att de bland annat består av blandade bostadstyper, kontor, utmärkande arkitektur 

och välutvecklad infrastruktur. Dessa bostadsområden integreras ofta dåligt med resten av 

staden och riskerar att öka polariseringen mellan olika socioekonomiska grupper. Detta för att 

de tenderar att enbart attrahera invånare med en hög inkomst eftersom bostäderna inte sällan 

blir dyra (Baeten, 2017). 

Public private partnership (PPP) är ett förhållandevis vagt begrepp, men likheten mellan 

alla PPP:s är att den privata marknaden antingen har ett kontrakt med staten för att utföra en 

tjänst eller att det privata har monopol på att få inkomster från service som det allmänna är 

beroende av. Förespråkarna av PPP menar att det skapar en konkurrens mellan de aktörer som 

vill ha avtalet. På så sätt blir priset lägre, men till samma kvalité som om staten skulle ha utfört 

arbetet. Kritikerna menar att det inte alls blir billigare för staten om de använder sig av privata 

företag och att det enbart leder till en ökad privatisering av det allmänna, som i sin tur leder till 

färre investeringar i socialt utsatta områden (Baeten, 2017). 

Sammanfattningsvis kan den nyliberala planeringen kritiseras för att leda till en ojämn 

ekonomisk utveckling samt ökad social polarisering (Sager, 2011). Det sociala perspektivet i 

planering fortfarande är viktigt, men att det lätt kommer i skymundan bakom det ekonomiska 

perspektivet. Detta för att den ekonomiska och sociala utvecklingen behandlas separat och att 

ekonomiska utvecklingsfrågor tydligare går att definiera (Baeten, 2012a). Vidare har behovet 

av att attrahera invånare och företag, samt en tro på konkurrens, gjort att staden planeras utifrån 

nyliberala planeringsidéer (Baeten, 2017).   
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3. METOD 

I det här avsnittet kommer jag presentera den metod jag har använt för att besvara uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Insamlingen av data gjordes med kvalitativa metoder, eftersom att 

jag i min uppsats är intresserad av att undersöka hur Uppsala kommun beskriver social och 

ekonomisk hållbarhet och konflikten mellan dem i Ulleråker. Min undersökning blir således en 

fallstudie på Ulleråker och då menar Bryman (2011. s.74) att kvalitativa metoder kan vara 

lämpliga för att få en detaljerad uppfattning av de specifika lokala förhållandena på platsen. 

Vidare är inte syftet att resultatet från undersökning ska kunna generaliseras eller appliceras på 

andra platser (Repstad, 1999. s. 17; Bryman, 2011. s. 79), utan det ska enbart undersöka 

förhållandena i Ulleråker. Hur många dokument och intervjuer som har legat till grund för 

undersökningen, styrdes i hög grad av tidsramen för uppsatsen och det reflekterar jag mer över 

senare i metodavsnittet. Dokumenten som användes för att göra min dokumentanalys är 

planprogrammet för Ulleråker, en hållbarhetsbedömning av planprogrammet, en 

marknadsanalys av stadskärnan i Ulleråker, tävlingsprogrammet för markanvisningstävlingen, 

Uppsala kommuns markanvisningsstrategi, en social konsekvensanalys, de tre vinnande 

förslagen från byggherrarna som ska bygga kvarteret Vinghästen samt kommunens utlåtande 

om varje förslag. Varför jag valt just dessa dokument är för att de berör den sociala och 

ekonomiska hållbarhetsperspektiven i Ulleråker och omfattar många delar i planprocessen. Att 

dokumenten är omfattande och de nyaste är lämpligt vid en dokumentanalys (Repstad 1999. 

s.88).  

När jag som forskare väljer ut dokument för min analys är det även viktigt att jag reflekterar 

kring dokumentens syfte och vilken funktion de ska fylla i planprocessen (Repstad, 1999. s.89). 

Här går det att skilja på normativa och deskriptiva källor. Normativa källor är värderande och 

de ger en bild av aktörens avsikter och förhållningssätt. Deskriptiva källor är beskrivande källor 

och beskriver hur någonting är. I fallet med min undersökning är alla dokument normativa. 

Detta för att de utifrån kommunens perspektiv beskriver hur de vill att Ulleråker ska utvecklas 

och hur de ska nå dit. Det kan argumenteras att den sociala konsekvensanalysen och 

hållbarhetsbedömningen enbart beskriver vilka konsekvenser planprogrammet och 

detaljplanerna väntas få och på så sätt blir deskriptiva. Men beskrivningen de ger av 

konsekvenserna bygger på Uppsala kommuns definition av hållbarhet och de ger förslag på 

eventuella lösningar.  

Studiens tidsram har gjort att datainsamlingen inte varit så omfattande som önskvärt. 

Repstad (1999, s.70) talar om en teoretisk mättnad vilket är ett sätt att veta när det finns 

tillräckligt med information och det inte framkommer någon ny. För att försöka ha en så hög 

teoretisk mättnad som möjligt valde jag att enbart fokusera på kommunens perspektiv och inte 

att intervjua andra aktörer som kan vara relevanta för min undersökning. Det kan bland annat 

vara de privata byggherrarna ansvariga för bostadsbyggandet eller de redan boende i Ulleråker. 

Eventuellt hade fler dokument författade av Uppsala kommun, till exempel detaljplanerna för 

kvarteret Sagan eller detaljplaner för andra planerade kvarter i Uppsala, kunnat vara en del av 

min studie. Resultatet och slutdiskussionen hade förmodligen sett annorlunda ut om fler 

perspektiv hade applicerats på undersökningen, men en avvägning gjordes mellan att involvera 
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flera aktörer kontra att gå in djupare i kommunens perspektiv. Efter övervägning beslutade jag 

att enbart fokusera på kommunens perspektiv därför att det annars hade blivit för omfattande 

för tidsramen.  

 

3.1 Dokumentanalys 

Som nämndes tidigare användes ett antal dokument relevanta för Ulleråker som utgångspunkt 

för uppsatsen. Planprogrammet är det mest övergripande dokumentet i min undersökning. Ett 

planprogram är det första steget för en kommun i detaljplaneprocess enligt Plan- och bygglagen 

(Uppsala kommun, 2016a). Syftet är att kommunen ska redovisa mål och visioner som blir 

vägledande för den fortsatta planeringen. Det är inte juridiskt bindande, utan det är ett sätt för 

kommunen att belysa centrala planeringsfrågor och hur de ska genomföras i ett tidigt skede av 

planprocessen (ibid). För att förtydliga vad som menas med en hållbarhetsbedömning så görs 

det för att försöka förutse de eventuella konsekvenser som planprogrammet kan medföra. 

Vanligtvis undersöks enbart de miljömässiga konsekvenserna av ett planprogram enligt 

bestämmelser i miljöbalken (Uppsala kommun & Sweco, 2016). Uppsala kommun valde i fallet 

med Ulleråker att göra en hållbarhetsbedömning för att väga in de sociala och kulturella 

aspekterna också. Motiveringen till att det gjordes en hållbarhetsbedömning är att Länsstyrelsen 

trycker på att det krävs ett helhetsperspektiv för att fånga in komplexiteten med att utveckla 

Ulleråker (ibid). Anledningen till att jag nämner detta om hållbarhetsbedömningen är för att 

Repstad (1999, s.89) menar att det är viktigt för mig som forskare att försöka förstå intentionen 

med dokumentet samt vilken funktion det ska fylla när det skapas. Att Länsstyrelsen tycker det 

är angeläget att kommunen gör en mer djupgående beskrivning av vilka konsekvenser 

planprogrammet kan medföra ur alla tre hållbarhetsperspektiv betyder att det förmodligen 

förväntas få mer konsekvenser än enbart ekologiska. Repstads (1999, s.89) tankesätt om ett 

dokuments intention och funktion applicerades på alla dokument relevanta för uppsatsen. Jag 

väljer dock att enbart beskriva planprogrammet och hållbarhetsbedömningen här.  

För att underlätta min analys av dokumenten samt intervjuerna, används en kvalitativ 

innehållsanalys. Det görs genom att identifiera ett antal centrala teman i dokumenten genom en 

tematisk analys (Bryman, 2011. s.528). För att identifiera vilka teman som är relevanta för min 

undersökning finns det inget rätt sätt, utan Bryman (2011. s.529–530) menar att det är upp till 

analytikern själv att finna återkommande idéer och återkommande teman i mitt material. Just 

för min undersökning är de centrala teman med i mitt syfte och frågeställningar och de berör 

social och ekonomisk hållbarhet. Det är relativt breda begrepp och innefattar en mängd 

aspekter, men genom att identifiera ett antal återkommande ord i dokumenten och intervjuerna, 

var det möjligt att göra en tematisk analys. Både i intervjun med Kenny Jansson (2018) och i 

den sociala konsekvensanalysen (Uppsala kommun & ÅF Infrastructure, 2017) beskriver de ett 

antal begrepp kopplade till social hållbarhet såsom tillgänglighet, trygghet och jämställdhet 

med flera. Därefter kunde jag identifiera dessa ord i dokumenten för att få en bild av arbetet 

med social hållbarhet. Dock blev det väldigt omfattande och därför kom mycket av min 

dokumentanalys att inriktas mot social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen. I 

resultatdelens första avsnitt hade jag kunnat välja att enbart inrikta mig på social och ekonomisk 
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hållbarhet i bostadsplaneringen, men jag valde att även ha med en vidare beskrivning av dem 

för att läsaren ska få en helhetsbild. För den ekonomiska hållbarheten användes samma metod 

och där gick det att identifiera begrepp såsom attraktivt, handel och det privata.  

 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Utifrån mitt syfte och frågeställningar valde jag att genomföra intervjuer för att komplettera 

dokumenten. Det ger en ytterligare förståelse och nyansering av dokumenten genom att få en 

inblick i hur respondenterna uppfattar något och för att få en djupare förståelse kring deras 

synsätt (Bryman, 2011, s.41). Eftersom mina respondenter alla har olika yrken och 

arbetsuppgifter var det enklast för mig att utgå från ett antal teman i intervjuerna och sedan 

formulera frågor kring varje tema, för att sedan styra samtalet olika inom dessa teman. 

Intervjuerna blir på så sätt semistrukturerade. Frågorna behöver inte ställas i den ordning de är 

skrivna och om jag kommer på följdfrågor kan dessa ställas på en gång. Det gör det möjligt för 

mig att anpassa frågorna efter vad respondenterna kan och det gör mig som intervjuare flexibel 

(Repstad, 1999, s.11; Bryman, 2011, s.415).  

De respondenter jag har intervjuat för min uppsats är Elin Stening som är miljöstrateg och 

arbetar med övergripande hållbarhetsarbete och målprogram i Ulleråker. Michael Hallberg är 

planarkitekt och ingick i den produktionsgrupp som tog fram planprogrammet för Ulleråker. 

Kenny Jansson är utredare för stadsbyggnadsförvaltningen och arbetar bland annat med social 

konsekvensanalys. Hallberg var vid tiden för min undersökning inte i tjänst och därför 

genomfördes intervjun via mejl i två omgångar, där jag först skickade frågor och sedan ställde 

följdfrågor på de svar jag fick. Svaren från Hallberg blev inte lika utförliga, eftersom de andra 

två intervjuerna genomfördes muntligt. Den flexibilitet Bryman (2011, s.415) menar att jag som 

intervjuare bör ha under semistrukturerade intervjuer, där jag kan till exempel kan styra samtalet 

mot intressanta teman, var svåruppnådd via mejl. Jag uppfattade att mer omfattande frågor 

ledde till kortare och mer generella svar. Därför behövde jag ställa frågorna om specifika 

företeelser och det gjorde att svaren inte blev lika detaljerade som de blivit om intervjun 

genomförts muntligt. Vissa intressanta teman och svar riskerade att förbises med frågor via 

mejl. För att undvika en intervju via mejl kontaktades tre andra tjänstemän på kommunen som 

arbetade med samma frågor som Hallberg, men ingen av dessa hade tid att ställa upp på en 

intervju.  

Bryman (2011, s.131–132) nämner fyra viktiga etiska principer som är viktiga att ta hänsyn 

till vid forskning där intervjuer används. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att jag som forskare 

måste informera respondenterna om undersökningens syfte där det ska framgå att de deltar 

frivilligt. Detta informerade jag respondenterna om i det inledande mejlet till dem. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva får bestämma om de vill medverka och 

respondenterna i mina intervjuer valde frivilligt att vara med. Konfidentialitetskravet innebär 

att uppgifter om respondenterna ska behandlas med största möjliga konfendialitet. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter respondenterna ger mig enbart får användas för min 

undersökning. 
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Urvalet av respondenter för intervjuerna gjordes i samarbete med kommunen. Efter ett 

första mejl till Stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun fick jag kontakt med Malin 

Ahlström som är projektkoordinator för Ulleråkersprojektet. Hon vidarebefordrade min 

ämnesbeskrivning till tjänstemän hon uppfattade kunde vara relevanta för min undersökning. 

Då fick jag kontakt med Stening och Hallberg. Hallberg gav mig sedan mejladressen till Jansson 

eftersom han tyckte Jansson var relevant för min undersökning. Att jag själv inte valt ut 

respondenterna kan ha både för- och nackdelar. Fördelen är att projektkoordinatorn är mer insatt 

i Ulleråkersprojektet än vad jag är och på så sätt vet vilka tjänstemän som har de relevanta 

kunskaperna för min undersökning. Nackdelen är att det första mejlet jag skickade till Ahlström 

har styrt mycket av hur mitt arbete utvecklades. Hur jag beskrev mitt ämne och vad jag ville 

undersöka kan ha förändrats från hur jag formulerade mig där och det kan ha gjort att relevanta 

respondenter inte kontaktades av Ahlström. Urvalet kan delvis sägas vara ett målinriktat urval 

där respondenterna har valts ut efter mitt syfte (Bryman, 2011. s.434). Men urvalet kan även 

sägas vara ett snöbollsurval. Det innebär att jag tar kontakt med en eller ett fåtal relevanta 

respondenter och sedan används den eller dessa för att få kontakt med fler respondenter 

(Bryman, 2011. s. 196).  

De två intervjuerna genomförda muntligt spelades in. Efter intervjuerna transkriberades de 

delar som berörde ekonomisk och social hållbarhet. Intervjun med Hallberg genomfördes via 

mejl och hans svar kom i textform. Likt analysen av dokumenten utgick den sociala 

hållbarheten från de begreppen nämnda av Jansson (2018) och i den sociala 

konsekvensanalysen (Uppsala kommun & ÅF Infrastructure, 2017). Detsamma gällde för den 

ekonomiska hållbarheten. Efter både intervjuerna och dokumentanalysen fann jag att den 

ekologiska hållbarheten hade ett stort fokus i planeringen av Ulleråker, även om jag inte frågade 

om det i intervjuerna. Främst genom frågan om grundvattnet och hur det behövde skyddas. I en 

mer omfattande uppsats hade det varit intressant att undersöka även det, men jag var tvungen 

att avgränsa mig här.  
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4. RESULTAT 

I följande avsnitt kommer all min empiri att presenteras. Resultatdelen är indelad i tre delar där 

det först kommer en beskrivning av Uppsala kommuns syn på social hållbarhet och hur det ska 

uppnås, följt av en liknande beskrivning av ekonomisk hållbarhet och sist hur relationen mellan 

dem ser ut i Ulleråker. Under varje underrubrik kommer det en presentation av vad de olika 

dokumenten säger och relevanta svar från respondenterna.  

 

4.1 Social hållbarhet 

Ulleråker är en stadsdel för hela livet. En plats med både stadens liv och naturens lugn. Mellan de två 

universiteten möts människor för att skapa morgondagens idéer. Här är ett hållbart liv enkelt, cykeln och 

kollektivtrafiken är förstahandsvalet. Ulleråker är en modern stadsdel på historisk mark (Uppsala kommun, 

2016a, s.26).  

 

Detta är visionen för Ulleråker och ligger till grund för utvecklingen av stadsdelen. Den bygger 

dels på inriktningar för Uppsala kommuns utveckling som anges i bland annat översiktsplanen 

för Uppsala och den fördjupade översiktsplanen för Södra staden. Dels bygger den på de lokala 

förutsättningar som finns i Ulleråker med sitt läge uppe på åsen och sin möjlighet att binda 

samman stadens södra delar med stadskärnan (Uppsala kommun, 2016a). Ulleråker ska vara en 

stadsdel för hela livet och mellan de två universiteten ska människor mötas. Utifrån visionen 

har kommunen sedan identifierat tre övergripande fokusområden för utvecklingen. Dessa tre är 

god stadsmiljö, hållbara vardagsresor och hållbar vattenmiljö. Under varje fokusområde finns 

det ett huvudmål och sedan ett antal målområden. Huvudmålet för god stadsmiljö är Ulleråker 

är en inbjudande och levande stadsdel där människor möts och innovationer främjas. (Uppsala 

kommun, 2016a, s.27). Totalt finns det fyra målområden kopplade till huvudmålet och dessa 

är: tillgängligt och öppet, urbant och grönt, tryggt och attraktivt samt smart och hållbart. (ibid, 

s.27) 

För att uppnå en god stadsmiljö och social hållbarhet beskrivs vikten av att skapa sociala 

samband i Ulleråker och detta görs genom att integrera Ulleråker i staden och att binda samman 

Uppsalas södra delar med stadskärnan. Vidare beskrivs det som centralt att planeringen i 

Ulleråker bidrar till att skapa offentliga mötesplatser för att uppmuntra till möten i vardagen 

(Uppsala kommun, 2016a). Framförallt läggs en stor vikt vid att göra de offentliga miljöerna 

tillgängliga för barn, äldre och personer med funktionshinder. En annan viktig komponent i 

social hållbarhet beskrivs vara möjligheten för invånare i andra stadsdelar att ta sig till 

Ulleråker. Där spelar den tilltänkta stora satsningen på kollektivtrafik en stor roll i att skapa 

tillgänglighet mellan stadsdelarna. Det medför positiva effekter på jämställdhet och integration 

(ibid). 

En viktig del i den sociala hållbarheten är frågan om vem ska bo i Ulleråker och uppfylla 

den delen i visionen som säger att Ulleråker ska vara en …stadsdel för hela livet (Uppsala 

kommun, 2016a, s.27). Kommunen beskriver i planprogrammet att Ulleråker ska innefatta en 

mångfald av bostadstyper och upplåtelseformer (Uppsala kommun, 2016a). Målet är att en 

tredjedel av de nyproducerade bostäderna ska vara hyresrätter. Detta görs genom att låta flera 
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privata byggherrar uppföra fastigheter i samma kvarter. Då ska det bli en visuell mångfald och 

ett varierat innehåll genom olika bostadsstorlekar och bostadstyper (ibid). Majoriteten av 

Ulleråker är inte detaljplanerat än, men två detaljplaner för kvarteret Vinghästen och kvarteret 

Sagan antogs av kommunfullmäktige i maj 2018 (Uppsala kommun, 2018b). I det 

tävlingsprogram (Uppsala kommun, 2016b) som användes av kommunen för att beskriva hur 

de vill att de två kvarteren ska bli, trycker kommunen på att Ulleråker ska bli en integrerad del 

i staden och skapa offentliga mötesplatser samt att byggherrarna ska bidra till att skapa en 

mångfald av människor och verksamheter. Specifikt ska byggherrarna bidra till en 

bostadsmarknad som möter allas behov och förutsättningar, oavsett din familjekonstellation 

eller ekonomiska förutsättningar (ibid).  

Kvarteret Vinghästen kommer att bli en del av stadsdelscentrumet i Ulleråker. Förutom 

bostäder innefattar detaljplanen ett torg och utrymme för det nya kollektivtrafikstråket. 

Sammantaget är det tre nya kvarter som ska byggas inom detaljplanen för kvarteret Vinghästen 

och totalt sju byggherrar har fått i uppgift att bygga (Uppsala kommun, 2018b). Alla byggherrar 

nämner i sina markanvisningar (Midroc Property Development AB & Riksbyggen ekonomisk 

förening, 2016; Hökerum Bygg AB & Sveafastigheter Bostad AB, 2016; HSB Produktion i 

Uppsala HB, Peab Bostad AB & Kärnhem Bostadsproduktion AB, 2016) att Ulleråker ska vara 

tillgängligt för alla och det ska finnas plats för möten i stadsdelens parker och torg. För att 

uppfylla kravet på att alla typer av invånare ska kunna bosätta sig i Ulleråker, finns det lite olika 

lösningar i de olika kvarteren, men generellt sett är det genomgående ord som en variation i 

bostadstyper, utseende och storlek som nämns frekvent. De kvartersspecikfika lösningarna i ett 

av kvarteren för att attrahera alla typer av invånare är att sälja totalt fyra lägenheter till ett lägre 

pris till en person som är mellan 18–30 år gammal. När den personen sedan flyttar ut kommer 

samma förutsättningar gälla för nästa person som flyttar in. I ett annat kvarter kommer en del 

av de hyresrätter som finns även kunna fungera som kompislägenheter, vilket innebär att ett 

fåtal personer som är vänner kan dela på en lägenhet, samt seniorbostäder (ibid). I kommunens 

tre utvärderingsutlåtande av varje programförslag får två av förslagen (2016e; 2016d) kritik för 

att inte främja hållbara resesätt ordentligt och det tredje (2016c) för att bygga lite för många 

små lägenheter. 

När det kommer till social hållbarhet menar Stening (2018) att det är viktigt att ha en 

variation i bostadstyper och arkitekturen. En del i att bygga bostäder för alla, är att satsa på 

kollektivtrafik, gång och cykel. Det ska medföra att människor som kanske inte har råd med 

bil, ändå väljer att bosätta sig i Ulleråker. Därför är det även viktigt att satsa på service och 

handel i stadsdelscentrumet. Där ska det bland annat finnas en skola, förskola, apotek och 

matbutik. Det minskar behovet av en bil och att resa till andra stadsdelar, samtidigt som det 

uppstår möten mellan invånare när de går och handlar. Invånare från andra stadsdelar är 

självklart välkomna att ta sig till Ulleråker, så länge de kommer med annat färdsätt än bil (ibid). 

Stening (2018) menar att kommunen har utmanat byggherrarna att bygga hållbart i 

tävlingsprogrammet och att det i slutändan hänger på dem.  

Hallberg (2018) diskuterar social hållbarhet utifrån de målområdena kopplade till 

fokusområdet God stadsmiljö (Uppsala kommun, 2016a, s.27). Målområdet Tillgängligt och 
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öppet (ibid, s.27) kan för Ulleråker som stadsdel innebär att den ska upplevas som välkomnande 

och inbjudande även för de som inte bor där. Det kan gälla gestaltningen generellt men även 

innehåll, till exempel att det finns verksamheter i Ulleråker som bjuder in till aktivitet och 

vistelse här för alla i staden. I en lägre skala kan det betyda hur kvarteren och allmänna plaster 

utformas för att tillgängliggöra dessa för alla, oavsett ålder, kön eller funktionshinder, 

(Hallberg, 2018). Utformningen ska medverka till området upplevs tryggt för alla, parker och 

platser ska erbjuda en blandning av aktiva och lugna platser. Service och handel bidrar till att 

gator och torg befolkas och bidrar till ett stadsliv (ibid, 2018). 

Social hållbarhet kan ses som ett tomt begrepp som måste fyllas med innehåll. (Jansson, 

2018). För att arbeta med social hållbarhet gäller det att ringa in vad det innebär och det menar 

Jansson (2018) kan göras genom att identifiera ett antal teman som är centrala för social 

hållbarhet. Uppsala kommun har valt följande teman för att fylla social hållbarhet med innehåll:  

• Sammanhang, sammanhållning och identitet.  

• Trygghet.  

• Tillgänglighet.  

• Jämställdhet.  

• Barn.  

• Äldre.  

• Folkhälsa.  

• Delaktighet och inflytande.  

När sedan utformandet av själva planeringen sker, gäller det att identifiera vilka teman som är 

relevanta för platsen och just det projekt de arbetar med. För att utreda vilka konsekvenser ett 

projekt kan få ur ett socialt perspektiv, gör kommunen en social konsekvensanalys (SKA). Där 

försöker kommunen utreda och skaffa sig kunskap kring arbetet med social hållbarhet. Jansson 

(2018) har arbetat med att utforma en ny SKA i Uppsala kommun. Den tidigare sågs mer som 

en matris med en checklista med ett antal verktyg för att arbeta med social hållbarhet när de 

byggde nya områden. Idag är arbetet med SKA mer en process där kunskap om tidigare 

byggprojekt blandas med forskning på området (ibid).  

Den sociala konsekvensanalysen gjord på kvarteret Vinghästen (Uppsala kommun & ÅF 

Infrastructure, 2017) menar att den sociala hållbarheten i Ulleråker behöver utgå från den lokala 

kontexten och att det finns goda förutsättningar för Ulleråker att binda ihop staden, eftersom 

stadsdelen ligger mellan Uppsalas stadskärna och södra delar. Två utmaningar som pekas ut för 

Ulleråker är att skapa flöden genom stadsdelen, då det finns en risk att området blir en ö som 

omges av fysiska barriärer i form av byggnader och skog. Vidare finns det en utmaning i att 

attrahera alla typer av invånare just eftersom nybyggda bostäder generellt sett har en högre 

prisbild. I den sociala konsekvensanalysen (Uppsala kommun & ÅF Infrastructure, 2017) delas 

den sociala hållbarheten upp i två nivåer, ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. 

Generellt kan det vara svårare att uppnå social hållbarhet ur ett samhällsperspektiv än ett 

individperspektiv. Exempelvis kan bostaden uppfattas ge en god livskvalité för individen, men 

det gäller även att hela bostadsområdet kan inkludera alla på bostadsmarknaden. Utmaningen 



20 

 

ligger i att påverka på en strukturell nivå och inkludera hela samhället och inte bara de boende 

i ett bostadsområde (ibid). 

Vidare beskriver Kenny att det är viktigt i planeringen att tänka på den sociala hållbarheten 

och hur staden utformas i den fysiska planeringen. Detta kan göras genom ett rutnätssystem för 

gatudragningen och att undvika återvändsgränder samt ha en blandning i bostadsbeståndet. En 

idealbild Jansson (2018) har är att varje invånare ska kunna efterfråga bostäder på ett jämlikt 

sätt över hela kommunen. Vissa områden ska inte vara för dyra för att en viss grupp i samhället 

ska ha råd att bo där. Forskning visar att det är svårt att styra social blandning genom att bygga 

för olika upplåtelseformer, men möjligheten för invånare att bosätta sig vart de vill ska 

fortfarande finnas (ibid). Du ska inte vara hänvisad till ett visst område bara för att du har en 

viss inkomst och där är planeringen viktig för att koppla samman bostadsområden med varandra 

och öka tillgängligheten. Segregation blir bara värre om man kan leva hela sin vardag i ett 

område där man bara träffar likar (Jansson, 2018).   

 

4.2 Ekonomisk hållbarhet 

Kommunen köpte marken från landstinget för väldigt mycket pengar, så ur den 

kommunalekonomiska aspekten så behöver man ju utveckla Ulleråker för att man ska kunna få 

tillbaka pengarna (Stening, 2018). Stening (2018) menar att utvecklingen av Ulleråker i 

grunden är en ekonomisk fråga. Uppsala kommun behöver få tillbaka pengar som de betalade 

för marken, men ur ett helhetsperspektiv borde man fråga sig om det verkligen är värt att bygga 

uppe på åsen. Problematiken med grundvattnet och de skyddsåtgärder som vidtagits för 

Uppsalaåsen kommer göra exploateringen dyrare än vad som var tänkt från början. Det landar 

i slutändan på exploatörerna i Ulleråker som tvingas betala mer för att producera bostäder 

anpassade för att skydda grundvattnet och det driver upp bostadskostnaderna. Att bevara 

Ulleråker som exempelvis en park vore en förlustaffär för kommunen. Den ekonomiska 

hållbarheten för hela kommunen är beroende av att marken blir exploaterad (ibid). 

I planprogrammet beskrivs Ulleråker vara en stadsdel mellan universiteten och där …möts 

människor för att skapa morgondagens idéer (Uppsala kommun, 2016a, s.26). Just Ulleråkers 

geografiska läge mellan Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska 

uppmuntra byggherrarna till att utforma kontorslokaler anpassade till små- och medelstora 

företag som är internationellt konkurrenskraftiga och har nära samarbete med 

forskningsverksamheten på universiteten (ibid). I planprogrammet (Uppsala kommun, 2016a) 

beskrivs vikten av att Ulleråker är attraktivt från första dagen, både genom handel och 

möjligheten att resa kollektivt. De privata byggherrarna är en viktig del i att göra området 

attraktivt, då de genom variation kan attrahera olika segment av marknaden och kommunen 

kommer inte att detaljreglera utformningen för att byggherrarna ska få skapa den eftertraktade 

mångfalden (Uppsala kommun, 2015; Uppsala kommun, 2016a). Även Hallberg (2018) menar 

att det framtida befolkningsunderlaget i Ulleråker gör det möjligt att etablera handel där och att 

det främst kommer rikta sig till de boende i området. I vilken grad handel och restauranger finns 

i stadskärnan, hänger samman med möjligheten för företag att ha sina arbetsplatser där. För 

områdets attraktivitet är det är viktigt att platsen får arbetsplatser och verksamheter som bidrar 
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till en stadsdel med aktiviteter både dag- och kvällstid. Det skapar ett större kundunderlag för 

både butiker och restauranger under hela dygnet.  

Ulleråkers geografiska läge gör det även lämpligt att bedriva kommersiell service. I den 

framtida Södra staden anses Gottsunda ligga för långt borta från de andra stadsdelarna, men 

Ulleråker är närmare Uppsalas stadskärna och kommer att ha goda förbindelser med 

kollektivtrafik (Uppsala kommun & Niras, 2016). Det är viktigt att handeln etableras tidigt i 

byggprocessen för att få de boende i området att handla där, men eftersom det kommer bo ett 

begränsat antal invånare där de första åren, kommer handeln behöva förlita sig på bilburna 

kunder för överleva. En annan möjlighet är att erbjuda den dagligvarubutik som etablerar sig i 

Ulleråkers centrum en lägre hyra den första tiden (ibid). Alla de byggherrar som har fått i 

uppdrag att bygga i kvarteret Vinghästen, diskuterar vikten av att etablera handel tidigt i 

arbetsprocessen (Midroc Property Development AB & Riksbyggen, 2016; Hökerum Bygg AB 

& Sveafastigheter Bostad AB, 2016; HSB Produktion i Uppsala HB, Peab Bostad AB & 

Kärnhem Bostadsproduktion AB, 2016). Vidare nämner några av byggherrarna att Ulleråkers 

karaktär och identitet ska vara utgångspunkt för att bygga Ulleråker som ett varumärke och på 

så sätt attrahera besökare och invånare (HSB Produktion i Uppsala HB, Peab Bostad AB & 

Kärnhem Bostadsproduktion AB, 2016).  

I det tävlingsprogram (Uppsala kommun, 2016b) kommunen tagit fram för 

markanvisningstävlingen, nämns hur urvalsprocessen av byggherrar kommer se ut. Dels 

kommer det ske en bedömning av hur varje förslag uppfyller kommunens uppsatta 

målsättningar, men detta kommer sedan viktas mot det lämnade markprisanbudet och nivån på 

anbudet kommer vara avgörande om det blir granskat. De tre högst inkomna markprisanbuden 

för varje kvarter tas upp för granskning. (Uppsala kommun, 2016b, s.3). Kommunen ställer 

krav på att markprisanbuden ska vara på en marknadsmässig nivå. För hyresrättslägenheter 

innebär det att ett anbud på minst 3000 kr/kvm bruttoarea (BTA) är godkänt. BTA är förenklat 

den totala ytan av samtliga våningar i ett hus (Boverket, 2018). Uppsala beskrivs som en 

attraktiv stad med tillväxt och expansion i tävlingsprogrammet (Uppsala kommun, 2016b). 

Ulleråker är en del av detta och ska fortsätta skapa tillväxt för Uppsala (ibid). Genom en 

konkurrenssättning mellan byggherrar ska det leda till bästa möjliga slutresultat i Ulleråker 

(Uppsala kommun, 2015).  

 

4.3 Relationen mellan social och ekonomisk hållbarhet 

Jansson (2018) arbetar mycket med sociala frågor i planeringen och han menar att det finns en 

uppfattning av sociala frågor som mjuka frågor. Alla tycker social hållbarhet är viktigt, men 

sen när det verkligen gäller och en konflikt uppstår med de andra perspektiven, kan de sociala 

frågorna bli nedprioriterade av rent ekonomiska frågor. En lösning på det problemet kan vara 

att försöka översätta konsekvenserna av att sociala frågor prioriteras ner till rent ekonomiska 

siffror. Det kan till exempel innebära att försöka räkna ut vad investerade pengar i utsatta 

förortsområden kan bli för vinst. På lång sikt försöka räkna ut vad det kostar Uppsala kommun 

om de inte satsar på socialt hållbar planering och försöka visa på att det finns både såväl en 

ekonomisk som social vinst i att satsa på social hållbarhet. Det har gjorts försök på att försöka 
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räkna ut detta, men det är svårt att göra en exakt kalkyl, eftersom det är svårt att omsätta sociala 

värden till rent ekonomiska värden (ibid).  

Stening (2018) menar att alla hållbarhetsmål inte är förenliga med varandra och att det 

gäller att se till målkonflikten. Jag tycker det är bättre att göra något fullt ut, istället för att 

göra en halvmesyr av allt (Stening, 2018). Samtidigt diskuterar hon hur Uppsala kommun 

försöker få den sociala och den ekonomiska hållbarheten att arbeta tillsammans. Ett exempel 

hon tar upp är de mobilitetshus eller parkeringshus för bilar kommunen kommer uppföra i 

Ulleråker. Tanken med dessa mobilitetshus är att byggherrarna får köpa så många platser de 

vill ha. Om de väljer att köpa ett fåtal platser kommer inte de boende i deras hus ha lika många 

parkeringsplatser att dela på, men byggherrarna sparar pengar på att inte bygga en massa 

parkeringsplatser till sina boende. Det ska förhoppningsvis driva ner hyrorna på bostäderna 

(ibid). 

Den tydligaste relationen mellan den sociala och den ekonomiska hållbarheten i Ulleråker 

är relationen mellan kommunen och de privata byggherrarna som beskrivs i 

tävlingsprogrammet (Uppsala kommun, 2016b). Samtidigt som kommunen kommer utvärdera 

byggherrarnas förslag och hur de har uppnått kommunens målsättningar, kommer det vägas 

mot deras markprisanbud. Alltså ligger både programförslagets utformning och 

markprisanbudet till grund för vilka byggherrar som får markanvisningsavtalet med kommunen 

(ibid). Hallberg (2018) talar om svårigheten med att å ena sidan genomföra en hög exploatering 

och skapa ett underlag för en ny stadsdel, när det å andra sidan behövs värnas om trevliga parker 

och fina gårdsmiljöer. Han diskuterar vilken roll handeln och konsumtion kan spela i att göra 

Ulleråkers stadsdelskärna mer levande. Handel och restauranger under både dags- och kvällstid 

attraherar fler människor och att ha människor i sin närhet skapar trygghet. Viktigt är att kunna 

erbjuda både kommersiell och offentlig service för att attrahera en så stor målgrupp som möjligt 

(ibid). I alla byggherrarnas programförslag (Midroc Property Development AB & Riksbyggen, 

2016; Hökerum Bygg AB & Sveafastigheter Bostad AB, 2016; HSB Produktion i Uppsala HB, 

Peab Bostad AB & Kärnhem Bostadsproduktion AB, 2016) uttrycks handel vara en naturlig del 

i att skapa en levande stad och uppmuntra till möten mellan stadens invånare. Förutom att 

etablera verksamhet på torget i Ulleråker, kan det även vara möjligt att utnyttja 

bottenvåningarna i bostadshusen (ibid). 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I resultatdelen framgår det tydligt att kommunen arbetar aktivt med social och ekonomisk 

hållbarhet i Ulleråker, både generellt och kopplat till bostadsplaneringen. I det här avsnittet 

kommer min empiri att analyseras och diskuteras. Först genom att jag redogör för vilka teman 

jag har identifierat inom den sociala och ekonomiska hållbarheten och relationen mellan dem. 

Sedan analyseras hur min empiri förhåller sig till egendomskonflikten. 
 

5.1 Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och relationen mellan dem i 

Ulleråker 

Uppsala kommun försöker definiera social hållbarhet utifrån ett antal begrepp i den sociala 

konsekvensanalysen (Uppsala kommun & ÅF Infrastructure, 2017) och de målområden som är 

under fokusområdet God stadsmiljö i planprogrammet (Uppsala kommun, 2016a). Dock tycker 

jag att det är tydligt att den sociala hållbarheten definieras olika utifrån det individperspektiv 

eller samhällsperspektiv kommunen introducerar i den sociala konsekvensanalysen (Uppsala 

kommun & ÅF Infrastructure, 2017). Ur ett individperspektiv ligger det ett fokus på den 

individuella sociala hållbarheten i kvarteren och på de boende i området. De boende ska ges 

förutsättningar för att mötas i staden och det ska vara tillgängligt för barn, äldre eller 

funktionshindrade. Där läggs ett fokus på begrepp som trygghet, barn, äldre och mångfald. Ur 

ett samhällsperspektiv läggs istället ett fokus på att området ska vara tillgängligt att bosätta sig 

i oavsett dina ekonomiska förutsättningar, men även för de som inte bor i området. Ulleråker 

ska bli en integrerad del i staden. Tillgänglighet och tillgängligt genomsyrar kommunens 

beskrivning av sociala hållbarhet i dokumenten och definieras olika beroende på om det är ett 

individperspektiv eller ett samhällsperspektiv. Tillgänglighet ur ett individperspektiv kan vara 

möjligheten för barn, äldre eller personer med funktionshinder att ta del av de offentliga 

rummen, medan tillgänglighet ur ett samhällsperspektiv är mer att Ulleråker ska vara 

tillgängligt även för de som inte bor där. 

Samtidigt kan det vara intressant att analysera vad som inte nämns under social hållbarhet. 

I den sociala konsekvensanalysen (Uppsala kommun & ÅF Infrastructure, 2017) nämns 

svårigheterna med att uppnå denna tillgänglighet ur ett samhällsperspektiv, eftersom området 

riskerar att bli isolerat och priserna på bostäder bli höga. Byggherrarnas programförslag föreslår 

lösningar såsom olika storlekar på lägenheterna, sälja fyra lägenheter till ungdomar för ett 

billigare pris eller tillåta kompisar att bo tillsammans. I kommunens utvärderingsutlåtanden av 

byggherrarnas programförslag får två av dem (Uppsala kommun, 2016d; Uppsala kommun 

2016e) kritik för att inte främja hållbara resesätt tillräckligt och ett av programförslagen 

(Uppsala kommun, 2016c) får kritik för att bygga lite för många små lägenheter. Antingen anser 

kommunen att byggherrarnas programförslag erbjuder tillräckliga lösningar för att göra 

bostäderna tillgängliga för alla. Annars fokuserar kommunen mer på ett individperspektiv i 

bostadsplaneringen, eftersom byggherrarna inte uppmuntras mer till att lösa problematiken med 

att attrahera alla typer av invånare, oavsett ekonomiska förutsättningar.  

Utifrån Campbells (1996) beskrivning av den rättvisa staden, går det att finna likheter med 

hur den sociala hållbarheten beskrivs i Ulleråker. Den rättvisa staden strävar efter jämlikhet 
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mellan sociala grupper och det finns en konflikt hur resurserna och servicen ska fördelas mellan 

invånarna. I Ulleråker finns det ur ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv en 

målsättning att uppnå en jämlikhet mellan stadens sociala grupper genom att integrera Ulleråker 

med övriga staden och möjliggöra för alla att bosätta sig där. Ur ett samhällsperspektiv existerar 

det dock en konflikt mellan hur resurserna och servicen fördelas. I Ulleråker finns det goda 

ambitioner att fördela både resurserna, servicen och möjligheterna jämnt genom att möjliggöra 

för alla typer invånare att bosätta sig där. Dock riskerar det att inte bli så enligt den sociala 

konsekvensanalysen (Uppsala kommun & ÅF Infrastructure, 2017), eftersom det kan komma 

att befolkas av en viss socioekonomisk grupp och då ges inte alla invånare samma möjlighet att 

ta del av resurserna. 

Den ekonomiska hållbarheten i Ulleråker kopplas mycket till ordet attraktivt. Det ska vara 

attraktivt för invånarna genom att erbjuda olika bostadstyper och handel i området. Även 

företag ska uppfatta det som attraktivt och vilja etablera sin verksamhet där. Gärna ska 

företagen vara internationellt konkurrenskraftiga och i samarbete med universiteten. I visionen 

för Ulleråker står det att Mellan de två universiteten möts människor för att skapa 

morgondagens idéer (Uppsala kommun, 2016a, s.26). Attraktiviteten används som någonting 

för byggherrarna att fortsätta utveckla i Ulleråker för att skapa tillväxt för Ulleråker och Uppsala 

i stort. För att göra Ulleråker attraktivt nämner några av byggherrarna att Ulleråker ska byggas 

som ett varumärke och på så sätt attrahera företag och invånare (HSB Produktion i Uppsala HB, 

Peab Bostad AB & Kärnhem Bostadsproduktion AB, 2016). Just urvalsprocessen för att besluta 

vilka byggherrar som ska få bygga bostäderna i kvarteret Vinghästen har ett fokus på ekonomisk 

utveckling. Kommunen låter byggherrarna konkurrera med varandra om att utveckla det bästa 

förslaget och sedan väljer kommunen ut de med högst markprisanbud. Detta liknar mer de 

marknadsorienterade lösningar som är typiska för nyliberal planering (Baeten, 2012b; Baeten, 

2017; Sager, 2011) och som har fått kritik för att favorisera ekonomisk utveckling och skapar 

ökad social polarisering mellan grupper i staden. Det går att finna liknelser med undersökningen 

genomförd i Sydkorea (Park m.fl., 2017). Där fanns det från början ett tydligt hållbarhetsfokus, 

men i slutändan prioriterades den ekonomiska utvecklingen och privata investeringar istället 

(ibid). Det kan bero på Stenings (2018) argument om att kommunen behöver få tillbaka 

pengarna de investerade i marken när de köpte den, men det kan också bero på att attraktiviteten 

och tillväxten är viktigare än social jämlikhet. Denna beskrivning av ekonomisk hållbarhet i 

Ulleråker går det att identifiera i Campbells beskrivning av den växande staden (1996), där det 

är ett fokus på ekonomisk utveckling, konsumtion, produktion och innovation (ibid). 

Ekonomisk utveckling och konsumtion i stadskärnan ses som en del i utvecklingen av 

Ulleråker. Konsumtionen består av att etablera handel i stadskärnan för att göra den attraktiv 

och innovationen kan kopplas till de företag kommunen vill ska etablera sig i Ulleråker för att 

skapa morgondagens idéer (Uppsala kommun, 2016a, s.26). 

Relationen mellan den sociala och ekonomiska hållbarheten i Ulleråker tyder mycket på 

att det finns en konflikt när det kommer till vissa delar av planering, exempelvis hur det privata 

ska kunna planera för alla invånare oavsett ekonomiska förutsättningar, när det är dyrt för 

byggherrarna att exploatera marken. Jansson (2018) talar om att sociala värden ses som viktiga 
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i planeringsstadiet, men om det uppstår konflikter med ekonomisk utveckling, kan den 

ekonomiska utvecklingen ofta bli den prioriterade i slutändan. Han uppfattar att det finns en 

bild av sociala frågor som mjuka frågor och svåra att definiera (ibid). Baeten (2012a) diskuterar 

även han hårda och mjuka värden, där ekonomiska frågor beskrivs som hårda och lätta att 

definiera, medan sociala frågor beskrivs som mjuka och svårare att definiera eftersom de förlitar 

sig på människors uppfattning om något. Denna uppdelning mellan den ekonomiska och sociala 

utvecklingen kan enligt Baeten (2012a) leda till att den ekonomiska utvecklingen får en högre 

prioritet. Det här tycker jag blir tydligt i kommunens ambitioner i tävlingsprogrammet (Uppsala 

kommun, 2016b) där byggherrarna uppmanas att bygga bostäder som alla ska ha råd med, men 

sedan inte reflektera i sina utlåtanden om byggherrarnas förslag är tillräckligt när det vet vilka 

konsekvenser det kan medföra. Samtidigt kan den ekonomiska utvecklingen och sociala 

hållbarheten samarbeta i andra delar av planeringen. Hallberg (2018) beskriver det genom 

exemplet med att etablera handel och restauranger i Ulleråkers stadskärna. På så sätt blir 

stadskärnan mer levande även på kvällar och helger och det kan i sin tur leda till ökad trygghet.  

 

5.2 Egendomskonflikten 

Det finns en mängd olika anledningar till att relationen mellan social och ekonomisk hållbarhet 

ser ut som den gör. I och med att området inte ens är påbörjat så är det svårt att uttala sig om 

slutresultatet. Men det går att föra en diskussion kring vilka faktorer som kanske hade en 

påverkan på hur dokumenten som ligger till grund för Ulleråker utformades. Framförallt går 

det att diskutera vilken syn de har på marknaden och hållbarhet samt hur de förhåller sig till 

teorin om nyliberal planering och planerarens triangel. Först kommer Campbells (1996) 

egendomskonflikt att undersökas utifrån Ulleråker. Sedan menar Campbell (2016) att 

egendomskonflikten har förändrats efter att nyliberala planeringsidéer har fått fäste i 

bostadsplaneringen. Därför kommer det undersökas om det finns spår av nyliberal planering i 

Ulleråker och om det har förändrat relationen mellan social och ekonomisk hållbarhet.  

Grunden till egendomskonflikten är enligt Campbell (1996) att det privata vill ha ett 

självstyre utan inblandning från staten, men att det privata samtidigt är beroende av det 

allmänna för planering av vägar och kollektivtrafik (ibid). Detta är tydligt i Ulleråker där 

kommunen vill att byggherrarna får ett självstyre i att utforma kvarteren för att göra det 

attraktivt genom en variation i utseende, upplåtelseformer och storlek på lägenheterna. Likt 

konkurrensen på marknaden ska byggherrarna tävla om vem som ska få exploatera, i 

förhoppning att det ska ge bästa möjliga resultat. Samtidigt är de privata byggherrarna beroende 

av kommunens satsningar på kollektivtrafik och vägar till området, för att attrahera företag och 

invånare som vill bosätta sig där.  

Campbell (2016) konstaterande dock att egendomskonflikten, och relationen mellan 

ekonomisk och social hållbarhet, har förändrats till idag efter att nyliberala planering gjort att 

staten tagit ett steg tillbaka till förmån för marknaden. Både Loit (2014) och Baeten (2012a) 

menar att den sociala hållbarheten riskerar att bli nedprioriterad av den ekonomiska 

hållbarheten när det planeras för hållbar utveckling med nyliberala planeringsidéer. Baeten 

(2012a) och Jansson (2018) diskuterar båda skillnaden mellan ekonomiska och sociala värden 
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i planeringen, där ekonomiska värden ses som hårda och lättare att definiera, medan sociala 

värden ses som mjuka och bygger på individers uppfattningar. Baeten (2012a) menar att om 

sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor delas upp och behandlas separat som det görs idag, 

kommer den ekonomiska utvecklingen alltid att väga tyngst i planeringen. Utifrån de fyra 

nyliberala planeringsidéer går det att identifiera delar av dem i Ulleråker. Som Sager (2011) 

säger så grundar sig alla dessa fyra idéer av nyliberal planering på konkurrens och att varje stad 

vill attrahera invånare och företag till platsen. Kommunen har använt sig av en konkurrens likt 

den på marknaden, samt den som beskrivs av Sager (2011) är central för nyliberal planeringen, 

för att utse vilka som ska få bygga i Ulleråker. 

Urban Development Programmes (UDP:s) beskrivs som nybyggda bostadsområden eller 

befintliga bostadsområden där det skett en kraftig nybyggnation av bostäder. Det stämmer väl 

in på Ulleråker och även att det finns en variation av bostadstyper och mångfald i arkitekturen. 

Vidare riskerar dessa områden att integreras dåligt med resten av staden samt enbart attrahera 

grupper med höga inkomster. I hållbarhetsbedömningen (Uppsala kommun & Sweco, 2016) 

och den sociala konsekvensanalysen (Uppsala kommun & ÅF Infrastructure, 2017) står det att 

Ulleråker riskerar att bli ett homogent bostadsområde med höga priser på bostäder, omgiven av 

en fysisk barriär av skog och hus. Det markanvisningsavtal som finns mellan byggherrarna och 

kommunen kan likna ett avtal som beskrivs i Public private partnership (PPP), där 

byggherrarna har fått konkurrera med andra byggherrar om att få avtalet, för att sedan ha rätt 

att bygga bostäder som annars skulle byggts av kommunen själv. Av några byggherrar som 

kommer bygga fastigheter i kvarteret Vinghästen nämner de att Ulleråkers karaktär och identitet 

ska vara utgångspunkt för att bygga Ulleråker som ett varumärke. Detta är en strategi från 

byggherrarna för att attrahera invånare och företag som är internationellt konkurrenskraftiga. 

Det liknar strategierna som beskrivs i City marketing för att attrahera arbetskraft och kapital.  

Sammanfattningsvis går det att härleda delar av bostadsplaneringen i Ulleråker till 

egendomskonflikten. Vidare går det att identifiera delar av nyliberala planeringsidéer och det 

behöver inte vara något problematiskt i sig, men utifrån diskussionen om att den ekonomiska 

utvecklingen värderas högre i nyliberal planering (Baeten, 2012a; Loit, 2014; Jansson, 2018), 

kan Uppsala kommuns målsättning om både en social och ekonomisk hållbarhet i Ulleråker bli 

svåruppnåelig.  
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6. SLUTDISKUSSION 

Uppsala kommun satte höga ambitioner när de köpte marken av Landstinget och planerade för 

en hållbar stadsdel i Ulleråker. Efter analys av både relevanta dokument och intervjuer, går det 

att se motsättningar i Ulleråkers mål som strävar mot hållbarhet ur ett ekonomiskt och socialt 

perspektiv i bostadsplaneringen. Den första frågeställningen den här uppsatsen ämnade att 

besvara var hur Uppsala kommun beskriver social och ekonomisk hållbarhet i Ulleråker och 

undersöka relationen mellan dem. Där går det att dela upp den sociala hållbarheten upp i de två 

nivåerna individperspektiv och samhällsperspektiv. Det är generellt sett lättare att uppnå en 

social hållbarhet ur ett individperspektiv och det är tydligt även med Ulleråker, där det läggs ett 

större fokus på att göra det socialt hållbart för de boende i området, snarare än att göra det 

möjligt för alla på bostadsmarknaden att bosätta sig där. Den ekonomiska hållbarheten ur ett 

kommunalt perspektiv är beroende av att de får tillbaka sina pengar från när de köpte marken. 

Detta ska göras genom att låta privata byggherrar få konkurrera om att bygga kvarteren och på 

så sätt göra området attraktivt för både företag och invånare att flytta dit. Relationen mellan den 

sociala och ekonomiska hållbarheten kan beskrivas utifrån Campbells (1996) 

egendomskonflikt, där det dels finns en konflikt där marknaden, i det här fallet privata 

byggherrar, vill få självstyre över utvecklingen, samtidigt som de är beroende av kommunens 

satsningar på kollektivtrafik och bilvägar. 

Den andra frågeställningen ämnar undersöka vilket av den sociala och ekonomiska 

hållbarheten som väger tyngst i planeringen av bostäder. Här går det att diskutera förhållandet 

mellan den sociala jämlikheten och ekonomisk utveckling enligt Campbell (2016) och att 

egendomskonflikten har påverkats av nyliberal planering. Kommunen styr inte längre i samma 

utsträckning över bostadsbyggandet, utan privata byggherrar tillåts utforma hela bostadshus 

och kvarter utifrån givna förutsättningar från kommunen. Om man ska tro kritiken riktad mot 

nyliberal planering, där det prioriterar den ekonomiska utvecklingen högre än social jämlikhet, 

gör det att den ekonomiska utvecklingen väger tyngre än den sociala jämlikheten i 

bostadsplaneringen. Detta stämmer in på Ulleråker där den sociala hållbarheten ur, i alla fall ett 

samhällsperspektiv, riskeras att inte uppnås. Området blir eventuellt dyrt att flytta till och 

isolerat från omgivande stadsdelar. De invånare som har råd att flytta till Ulleråker kommer få 

en stadsdel som för dem är socialt hållbar. För de boende i området kommer den sociala och 

ekonomiska hållbarheten väga mer lika i planeringen och där är konflikten mellan perspektiven 

inte lika tydlig i bostadsplaneringen.  

Det här leder mig in på min sista frågeställning där jag ska försöka diskutera hur den sociala 

och ekonomiska hållbarheten i bostadsplaneringen i Ulleråker förhåller sig till teorier om 

egendomskonflikten. Det finns en konflikt, likt den Campbell (1996) beskriver i planerarens 

triangel, mellan det privata självstyrandet och det allmänna i Ulleråker. Privata byggherrar får 

inflytande över planeringen, samtidigt som de är beroende av bland annat kommunens 

kollektivtrafiksatsningar. Vad som kan göra att den ekonomiska hållbarheten väger tyngre i 

bostadsplaneringen i Ulleråker, är de nyliberala tendenser som går att identifiera och Campbell 

(2016) menar har förändrat kommunens roll egendomskonflikten idag. Kommunen har tagit ett 

steg tillbaka till fördel för marknaden. Konkurrensutsättning, attrahera invånare och företag och 
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att göra det attraktivt, har gjort att vissa socioekonomiska grupper med lägre inkomst inte 

inkluderas i planeringen just eftersom attraktionskraften inte är riktade mot dem. Konflikten 

som finns i den rättvisa staden hur resurserna ska fördelas lika mellan olika sociala grupper blir 

ojämn, eftersom nyliberal planering har fått kritik för att leda till ojämn ekonomisk fördelning 

och ökad social polarisering. Ulleråker riskerar att bidra till den ojämna ekonomiska 

fördelningen. Vidare går det att diskutera skillnaden mellan hårda och mjuka värden i den 

nyliberala planeringen och att den ekonomiska utvecklingen helt enkelt är lättare att planera 

mot eftersom det är lättare att uppfatta hur den ska uppnås. Till sist är kanske den egentliga 

orsaken till varför det är svårt att göra Ulleråker både ekonomiskt och socialt hållbart, de 

platsspecifika förutsättningarna som finns där. Skyddandet av grundvattnet och kommunens 

behov av att få tillbaka deras ekonomiska investering, gör det helt enkelt för dyrt att bygga 

bostäder för alla. Om så är fallet prioriteras ändå den sociala hållbarheten lägre än både den 

ekologiska och ekonomiska hållbarheten som ofta är fallet med nyliberal planering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

REFERENSLISTA  

 

Tryckta källor 

Baeten, G. (2012a) Neoliberal Planning: Does It Really Exist? Ingår i: Contradictions of 

Neoliberal Planning, Taşan-Kok, T. & Baeten, G. (red.), New York, Springer, s.205–211.   

Baeten, G. (2012b) Normalising Neoliberal Planning: The Case of Malmö, Sweden. Ingår i: 

Contradictions of Neoliberal Planning, Taşan-Kok, T. & Baeten, G. (red.), New York, 

Springer, s.21–42.  

Baeten, G. (2017) Neoliberal Planning. Ingår i: The Routledge Handbook of Planning Theory, 

Gunder, M. Madanipour, A. & Watson, V. (red.), London, Routledge, s.105-117   

Bryman, A. & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder 2nd ed. Malmö: Liber. 

Campbell, S. (1996) Green cities, Growing cities, Just cities? Ingår i: Readings in planning 

theory, Fainstein, S. & Defilippis, J. (red), West Sussex, Wiley Blackwell, s.214–240. 

Campbell, S. (2016) The Planner's Triangle Revisited: Sustainability and the Evolution of a 

Planning Ideal That Can't Stand Still.  Journal of the American Planning Association, 82 

(4), s.388–397.  

Hirt, S. A. (2016) The City Sustainable: Three Thoughts on “Green Cities, Growing Cities, Just 

Cities”. Journal of the American Planning Association, 82 (4), s.383–384.  

HSB Produktion i Uppsala HB; Peab Bostad AB & Kärnhem Bostadsproduktion AB (2016). 

Östra kvarteret. Uppsala: Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Hökerum Bygg AB & Sveafastigheter Bostad AB (2016). Sydvästra kvarteret. Uppsala: 

Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Loit, J. (2014) En stad i världsklass – hur och för vem? En studie om Stockholms sociala 

stadsplanering. Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). 

Midroc Property Development AB & Riksbyggen ekonomisk förening (2016). Norra kvarteret. 

Uppsala: Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Park. S, Bowen. W, Lim. T & Shim. J. (2017) Challenges in large-scale government-led 

sustainable development: the case of the Four Major Rivers Restoration Project. 

International Development Planning Review, 39 (4), s.399–421.  

Regeringskansliet (2018). Handlingsplan Agenda 2030: 2018–2020. Stockholm: 

Finansdepartementet.  

Repstad, P. & Nilsson, B. (1999) Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 

3rd ed. Lund: Studentlitteratur. 

Rosenbloom, S. (2016) Celebrating a Special Anniversary: A Time for Reflection. Journal of 

the American Planning Association, 82 (4), s.371–373.  

Sager, T. (2011), Neo-liberal urban planning policies: A literature survey 1990–2010, Progress 

in Planning, 76 (4), s.147–199. 

Uppsala kommun (2015). Markanvisningsstrategi. Uppsala: Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Uppsala kommun & Sweco (2016). Hållbarhetsbedömning. Uppsala: 

Stadsbyggnadsförvaltningen.  



30 

 

Uppsala kommun & Niras (2016). Marknadsanalys – Ulleråkers stadskärna. Uppsala: 

Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Uppsala kommun (2016a). Planprogram Ulleråker. Uppsala: Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Uppsala kommun (2016b). Tävlingsprogram Ulleråker. Uppsala: Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Uppsala kommun (2016c). Utvärderingsutlåtande – norra kvarteret. Uppsala: 

Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Uppsala kommun (2016d). Utvärderingsutlåtande – sydvästra kvarteret. Uppsala: 

Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Uppsala kommun (2016e). Utvärderingsutlåtande – östra kvarteret, centrala Ulleråker. 

Uppsala: Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Uppsala kommun & ÅF Infrastructure AB (2017). Social konsekvensanalys. Uppsala: 

Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Uppsala kommun (2018a). Fördjupad översiktsplan Södra staden. Uppsala: 

Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Intervjuer 

Hallberg, Michael, 181210–181214, planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala 

kommun. 

Jansson, Kenny, 181217, utredare strategisk planering Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala 

kommun 

Stening, Elin, 181211, miljöstrateg Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun. 

 

Internetkällor 

Boverket (2014a). Plan- och bygglagstiftningens utveckling. Tillgänglig på URL: 

https://uat.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/lag--ratt/plan--och-

bygglagsstiftningens-utveckling/ [Hämtad 2018-11-28]. 

Boverket (2014b). Vad är en detaljplan. Tillgänglig på URL: https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/vad-ar-detaljplan1/ 

[Hämtad 2019-01-02].   

Boverket (2015). Förutsättningar för genomförande. Tillgänglig på URL: 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-

detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/forutsattningar-for-genomforande/ [Hämtad: 2018-12-

18].  

Boverket (2018). Utnyttjandegrad. Tillgänglig på URL: https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser-for-

kvartersmark/bebyggandet/utnyttjandegrad/ [Hämtad 2019-01-05].  

Regeringskansliet (2016). Agenda 2030 och Globala målen. Tillgänglig på URL: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ [Hämtad 

2018-11-18]. 



31 

 

Sveriges kommuner och landsting (2018). Agenda 2030. Tillgänglig på URL: 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/agenda2030.9610.html [Hämtad 

2018-11-18]. 

Uppsala kommun (2018b). Kvarteret Vinghästen med flera. Tillgänglig på URL: 

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ulleraker/detaljplaner_ulleraker/vinghasten-

med-flera/ [Hämtad 2019-01-02]. 

Världsnaturfonden WWF (2018). Uppsala utsedd till Årets globala klimatstad. Tillgänglig på 

URL:  

https://www.wwf.se/press/aktuellt/1746938-uppsala-utsedd-till-arets-globala-klimatstad 

[Hämtad 2018-11-30]. 

 

Bilagor 

Intervjuguide (bilaga 1) 

Inledande frågor: 

Vad heter du? 

Vad arbetar du med på Uppsala kommun och hur är du involverad i Ulleråker? 

 

Ulleråker 

 

• Ulleråker beskrivs som en stadsdel där det är enkelt att leva hållbart, vad menar ni med 

det? Beskriv gärna utifrån ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

• Hur ser hållbarhetsarbetet ut i Ulleråker?  

• Finns det några konflikter mellan de tre perspektiven på hållbarhet, ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt? 

• Hur har dessa konflikter undvikits/lösts? 

• Tycker du det finns konflikter som är viktigare att lösa än andra? Vilka och varför i så 

fall? 

• Hur togs visionen för Ulleråker fram? 

• Hur bestämdes det vilka som skulle vara de tre fokusområdena? 

• På vilket sätt kan det uppstå konflikter mellan de tre fokusområdena? 

 

Social hållbarhet 

 

• Hur uppnår ni en god stadsmiljö? 

• Vad menar ni med att Ulleråker ska vara tillgängligt? 

• För vem ska det var tillgängligt? 

• Vad menar ni med att Ulleråker ska vara attraktivt?  

• Vad är en attraktiv stadsdel? 

• För vem ska det vara attraktivt?  

• Vem ska bo i Ulleråker? 

• Hur ska ni locka till er denna grupp? Strategier? 
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• Hur kan planeringen anpassas för att locka till er denna grupp?  

• Finns det en risk att det blir en annan grupp som kommer bosätta sig i Ulleråker? Vad 

kan det bero på i så fall? 

 

Ekonomisk hållbarhet 

 

• Hur ser uppdelningen ut mellan kommunalt ägda bostäder och privata byggherrar? 

• På vilket sätt kan Uppsala kommun styra privata byggherrar och hur de planerar sina 

bostäder? 

• I planprogrammet nämns det att: “Miljöer och platser som profilerar stadsdelen och 

sätter Ulleråker som stadsdel på kartan ska prioriteras…” 

• Vad menar ni med att sätta Ulleråker på kartan? 

• Vad ska framhävas i Ulleråker som ska sätta den på kartan? 

• Finns det en risk att marknadsföringen av Ulleråker hamnar före själva 

hållbarhetsarbetet? 

 


