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1.1 BAKGRUND

Anledningarna till en ökad fokusering på hållbar stadsutveckling är bland annat den pågående urbaniseringen till städerna, 

de ökade klyftorna i samhället, globaliseringen och den pågående klimatförändringen. Majoriteten av jordens befolkning lever 

sedan år 2008 i städer. Utvecklingen förutses att fortsätta vilket innebär att planeringen av dagens och framtidens städer är en 

primär åtgärd för att skapa goda levnadsvillkor för jordens befolkning (SIDA, 2010). Lars Emmelin (1997:13) ger exempel på 

att transportsystemen har en viktig roll samtidigt som en ekonomisk tillväxt är direkt nödvändig för att de globala miljöproble-

men ska kunna lösas. Problematik uppstår likväl när enskilda och allmänna intressen ställs emot varandra där en jämn fördel-

ning av exempelvis jordens resurser är svår att uppnå (Emmelin 1997:17). Brundtlandskomissionens slogan ”Tänk globalt 

- agera lokalt”  syftar till att beskriva hur globala problem kan lösas genom lokala åtgärder, någonting som i praktiken är svårt 

att uppnå (Emmelin 1997:9).

sätts nya krav på svensk stadsplanering. Livsmiljön måste fungera på alla sätt, med en rättvis resurshushållning, ett vitalt 

stadsliv och med en minskning av växthusgaserna. En effektivare stadsplanering är nödvändig för att kunna uppnå ekonomisk 

tillväxt, social sammanhållning och en god miljö vilket kan återkopplas till hållbarhetsbegreppets tre huvudaspekter; ekono-

miska, ekologiska och sociala perspektiv. Forskare och arkitekter har försökt utreda hur planeringen av våra städer kan bidra 

till en ökad hållbarhet. Frågan om hur stadens strukturer kan påverka målet mot en hållbar stadsutveckling ur ekonomiska -, 

ekologiska och sociala perspektiv, eller om nya strukturer i staden behövs har diskuterats och är relevant att ställa. Finns det 

över huvudtaget en hållbar eller ohållbar stadsstruktur? I stadsbyggnadsdebatten ställs ofta två stadsplaneideal emot varan-

dra som fungerar som varandras motsatser; den traditionella staden och den modernistiska staden. Vilket som är rätt eller fel 

av idealen går inte att avgöra. Verkande planerare och arkitekter prioriterar olika lösningar som till exempel de återkommande 

begreppen den täta - och den glesa staden beroende på vilken infallsvinkel eller intressen de har. Svaret beror helt enkelt på 

vem som tillfrågas. Ämnet hållbar stadsutveckling känns därför aktuellt och relevant att forska om.
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1.2 PROBLEMFORMULERING
Modernismens stadsplaneideal som växte fram under 1900-talet innebar en drastisk strukturförändring i de svenska städerna. 

Stadsbyggnadsepoken genererade bland annat i att stadens funktioner delades upp vilket resulterade i långa avstånd och ett 

ökat transportbehov (Gunilla Bellander 2002:7). En annan konsekvens av funktionsuppdelningen var byggnationen av miljon-

programsområdena (se avsnitt 3.2.3) som byggdes mellan 1965-1974 med målsättningen att lösa den dåvarande bostadsbris-

-

Roger Andersson 2008:119). 

Globaliseringen har inneburit en ökad konkurrens med resten av världen då det gäller att locka till sig företag som i sin tur bi-

drar till en ekonomisk tillväxt i form av arbetstillfällen och en stärkt ekonomi. Vidare har globaliseringen medfört att de svenska 

städerna inte bara konkurrerar med varandra utan även med resten av världen om företagsetableringar och nya invånare 

(Boverket 2004:37). Behovet av ekonomisk tillväxt och kommunens konkurrenskraft gentemot andra städer leder till att olika 

dimensioner inom hållbarhetsperspektivet går emot varandra. I synnerhet gäller det de ekonomiska och ekologiska aspekterna 

som ofta fungerar som motpoler till varandra (Abdul Khakee 2000: 159). Vanligt förekommande är att det ekonomiska perspek-

tivet prioriteras och styr beslut då det är svårt att värdera ekologiska och sociala åtgärder (Kristina Nilsson 2001:97). Ett ex-

empel på hur hållbarhetsaspekterna ibland har en inbördes hierarki blir påtagligt när det gäller externhandeln. Miljön påverkas 

2008a:92). När det gäller externhandels etablering behöver det därför studeras vilka effekter det kan få på stadskärnan sett ur 

ekonomiska -, ekologiska - och sociala perspektiv (Boverket 2004: 67-68). Stadsförnyelse är en vanligt förekommande åtgärd 

-

vandlas till bostadsrätter vilket leder till exkludering då mer resursstarka medborgare ersätter de mer resurssvaga människor 

som tidigare levt i stadsdelen (Eva Andersson & Urban Fransson 2008:101; Margareta Popoola 2008:197). Det krävs därför 

en mer jämlik värdering av de olika hållbarhetsbegreppen om en hållbar stad över huvudtaget ska vara möjlig att nå (Nilsson 
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Stadsplanedebatten om hållbar stadsutveckling domineras av de växande städernas utformning, någonting som bör ifrågasät-

leder till en åldrande befolkning, nedrustning av offentlig verksamhet samt obalans på bostadsmarknaden (Boverket 2004: 122-

123). Därför måste målsättningen likväl vara att skapa goda förutsättningar för krympande och stagnerade städer ur ekonomis-

ka, ekologiska och sociala perspektiv (Andreaz Strömgren 2007:220). 

till dagens samhällsproblem (Tunström 2009:66). I diskussionen om hur en hållbar stadsutveckling kan uppnås förespråkas 

istället det traditionella stadsplaneidealet (se avsnitt 2.5), som refererar till tiden före modernismen och där framförallt den täta 

stenstaden från 1800-talet och tidigt 1900-tal, är en förebild (Moa Tunström 2009:29). Någonting som sällan nämns i debatten 

Arkitekten ifrågasätter Bosse Bergman (2009:64) övertygelsen om att den traditionella stadens strukturer är de rätta.  Vidare 

kritiserar Bergman (2009:64) den selektiva bild av att den traditionella staden idag ofta är förekommande när ”den goda sta-

en rätt väg för att skapa hållbara städer bör ifrågasättas då städerna idag ser annorlun-

da ut jämfört med de städer och stadsstrukturer som ofta förekommer som förebilder. 

1.3 SYFTE
Syftet med uppsatsen är att undersöka historiska och samtida stadsplaneringstrender utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt att analy-

sera två svenska kommuners strategier mot en hållbar stadsutveckling.

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
Följande frågeställningar har formulerats och kommer att besvaras i uppsatsen:

   ekonomiska och sociala perspektiv?

 fallstudien situationsbetingade eller går det att applicera samma metoder i andra kommuner?
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1.5 AVGRÄNSNING
1.5.1 Avgränsning gällande begreppet hållbarhet
Begreppen hållbarhet och hållbar utveckling är mycket komplexa. Anledningen till detta är för att begreppen är tvetydiga och 

behöver en snävare avgränsning göras för att arbetet ska vara möjligt att genomföra. I uppsatsen kommer därför Brundtlands-

-

kommande i den studerade litteraturen. Vad som är återkommande när begreppet hållbarhet förklaras är att samtliga aspekter 

– de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna - måste beaktas och samverka med varandra. Om så inte är fallet går det 

pågående process snarare än ett slutgiltigt tillstånd (Ullstad 2008a:30).

1.5.2 Geogra sk avgränsning
Uppsatsen avgränsas till att behandla synen på hållbar stadsutveckling i Sverige. I fallstudien kommer två kommuner, Göte-

borg och Växjö, att studeras djupare. Anledningen till att dessa två kommuner har valts ut är bland annat för att de är kommu-

ner med nya översiktsplaner (Göteborg 2009 och Växjö 2012) med tydliga strategier mot en hållbar stadsutveckling samt att 

det är två kommuner med olika storlek. 

idag många länder som arbetar mot en hållbar stadsutveckling och det hade varit intressant att studera andra länders tankar 

och visioner i strävan efter hållbar stadsutveckling och jämföra det med Sveriges tillvägagångssätt. Samtidigt är Sverige ett av 

de länder som ligger längst fram i forskandet av hållbar stadsutveckling och därför fungerar som förebild för många andra 

länder (Delegationen för hållbara städer 2011:8). Både Göteborg och Växjö deltar dock i internationella nätverk där hållbar 

Utöver detta har även tidsfaktorn varit en bidragande orsak till att avgränsningen har fått sin gällande utformning.
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1.5.3 Avgränsning av litteratur
De professionstexter som valts ut som underlag, till främst kapitel tre där stadsbyggnadsdebatten de senaste tio åren redovi-

sas, är tidningarna Arkitektur (1901) och Arkitekten (2002). Tidskrifterna tar bland annat upp samt diskuterar aktuella projekt 

och frågor gällande stadsplanering. Urvalet har begränsats till utgåvor från 2002 fram till idag. Anledningen till att tidsinterval-

len har valts är på grund av att tidningen Arkitekten först utgavs år 2002. Kritik kan riktas mot detta urval då tidigare perspektiv 

gällande hållbar stadsutveckling inte har studerats djupare. De vetenskapliga böckerna har valts ut av skribenten efter relevans 

(ämnet hållbar stadsutveckling) och med syftet att ta fram texter som ger olika perspektiv gällande de frågeställningar som ska 

besvaras i uppsatsen. I fallstudien kommer respektive kommuns översiktsplan, projektprogram samt konsekvensbeskrivningar 

att studeras. 

1.6 METOD
De metoder som använts för att besvara uppsatsens frågeställningar och syfte är en fallstudie samt en innehållsanalys, vilket 

resulterar i en metodkombination. Fördelen med att använda en metodkombination är att det ger en ökad träffsäkerhet, en mer 

fullständig bild samt att metoderna kan kompensera varandras brister (Denscombe 2009: 151-153). Nackdelar med en metod-

kombination är bland annat att det kan vara tidskrävande (Denscombe 2009:164).

1.6.1 Innehållsanalys
En innehållsanalys är ett tillvägagångssätt som forskaren kan använda för att analysera olika dokuments innehåll. Metoden 

2009:307). Innehållsanalysen är enligt Martyn Denscombe (2009) konstruerad i ett antal delar som kan genomföras:

1. Välj ett lämpligt textavsnitt eller bildurval

2. Bryt ner texten i mindre enheter

3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data

4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna

5. Räkna förekomsten av dessa enheter

6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och dess förhållande (Denscombe 2009: 307-308)
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I uppsatsen tillämpas en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att forskaren agerar som ”detektiv” till skillnad från en kvanti-

tativ metod som fokuserar på att räkna antalet gånger som nyckelorden (steg tre ovan) används. I denna uppsats har procedur 

ett till tre använts. När det gäller steg ett (1) har litteraturen valts ut med omsorg för att kunna besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Enligt Denscombe (2009:307) bör urvalet vara tydligt avgränsat. Därför har litteratur som studerats i uppsatsen 

avgränsats till att studera de tio årens senaste utgåvor av tidsskrifterna Arkitekten och Arkitektur. Utöver detta har relevanta 

vetenskapliga texter studerats samt ett antal rapporter som framställts av Boverket. Steg två (2) har genomförts genom att 

utvalda artiklar och avsnitt har analyserats mer ingående samt reducerats gällande mängden text. I steg tre (3) har kategorier 

som ligger till underlag för att besvara frågeställningarna och syftet utarbetats . Kategorierna redovisas främst i kapitel tre där 

stadsbyggnadstrender redovisas i tre kategorier; Den täta blandstaden och förtätning, Förändring av miljonprogrammets be-

byggelse samt Ett ökat medborgardeltagande. För att enkelt kunna hitta underlag till kategorierna väljs ett antal nyckelord ut 

som är relevanta att undersöka i forskningen (Denscombe 2009:308). Nyckelorden som används för att analysera materialet 

är; hållbar stadsutveckling, hållbarhet, stadsbyggnadstrender, blandstad, förtätning, medborgardeltagande, miljonprogrammet. 

form (text, bild, ljud, internet med mera). Ytterligare en fördel är att metoden är lätt att genomföra då den har en tydlig struktur 

samt att metoden går att applicera på olika typer av undersökningar (Denscombe 2009: 307-308). Begränsningar eller nack-

ursprungliga kontexten (Denscombe 2009: 308-309).  

1.6.2 Fallstudie
En fallstudie innebär att särskilda fenomen studeras mer djupgående där redogörelser för exempelvis processer, erfarenheter 

typer av data med fördel kan användas för att komplettera varandra samt för att öka relevansen och sannolikheten i det stude-

rade fallet (Yin 2007:126). För att få en inblick i hur svenska kommuner arbetar med strävan mot en hållbar stadsutveckling har 
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två kommuner med delvis olika förutsättningar och strategier studerats; Göteborg och Växjö. En annan anledning till att Växjö 

och Göteborg valts ut i fallstudien är för att de är två kommuner med olika storlek både till ytan och befolkningsmässigt. Fallstu-

dien kommer att grundas på en granskning av kommunala dokument samt intervjuer.

Granskning av dokument

De dokument som har studerats är respektive kommuns översiktsplan och hemsida på internet samt diverse projektprogram 

som är relevanta för uppsatsen. Översiktsplanen har studerats då det är det dokument som redogör för en kommuns utveck-

lingsvision och långsiktiga målsättningar. I både Göteborgs och Växjös översiktsplaner redovisas bland annat synen på hur 

en hållbar stadsutveckling kan uppnås och vilka strategier som planeras att användas. Det material som inte funnits att tillgå i 

tryckt format har istället hämtats in via internet. Exempel på detta är Växjö kommuns översiksplan som antogs i februari 2012 

samt diverse planprogram för större projekt.   

Intervjuer

För att komplettera de kommunala dokumenten har intervjuer med representanter från vardera kommun med god insyn i äm-

net, vilket är ett subjektivt urval, genomförts (Denscombe 2009:37). Den intervjutyp som använts är en semistrukturerad vari-

då den person som svarar på frågorna får utveckla sina idéer och förklara mer utförligt på de frågor som ställs (Denscombe 

2009:234–235). 

På Göteborgs Stad utfördes en muntlig intervju med Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskonto-

ret och i grunden landskapsarkitekt, torsdag den 23 februari 2012. Intervjun genomfördes på Stadsbyggnadskontoret på 

Köpmansgatan 20 i Göteborg. På Växjö kommun har samtal förts med Kristina Thorvaldsson, planeringschef på planeringskon-

toret, fredag den 24 februari och torsdagen den 20 april 2012 över mail. Fördelen med metoden är att respondenten får mer tid 

att tänka igenom sina svar medan en nackdel är att intervjuaren går miste om visuella ledtrådar (Denscombe 2009:249). 
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1.6.3 Metodre ektion

precision att välja rätt, vilket kan innebära att relevant fakta löper risker att inte redovisas (Denscombe 2009:275). Nyckelorden 

som använts i innehållsanalysen är utvalda av skribenten själv och är i några fall breda begrepp som möjligen skulle behövts 

avgränsats ytterligare. Ett exempel på ett sådant begrepp är hållbarhet som har otaliga innebörder beroende på texternas sam-

manhang. 

Resultatet av fallstudien kan inte antas ge en generell bild av hur svenska kommuner arbetar i strävan mot en hållbar stads-

skulle ge uppsatsen en större bredd men detta har inte varit möjligt ur tidsperspektiv. Resultatet som redovisas i fallstudien bör 

därför snarare ses som exempel på hur det går att arbeta mot en hållbar stadsutveckling. De kommunala dokument som an-

-

planerna som det refereras till är på grund av att det är översiktsplanerna som tar upp de stora frågorna i kommunen som bland 

annat hållbarhetsfrågor och städernas utvecklingsstrategier. Det är dock viktigt att komma ihåg att slutsatserna i de lästa över-

siktsplanerna inte kan följas ordagrant då översiktsplanerna inte är juridiskt bindande.

När det gäller de kvalitativa intervjuerna har de utförts på olika sätt. Med representanten från Göteborgs Stad, Ulf Moback, utför-

des en muntlig intervju vid ett tillfälle. Med Växjös representant, Kristina Thorvaldsson, har kontakten skett via e-mail under två 

tillfällen. Att intervjuerna genomförts på olika sätt kan anses vara en nackdel.

1.7 Disposition
I del 1 redovisas bakgrunden till uppsatsen, dess upplägg och hur frågeställningar och syftet ska besvaras. I del nummer 2 kom-

mer viktiga begrepp som kommer vara återkommande i uppsatsens senare delar förklaras. Del 3 kommer att redovisa stadsbyg-

gandets utveckling i Sverige sedan 1800-talet. I samma kapitel kommer dagens stadsbyggnadsdebatt och aktuella stadsplane-

trender att redovisas, vilket direkt kommer svara på frågeställningen gällande vilka som är dagens trender inom stadsbyggnad. 
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I Del 4 redovisas fallstudien som ligger till grund för att besvara uppsatsens frågeställning gällande hur svenska kommuner idag 

arbetar mot en hållbar stadsutveckling. Här kommer frågeställningen gällande hur det genom fysisk planering går att arbeta mot 

en hållbar stadsutveckling kommer att besvaras. I den femte delen kommer slutsatsen av uppsatsen redovisas och arbetets 

frågeställningar att besvaras. Slutligen kommer källor och bilagor redovisas i del 6 – som också är uppsatsens sista avsnitt.
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Detta kapitel kommer redovisa och utreda några för uppsatsen viktiga begrepp. Hållbar utveckling, de 

olika hållbarhetsperspektiven samt två grundläggande stadsbyggnadsideal sedan 1800-talet behöver 

begreppen svårtolkade och komplexa varpå en redogörelse av begreppen är nödvändig.

2.1 Begreppet hållbar utveckling
Förenta Nationerna (FN) började arbeta mer konkret mot en hållbar utveckling 1987. Med hjälp 

av Världskommissionen för miljö och utveckling skrevs Brundtlandsrapporten. Huvudsyftet med 

rapporten var: ”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generatio-

ners möjligheter att tillgodose sina behov” (Boverket 2004:8). Brundtlandsrapportens etablisse-

mang gjorde miljöproblematiken till en global angelägenhet (Wärneryd, Hallin & Hultman 2009:27). 

Rapporten redovisar även långsiktiga strategier för att skapa en bättre miljö samt strävan mot en 

jämnare fördelning av jordens resurser (Lars Emmelin 1997: 9-11).  Men begreppet hållbarhet 

konkretiseras i varje enskilt fall (Lena From, 2011:10). Idén gällande hållbar utveckling har vuxit 

fram genom en komplex och historisk process där betydelsen hållbar utveckling har förändrats 

med tiden (Fischer 2003:147). Sedan 2000-talet har hållbar utveckling som begrepp förklarats 

utifrån två huvudteser; en kritik mot dagens levnadssätt samt en möjlighet till förändring. Kort sagt 

redovisas hållbar utveckling som en problematisering av miljöförstöringen människorna på jorden 

orsakat men även förslag på lösningar och en väg framåt (Formas 2005:12). Till en början fokuse-

rade begreppet hållbar utveckling på miljön men innebörden har med tiden utvidgats och omfattar 

sedan Rio-konferensen 1992, där FN:s policydokument Agenda 21 framställdes, även sociala och 

ekonomiska aspekter (Nilsson 2001:32).

Begreppet hållbar utveckling har kritiserats då begreppet används retoriskt inom politiken med 

Bild 2.1

0
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målsättningen ”att skapa någonting bra”. Om hållbarhetsbegreppet inte konkretiseras kommer problematiken med uttaget av 

jordens resurser – lokalt, regionalt och globalt – att fortsätta även om såväl policydokument som lagar gör försök att uppfylla 

visionen om att uppnå en hållbar utveckling (From 2011:57). Visionen att skapa globala lösningar, framförallt gällande miljö-

problemen, bör ifrågasättas enligt Wärneryd et al (2009:29) som menar att generella lösningar för miljöproblemen är svåra att 

det en grundläggande förutsättning att alla tre hållbarhetsdimensioner uppfylls och räknas som likvärdiga (Boverket 2004:8; 

Ullstad 2008a:11). Detta är någonting som i praktiken visat sig vara svårt att genomföra då det ofta är ekonomiska aspekter 

(resurser, kalkyleringar med mera) och inte miljömål som styr kommunernas stadsbyggande (Rådberg 2003:34). Ett vinstin-

tresse prioriteras ofta i utformning av stadsbyggnadsprojekt vilket leder till att mindre hänsyn tas till de ekologiska och sociala 

perspektiven (Nilsson 2001:99). Olika hållbarhetsaspekter vägs med andra ord ofta emot varandra, vilket går emot själva idén 

om en hållbar utveckling och stärker på så vis komplexiteten att göra visionen till verklighet. Strävan mot hållbarhet i städerna 

stärker argumentet att begreppet hållbarhet är svår att ge en generell förklaring utan istället behöver klarläggas i varje enskilt 

fall (Lindgren 2008:9). Det bör även påpekas att hållbar utveckling, såväl ur ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter, 

är en pågående process snarare än ett slutgiltigt tillstånd (Ullstad 2008a:30). 

Ett antal kommuner i Sverige har även ett kulturellt perspektiv när begreppet hållbarhet diskuteras. Växjö som studeras i fall-

studien, är ett exempel på det. Men då kulturell hållbarhet inte har belysts i hållbarhetsdiskussionen, genom exempelvis kultur-

vetenskapliga analyser, är det oklart vad den kulturella aspekten kan tillföra forskningen gällande hållbarhet (From 2011:29). 

2.2 Ekologisk hållbarhet
Fram till 2030 visar beräkningar på att jordens medeltemperatur kan komma att öka med mellan 1,6-6 plusgrader. Tempera-

kustzoner löper risk att drabbas av översvämningar och förorenat grundvatten i framtiden (Varis Bokalders & Maria Block 

2004: 8-9). Den pågående klimatförändringen är till stor del människans fel, främst de som lever i dagens i-länder, som bidra
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Bild 2.2 Väg som barriär, Linköping.

git till miljöproblemen med bland annat en ohållbar konsumtion av fossila bränslen och på grund av 

ohållbara transportmedel (Emmelin 1997: 12-13). Fysisk planering kommer ha en mycket viktig roll 

om hållbar stadsutveckling nämns problem och förslag på åtgärder som kan kopplas till den ekolo-

giska hållbarhetsaspekten.

”Fysisk planering kan vara ett viktigt instrument i arbetet att förebygga miljöproblem, 

åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande och hushållning med naturresurserna” 

- Strömgren (2007:200)

Dagens transporter är i dagsläget inte hållbara då mängden biltransporter bidrar till miljöproblemen 

blivit barriärer för människor och djurs rörelsemönster (Bellander 2002:7; Patrik Tornberg 2010:30). 

Ett effektivare transportsystem är eftersträvansvärt och bidrar i allra högsta grad till ekologisk håll-

andra transportmedel vilket skulle kunna verkställas genom att exempelvis bygga separata bussfält 

åtgärd som förespråkas då det skapar mer miljövänliga, säkrare och attraktivare stadsrum (Tra-

Husbyggandet kan bli mer hållbart ur ekologiska perspektiv genom olika åtgärder. Växjö är en före-

bild gällande ekologiskt byggande där satsningar har gjorts på att bygga trä- och passivhus (Lena 

From 2008:33). Att skapa lokala energilösningar och resurssnåla boenden är även det en möjlighet 
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(Nilsson 2001: 94). Exempel på det är att bygga hus med ”gröna tak” som bidrar till avlastning av 

dagvattensystemet och renare luft (Bokalders & Block 2004:62; Delegationen för hållbara städer 

2011:22). I en rapport utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (2005) ses energianvänd-

ningen som en av de viktigaste aspekterna ur miljö- och kostnadssynpunkt där noggranna val av 

ljuskällor och ny teknik kan minska kostnaderna och miljöpåverkan (SKL 2005:44).

Grönstrukturen i staden har en viktig roll som måste främjas. Den är en förutsättning för den bio-

logiska mångfalden samtidigt som samma grönområden resulterar i viktiga rekreationsområden 

för städernas invånare (Alexander Ståhle 2005:73; Cecilia Björk & Lars Nordlin & Laila Reppen 

2008:43). Henrik Sjöman (2008: 16-18) beskriver att grönstrukturen i städerna kan utvecklas 

genom att plantera träd som ett klimatförmildrande element. Träden främjar både den biologiska 

mångfalden och miljön samtidigt som träden ger skugga under varma sommardagar vilket bidrar 

Kina och skulle i framtiden kunna vara ett alternativ även i Sverige (Sjöman 2008:18).

Bebyggelsestrukturen är en viktig grundpelare för att uppnå ekologisk hållbarhet vilket kan ske 

både med en gles- och en tät bebyggelsestruktur. Alexander Ståhle (2009a:65) menar att den 

täta staden bland annat bidrar till att värdefull skogs-, jordbruks- och naturmark kan sparas samti-

digt som ett minskat transportbehov kan uppnås i och med kortare avstånd vilket leder till mindre 

skadliga utsläpp. Samtidigt anses den glesa bebyggelsestrukturen som positiv då den bland annat 

ger underlag för skapandet av lokala kretslopp samtidigt som strukturen är bra för den biologiska 

mångfalden (Bokalders & Block 2004:377). Att prioritera lokalisering av bebyggelsen till knutpunk-

avgörande för de ekologiska fotavtryck som stadens medborgare gör. Johan Rådberg (2003:36) 

Bild 2.3 Grönstruktur på Nya Allén, Göteborg.
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belyser att skillnaden mellan människors ekologiska fotavtryck istället kan relateras till inkomst och konsumtionsmönster snarare 

än till strukturen på bebyggelsen. Bebyggelsestrukturen kan däremot anses vara en avgörande faktor för hur stadens invånare 

transporterar sig (Naturvårdsverket 2002:63). 

Problematik när det gäller ekologisk hållbarhet som är värd att belysa är att de aspekter som kopplas till ekologisk hållbarhet 

ofta enbart relaterar till resurshushållning som enhetligt mål där övriga ekologiska aspekter lämnas åt sidan (Rådberg 2003:34). 

-

ningar ibland fungerar som bromsklossar som hindrar den ekologiska utvecklingen. Samarbetet mellan olika aktörer som tar 

beslut på kommunen behöver därför förbättras (From 2011:49). Det bör även påpekas att hållbar utveckling, såväl ur ekologiska 

som ekonomiska och sociala aspekter, är en pågående process snarare än ett slutgiltigt tillstånd (Ullstad 2008a:30).

Strategier som kan användas inom fysisk planering för att främja den ekologiska hållbarheten har redovisats ovan och kan kort-

fattat sammanfattas till ett antal aspekter:

hållbara transportmedel och genom att stärka möjligheten till att kunna gå och cykla mellan olika 

 målpunkter

grön stadsbyggnad. Detta går att genomföra främst genom två strategier; en tät och mer energieffektiv bebygg-

 elsestruktur samt ekologiska och mer miljövänliga byggnadsmaterial som till exempel trä- och passivhus samt gröna tak.

Grönstrukturerna i städerna bör bevaras och utvecklas då det främjar den biologiska mångfalden, gynnar miljön och bidrar till  

 ökade rekreationsmöjligheter för stadens invånare.

 minskar behovet av att resa med bil, vilket gynnar miljön, 

 samtidigt som grönområden i och runt staden sparas.
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2.3 Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk tillväxt är nödvändig för städers möjlighet att utvecklas (Ullstad 2008a:14). Den ökade globaliseringen som inne-

bär en konkurrens med hela världen sätter nya krav på stadsplaneringen för att locka till sig eventuella investerare eller före-

tag som på sikt bidrar till ekonomisk tillväxt (Lars Orrskog 2006:34). En strategi för att uppnå ekonomisk tillväxt är genom att 

integrera olika funktioner inom ett område som på så vis främjar verksamhetsetableringar (Delegationen för hållbara städer 

-

tiken kan en blandning av funktioner planeras fram genom utformandet av detaljplaner där markanvändningen bestäms till 

exempelvis handel eller andra verksamheter med koppling till ekonomisk utveckling (Strömgren 2007:212). Men ekonomiska 

som de ekonomiska aspekterna ofta prioriteras av politiker (Nilsson 2001: 94-97). Ett tydligt exempel på hur hållbarhetsas-

pekterna ibland har en hierarkisk uppbyggnad blir påtagligt när det gäller externhandeln. Miljön påverkas negativt i och med 

påverkar även ofta grannkommuners konkurrenskraft vilket innebär att etablering av externhandelsområden bör vara en re-

gional fråga då det påverkar angränsande kommuner väldigt mycket vilket kan innebära negativa konsekvenser för handeln i 

deras stadskärnor (Bellander 2002:46). Ett annat exempel på problematiken tar Moa Tunström (2009:68) upp då hon påpekar 

att dagens stadsplanering fokuserar på ekonomisk tillväxt där restaurang- och butiksstråk prioriteras före bostäder i stadskär-

nan. Problematiken med ekonomisk hållbarhet är att det även påverkar bostadsbyggandet då marknaden styr fördelningen av 

bostäder som i attraktiva lägen i städerna till övervägande majoritet upplåts som bostadsrätter och knappt några hyresrätter 

alls vilket resulterar i en ökad boendesegregation (Orrskog 2006: 34-36; Ståhle 2011:74). 

Den ekonomiska hållbarhetsaspekten är komplex men samtidigt är det viktigt att förstå att ekonomin är en anledning till att stä-

der över huvudtaget kan utvecklas. Fysisk planering har dessutom svårt att styra en ekonomiskt hållbar utveckling då ansvaret 
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Strategier som kan användas inom fysisk planering som främjar ekonomisk hållbarhet har redovisats ovan och kan kortfattat 

sammanfattas till ett antal aspekter:

Externhandelsområden leder till ekonomisk tillväxt. Samtidigt innebär en etablering av handel utanför stadskärnan ett ökat   

transportbehov, vilket får en negativ effekt på miljön.

integrera funktioner

 tillväxt.

detaljplaner kan krav på verksamheter i exempelvis bottenvåningar fastställas.

2.4 Social hållbarhet

människor. Segregation innebär i stadsbyggnadsdebatten att människor lever åtskilda eller exkluderas. Dess motsats är integra-

tion som innebär att alla människor inkluderas och är en del av samhället (Boverket 2010:20). Oftast används begreppet boen-

desegregation som innebär att människor lever fysiskt avgränsade från varandra (Margareta Popoola 2008:198). Karin Bradley 

avgränsade från resten av staden är miljonprogramsområden (se avsnitt 3.2.2) som byggdes mellan 1965-1974 med syftet att 

lösa den dåvarande bostadsbristen (Kell Åström 1993:92). Till en början bodde här en svensk medelklass som successivt har 

ersatts av invandrare och minoritetsgrupper (Boverket 2010:10). Miljonprogrammet består även av en mängd småhus, som 

började efterfrågas (Åström 1993:106). De perifera områdena kunde till stor del byggas på grund av den ökande bilismen (Nils-

son 2001:15). Den etniska och socioekonomiska bostadssegregationen av människor i städerna har fortsatt att öka och anses 

idag vara ett av de största samhällsproblemen som behöver lösas (Boverket 2010:29). Den ökade segregeringen beror delvis 

annan anledning är att majoriteten av invandrarna söker sig till någon av Sveriges tre storstäder – antingen genom 
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Genom fysisk planering föreslås de fysiska barriärerna som påverkar den sociala hållbarhe-

ten att lösas genom att koppla ihop bebyggelseenklaverna och på så sätt främja möten mellan 

olika människor och på så sätt bidra till en ökad integration (Orrskog 2006:34). Andra förslag på 

fysiska åtgärder är att öka integrationen i miljonprogramsområdena genom att komplettera med 

verksamheter som kan öka sysselsättningen i utsatta områden samt genom att främja en funk-

tionsblandning (Bellander 2002:9).   

Även utformningen av de offentliga rummen är en viktig del för att uppnå social hållbarhet. Jane 

Jacobs (1961:55) antydde redan på 1960-talet att det offentliga rummet tillhörde alla; oavsett 

klass, etnicitet eller intressen. Tankesättet har utvecklats av Jan Gehl (2004: 79-81) som betonar 

vikten av att välplanerade offentliga platser som exempelvis torg och gator bör göras mångfunk-

tionella och generera i någonting spännande för alla invånare i staden. Gehl anser även att sta-

den ska vara byggd för fotgängare och ha blandade funktioner vilket leder till ett stadsliv dygnet 

runt.

Abdul Khakee (2000:12) menar att hållbar social utveckling bygger på en dialog med berörda 

därför och ses som en alternativ lösning då medborgarna får vara mer delaktiga i processen 

(Nilsson 2001:96). Genom att se det mångkulturella som en tillgång istället för ett hot skapas 

möjligheter att öka integrationen mellan människor (Orrskog 2006:37).

Enligt Delegationen för hållbara städer (2011:28) innehåller den sociala hållbarhetsaspekten även 

att hänsyn ska tas till bland annat trygghet, hälsa, identitet och jämställdhet.

Bild 2.4 Offentliga rum bör främja möten mellan   
  människor. Esperantoplatsen, Göteborg.
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Strategier som kan användas inom fysisk planering som antas främja en socialt hållbar utveckling 

har redovisats ovan och kan kortfattat sammanfattas till ett antal aspekter:

binda samman olika bebyggelseområden stärks integrationen mellan 

 människor, stadsdelar och funktioner.

stadens offentliga rum

 människor är i rörelse under större delen av dygnet, vilket bidrar till skapandet av en tryggare   

 stad. 

stärkt medborgardeltagande i stadsbyggnadsprojekt stärks den sociala   

 hållbarhetsaspekten genom att stadens medborgare får vara med och forma staden.

2.5 Den traditionella staden
Det är främst två stadsbyggnadsideal som lyfts fram i diskussionen gällande den hållbara staden 

och dess strukturer. En av de vanligt förekommande stadsstrukturerna som präglar debatten är den 

täta blandstaden som refererar till den traditionella staden - och då vanligtvis 1800-talets och det ti-

diga 1900-talets stenstad (Tunström 2009:29). Anledningen till att just denna struktur framhävs kan 

runt det förra sekelskiftet (Ullstad 2008a:17). Vidare menar Ullstad att de äldre stadsplanerna kan 

sägas ha en strikt form med ett fritt innehåll – någonting som är motsatsen till de moderna stadspla-

nerna med friare former men med ett mer styrt innehål av funktioner (Ullstad 2008a:17). 

Det som anses positivt med den traditionella stadens stadsstrukturer är bland annat att de möjlig-

gör ett minskat bilanvändande då avstånden mellan olika funktioner blir kortare samt att stadsstruk-

turen underlättar för en effektivare resursanvändning (Formas 2005:31). Främst går dessa aspekter 

att koppla till den ekologiska hållbarheten. Genom att skapa en funktionsblandning, som den tradi-

Bild 2.5 Typexempel av den täta stenstaden. 
  Vasagatan i Göteborg
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tionella stadens strukturer underlättar för, främjas även stadslivet (Jacobs 1961:260) – en aspekt 

som går att koppla till den sociala hållbarhetsaspekten. Just stadslivet är en återkommande och 

önskvärd aspekt som framhävs i dagens stadsbyggnadsdebatt av planerare och arkitekter som 

strävar efter en återgång till den ”attraktiva, blandade och livfulla” staden (Boverket 2007:9; Tun-

ström 2009:51). Den funktionsblandning som möjliggjordes av den traditionella stadens struktu-

rer är en fördel, inte bara ur transportsynpunkt, utan ses även som en förutsättning för stadens 

ekonomiska utveckling som samtidigt möjliggör ett varierat utbud för stadens invånare (Ullstad 

2008a:16). När den traditionella staden förklaras brukar den ofta romantiseras med begrepp som 

gator, parker, torg och en tät bebyggelse sammansatt i kvarter med blandade stadsfunktioner och 

gemensamma offentliga rum (Ullstad 2008a:18). Under senare delen av 1900-talet har rörelser, 

som exempelvis New Urbanism rörelsen i USA, uppkommit som tydligt strävar efter en återgång 

till den traditionella stadens strukturer (Tunström 2009:74). Den traditionella stadens strukturer är 

2.6 Den modernistiska staden
Det andra stadsbyggnadsidealet som lyfts fram i diskussionen gällande hållbara städer är den 

modernistiska staden. De modernistiska stadsstrukturerna började växa fram i början av 1900-ta-

let som en motreaktion på de täta stenstäderna som vid denna tid ansågs vara ohygieniska 

och stela samtidigt som den ökade urbaniseringen ledde till bostadsbrist i de svenska städerna 

(Åström 1993:39). Lösningen ansågs vara att bygga upp nya samhällen utanför staden i form av 

exempelvis trädgårdsstäder, grannskapsenheter och småsamhällen med egna kretslopp som 

mer eller mindre skulle vara självförsörjande enheter (Ullstad 2008a:20). Transporterna till dessa 

områden kunde relativt enkelt gemomföras bland annat tack vare spårvagnens utveckling un-

der tidigt 1900-tal (Wärneryd 2009: 49). Även funktionalismens karaktäristiska lamellhus växte 

fram under 1900-talets första hälft bestående av ljusa lägenheter med närhet till grönska utan-
Bild 2.6 Karaktäristisk funkisbebyggelse. 
 Johanneberg, Göteborg.
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för staden som ett led i att lösa bostadsbristen (Björk 2008:20). Stadsidealet präglas av en tydlig 

funktionsuppdelning där varje funktion hade sin plats (Ullstad 2008a:19). Frånsett bostäder bygg-

des även industrier samtidigt som välfärden ökade bland svenskarna vilket ledde till ökat antal bilar 

som innebar behov på infrastruktursatsningar med vägar på grund av det ökade transportbehovet 

(Nilsson 2001:15). Den ökande bilismen innebar att städerna spreds ut med längre avstånd med 

ett ökat transportbehov som följd, vilket innebar att stadens utseende drastiskt förändrades (Bo-

åt bilen och för att uppfylla de nya handelsbehoven (Nilsson 2001:16). Funktionsuppdelningen 

möjliggjorde även etableringen av externhandel som ändrade handelsstrukturen då handeln i 

stadskärnorna försvagades och till viss del ersattes av enklaver utanför staden, ofta med bilen som 

enda transportmedel (Jan Gehl & Lars Gemzoe 2003:13). Under 1970-talet byggdes villamattor 

upp utanför städerna vilket förstärkte transportbehovet med bil (Åström 1993:106). Flertalet av de 

bostadsområden som byggdes under modernismens epok, främst miljonprogrammets bebyggelse, 

har fått utstå hård kritik då de anses har bidragit till dagens segregation och problem i städerna 

(Tunström 2009:66). Vidare menar Tunström (2009:73) att efterkrigstidens planering i stadsbygg-

homogena utformning.

Positiva aspekter ur hållbarhetsperspektiv som det modernistiska stadsbyggnadsidealet medförde 

var bland annat kvaliteterna i närmiljön i bostadsområdena där det fanns god tillgång till grönska 

och sammanhållna gångstråk (Ullstad 2008a:20). De glesa strukturerna som skapades av det mo-

dernistiska stadsidealet erbjuder även de boende god tillgång till närliggande naturmark samtidigt 

som plats för naturens ekosystem nära staden skapades (Formas 2005:34).

Bild 2.7 Externhandel i Mölndal. 
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2.7 Den hållbara staden?

hållbar stad ska kunna skapas är att alla tre hållbarhetsaspekterna; ekologiska, ekonomiska och sociala, tas till hänsyn och får lika stort utrymme 

(Boverket 2004:8). I Sverige arbetar Delegationen för hållbara städer med det komplexa temat. Delegationen tillsattes på uppdrag av regeringen 

att verka för hållbar utveckling på olika nivåer; stad, tätort och bostadsområde, år 2008. Syftet med uppdraget var att höja ambitionsnivån för att 

skapa attraktiva och hållbara städer ur ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Genom ett samarbete med kommuner, byggherrar och 

andra aktörer i strävan att skapa välfungerande, attraktiva och integrerade stadsmiljöer som uppfyller de tre hållbarhetsaspekterna tilldelade re-

geringen Delegationen 340 miljoner kronor att dela ut till de kommuner eller företag som utmärkte sig i skapandet av stadsbyggnadsprojekt eller 

stadsbyggnadsprojekt i framtiden (Delegationen för hållbara städer 2011: 6-8). I en rapport från 2011 (s. 36-38) redovisar Delegationen känneteck-

-

vägningen mellan stadens täthet och de gröna strukturerna (Ullstad 2008a:46). Flertalet planerare och arkitekter framhåller den täta staden som 

staden (Tunström 2009:29). Lena Falkheden (2006:77) menar att fördelarna bland annat är den funktionsintegrering som skapas genom de korta 
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Den täta staden kan även kritiseras då negativa effekter som trängsel uppstår och att grönområden exploateras (Bellander 2002:10). Erland Ull-

stad (2008a:43) betonar vikten av att det som kommer byggas i framtiden måste vara hållbart ur ett långsiktigt perspektiv samtidigt som det måste 

”I dagsläget är det den ”täta staden” som framställs som mer 

hållbar än andra och som den ”enda” vägen mot framtiden.”  

- (Bradley, Isaksson & Orrskog 2008a:64)

Även den glesa staden lyfts fram i diskussionen om den hållbara staden. Fördelarna med strukturen är att den möjliggör kretsloppsanpassningar 

och att den uppfyller medborgarnas önskan om boende i villa (Bellander 2002:10). Den glesa staden gynnar även den biologiska mångfalden 

samtidigt som det möjliggör lokal produktion av förnyelsebar energi (Bokalders & Block 2004:377). Nackdelarna är bland annat att det blir långa 

Planerare, arkitekter och forskare är däremot överrens om att det krävs en mer samordnad planering för att uppnå hållbara städer. Det behövs 

-

derlättar att göra verklighet av visionen om den hållbara staden (Nilsson 2001:119; Bokalders 2004:378; Delegationen för hållbara städer 2011:7 

på att samhället, politiker och planerare ser staden som en helhet. En gemensam plattform för hur den hållbara staden kan skapas behöver därför 

växa fram genom diskussioner mellan olika aktörer där även stadens invånare är inräknade (Ullstad 2008a:30-31).
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Detta kapitel kommer redovisa hur de svenska städerna har utvecklats sedan 1800-talet samt redogöra för vilka stadsbyggnad-

strender som har varit mest förekommande i debatten de senaste tio åren i tidsskrifterna Arkitektur och Arkitekten. Även veten-

skaplig kontext har studerats både för att se vilka skillnader respektive likheter (sett till professionen av planerare och arkitekter) 

-

ring. Inledningsvis kommer avsnitt 3.1 att redovisa hur de svenska städerna har utvecklats sedan 1800-talet. Anledningen till att 

svensk stadsutveckling sedan drygt etthundrafemtio år tillbaka redovisas är för att ge en tydligare bild över VILKA problem da-

gens stadsbyggnadsdebatt anses behöver lösas, VARFÖR dessa ”problem” uppkommit och HUR det går att genomföra förbätt-

ringar i dagens svenska städer. Resterande avsnitt kommer redogöra för de trender och strategier som lyfts fram i stadsbygg-

nadsdebatten i skapandet av mer hållbara städer. Avlutningsvis sammanfattas respektive trend ur ett ekologiskt, ekonomiskt och 

socialt hållbarhetsperspektiv.

3.1 SVENSK STADSUTVECKLING UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV
I mitten av 1800-talet bodde endast 10 % av befolkningen i de svenska städerna. Befolkningen ökade snabbt samtidigt som 

konkurrensen om åkermarken hårdnade vilket i sin tur ledde till att självförsörjning inte längre var en självklarhet, något som re-

industrialiseringen med nyetablerade industrier i städerna påskyndade urbaniseringen (Åström 1993:30). I slutet av 1800-talet 

skedde en revolution då ångmaskinen uppfanns vilket innebar att järnvägen byggdes ut i snabb takt och längs järnvägen bilda-

-

der samt att kåkstäder växte upp i städernas periferi (Strömgren 2007:35). Reglering av bebyggelsen blev nödvändig och infö-

randet av 1874 års byggnadsstadga, som bland annat innebar att varje stad skulle ha en stadsplan för att minska brandrisken 

svenska stadskärnor (Björk et al 2008:18). De strukturer som skapades under sekelskiftet 1800-1900-talet är de som brukar 

”attraktiva”, ”livliga” och ”blandade” staden används (Boverket 2007:9). Rörelser, som exempelvis New Urbanism-rörelsen, hän-

visar till just denna stadsstruktur som de anser är förebilden för skapandet av hållbara och goda städer (Tunström 2009:74). 
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Vid sekelskiftet till 1900-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder samtidigt som urbaniseringen fortsatte och trångbe-

boddheten i städerna växte. Nya villasamhällen byggdes upp utanför städerna för de rika medborgare, någonting som blev 

möjligt i och med spårvägen som byggdes ut (Björk et al 2008:20). Men kritiken mot den stela och för stunden ohygieniska 

stenstaden fortsatte att växa. Motreaktionen kom och blickarna riktades i början av 1900-talet mot Tyskland och Frankrike 

där funktionalismen hade slagit igenom med ledorden ”sol, ljus och luft” (Åström 1993:39). I Sverige innebar det att lamellhus 

under 1930-talet började byggas upp i områden utanför de svenska stadskärnorna (Björk et al 2008:20).  Staden började funk-

-

larna som började ta form (Ullstad 2008a:19). 

Då Sverige undvek inblandning i andra världskriget stärktes landets ekonomi kraftigt under 1940-1950 talen då en kraftig ex-

port av byggnadsmaterial pågick för att bygga upp de förstörda städerna i Europa, vilket genererade i nya arbetstillfällen med 

ytterligare en urbaniseringsfas som följd. Nya bostäder behövde byggas vilket ledde till 1947 års byggnadslag som innebar att 

kommunen nu kunde styra bebyggelseutvecklingen genom det införda planmonopolet (Nilsson 2001:12). Stadens funktioner 

började delas upp i bostadsområden, industriområden och centrumområden någonting som blev möjligt i och med massbilis-

-

började ersätta bostadsbebyggelsen i centrumen (Björk et al 2008:22). Den täta staden bröts nu upp (Ullstad 2008a:33).

Decennierna efter präglades av miljonprogrammet som skulle lösa den växande bostadsbristen i Sverige med det politiska 

beslutet att bygga en miljon bostäder mellan 1965-1974 (Åström 1993:92). I efterhand har miljonprogramsområdena utstått 

mycket hård kritik (se kapitel 3.2.3). Under samma period fortsatte rivningarna i stadskärnorna, byggnation av industrier och 

byggnationen av bilvägar eskalerade (Nilsson 2001: 15-16). Kritiken mot miljonprogramsområdena resulterade i en ökad 

efterfrågan på småhus som ledde till en explosionsartad ökning av småhusbyggnation. Villamattornas framväxt hade startat 

(Åström 1993:106).
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Under 1980-talet försämrades statens och kommunernas ekonomi samtidigt som kritiken mot 60- och 70-talets stadsplanering 

växte då framförallt ett ökat medborgardeltagande efterfrågades (Strömgren 2007:47). Den försämrade ekonomin innebar att 

bostadsbyggandet stannade av och lösningen var bland annat att privata entreprenörer började bidra ekonomiskt (Nilsson

2001:20). Bland annat ökade kontorsbeståndet i stadskärnorna samtidigt som externhandelsområdena i städernas utkanter 

växte upp, någonting som innebar en ökad konkurrens med stadskärnan (Björk et al 2008:24). Samtidigt innebar den ökade 

mindre brukssamhällen runt om i landet (Björk et al 2008:24).  Under 80-talet växte kritiken mot miljöproblemen som i kombina-

tion med bristen på medborgardeltagande var några av anledningarna till att Plan- och Bygglagen (PBL) infördes 1987. Under 

samma år utgavs Brundtlandsrapporten, en global satsning med hållbar utveckling i fokus (Nilsson 2001:21). Satsningen mot 

hållbar utveckling konkretiserades 1992 i och med Agenda 21 (se avsnitt 2.1) där de olika hållbarhetsaspekterna och miljömålen 

redovisas (Khakee 2000:12).

1990-talets stadsplanering präglades bland annat av att gamla varvs- och industri områden började utvecklas till områden med 

stadsbebyggelse (Åström 1993:165). Utvecklingen har fortsatt i kombination med fokus på att lösa bostadsbristen och de väx-

2008:24). Under de senaste decennierna, och än idag, förespråkas en återgång till den täta och funktionsblandade staden med 

människan i fokus. 

34 - FORSKNINGSÖVERSIKT - DEL 3



3.2 STADSBYGGNADSTRENDER I SVERIGE IDAG
I professionsskrifterna Arkitekten och Arkitektur, de vetenskapliga skrifterna och rapporter från Boverket från 2000-talet går det 

att utläsa ett antal trender i stadsbyggnadsdebatten som är återkommande. Den täta blandstaden som bland annat innehåller 

korta avstånd med minskat transportbehov och som har blandad användning ses av många som det bästa alternativet att upp-

fylla målen om den hållbara staden och en framtida hållbar stadsutveckling (Bokalders 2008:28–29; Ullstad 2008b:72–73; Ståhle 

-

strukturen och centrala platser som tidigare haft en annan användning står i fokus (Leif Bernholdsson 2008:66–67). Den allt 

mer slitna miljonprogramsbebyggelsen nämns som platser som behöver rustas upp och integreras med resten av staden (Ingrid 

-

(Ståhle 2009b). Nedan förklaras tre trender som tydligt går att se i dagens stadsbyggnadsdebatt.

3.2.1  Den täta blandstaden och förtätning
Bakgrunden till att den täta blandstaden ses som ideal

Det stadsbyggnadsideal som främst dominerar debatten om hållbar stadsbyggnad är den täta blandstaden. Anledningen till att 

som gynnar alla tre hållbarhetsaspekter mest (Bellander 2002:6). Enligt Moa Tunström (2009:52) går det att se en renässans 

nya lösningar.  Förespråkarna till den täta blandstaden har ofta samma ideal på hur en stad ska se ut, den traditionella staden, 

Flertalet arkitekter och planerare antyder att modernismens och efterkrigstidens stadsbyggnadsformer var det som ”förstörde” 

den traditionella svenska staden. Erland Ullstad (2008a:33) anser att efterkrigstidens stadsbyggande, där bilen tog allt större 

plats, resulterade i att den täta staden bröts upp för att det blev enkelt, smidigt och billigt att transportera sig mellan olika platser. 

Massbilismen innebar att stadens funktioner delades upp vilket förändrade stadens strukturer och bilens dominans i stadsplane-
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i städerna än idag då bilen fortfarande tar stor plats i stadskärnorna (Boverket 2007:5). Tydliga 

samtidigt som det har negativ påverkan på människors säkerhet (Tornberg 2010:33). En annan 

strategi som genomfördes under 1960-talet som fått utså enorm kritik efteråt var saneringen av 

(Boverket 2004:61). Lösningen på sextiotalet var, som tidigare nämnt, att dela upp staden i olika 

funktioner vilket bland annat ledde till att storskaliga bostadsområden byggdes ute i periferin, där 

marken var billig. Strategin innebar en kraftig utglesning av staden och är en orsak till dagens 

och motreaktion på efterkrigstidens stadsbyggande (Ullstad 2008b:72).

Strategier för skapandet av den täta blandstaden

Jane Jacobs (1961: 150-151) var en av de första att kritisera modernismens stadsbyggande då 

hon på 60-talet inledde diskussionen om en återgång till den traditionella stadsstrukturen. Jacobs 

(1961: 150-151) lyfte fram fyra huvudaspekter som hon menade kunde leda till en godare stads-

miljö med ett rikare rikare stadsliv som de modernistiska strukturerna till viss del motarbetade; 

ekologiska perspektiv innebär en tätare stad att hållbara transporter främjas och naturmark

Bild 3.1 Blandstadens strukturer - ett ideal?
 Haga Nygata, Göteborg. 
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sparas (Ståhle 2009a:64). Korta avstånd mellan olika funktioner innebär ett minskat bilbehov och 

-

setäthet och lågt energianvändande.

”Det är inte rimligt att acceptera att bilen tränger undan människorna
 i staden. Staden lever bara där fotgängarena får rum”  (Ullstad 2008a:46)

Ur sociala perspektiv resulterar den täta blandstaden enligt förespråkarna till ett ökat stadsliv då 

stadsmiljöer med ett blandat utbud av exempelvis nöjen och verksamheter tilltalar olika typer av 

människor (Ullstad 2008a:16; Tunström 2009:86). När staden innehåller blandade funktioner inne-

bär det att mer människor är i rörelse oavsett tid på dygnet – något som resulterar i ökad trygghet 

(Bellander 2002:5). En tät bebyggelse med skiftande fasader, många dörrar och användningsom-

råden på en liten yta skapar intressanta rumsbildningar, någonting som bidrar till att människor vill 

röra sig i staden (Gehl & Gemzoe 2004:32). Ur ekonomiska perspektiv bidrar de täta strukturerna 

med blandade funktioner till ekonomisk tillväxt då verksamheter etableras (Delegationen för håll-

bara städer 2011:16).

Kritik mot den täta staden

I debatten ges även kritik till stadsplaneidealet. Varis Bokalders (2004: 376-377) understryker att 

markpriserna ökar i centrala lägen vilket leder till en ökad segregation. Tunström (2009:160) är 

städerna förtätas. Samtidigt antas den täta staden inte minska bilanvändandet, utan snarare ändra 

sättet att använda bilen på då resor istället görs till naturområden, sommarstugor med mera (Falk-

heden 2006:77; Bradley, Isaksson & Orrskog 2008b:64). I debatten nämns vikten av en samverkan 

Bild 3.2 Blandstaden leder till människomöten,   
 Köpenhamn. 
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mellan stad och land. Bokalders (2008:27) betonar att staden inte kan bli hållbar om den inte 

samverkar med sin närliggande landsbygd då den hållbara staden är beroende av landsbygdens 

produktion. Vidare anser Bokalders att möjligheten att skapa en levande landsbygd kan minska 

om servicen enbart koncentreras till städerna.

Förtätning

I stadsbyggnadsdebatten är förtätning av dagens städer ett återkommande åtgärdsförslag för att 

göra staden mer hållbar. Erland Ullstad (2008a:16) beskriver att städerna sedan 1950-talet inte 

har byggts tätt utan att markförbrukningen per invånare istället har mångdubblats vilket har lett till 

städernas utglesning idag. Alexander Ståhle (2009a:65) är inne på samma spår då han påpekar 

att befolkningstätheten i städerna har halverats sedan 1950-talet. De växande städerna har, och 

gör fortfarande, därför ekologiska avtryck då mark tagits i anspråk och de ohållbara transporterna 

med bil skadat miljön (Delegationen för hållbara städer 2011:4). Förtätning av städerna kan därför 

ses som en motreaktion på det utglesade stadsbyggandet som inleddes under 1900-talets senare 

hälft (Ullstad 2008b:72, Ståhle 2009a:64). Alexander Ståhle (2005:190) anser att stadsplanering 

inte längre handlar om att exploatera stora ytor i nya områden. Han menar att stadsplaneringen 

istället är en ständig förtätningsprocess där förändringar och omstruktureringar bör ligga i fokus. 

Vidare betonar Ståhle vikten av att parker måste få ta plats vid förtätning då de fungerar som vik-

tiga rekreationsområden för stadens invånare samtidigt som det gynnar miljön (Ståhle 2009a:66). 

”Frågan är inte om, utan hur, staden ska förtätas .”  (Ståhle 2009a:64)

Förtäta knutpunkter och stråk

-
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Bild 3.4 Exempel på förtätning längs ett stråk. 
 Friggagatan, Göteborg. 

Bild 3.3 Förtätning på Stampgatan, Göteborg. 
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funktioner kan etableras vid utpekade knutpunkter vilket bland annat innebär att service blir mer lättillgänglig för stadens invå-

nare (Bellander 2002: 11-13). Strategin kan likväl användas för att minska trycket på stadskärnan i större städer. Ett konkret 

exempel där metoden används är Göteborg där översiktsplanen från 2009 tydligt framhäver strategin som en utvecklings-

möjlighet där fyra knutpunkter (se avsnitt 4.2.2) ska avlasta stadskärnan genom att komplettera med funktioner som saknas 

2008a:47). Elisabeth Näslund (2008:45) utvecklar resonemanget ytterligare genom att föreslå det amerikanska tillvägagångs-

tillgänglighet för fotgängare.

Förtäta stadens mellanrum

Funktionsuppdelningen på 1960-talet bidrog till att stora ytor med oklara funktioner skapades mellan stadskärnan och den 

nya bebyggelsen som etablerade sig i städernas periferi.  Erland Ullstad (2008b:73) menar att de långa avstånden och tom-

rummen, som medvetet skapades under 1960-talets funktionsseparering, är ett problem och vidare anser Ullstad att det är 

i debatten är bland annat att utveckla mellanrummen till områden för exempelvis rekreation och transporter vilket skulle inne-

bära att mellanrummen snarare ses som en tillgång istället för en barriär (Elisabeth Näslund 2008:45). Olika stadsdelar och 

(Holmberg 2008:30; Ullstad 2008b:73). Ett annat sätt att binda samman två områden kan vara genom att exploatera ny bebyg-

gelse i stadens mellanrum som på så sätt binder samman bebyggelseenklaverna och istället bildar ett stort område (Bellander 

2002:57).
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Omvandling av gamla industri- och hamnområden 

förlorat sin funktion. Till en början byggdes verksamhetsområdena i stadens periferi, men som 

istället blev centrala platser när staden växte. Det centrala läget och närheten till vatten möjlig-

-

va stadsdelar (Ullstad 2008a:24). Västra hamnen i Malmö, Hammarby Sjöstad i Stockholm, Norra 

Älvstranden i Göteborg och industrilandskapet i Norrköping är exempel värda att nämna (Ullstad 

innebär att områdena till viss del behåller sin karaktär (Hans Gillgren 2000:9). Genom att bebyg-

ga övergivna verksamhetsområden sparas grönområden i staden samtidigt som marken saneras 

(Ullstad 2008a:35). 

Förtätningen kan innebära ekonomisk tillväxt då nya verksamheter kan etablera sig (Boverket 

2004:21). Nackdelar med dessa områden är att bostäderna ofta blir dyra vilket leder till att männ-

på grund av sitt läge, blir överexploaterade och privatiserade (Ullstad 2008a:35). Ytterligare en 

negativ aspekt som kan uppkomma är att områdena upplevs som öde på vintertid då det inte är 

lika gemytligt att vistas i de ofta öppna stadsrummen (Gehl et al 2006:158). 

-

resrätter omvandlas till bostadsrätter vilket leder till exkludering då mer resursstarka medborgare 

ersätter de mer resurssvaga människor som tidigare levt i stadsdelen (Eva Andersson & Urban 

en bidragande orsak till den växande bostadssegregeringen i Sverige (Boverket 2010:44). 

Bild 3.5 Omvandlat industrilandskap i Norrköping. 

Bild 3.6 Hamnverksamheter ersatta med bostäder.
 Eriksberg, Göteborg. 



3.2.2 Förändring av miljonprogrammets bebyggelse 
Miljonprogrammet var ett politiskt beslut som innebar att en miljon bostäder skulle byggas mellan 

1965-1974 för att lösa den dåvarande bostadsbristen i Sverige. För att minska kostnaderna ge-

nomfördes byggnationen genom ett industriellt byggande med enhetlig och storskalig utformning 

(1993:95) beskriver att miljonprogramsområdena omgående började kritiseras då det inte hade 

tagits någon hänsyn till utformandet av den yttre miljön som istället ansågs vara kal och monoton i 

sin utformning med en övervägande majoritet av hårdgjorda ytor. Boendemiljön ansågs dessutom 

vara för storskalig och otrivsam samtidigt som kommunikationen och servicen inte hade byggts 

ut i samma takt som bostäderna (Åström 1993:105).  Målet att lösa bostadsbristen löstes, men 

gjorde det. Kvar blev de med sociala problem (Åström 1993:105). Tunström (2009:73) beskriver att 

planeringsperspektiv. 

Dagens problem
Bostadsbebyggelsen som uppfördes under miljonprogramsåren står idag för 25 % av dagens 

vara i stort behov av upprustning som skulle innebära kostnader på mellan 50-300 miljarder kronor 

beroende på hur omfattande renoveringar som genomförs (Gordan 2012:26). Kritik har riktats mot 

till att de upplevs som isolerade förorter långt bort från den ursprungliga stadskärnan (Björk et al 

2008:13). Skalan och den monotona arkitekturen kombinerat med det långa avståndet till stadens 

Bild 3.7 Storskalig miljonprogramsbebyggelse.
 Göteborg. 

Bild 3.8 Karaktäristiska strukturer i ett miljon-
 programsområden. Araby, Växjö. 
 Skala 1:5 000.
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centrum som innebar långa transporter resulterade i att miljonprogramsområdena ofta upplevdes 

som problematiska. Samtidigt upplevs områdena ha en saknad av stadskvaliteter då de nästan 

uteslutande består av bostäder (R. Andersson 2008:133). Miljonprogramsområdena domineras 

dessutom av hyresrätter som varierar mellan 70-100% av bostadsbeståndet i områdena (R. 

Andersson 2008:128). Den ojämna upplåtelseformen av hyres- kontra bostadsrätter är någonting 

som i hög grad påverkar vilka som bor i området (Andersson & Fransson 2008:103). Den svens-

-

ningom ut och ersattes av invandrare och minoritetsgrupper (Boverket 2010:10). Resultatet blev 

att segregerade städer bildades med olika befolkningssammansättningar i olika delar av staden 

som levde tydligt avgränsade från varandra rent fysiskt (Per Strömblad 2008:169). Bostadssegre-

gationen har förstärkts de senaste femton åren men däremot ändrat mönster från att ha bestått 

av socioekonomiska svaga grupper till att handla mera om en tydlig segregering sett till etniska 

-

rådena har de tilldelats nytillkomna invandrarfamiljer vilket har ökat bostadssegregeringen ytter-

ligare (Irene Molina 2008: 67-68). Margareta Popoola (2008:204) poängterar att klusterliknande 

bosättningar av samma nationalitet eller etnicitet bildas i miljonprogramsområdena som på så 

sätt skapar en form av segregering av olika grupper i den redan segregerade förorten.

”Stadsdelar som präglas av segregation och problem går 
emot visionen om hållbara städer”  - (Delegationen för hållbara städer 2011:28)

Föreslagna åtgärder
Moa Tunström (2009:13) framhåller två återkommande åtgärder som önskvärda i de problema-

tiska miljonprogramsområdena; integration och förtätning. Resonemanget utvecklas av Erland 

Ullstad (2008a:25) som anser att förortsområdena har möjligheter att utvecklas genom förtätning 

Bild 3.9 Storskalig bebyggelse i ett miljonpro-             
 gramsområde. Biskopsgården, Göteborg. 

Bild 3.10 Monoton bebyggelseutformning?     
    Biskopsgården, Göteborg.
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och komplettering av de funktioner som saknas i miljonprogramsområdena. Samtidigt påpekar 

Ullstad att det är viktigt att rusta upp miljonprogramsområdena samtidigt som de integreras ge-

nom att binda ihop områdena med omgivande stadsdelar för att minska isoleringseffekten (Ullstad 

majoriteten av bostäderna i de problemfyllda områdena föreslås skapa ett mer blandat bostads-

(Boverket 2010:41). Irene Molina (2006:112) föreslår att en invandrarbostadspolitik bör införas där 

svenskar och invandrare integreras med varandra, både i förortens och i innerstadens bostads-

bebyggelse. Ombyggnad, renovering och ett bättre underhåll av miljön i de utsatta områdena är 

andra förslag som ska vända den negativa bilden av den storskaliga bebyggelsen. Förändringarna 

bör ske i ett förbättrat samarbete med invånarna i områdena det gäller där de får mer att säga till 

om i förnyelseprocesser (Delegationen för hållbara städer 2011:28).  Konkreta exempel på fysiska 

åtgärder som kan genomföras i miljonprogramsområdena är att förtäta med skiftande och mer 

småskaliga bebyggelsekaraktärer. Exempel på det är upprustningen av Gårdsten i Göteborg där 

mindre bebyggelseskalor har kompletterat den storskaliga bebyggelsen (se bild). En annan åtgärd 

är att skapa sport- och kulturaktiviteter som kan leda till ett ökat intresse för stadens medborgare 

öka intresset från stadens medborgare att besöka miljonprogramsområdet Araby (se kapitel 4.1.7). 

Genom att skapa attraktiva miljöer kommer mer människor röra sig i miljonprogramsområdena 

vilket förhoppningsvis kan leda till en ökad trygghetskänsla (Sommar 2008: 36-37).

Bild 3.11 Komplettering med mindre bebyggelse  
    skalor. Gårdsten, Göteborg. 
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3.2.3 Ökat medborgardeltagande
Ett tredje ämne som framförs i debatten om skapandet av framtidens hållbara städer tas främst upp i den vetenskapliga 

kontexten, men även i tidskriften Arkitekten, är den gällande vikten av ett ökat medborgardeltagande. En medborgardialog i 

planeringsprocessen uppfyller bland annat en stärkt demokrati (SKL 2011:7), vilket är en viktig del för att uppnå social hållbar-

het. Då tillvägagångssättet inte är en fysisk förändring av den byggda miljön utan snarare aktioner bakom stadsbyggandet kan 

det ifrågasättas om medborgardeltagandet är en stadsbyggnadstrend eller inte.  Fysiskt sett är den inte det, men vikten av ett 

ökat medborgardeltagande där medborgarna ska vara med och forma framtidens städer, är återkommande i debatten gäl-

lande utvecklingen av hållbara städer. Citatet taget från Arkitekten nummer 10 - 2009 nedan är ett något retoriskt påstående, 

men säger en hel del gällande synen på medborgarnas deltagande när det kommer till stadsbyggnad:

”Antingen tycker man att arkitektur skapas av arkitekter eller så tycker man att arkitektur skapas i en relation 

mellan arkitekten och andra människor, som kunder eller medborgare” - Henning Thomsen

 (Näslund 2009:10). 

Varför medborgardeltagande?

-

garna kritiserade de allt mer nedgångna och problemfyllda miljonprogramsområdena (Nilsson 2001:17). Kritiken riktades till 

ha skapats av dåtidens stadsplanerare (Khakee 2000:7). Kravet på medborgardeltagande i samrådsskedet infördes i och med 

processen (Boverket 2004:47). 

Fördelarna med medborgardeltagandet är många. En av de största fördelarna är att planeraren får en ökad kunskap och 

ett bredare beslutsunderlag från de som bor och rör sig i området planläggningen omfattar vilket förenklar beslutsfattanden 

(Strömgren 2007:215). Genom en bred medborgardialog brukar resultatet av ett projekt bli mer accepterat av medborgarna då 
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känner att de har haft insyn i processen samt möjlighet att påverka slutprodukten (Sara Grahn, Lotta Lehmann, Charlotte Ruben 

Nyström & Johanna Wiklander 2006:124). Samtidigt är det viktigt att i ett tidigt skede få in medborgardeltagandet i planproces-

sen (Boverket 2004:49). Ullstad (2008a:60) betonar därför betydelsen av att tidigt skapa ett intresse hos allmänheten, vilket 

innebär att diskussionen måste handla om det som är viktigt för de boende i området.  I slutändan leder det till färre överklagan-

den och missnöje vilket innebär att planprocessen blir mer tidseffektivt samtidigt som pengar sparas (Nilsson 2001:115; SKL 

2011:26). Medborgardeltagandet kan genomföras genom att låta olika grupper med exempelvis olika åldrar och bakgrund, delta 

i processen vilket även leder till ett bredare beslutsunderlag (Grahn et al 2006:124). Genom att göra detta blir det lättare att ta 

Därför är det viktigt att ha olika ”uppsamlingsområden” som till exempel ungdomsgårdar och köpcentrer (Bradley, Broms & Tun-

ström 2006: 16-17). På så sätt går det att nå barn och ungdomar vars intressen och uppfattningar bör ha en självklar roll i plan-

processen (Boverket 2004:48). Att dialogprocessen mellan medborgare och kommun fullföljs, genom att de medborgare som 

varit med på möten får återkoppling och information om de beslut som har tagits, ses som en viktig aspekt. Sker inte återkopp-

ling är risken stor för missnöje bland medborgarna som i framtiden kan leda till ett minskat medborgardeltagande (SKL 2011:13). 

Ett av få problem med medborgardeltagandet är att ständiga överklaganden från missnöjda medborgare och intressenter hin-

drar utvecklingen då det drar ut på beslutsprocessen (Nilsson 2001:112). Ytterligare kritik kan riktas mot hur stort  ett 

vid en förtätning? Hur kompenserar man de som drabbas negativt i en planändring för eventuella kvalitetsförluster? (Olsson 

2008:64). Problematiken går att koppla till ett av hållbarhetsbegreppets svagheter - hur en likvärdig bedömning och fördelning 

av de ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiven i praktiken prioriteras sinsemellan. 

3.3 SAMMANFATTNING
Tre stadsbyggnadstrender har redovisats i kapitlet. I tabellerna nedan redovisas en sammanfattning på texten ovan som berör 

de olika strategierna samt hur de bidrar respektive hindrar hållbarhetsutvecklingen gällande de ekologiska, ekonomiska och 

sociala perspektiven:
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STADSBYGGNADSTREND  FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET          MOT EKOLOGISK HÅLLBARHET
 ————————————————————————————————————————————————————————

Den täta blandstaden och 

förtätning    Naturmark sparas     Fortfarande högt bilanvändande på   

             grund av ändrade transportbehov

      Minskad miljöpåverkan då hållbara 

      transportsystem prioriteras     Bristande utformning kan leda till brist  

             på grönytor som exempelvis stads-  

      Möjliggör energieffektiv bebyggelse   parker och hög andel hårdgjorda ytor

 ————————————————————————————————————————————————————————

Miljonprogrammets bebyggelse Hårdgjorda ytor omvandlas     Grönytor riskerar att exploateras.

      Bättre underhåll leder till en bättre miljö

      Främjar hållbara transportmedel 

 ————————————————————————————————————————————————————————

Ökat medborgardeltagande  Aspekten berörs inte.     Aspekten berörs inte.
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STADSBYGGNADSTREND  FÖR EKONOMISK HÅLLBARHET MOT EKONOMISK HÅLLBARHET
———————————————————————————————————————————————————————

Den täta blandstaden och

förtätning    Främjar etablering av verksamheter   Höjda markvärden innebär dyra boenden

      Skapar nya arbetstillfällen   Kan motverka målet om en levande 

            landsbygd

      Leder till ekonomisk tillväxt   Att exploatera gamla industri- och hamn  

            områden blir kostsamt

            

            Kan leda till ökade socioekonomiska klyftor   

——————————————————————————————————————————————————————-

         

Miljonprogrammets bebyggelse Framgångsrika åtgärder leder till   Renovering och upprustningen av 

      minskade ekonomiska klyftor   bebyggelsen kommer bli väldigt dyr  

 

      Komplettering av verksamheter leder 

———————————————————————————————————————————————————————

Ökat medborgardeltagande  Framgångsrika och effektiva plan-   Risk för överklagande leder till att beslut   

             processer med färre överklaganden   drar ut på tiden vilket leder till ökade    

      sparar tid och pengar    kostnader 
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STADSBYGGNADSTREND  FÖR SOCIAL HÅLLBARHET  MOT SOCIAL HÅLLBARHET
————————————————————————————————————————————————————————
Den täta blandstaden och  
förtätning    Ökat stadsliv – främjar mångfalden   Kan leda till ökad segregation och exklude-  
            ring av vissa grupper. Staden blir en klassfråga?  
      Ökad trygghet då människor är i rörelse 

 
      Ökar människors möjlighet att röra sig i staden 

      Områden binds samman – leder till ökad   
      integration och främjar mångfalden  

      Antalet offentliga platser ökar
————————————————————————————————————————————————————————
      
Miljonprogrammets bebyggelse Framgångsrika åtgärder leder till en ökad  Om inte bostadsbeståndet ändras blir det   
      integration     svårt att minska segregationen
      
      Ökat medborgardeltagande kan leda till   Fysisk planering kan omöjligt på egen hand   
             trivsamma och uppskattade miljöer  lösa de sociala problemen – andra förvalt-  
            ningar måste vara delaktiga   
————————————————————————————————————————————————————————
Ökat medborgardeltagande  Medborgardeltagande leder till en stärkt  Bristande planprocesser leder till att alla   
      demokrati     medborgare inte deltar 
      
      En framgångsrik medborgardialog innebär 
      att alla grupper får delta i processen 
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Tabell 4.1 Tabell 4.2

VÄXJÖ KOMMUN 

Län: Kronobergs Län i Småland 
Befolkning: 83 710 (2011) 
Slogan: Europas grönaste stad 
Största arbetsgivare: Växjö Kommun; 7400,  
Landstinget Kronoberg; 4000,  
Linnéuniversitetet; 1000 (2011) 
Arbetslöshet: 6,9 % (2011) 
Invånare med utländsk bakgrund: 18,6 % (2010)  

 

 Växjö kommuns befolkning ökar kontinuerligt (se tabell 4.1). 
Kommunen har beräknat att utvecklingen kommer att fortsätta och 
inom 15 år bor cirka 100 000 personer i Växjö (vaxjo.se).  

I kommunen var år 2010 18,6 % av befolkningen av utländsk 
bakgrund, det vill säga utrikes födda eller med två utrikesfödda 
föräldrar. Det ligger i jämn nivå med hela riket som har 19 % 
medborgare med utländsk bakgrund (scb.se).   

Karta 4.1

Befolkningsutveckling i Växjö Befolkningens ursprung (2010)

 Svenskar
 Utländsk bakgrund
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4.1.1 Stadens utveckling

Eriksson men staden hade varit bebodd långt innan dess 

(vaxjo.se). På kartan följer en kort sammanfattning om 

Växjös utveckling från 1600-talet fram till idag. 

Textunderlaget är hämtat från Växjö kommuns hemsida 

och är sammanfattad av skribenten. 

Karta 4.2 Karta över Växjö
    Skala 1:30 000
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4.1.2 Övergiripande mål och strategier enligt översiktsplanen
Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö Stad, antogs den 28 februari 2012. Översiktsplanen har karaktär som en fördjupad 

översiktsplan då det är Växjö Stad som är utgångspunkten i dokumentet (Växjö Kommun 2012a:4). De material som har stude-

rats i fallstudien är den fördjupade översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning där de ekonomiska - och sociala 

konsekvenserna redovisas. Även samtal med Kristina Thorvaldsson, planeringschef på Planeringskontoret, ligger till grund för 

resultatredovisningen. I Växjö kommun har en kulturell aspekt lagts till i konsekvensbeskrivningen, till skillnad från fallet Göte-

borg där det kulturella perspektivet är en del av den sociala hållbarhetsaspekten. Konsekvensbeskrivningen jämför den föreslag-

na översiktsplanen mot ett nollalternativs perspektiv, vilket utgår från den tidigare översiktsplanen för Växjö Kommun från 2005 

(Växjö Kommun 2012a:7).

”Växjö ska bli en hållbar stad. Vi ska på alla plan leva upp till 
epitetet Europas grönaste stad.” 

(Växjö Kommun 2012a:3)

Att Växjö ska utveckla epitetet som Europas grönaste stad är talande för hur viktig en satsning på hållbar utveckling är för kom-

munen. Fokus ligger därför på att bevara och utveckla det gröna i staden (Växjö Kommun 2012a:3). I översiktsplanen från 2012 

utvecklas målsättningen ytterligare, samtidigt som en önskad befolkningstillväxt eftersträvas. Fram till år 2030 är målsättningen 

att Växjö Stad ska ha 100 000 invånare och kommunen 125 000 invånare (Växjö Kommun 2012a:8). Det ökade invånarantalet 

sätter krav på den framtida utvecklingen. Kommunen har därför arbetat fram en vision med en tydlig målbild; ”Sjöarnas stad, 

grön stad, tätare stad i stråk” (Växjö Kommun 2012a:9). Kommunen arbetar för att skapa en mer sammanhållen stad med håll-

satsa på en effektiv dagvattenhantering1. Visionen, som beskrivs i översiktsplanen, ska uppnås genom att uppfylla de sex mål-

1 Kristina Thorvaldsson, Planeringschef på Planeringskontoret i Växjö kommun. 2012-02-24.
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Den regionala staden: Målet är att Växjö ska innehålla och utveckla regionala huvudfunktioner som  

 kultur och handel samtidigt som de ska vara lättillgängliga för hela regionen med hållbara transporter  

 även en risk att mindre tätorter och samhällen utanför Växjö påverkas negativt om de som bor där  

Sjöarnas och parkernas stad: Växjös medborgare ska ha god tillgång till vatten och natur vilket  

 ska möjliggöras genom att utveckla stadens parker och natur samt att stärka tillgången till stads- 

      sjöarna som ska göras badbara. Tillgången av skog och vatten ska tas tillvara på då det antas öka  

 blåa strukturerna bidrar till bättre klimat, miljö och ökade rekreationsvärden (Växjö Kommun 2012a:9).   

 Risker som uppstår är bland annat ett ökat slitage på naturen samt att grönområden riskerar att  

 exploateras för att uppfylla stadens målsättning att ge invånarna närhet till både stadsfunktioner  och  

 natur. Utöver detta kommer sanering av sjöarna bli kostsamma (Växjö kommun 2012b:19). 

En tätare och mer funktionsblandad stad där hållbara transporter ska prioriteras: En tät stad  

 med blandade funktioner eftersträvas. Bostad, arbete, parker och handel ska vara lättillgängliga och  

 möjliga att nå med hållbara transporter av hög kvalitet. Strategier är utvecklandet av gång- och cykel 

 stråk samt bussar med hög turtäthet. En annan målsättning är att omvandla centrala industri-   

 och verksamhetsområden och utveckla ny bebyggelse vid knutpunkter till blandstad. Möjligheten att  

 2012a:10). Negativa konsekvenser som kan komma att uppstå är dyra saneringskostnader av gamla  

 verksamhetsområden samt att grönområden riskerar att exploateras för att kunna uppfylla målet med  

Bild 4.1 Ett mål är att Växjöborna ska ha god tillgång  
  till vatten och natur.
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 till en ökad segregation (Växjö kommun 2012b:27).

   

En stad för alla: Växjös medborgare ska vara trygga och ha möjligheten att kunna leva ett enkelt vardagsliv. Visionen ska verkstäl 

 las genom att skapa miljöer där människor vistas dygnet runt, vilket blir en möjlighet när den täta blandstaden utvecklas och stärks.  

 Mötesplatser – ute och inne - stråk och parker ska utvecklas ytterligare. Det ska vara lätt att röra sig i staden, även för de som inte  

 upplevas som otrygga under vissa tider på dygnet om inte en noggrann utformning sker (Växjö Kommun 2012b:28). 

En erkärnig stad där stadskärnan bevarar sin karaktär: Stadskärnans småskaliga charm ska bevaras och kompletteras   

 med funktioner som exempelvis torghandel och uteserveringar. En annan målsättning är att utveckla ytterligare tre kompletterande  

 sig i Växjö. Kommunen har en målsättning att komplettera i kommunens övriga stadsdelscentrer med funktioner som behöver 

 de olika stadskärnorna konkurerrar med varandra istället för att komplettera varandra (Växjö kommun 2012b:26).

Blandad arkitektur – modern och traditionell: Rutnätsstaden i stadskärnan, från 1658, är av riksintresse, men även andra 

 områden i staden har kulturhistoriska karaktärer som bevarats och utvecklats varsamt, en metod som ska fortsätta i framtiden. 

 Samtidigt byggs det mycket nytt i Växjö med ny djärv arkitektur, bland annat området vid järnvägsstationen (Växjö Kommun   

 2012a:11). Det nya resecentrumet går det att läsa mer om i avsnitt 4.1.7. Omvandlingarna som föreslås riskerar dock att förändra  

 stadsbilden vilket kan anses vara negativt (Växjö kommun 2012b:31). 
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Utbyggnadsstrategier
För att uppnå visionen om en än mer hållbar stad har Växjö kommun arbe-

tat fram en strategi för hur bebyggelsen ska utvecklas. Strategin omfattar 

fem olika tillvägagångssätt:

Genom att utveckla de fyra stadskärnorna 

De senaste åren har bebyggelsen i Växjö koncentrerats kring främst fyra 

kärnor (se karta) som alla ligger i Växjö stad; city, Teleborg, Samarkand och 

Norremark. Målet är att den pågående utvecklingsstrategin ska fortsätta 

kommer att stärka den regionala hållbarheten. En förutsättning är att en 

mångfunktionell stadsbebyggelse med goda transportmöjligheter därmed 

främjas. I city ska de offentliga rummen utvecklas samtidigt som den små-

skaliga karaktären bevaras. Samarkand ska utvecklas till arenastad och 

regional handelsplats. Teleborg

sig med verksamheter inom utbildning och forskning. Den fjärde stadskär-

nan, Östra Norremark

och aktivitetscentrum (Växjö Kommun 2012a:13). 

Det är viktigt att de fyra stadskärnorna i framtiden får blandade funktioner 

för att strategin i verkligheten ska fungera. Blir blandningen inte tillräcklig 

kvarstår behovet att transportera sig mellan olika målpunkter (Växjö kom-

mun 2012b:20). Ett annat problem som kan uppstå är höjda hyror som kan 

förhindra företagsetableringar (Växjö kommun 2012b:22).
Karta 4.3 Planerade utbyggnadsområden i Växjö.
    Skala 1:35 000

55 - TVÅ SVENSKA KOMMUNERS STRÄVAN MOT HÅLLBAR STADSUTVECKLING - DEL 4



Genom att skapa en tätare blandstad med sammanhängande stråk 

Förtätning ska främst ske i dagens stadsbygd och i sammanhängande stråk vid Växjös sjöar. Strategin skapar goda förutsätt-

bostadsformer som saknas samtidigt som kopplingen till resten av staden förstärks. En ökad blandning av verksamheter och 

boenden eftersträvas i hela Växjö (Växjö Kommun 2012a:14).

-

transport av farligt gods (Växjö kommun 2012b:16). Utöver detta ökar risken att grönområden exploateras samtidigt som sane-

negativt om stadens utveckling ständigt prioriteras (Växjö kommun 2012b:23).

Genom att bygga vidare på gröna - och blåa strukturer

-

vecklas ytterligare. En tydlig målsättning hos kommunen är att skapa tydligare gröna stråk mellan olika målpunkter som ska 

kunna nås till fots och med cykel. Strategin innebär en ökad koppling mellan stad, grönska och vatten. Genom att utveckla de 

gröna - och blå strukturerna gynnas både den biologiska mångfalden och Växjöbornas rekreationsmöjligheter (Växjö Kommun 

2012a:15).

andelen grönområden inte är tillräckliga vid en förtätning som antas leda till en ökad befolkning inom områden med reducerad 

tillgång till exempelvis parker (Växjö kommun 2012b:19).    
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Växjös strävan att bli en mer hållbar stad innebär att hållbara transporter ska ha högsta prioritet när det gäller infrastrukturinves-

innebär en ökad satsning på pendling inom regionen med tåg, noggrant utformade knutpunkter samt ett minskat antal bilparke-

ringar i stadskärnan (Växjö Kommun 2012a: 17-18).

kommun 2012b:24). 

Genom att skapa attraktiva miljöer för företagsetableringar 

Den ökade satsningen på att göra Växjö till en tätare stad med blandade funktioner och närhet till vatten samt grönska antas 

enligt kommunen göra Växjö mer attraktivt för företagsetableringar. Arbetsplatser ska därför integreras i stadsmiljön. Runt 

-

slås av kommunen att placeras i stadens utkanter med goda transportmöjligheter (Växjö Kommun 2012a:19).



4.1.3 Social hållbarhet
Stor vikt i Växjös stadsplanering kopplas till deras goda rykte som Europas grönaste stad, någonting som syns tydligt när håll-

barhetsaspekterna redovisas i de kommunala dokumenten. När det gäller social hållbarhet går det att i översiktsplanen tydligt 

utläsa prioriteringen att utveckla medborgarnas möjligheter till rekreation med badbara stadssjöar och lättillgänglighet till sta-

dens parker och grönområden. Staden ska bindas ihop med gröna stråk och kilar som ska öka Växjöbornas möjlighet att an-

vända stadens naturresurser (Växjö Kommun 2012a: 4-6). Målsättningen är att stadens invånare ska ha maximalt 500 meter 

till en park. Att skapa ett varierat utbud av parker, att ge träd större plats i stadsbilden samt att utveckla stränderna vid sjöarna 

är andra sätt att ge Växjöborna en ökad möjlighet till rekreationsområden (Växjö Kommun 2012a:21). Kommunen öppnar för 

allmänna intressen vilket kommer leda till komplexa beslutsfattanden.

”Växjö ska vara sjöarnas stad – för alla”  - (Växjö Kommun 2012a:6)

Stadsbyggnadstrenden att vilja skapa mer funktionsblandade städer gäller likväl i Växjö. Staden är i nuläget funktionsuppdelad 

i stadskärnan och vid de övriga tre utvecklingsområdena med förhoppningen att göra dem mer tillgängängliga och intressanta 

för alla typer av målgrupper, vilket är ett steg för att stärka integrationen. Den eftersträvande blandstaden kommer skapa tryg-

gare stadsrum då det kommer vara folk i rörelse under större delen av dygnet. En tätare stadsstruktur ökar tillgänglighet för de 

Problemet att monofunktionella områden och stråk på kvällarna upplevs otrygga nämns, men någon konkret lösning på att ex-

empelvis göra verksamhetsområden och gröna stråk, som på dagen är en tillgång, tryggare redovisas varken i översiktsplanen 

eller i konsekvensbeskrivningen (Växjö Kommun 2012b: 27-28). Risken att områden utanför centrum isoleras i bebyggelseen-

klaver leder till att en ökad segregering kvarstår vilket är ett problem som behöver få en mer konkret lösning (Växjö Kommun 

och minskar isoleringseffekter som annars kan uppkomma (Växjö Kommun 2012a:39).
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Växjö. I konsekvensbeskrivningen redovisas det att strategin även kan bidra till minskad integra-

tion då nybyggda bostäder ofta blir dyra, vilket istället kan få en effekt som ökar segregationen i 

staden (Växjö kommun 2012b:27). I dagsläget är de socioekonomiskt svaga grupperna i Växjö till 

stor del koncentrerade i området Araby (Boverket 2010:131). I stadsdelen är exempelvis andelen 

födda med utländsk bakgrund (se Tabell 4.3) betydligt högre än i resten av Växjö kommun där 

motsvarande siddra är cirka 19 %. Andelen ”ej sysselsatta” mellan 20-64 år (se Tabell 4.4), som 

har ökat kraftigt under 2000-talet, är högre i Araby än i resten av staden där motsvarande siffra är 

drygt 7 %, vilket ökar segregationsproblematiken i Växjö (scb.se). Genom att komplettera med de 

förhoppningar att integrera stadsdelen med resten av staden och minska segregeringen i Växjö 

(Växjö Kommun 2012a:39). Att funktionsintegrera och skapa blandade bostadsformer är en mål-

-

den (Växjö Kommun 2012a:5). Genom fysisk planering går det att skapa ramen för en effektiv och 

inkluderande stad men fysisk planering kan omöjligt leda till hållbarhet på egen hand1.

En ökad medborgardialog i ett tidigt skede är viktig för att uppfylla social hållbarhet (Växjö Kommun 

2012a:22). I Växjö arbetar kommunen mycket med en direkt kontakt med allmänheten genom olika 

typer av medborgardialoger som exempelvis stormöten där kommunens samtliga invånare bjuds in, 

drop-in-möten och workshops2. Kommunen har inte någon generell metod för medborgardialoger 

utan tillvägagångssättet väljs ut för enskilda stadsbyggnadsprojekt samt beroende på vilka resurser 
3. 

1 Kristina Thorvaldsson, Planeringschef på Planeringskontoret i Växjö kommun. 2012-02-24.
2 ibid
3 ibid

Tabell 4.3

Tabell 4.4

Andel födda med utländsk bakgrund (i %)

Andel ej sysselsatta, 20-64 år gamla (i %)
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4.1.4 Ekologisk hållbarhet 
2007 utsågs Växjö till Europas grönaste stad tack vare sitt arbete för sin framgångsrika ekologiska stadsutveckling genom tre 

huvudstrategier:

- Stadens koldioxidutsläpp minskade dramatiskt genom förbud mot fossilbränsle. Istället främjas användandet av bioenergi 

genom exempelvis fjärrvärmeverk

- Totalsanering av stadens tre sjöar som sedan 1970-talet var totalförstörda genom att bland annat satsa på vattenrening och 

dagvattenhantering

- Satsning på högt trähusbyggande där gluggvis förtätning sparat oexploaterad mark (Ullstad 2008a: 56-57)

Epitet Europas grönaste stad bevisar hur viktig den ekologiska hållbarheten är för kommunen. Efter att ha studerat översikts-

planen är det främst fem tillvägagångssätt kommunen arbetar efter för att uppnå ekologisk hållbarhet.Genom att skapa och 

utveckla de blåa - och gröna strukturerna i Växjö genom exempelvis gröna kilar skapar kommunen spridningskorridorer för 

växter och djur som annars kan förhindras (Växjö Kommun 2012a:21). Åtgärden främjar den biologiska mångfalden samtidigt 

som Växjöborna får friskare luft och renare vatten (Växjö Kommun 2012a:11). Då Växjö i framtiden har som målsättning att 

fortsätta växa, bland annat ut mot stadens sjöar, är det viktigt att skapa goda förutsättningar för en god vattenkvalitet i framti-

den då kvaliteten på vattnet kommer påverkas vid nyexploatering. Genom att exempelvis skapa lokala dagvattenlösningar vid 

nyexploatering kan föroreningar i vattnet från gator och bilar minimeras (Växjö Kommun 2012a:10). Växjö har jobbat med att 

förbättra vattenkvaliteten under lång tid. Redan på 1970-talet totalsanerades de kraftigt förorenade sjösystemen i kommunen 

vilket ledde till att Växjö vann pris 2003 för sitt vattenreningsarbete (From 2008:33). 

Ett problem för att uppnå god vattenkvalitet är att verksamhetsområdena i kommunen har svårt att utföra lokalt omhänderta-

gande av dagvattnet då andelen hårdgjorda ytor är stora (Växjö Kommun 2010:12). Klimatförändringen påverkar kommunens 

verksamheter och i skrivande stund arbetar kommunen med en klimatanpassningsplan som ska fungera som underlag i fram-

tidens planering1.

1 Kristina Thorvaldsson, Planeringschef på Planeringskontoret i Växjö kommun. 2012-02-24.
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Genom en ökad satsning på hållbara transporter i Växjö främjas den ekologiska hållbarheten. Växjö kommun har bland annat 

en målsättning om att minska bilens framåtkomlighet i staden vilket kommer leda till att mer människor istället cyklar, går el-

ler åker kollektivt. Prioriteringen av hållbara transporter gynnar miljön samtidigt som säkerheten i staden ökar (Växjö Kommun 

2012a:29). Konkreta strategier för att öka andelen hållbara transporter är att bygga ut bussgator och öka satsningen på att 

-

satsningen på ett mer hållbart resande under en lång tid vilket har inneburit att koldioxidutsläppen sedan 1993 har minskat med 

är lokaliserad i verksamhetsområden i stadens utkanter, vilket innebär ett starkt bilberoende. Behovet att använda bilen måste 

minska och kommunen planerar delvis att lösa problemet genom att skapa bättre kopplingar mellan olika områden samt av 

-

matkommun (år 2000 av ICLEI – Local Governments for Sustainability), Europas bästa klimatkommun (år 2007 av EU-kommis-

sionen) samt Union of Baltic cities miljöpris år 2007(From 2008:33). Kommunen har en målsättning att i framtiden bygga större 

Broar (se avsnitt 4.1.7) mellan centrum och universitetsområdet där en helt ny stadsdel i trä ska byggas (Växjö Kommun 2005: 

7-8). Kommunens satsning på ett hållbart byggande görs även genom att utforma bebyggelsen så att det blir en bra ljudmiljö 

”Förtätning av staden får inte ska ske på bekostnad av grönområden” - (Växjö Kommun 2012a:39).

Växjö satsar på att förtäta staden som kommer leda till minskad klimatpåverkan då en mer effektiv energiproduktion samt en 

ökad andel hållbara transporter blir möjligt i en tät stadsstruktur. Samtidigt innebär förtätning att viktig naturmark kan sparas 

(Växjö Kommun 2012a: 16-17). Men att spara naturmark är inte alltid möjligt när staden ska utvecklas vilket påverkar växter och 

djur när grönytor ibland ändå tas i anspråk och exploateras vid förtätning (Växjö Kommun 2012b:37).

61 - TVÅ SVENSKA KOMMUNERS STRÄVAN MOT HÅLLBAR STADSUTVECKLING - DEL 4



En annan strategi som återkommer i de kommunala dokumenten är lokaliseringen av verksamheter och bebyggelse. Ett antal 

riktlinjer har därför arbetats fram som redovisas i översiktsplanen. Att bygga bostäder och verksamheter i målpunkter är prio-

-

ningen att de ska lokaliseras utanför staden i klusterformer med närhet till järnvägsnätet vilket möjliggör att godstransporter 

sker på järnväg som är mer miljövänligt än långa transporter med exempelvis lastbil (Växjö Kommun 2012a: 16-17). Genom 

att lokalisera störande verksamheter bort från bostadsbebyggelse minskar risken att utsätta Växjöborna för buller och lukter 

(Växjö Kommun 2012b:6). 

Kommunen har en önskan att exploatera ny bostadsbebyggelse i sjönära lägen, vilket skapar attraktiva boenden. Exploate-

som det strider mot strandskyddet (Växjö Kommun 2012a:21) . Risken för översvämningar ökar vid ändrade väderförhållan-

den vilket innebär att framtida bebyggelselokalisering vid sjöarna måste utredas noggrant före exploatering (Växjö Kommun 

2012a:16).

4.1.5 Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten i Växjö, som går att koppla till fysisk planering, går att utläsa till främst fyra teman.

Genom att utveckla stadskärnan och de tre övriga centrumkärnorna med god tillgänglighet och blandade funktioner kan 

verksamheter spridas ut i Växjö, vilket leder till att strävan mot en mer funktionsblandad stad kan uppfyllas. Genom att kunna 

erbjuda olika typer av lokaler till olika hyresnivåer stärks olika typer av verksamheters vilja att etablera sig i Växjö (Växjö Kom-

mun 2012b:22). Negativa konsekvenser när verksamhetsområden omvandlas till ett mångfunktionellt område är att mindre 

det svårt att skapa nya lokaler för verksamheter då stadskärnan dessutom är liten, vilket innebär att handelsutbudet i city har 

svårt att expandera då antalet lokaler i centrala lägen är begränsat (Växjö Kommun 2010:13).  
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-

kan uppstå, någonting som i längden blir problematiskt (Växjö Kommun 2012b:23).

Den regionala utvecklingen främjas av att fyra centrumkärnor utvecklas med god tillgänglighet med buss och pendeltåg vilket 

ger goda förutsättningar att nå både universitet, arbetsplatser och centrum (Växjö Kommun 2012b:23). Det ökade intresset av 

träindustrin och trähusbyggande i Sverige antas leda till nya arbetstillfällen, vilket gynnar hela regionens ekonomiska tillväxt 

(Växjö Kommun 2005:3).

Växjös utvecklingsplaner kommer innebära höga utgifter. Då staden är gles och utspridd krävs stora infrastrukturinvesteringar 

-

(Växjö Kommun 2010:13). Även reningen av sjöarna innebär höga utgifter (Växjö Kommun 2012a:38). Strävan efter att skapa 

en blandstad, där bland annat centrala industri- och verksamhetsområden ska omvandlas, resulterar i höga kostnader då områ-

dena troligtvis behöver saneras (Växjö Kommun 2012a:24).

Samtidigt leder den positiva befolkningsutvecklingen till Växjö kommun innebära ökade skatteintäkter (Växjö Kommun 
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4.1.6 Kulturell hållbarhet
I Växjös översiktsplan har en fjärde hållbarhetsaspekt, den kulturella, lagts till. Stadens karaktär och kulturhistoriska värden är 

vis stärker områdenas olika karaktärer. En varsam komplettering som stärker stadens identitet förespråkas samtidigt som de 

offentliga rummen och kulturutbudet bör utvecklas mellan de olika centrumkärnorna (Växjö Kommun 2012b:4). Då stadens 

centrala delar med sitt rutnät är ett riksintresse försvåras möjligheten till förtätning (Växjö Kommun 2010:13). Samtidigt inne-

bär en tätare stad med blandade funktioner ett ökat underlag för kulturella verksamheter (Växjö kommun 2012a:38). Negativa 

konsekvenser med översiktsplanens vision är att landskapsbilden påverkas när nya områden exploateras. En förtätning i 

stadskärnan kan skapa nya bebyggelseskalor som bryter mot dagens strukturer (Växjö Kommun 2012b: 24-25). Detta är nå-

gonting som har uppmärksammats i översiktsplanen som påpekar att staden och landskapet alltid förändras vid en förtätning, 

vilket då även innefattar historiska miljöer som naturligtvis påverkas (Växjö Kommun 2012b: 25).
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4.1.7 Aktuella stadsbyggnadsprojekt med tydliga 
        hållbarhetsmål
I Växjö pågår för närvarande ett antal projekt som strävar efter att stärka stadens 

hållbarhetsmål. Nedan redovisas tre projekt som fokuserar mer eller mindre på 

olika hållbarhetsaspekter. Kartan till höger redovisar var i kommunen områdena 

ligger.

Araby
I Växjö är det framförallt ett projekt som berör den sociala hållbarhetsaspekten, 

nämligen Araby.  Målet med projektet är att minska segregationen i kommunen. 

År 2007 påbörjades därför en stadsdelsutveckling av Araby som ligger nordväst 

om Växjös centrum för att minska skillnaderna mellan olika stadsdelar i staden. 

Stadsdelen byggdes mellan 1963-1971 som en del av miljonprogrammet och 

präglas av de svagheter och styrkor som karaktäriserar stadsbyggnadsepoken. 

Araby lokaliserades utanför stadskärnan för att lösa Växjös dåvarande bostads-

brist. Under 1980-talet tillkom en del bebyggelse och på senare år har en del 

(vaxjo.se).  

I dagsläget är de ekonomiskt svaga grupperna i Växjö till stor del koncentrerade 

i området Araby (Boverket 2010:131). Andelen bidragstagande, arbetslösa och 

sjukskrivna är högre i Araby än i resten av Växjö (Växjö Kommun 2007:2). Stads-

delen utmärker sig som segregerad ur ett etniskt perspektiv då Araby har betyd-

ligt högre andel medborgare med utländsk bakgrund än vad övriga stadsdelar i 

Växjö har. I Växjö Kommun har cirka 19 % av befolkningen utländsk bakgrund 

Karta 4.4 Projektens lokalisering i Växjö
    Skala 1:35 000
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medan Arabys motsvarande siffra är cirka 58 % (scb.se). De positiva aspekterna i Araby bör också benämnas. Trivseln anses 

av de boende i området vara hög, stadsdelen ligger centralt och har ett aktivt föreningsliv. Mångfalden av människor i Araby 

bör ses som en resurs istället för en svaghet i utvecklandet av en hållbar och modern svensk stad (Växjö Kommun 2007:2). 

Åtgärder som planeras är bland annat att komplettera med de funktioner och boendeformer som saknas (Växjö Kommun 

2007:6). Araby Park Arena, som stod klar 2008, är en mötesplats för kultur och idrott som uppfördes med förhoppningen att 

-

tesplatser och en förbättring av servicen i området. Att öka tryggheten för de boende i området är en prioritering. En ökad 

medborgardialog med de boende i Araby är ett mål som förhoppningsvis leder till att de boende i området deltar och påverkar 

utvecklingsarbetet mer än vad som tidigare varit fallet (Växjö Kommun 2007: 4-5).

Problem som kan uppstå med projektet är att en bristande samordning mellan olika instanser som behöver arbeta gemen-

samt för att uppfylla de uppställda målen uppstår. Ett annat problem är att konsekvenserna av projektet kommer bli synliga 

Välle Broar
Välle Broar (se karta 4.4), eller den moderna trästaden som området kallas, är det största projektet i Sverige när det gäller trä-

byggnad. Projektet är av nationellt intresse då det förhoppningsvis kommer öka andelen projekt i Sverige med trä som bygg-

nadsmaterial i framtiden (Växjö Kommun 2005:5). Välle Broar ligger mitt emellan Växjö centrum och Linnéuniversitetet vilket 

gör området attraktivt att expandera och målsättningen är att bland annat kunna bygga omkring 1000 nya lägenheter (Växjö 

Kommun 2005: 7-8). Området präglas av en blandning av verksamhetsanläggningar och bebyggelse med hög markanvänd-

utöver att bygga med ekologiska byggmaterial, därför också andra syften som ska uppnås. En omvandling av Teleborgsvägen 

ska minska dagens barriäreffekt med målsättningen att stärka kopplingen mellan Växjösjön och Trummen samt öka möjlig-
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heten till rekreation längs sjöarna. Barriäreffekten mellan Teleborg och universitetsområdet ska 

minska genom att skapa bättre länkar mellan områdena - oavsett transportmedel (Växjö Kommun 

2006:2).

Målsättningen är att utforma en tät kvartersstruktur av stadsmässig karaktär med trä som bygg-

nadsmaterial (vaxjo.se). Bebyggelsen föreslås bli mellan två till sex våningar men kan på utvalda 

platser bli ännu högre. Exempel på platser där en högre bebyggelse bör övervägas är längs 

som ett promenadstråk vilket leder till att allmänhetens tillgång till sjöarna inte försämras (Växjö 

Kommun 2006: 5-6).  

Då Växjö kallas Europas grönaste stad är dagvattenhanteringen en viktig del för att projektet Välle 

Broar ska bli framgångsrikt. Delar av planområdet har god tillgång till dammar och friytor som 

underlättar lokalt omhändertagande av dagvatten. De ställen som inte har lika goda förutsättningar 

föreslås därför få exempelvis gröna tak och ytor med planteringar som möjliggör dagvattenhante-

ring (Växjö Kommun 2006:9). 

Växjö stationsområde
Ytterligare ett stadsbyggnadsprojekt i Växjö är den pågående förändringen av stationsområdet. 

Målet är att bland annat skapa en mångfunktionell knutpunkt samtidigt som stadskärnan ska 

förlängas och bli mer attraktiv och levande genom förtätning (vaxjo.se). Växjö Kommuns mål om 

Dessutom är området vid resecentrat och det gamla stationshuset mer eller mindre folktomma 

vissa delar av dygnet, vilket skapar ödsliga och otrygga miljöer. Då stationsområdet gränsar till 

Växjös stadskärna, som med sin rutnätsplan är ett riksintresse, sätts höga krav på framtida bygg- Bild 4.2 Volymstudie över Växjös stationsområde.
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nation i området vilket innebär stora möjligheter att bygga vidare på de småskaliga, vilket kan stärka stadskärnans karaktär 

(Växjö Kommun 2009:7). 

Bebyggelsens planerade utformning är fem stadskvarter med bostäder, restauranger, kontor och butiker med entréer och 

skyltfönster mot gatan som bygger vidare på dagens strukturer i stadskärnan. Kvartersstrukturen föreslås bli mellan fyra till 

sex våningar med kommersiella verksamheter i bottenvåningarna och kontor och bostäder i våningsplanen ovanpå. Samtidigt 

centrala delar idag (Växjö Kommun 2009:13). Ett inslag i planen är förslaget att bygga ett World Trade Center med förhopp-

ningar om att stärka Växjös konkurrenskraft gentemot andra svenska städer genom att kunna erbjuda kontor och en attraktiv 

mötesplats för ett bredare näringsliv (Växjö Kommun 2009:2). 

-

riteten av de nytillkomna parkeringsplatserna ske i garage eller parkeringshus. När det gäller cykelparkeringen föreslås cirka 

2000 platser att placeras i fyra utspridda delar av planområdet (Växjö Kommun 2009: 11-13). 

arbete. 
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4.1.8 Sammanfattning och återkoppling
-

trender som redovisades i kapitel tre. Även i fallet Växjö leder förändringarna till såväl positiva som negativa konsekvenser för 

staden och dess invånare. Nedan följer en kort sammanfattning av Växjös strategier samt en återkoppling till de trender som 

redovisades i kapitel tre.

Den täta blandstaden och förtätning som strategier

En tydlig målsättning för Växjö är att utveckla fyra stadskärnor (city, Teleborg, Samarkand och Norremark) med en mångfunktio-

inom korta avstånd vilket ska minska behovet av att transportera sig med bil mellan olika vardagssysslor. En annan målsättning 

med att utveckla mångfunktionella stadsdelar är att öka trygghetskänslan i områden som idag anses vara ödsliga och otrygga. 

Strategin antas gynna den ekologiska hållbarheten om andelen hållbara transporter ökar och även det sociala hållbarhetsper-

spektivet där möten mellan människor och skapandet av tryggare stadsrum är målsättningar. Men strategierna kan samtidigt 

en risk för att andelen transporter med bil i själva verket ökar om blandningen i ett av de fyra områdena inte blir tillräcklig vilket i 

så fall kan innebära att Växjöbornas transportbehov med bil kvarstår. 

-

kar samtidigt som större andel av befolkningen i staden får tillgång till olika stadsfunktioner. Avstånden mellan olika funktioner 

konsekvenser som kan uppstå är att grönområden tas i anspråk för exploatering, att sanering av tidigare verksamhetsområden 

blir kostsamma och att större andel av Växjöborna bor eller vistas i zoner där miljöfarligt gods transporteras.
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Förändring av miljonprogrammets bebyggelse

Målsättningen är att komplettera med de bostadsformer och de funktioner som saknas i stadens mest uttalade miljonpro-

gramsområde, Araby, idag. Ett annat mål är att stärka kopplingen mellan Araby och resten av staden. Förhoppningen är att 

den sociala hållbarhetsaspekten.  Vad som är problematiskt är att det kommer ta lång tid att genomföra kompletteringar och 

förändringar i Araby vilket gör det svårt att utläsa vilken effekt satsningarna i området kommer att resultera i. Finns det brister 

effekt.

Ökat medborgardeltagande

I Växjö anses medborgardialogen vara en viktig del av planeringsprocessen för att främja den sociala hållbarheten. Detta blir 

-

garna delaktiga när det gäller stadens framtid. Negativa konsekvenser som kan uppstå är att projekt skjuts på tiden i och med 

överklaganden samt att olika resurser läggs beroende på projekt vilket i själva verket kan innebära att allmänheten i vissa fall 

inte har så stor möjlighet att påverka stadens utveckling i slutändan ändå. 

Övrigt

till skog genom att satsa på ekologiskt byggande i form av trä.
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Tabell 4.5

GÖTEBORGS STAD 

Län: Västra Götalands Län i Västergötland och 
Bohuslän 
Befolkning: 520 374 (2011) 
Största arbetsgivare: Göteborgs Stad; 34 825,  
Västra Götalands Läns Landsting; 26 525,  
Volvo Personvagnar AB; 11 025 (2011) 
Arbetslöshet: 7,4 % (2011) 
Invånare med utländsk bakgrund: 29,9 % (2010)  
Övrigt: Göteborgs hamn är Nordens största. 

 

Göteborgs Stad är Sveriges näst största kommun med en befolkning 
som ökar kontinuerligt. Ingenting tyder på att utvecklingen kommer 
att brytas. 

I kommunen var år 2010 29,9 % av befolkningen av utländsk 
bakgrund, det vill säga utrikes födda eller med två utrikesfödda 
föräldrar. Detta ligger mycket över rikets nivå som i snitt är 19 % 
medborgare med utländsk bakgrund (scb.se).   

Karta 4.5

Befolkningsutveckling i Göteborg Befolkningens ursprung

 Svenskar

 Utländsk bakgrund

Tabell 4.6
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4.2.1 Stadens utveckling
Göteborg grundades 1619 av Gustav II Adolf (Boverket 2001: 12). På kartan följer en kort sammanfattning om Göteborgs utveckling från 1600-ta-

let fram till idag. Texten är en kort sammanfattning av Gudrun Lönnroths rapport Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg som är utgiven av 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad (1999).

Karta 4.6 Karta över Göteborg
    Skala 1:120 000

1600-tal:
Stadens rutnätsplan med ka-
naler och försvarsanläggningar 
med Amsterdam som förebild 
anläggs.

1700-tal:
Göteborg växer till en ledande 
hamnstad vilket leder till ett 
behov av nya bostäder. Delar 
av Majorna byggs.

Tidigt 1800-tal:
Trähusbebyggelsen innanför 
vallgraven rivs och ersätts av 
stenhus. Hamnens ökade bety-
delse leder till att Haga byggs.

1850-tal-1900-tal:
Nya bostadsområden som 
Landala och Kungsladugård i 
form av landshövdingehuskvar-
ter i rutnätsplaner byggs utanför 
stadskärnan.

 1900-1940-tal:
 Nya bostadsområden med               
 blandade strukturer, landshöv         
 dingehus i Bagargården (öst)   
 och hus-i-park i Johanneberg  
 (syd) uppförs.

 1940-1965-tal:
 Grannskapsenheter med egna  
 centrumanläggningar anläggs  
 i bl.a. Frölunda (i väst), Backa  
 (Hisingen) och Guldheden  
 (sydöst). Götaleden, en mo- 
 torväg rakt igenom centrum  
 anläggs.

 1965-1980-tal:
 Staden börjar växa utåt. Miljon- 
 programsområdena som t.ex.  
 Bergsjön (nordost) och Läns- 
 mansgården (Hisingen) byggs.  
 Villamattor anläggs i bl.a.  
 Askim i sydväst. Delar av inner- 
 staden rivs och ersätts av  
 ett köpcentrum; Nordstaden. 

 1990-tal-2000-tal:
 Stora hamn- och industriområ- 
 den blir tillgängliga då verksam   
 heterna avvecklas. Bostads- 
 områden och kunskapskluster i  
 vattennära lägen ersätter.
 Staden växer inåt.
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4.2.2 Övergiripande mål och strategier enligt översiktsplanen
Göteborgs översiktsplan antogs i februari 2009. Översiktsplanen består av fyra delar; del 1 tar upp Utgångspunkter och strate-

gier. Del 2 tar upp Användning av mark- och vattenområden och del 3 redovisar Riksintressena, allmänna intressen och mellan-

kommunala frågor (Göteborgs Stad 2009a: 2-3). Även en konsekvensbeskrivning av översiktsplanen har arbetats fram där de 

ekonomiska -, ekologiska - och sociala konsekvenserna redovisas sett från den föreslagna översiktsplanen samt ifrån ett nollal-

ternativs perspektiv, vilket utgår från den en tidigare studie kallad Utbyggnadsplanering05 från 2005 (Göteborgs Stad 2009b:6). 

Som underlag i fallet Göteborg har även en intervju genomförts den 23 februari 2012 med Ulf Moback, chef för den strategiska 

avdelningen på Stadsbyggnadskontoret.

”Göteborg ska utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan
sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.” (Göteborgs Stad 2009a:34)

13 strategiska mål mot hållbar utveckling
I översiktsplanen från 2009 framgår det tydligt att hållbar utveckling är den tydligaste målsättningen, någonting som ska möjlig-

göras genom att fokusera på 13 strategiska frågor som ska stärka den hållbara utvecklingen i staden. De 13 målen omfattar 

aspekter som alla har en tydlig koppling till ekonomisk tillväxt, ekologiska utveckling och social rättvisa. De strategiska målen 

utan istället som en helhet som hänger ihop (Göteborgs Stad 2009a:48). De tretton strategiska målen är följande:

 Göteborgs roll i en växande region: Göteborgs stadskärna ska kompletteras med nya attraktiva bostäder som integreras 

med ett kommersiellt och kulturellt stadsliv. Ett förbättrat transportsystem med koncentrerad bebyggelse vid knutpunkterna ska 

för både människor och företag (Göteborgs Stad 2009a:35). Problem som kan uppstå är en avvägning gällande fördelningen av 

bostäder, kontor etcetera (Göteborgs stad 2009b:20).
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 Attraktiv stadsmiljö: En attraktiv stad ska skapas genom funktionsblandning, visuell mångfald och främjande av människo-

möten med blandstaden som förebild. Människan ska prioriteras i planeringen genom att exempelvis skapa miljöer som attra-

herar viljan till att vistas och röra sig i staden. När staden förtätas är det viktigt att gestalta gröna och blåa strukturer samtidigt 

som nybyggande ska anpassas med minimal miljöpåverkan (Göteborgs Stad 2009a:35). En hög detaljrikedom och noggrann 

utformning av stadsrummen, som exempelvis verksamheter i bottenvåningarna, är viktiga aspekter att ha med i planeringen 

då det resulterar i intressanta stadsrum för människorna som rör sig i staden1. Utmaningar som uppstår med strategin är bland 

annat att skapa attraktiva stadsmiljöer där de boende fortfarande ska ha god tillgång till grönytor inom rimliga avstånd samt att 

att ny bebyggelse passar in rent arkitektoniskt (Göteborgs stad 2009b:21). 

 Robust samhälle: God kvalitet på dricksvatten, ett säkert byggande och ökad säkerhet vid oförutsägbara händelser efter-

strävas (Göteborgs Stad 2009a:35).

 Fler bostäder: Bostäder av olika slag eftersträvas samtidigt som den fysiska tillgängligheten alltid ska vara god. Kommunen 

kommer att fokusera på exploatering i centrala Göteborg, komplettering i mellanstaden och vid de strategiskt placerade knut-

tenderar att bli dyra vilket utestänger vissa grupper av människor som i längden kan resultera i en ökad segregation (Göte-

borgs stad 2009b:22).

 Växande och förändrad handel: Göteborgs city ska utvecklas samtidigt som förutsättningar för närhandel och lokala torg i 

mellanstaden ska stärkas. Nyetablering av externhandel i industriområden bör undvikas och större handelsområden bör istället 

-

-

nativa köpcentrer att välja mellan (Göteborgs stad 2009b:22).

1 Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2012-02-23.
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 Expansivt näringsliv: Göteborg har genomgått en strukturell förändring då staden har utvecklats från ett industrisamhälle till 

ett kunskapssamhälle. I översiktsplanen har stråk och platser som ska utveckla målsättningen ytterligare pekats ut. Fokus ligger 

dessutom på att utveckla näringslivet för att skapa nya arbetstillfällen i regionen (Göteborgs Stad 2009a:36). Problem som kan 

uppstå är möjligheten att erbjuda billiga lokaler till småföretag och småindustrier, vilket kan bli problematiskt då byggnationen 

kräver intäkter, vilket antas resultera i höga hyror (Göteborgs stad 2009b:23).

 Nordens logistikcentrum: Göteborg och hamnen ska stärkas som Nordens logistikcentrum. Hamnbanan måste utvecklas för 

att möjliggöra smidigare och mer miljövänliga transporter. Framtidens logistikföretag och industrier föreslås att i framtiden främst 

etableras på Hisingen. Ett av dagens största logistikområden, Gullbergsvass, planeras att bli blandstad. Verksamhets

(Göteborgs Stad 2009a:36). Problem som uppstår är att stora kostnader kommer tillkomma för saneringsbehov av nedlagda 

transportsynpunkt om inte utbyggnaden av den planerade hamnbanan genomförs (Göteborgs stad 2009b:23). 

 Förändrat transportbehov: 

K2020

-

bebyggda skapas förutsättningar för att Göteborg kan bli en bättre gång- och cykelstad, vilket är hållbart ur transportsynpunkt2. 
3 (se avsnitt 4.2.7). Infra-

2 Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2012-02-23.
3 ibid
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 Mångfald – tryggt och mänskligt: De offentliga rummen ska vara tillgängliga för alla stadens medborgare. Barriärer ska 

överbryggas och stadsdelar ska länkas samman. Människors olika behov måste framhävas, dels genom ett ökat 

medborgardeltagande (Göteborgs Stad 2009a:37). 

 Rekreation och hälsa för ökad livskvalitet: Kultur-, natur- och rekreationsvärdefulla områden som exploateras ska 

trots allt att grönytor försvinner vid exploatering och det är en aspekt som ska tas i beaktning vid planläggning (Göteborgs stad 

2009b:24).

 Natur- och kulturmiljöer för attraktivitet: Särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas genom att 

skapa bättre tillgänglighet (Göteborgs Stad 2009a:37). Gällande kulturmiljön blir det en utmaning vid nybyggnation främst i cen-

trala lägen som kräver noggrann planering vid förtätningsprocesser. Nya broförbindelser över älven kan även innebära negativa 

konsekvenser för naturmiljöer (Göteborgs stad 2009b:25).

 Tillgång till kusten: Bättre länkar mellan staden och kusten eftersträvas. En strategi som nämns är genom att utveckla gång-, 

-

höjning vilket kräver noggranna planeringsprocesser i vattennära lägen (Göteborgs stad 2009b:26).

 Särskilda lokaliseringar: Störande verksamheter bör fördelas bättre inom regionen. Möjliga lokaliseringsplatser redovisas i 

översiktsplanen för verksamheter som inte kan integreras med bostäder (Göteborgs Stad 2009a:37). Om en omlokalisering av-

verksamheter i centrala lägen förskjuts eller inte blir av kommer det hindra utvecklingen av främst stadskärnan (Göteborgs stad 

2009b:26). 



Utbyggnadsordning
Göteborgs bebyggelse har under de senaste 50 åren spridits ut i öar, till 

stor del på grund av 1960- och 70 talens stadsplanering när funktionsupp-

delningen var som starkast. Det har inneburit att stadens bebyggelse är 

utspridd med långa avstånd mellan olika målpunkter vilket har lett till att 

Göteborg nu behöver byggas samman (Göteborgs Stad 2008:45). För att 

uppnå en hållbar stadsutveckling har Göteborgs Stad därför satt upp en 

tydlig strategi för hur bebyggelsen ska utvecklas. Målet är att Göteborg ska 

växa inifrån och ut. För att uppnå målet ligger fokus på att skapa en tät stad 

med blandade funktioner som ökar möjligheten att röra sig med hållbara 

transportmedel (Göteborgs Stad 2009a:38). Hög täthet föredras för att det 

anses skapa goda stadsmiljöer samtidigt som det ger ett bättre underlag 

för etablering av verksamheter och service (Göteborgs Stad 2008:30). I 

översiktsplanen redovisas den uttalade utbyggnadsstrategin kortfattat på 

följande sett:  

Koncentrera vid knutpunkterna:

växt fram (se karta 4.7) där framförallt fyra knutpunkter utmärker sig; Ang-

ered Centrum i nordost, Frölunda Torg i sydväst, Backaplan på Hisingen 

och Gamlestaden (Göteborgs Stad 2009a:52). I översiktsplanen pekas de 

fyra områdena, tillsammans med Göteborgs stadskärna, ut som strategiska 

knutpunkter. Målsättningen är att knutpunkterna ska utvecklas ytterligare 

och innehålla en tät bebyggelse med blandade funktioner (Göteborgs Stad 

-

städer vilket kan leda till en ökad segregering (Göteborgs stad 2009b:41).

Karta 4.7 Karta över Göteborg
    Skala 1:120 000

77 - TVÅ SVENSKA KOMMUNERS STRÄVAN MOT HÅLLBAR STADSUTVECKLING - DEL 4



Komplettera och blanda: 

kompletteras med de funktioner som saknas i området. Ny bebyggelse ska anpassas till de 

blandstadsbebyggelse vilket kan leda till att en del människor inte längre har råd att bo kvar vilket 

isåfall kan leda till en ökad segregation i staden1.

Bygg och utveckla centralt: Större delen av tillkommande bebyggelse kommer uppföras i de 

centrala delarna av Göteborg. Målsättningen är då att skapa en tät och blandad bebyggelse 

(Göteborgs Stad 2009a:38). De centrala delarna omfattar både dagens stadskärna men även hela 

Södra älvstranden, frihamnen och Gullbergsvass som ingår i förnyelseprojektet Centrala Älvstaden 

(Göteborgs Stad 2009a:52). Projekt redovisas i avsnitt 4.2.7. Problem kan uppstå om grönområden 

tas i anspråk. Den täta stadsstrukturen kan även ge sämre solförhållanden och ökade bullerstör-

ningar (Göteborgs stad 2009b: 47-49). Sanering av gamla verksamhetsområden tenderar även att 

bli kostsamma.

Ytterområdena sparas för framtiden: De mer perifera områdena i stadens utkanter sparas till 

(Göteborgs Stad 2009a:38).

1 Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2012-02-23.

Bild 4.3 Ny bebyggelse upplåtes med blandade   
  funktioner. Friggagatan, Göteborg.
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4.2.3 Social hållbarhet
Satsningen att uppnå social hållbarhet i Göteborg kopplas till att vända segregationen mot inte-

gration. Ett av problemen med Göteborgs strukturer är nämligen att staden är segregerad, vilket 

är en av de största utmaningarna att anta och lösa (Göteborgs Stad 2009a:49).  Stadsdelarna har 

stora olikheter gällande sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden som dessutom tenderar 

att öka, vilket leder till större sociala klyftor i staden (Göteborgs Stad 2009b:54). Miljonprograms-

områden är den tydligaste fysiska segregationen i staden idag (Orrskog 2006:35).

”Segregation ska vändas till integration och alla ska kunna vara med och 
påverka sin egen och stadens framtid.”  - (Göteborgs Stad 2009a:34)

-

och trångbeboddheten i vissa stadsdelar (Göteborgs Stad 2009a:62). Totalt har cirka 30 % av 

befolkningen i Göteborg utländsk bakgrund, det vill säga utrikes födda eller med två utrikesfödda 

föräldrar (goteborg.se). Fördelningen i kommunen sett till etnisk bakgrund är däremot uppdelad, 

vilket är ett tydligt bevis på en ojämn blandning av människor – en aspekt som går emot 

tanken om social hållbarhet. Tabellerna 4.7 och 4.8 visar exempel på ett antal stadsdelar och 

dess ojämna fördelningar.

Göteborgs Stad är väl medvetet om problemet och arbetar för att stärka den sociala hållbarheten 

och vända segregationen till integration. Förutsättningar för integration kan skapas genom att 

exempelvis bygga mer små hus i nordost och mer hyreslägenheter i sydväst, det vill säga kom-

plettera med bostadstyper som fattas i områdena idag1. På så vis skapas möjligheter att göra en 

1 Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2012-02-23.

Tabell 4.7

Tabell 4.8

Andel födda med utländsk bakgrund (i %)

Medborgare med utländsk bakgrund  2010 

(i %)
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boendekarriär inom de olika stadsdelarna2

bygga mera funktionsblandat runt stadsdelens knutpunkt. En blandning av funktioner är eftersträvnadsvärt då det leder till ökad 

integration av exempelvis service, bostäder och kontor3. I översiktsplanen går det att utläsa ett antal strategier som ska genom-

föras och som förhoppningsvis kan öka integrationen. Miljonprogramsområdena är generellt sett homogent utformade både gäl-

Göteborg ligger bland annat Bergsjön, Gårdsten och Hjällbo där andelen hyresrätter pendlar mellan 80-95 % av bostadsbe-

ståndet. I Norra Biskopsgården på Hisingen är andelen hyresrätter mellan 90-95 % (Boverket 2010:166). Genom att komplet-

teringsbygga med de bostadsformer som saknas i miljonprogramsområdena möjliggörs en boendekarriär4. Förhoppningsvis kan 

strategin leda till en mer heterogen befolkning där de socioekonomiska skillnaderna minskar, vilket i så fall kan bidra till en ökad 

integration mellan olika stadsdelar (Göteborgs Stad 2009a:62). Att komplettera med funktioner som saknas är också en strategi 

som används i Göteborg, någonting som ökar både möjligheten till service och rekreation för de boende i området samtidigt som 

5. Dessutom går inte bostads-

marknaden att styra då det är den privata marknaden ”som bestämer”, oavsett om det handlar om kommunala eller privata 

bostadsbolag6.

”Stadsplaneringen ska vidare främja blandning, tillgänglighet, öppenhet och tydliga sammanhang i den fy-
siska miljön som bidrar till en ökad integration i Göteborg. En stad där olika människor kommer i vardaglig 
kontakt med varandra är långsiktigt mer hållbar än om människor lever och rör sig åtskilda från varandra.”  
–  (Göteborgs Stad 2008:7)

Strategin att utveckla de fyra knutpunkterna Angered centrum, Gamlestaden, Backaplan och Frölunda Torg, är ett tydligt steg 

2 Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2012-02-23.
3 ibid
4 ibid
5 ibid
6 ibid
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kan lösa arbetslösheten (Göteborgs Stad 2009b:36). Samtidigt är det viktigt att utforma platserna på ett sätt som gör att de 

känns trygga dygnet runt, exempelvis genom att blanda funktioner (Göteborgs Stad 2009b:59). Att minska barriäreffekterna i 

staden, som exempelvis Göta Älv, är viktiga för att stärka den sociala hållbarhetsaspekten. Barriäreffekten kan lösas genom att 

skapa nya övergångar. Även stadens motorleder är tydliga barriärer. Götatunneln är ett bevis på hur vägbarriärer i stadsbilden 

kan ”byggas bort”. Grönområden och parker kan upplevas som otrygga, främst när det är mörkt, och föreslagna lösningar är att 

skapa bättre belysning kombinerat med etableringar av mindre verksamheter (Göteborgs Stad 2008: 45-46). Genom att skapa  

-

heter och aktiviteter stärks. En mer tät stad leder med andra ord enligt kommunen till ett ökat och tryggare stadsliv (Göteborgs 

-

ar och servicefunktioner (Göteborgs Stad 2009b: 7-8). Blandstaden kommer bidra till ökat liv i stadsrummen vilket antas leda 

till ökad trygghet att röra sig i staden (Göteborgs Stad 2009b:38). 

Göteborgs Stad strävar efter ett ökat medborgardeltagande. Innan översiktsplanen antogs år 2009 skedde utställningar med 

möjlighet för medborgarna att yttra sig i alla stadsdelar i kommunen, både på svenska och på engelska (Göteborgs Stad 

-

utsättning är då att alla människor behandlas lika och får samma möjlighet att uttala sig (Göteborgs Stad 2009b:11). På frågan 

om hur Göteborgs Stad har arbetat med medborgardeltagande i planeringen nämner Ulf Moback (2012) olika metoder. När 

det gällde utställningen av Centrala Älvstaden genomfördes bland annat ett antal soppluncher. Stadsbyggnadskontoret arbe-

tar också med medborgardeltagandet genom att vara ute och prata i stadsdelarna i ett tidigt skede. I Biskopsgården arbetade 

stadsbyggnadskontoret med olika medborgargrupper via stadsdelsförvaltningen, vilket ledde till ett brett informationsspektra 

som ansågs vara positivt7. Även barnperspektivet är en viktig aspekt i stadsbyggandet som Göteborgs Stad arbetar med8. Vad 

som är problematiskt när det gäller kontakten med medborgarna är att informationen sker på svenska och engelska. I vissa 

delar av Göteborg skulle det vara mer framgångsrikt om andra språk användes då det skulle leda till ett större medborgardelta-

gande.  Dataenheten på stadsbyggnadskontoret arbetar för närvarande med att utveckla medborgardeltagandet i digital form.  

7 Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2012-02-23.
8 ibid
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På kommunens hemsida kommer invånarna i framtiden via en karta kunna tycka till om vad de anses saknas i respektive om-
9. 

Kommunen har fokuserat på de sociala aspekterna i planeringen10. Bland annat har matriser utvecklats i form av sociala – och 

barnkonsekvensanalyser som fungerar som verktyg och underlag för hur kommunen ska gå till väga vid planering11.

både centralt och i mellanstaden. Strävan att bygga blandat, det vill säga hyres- och bostadsrätter samt exempelvis småhus och 

lägenheter, är svår att uppnå utan att stänga ute någon grupp då nybyggda bostäder blir dyra (Göteborgs Stad 2009b:22). Då 

hyrorna på nya lägenheter ofta blir höga riskerar det att bidra till en ökad bostadssegregering, en problematik som bör lösas.

4.2.4 Ekologisk hållbarhet
Den ekologiska hållbarheten går att utläsa till främst två strategier i översiktsplanen; transporter samt bebyggelse- och stads-

större andel av medborgarna ska välja mer miljövänliga transportsätt före bilen. En ökad satsning på hållbara transportmedel är 

positivt både ur miljösynpunkt men även för medborgarnas hälsa. Den täta staden möjliggör hållbara transportmedel då av-

transporter (Göteborgs Stad 2009b:46). Aspekten uppfylls inte bara i city utan också på andra platser i staden tack vare strategin 

2009b:20). Ett ökat hållbart resande är en förutsättning för att Göteborgs stad ska kunna uppnå ett av sina miljömål; att minska 

koldioxidutsläppen med 30 % till 2020, någonting som stärker strategin att utveckla de centrala delarna och knutpunkterna (Gö-

-

9 Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2012-02-23.
10 ibid
11 ibid
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är idag. En annan åtgärd inom K2020-projektet är byggnationen av Västlänken där en 6 km lång 

järnvägstunnel med tre hållplatser - Haga, Korsvägen och Centralstationen – ska byggas under 

staden (Göteborgs Stad 2009a:81).     

Frånsett ökad möjlighet till hållbara transporter nämns vikten, och möjligheten, att värna om 

och utveckla stadsparker och gröna stråk vid förtätningsprocesser. Blandstaden antas generera 

i säkrare stadsmiljöer med mindre buller och bättre luft, vilket är bra både för miljön och ur ett 

rekreationsperspektiv (Göteborgs Stad 2009a:88). Den täta stadsstrukturen sparar värdefull 

naturmark i kommunens utkanter som ger en större valfrihet för framtiden samtidigt som den 

ekologiska hållbarheten stärks (Göteborgs Stad 2009b:7). Vid förtätning är det viktigt att till-

gången till grönområden och vatten – två element som är viktiga för Göteborgs karaktär – fortfa-

rande är lättillgänglig både när det gäller arbetsplatser och bostäder (Göteborgs Stad 2009a:58). 

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att den täta stadsstrukturen kan leda till negativa 

-

lernivåerna blir för höga (Göteborgs Stad 2009b: 8-9). Ett sådant fall i Göteborg är området intill 

järnvägen på Friggagatan i centrala Göteborg (se bild). Vid exploatering nära vatten är det vikigt 

att se över översvämningsriskerna. Åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna vid 

höjda vattennivåer är att bland annat att bygga tätare källare eller att placera bebyggelsen längre 

bort från strandlinjen (Göteborgs Stad 2009b:52). Ett annat miljömål är att ny bebyggelse ska 

göras betydligt mer miljöanpassad och energieffektiv än vad dagens bebyggelse är (Göteborgs 

Stad 2009a:65). Göteborg är en grön men gles stad där en del grönytor i framtiden kommer att 

bebyggas vilket innebär att det är angeläget att välja ”rätt” områden att exploatera samtidigt som 

det blir viktigt att motivera varför just den platsen bebyggs12.

I översiktsplanen föreslås det att framtidens industri- och logistikverksamheter bör lokaliseras 
12 Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2012-02-23.

Bild 4.5 Bebyggelse med risk för höga bullervärden.  
  Friggagatan, Göteborg.
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Bild 4.4 Bebyggelse intill järnvägsspåren på 
  Friggagatan i Göteborg.



-

sera ytkrävande och störande verksamheter till järnvägsnätet och med närhet till Göteborgs hamn kan större delen av transpor-

god tillgänglighet till hamnen och dess verksamheter för kommunen en diskussion om att etablera en ny hamnbana på järnväg. 

Hamnbanan och nya förbindelser över älven ses därför som direkt avgörande för Göteborgs framtida utveckling (Göteborgs 

Stad 2009a:52). Stadens läge vid havet ger samtidigt goda möjligheter att etablera förnyelsebar energi som vind- och vattenkraft 

(Göteborgs Stad 2009a:99). 

Den ekologiska hållbarhetsaspekten kan uppfattas som ”låst” genom lagstiftningar, och är därför inte alltid lätt att påverka13. Stra-

tegier som går att påverka genom fysisk planering, är att minska transportberoendet och bygga tätt för att möjliggöra att det går 

att bo, arbeta och ha rekreation inom korta avstånd14, någonting som även redovisas tydligt i översiktsplanen.

4.2.5 Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten i Göteborg, som går att koppla till fysisk planering, är främst tre aspekter. Handeln har utvecklats 

-

dena som är utspridda i kommunen. Strategin innebär att nya detaljhandelsetableringar i gamla industriområden bör förhindras 

-

dena. Att stärka lokala handelsplatser som torg och närbutiker är någonting som prioriteras då det kan generera i nya arbetstill-

fällen i olika stadsdelar samtidigt som stadens funktioner blir mer blandade (Göteborgs Stad 2009a: 66-69).

Skapandet av attraktiva stadsmiljöer som främjar näringslivet och nya etableringar har hög prioritet. Genom att satsa på stads-

kärnan och att göra de fyra knutpunkterna mer mångfunktionella blir de mer attraktivt för företag att etablera sig, vilket leder till 

13 ibid
14 ibid
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nya arbetstillfällen (Göteborgs Stad 2009b: 42-43). Göteborg har en god konkurrenskraft i och med den kompakta universi-

Göteborgs Stad vill utveckla vidare då det bör stärka viljan av nya företag att etablera sig i staden (Göteborgs Stad 2008:14). 

Översiktsplanen syftar även på att det är viktigt att gynna de små företagen genom att exempelvis skapa företagslokaler i 

parkeringshus eller genom att skapa lokaler vid den kommande – och pågående - upprustningen av miljonprogramsområdena 

(Göteborgs Stad 2008:16). Här uppstår dock ett problem då förtätningsprocesser kan leda till höjda hyror som försvårar eta-

bleringen för mindre verksamheter (Göteborgs stad 2009b:21).

Infrastrukturinvesteringar är nödvändiga att genomföra för att kommunen ska kunna växa. En större och tätare region gyn-

nar den ekonomiska utvecklingen i hela regionen då det smidigt, snabbt och tryggt går att röra sig mellan olika funktioner 

(Göteborgs Stad 2009b:20). Genom förbättrad infrastruktur blir det enklare för arbetspendling inom hela regionen (Göteborgs 

Stad 2009b:43). Vad som inte går att bortse ifrån är att infrastrukturinvesteringar tenderar att bli kostsamma. Exempelvis det 

Västsvenska paketet (se nästa avsnitt) beräknas kosta omkring 34 miljarder kronor att genomföra. Av summan ska Göteborgs 

-

går till 17 miljarder kronor (vastsvenskapaketet.se).  

Göteborg har goda förutsättningar att utvecklas då större delen av stadens centrala delar längs älven i framtiden ska om-

vandlas från industri-, hamn- och logistikområde till stad. Ungefär hälften av den nya bebyggelsen planeras med fokus på en 

blandstad vilket kommer innebära att Göteborg blir större, mer tillgängligt, attraktivare och tätare. Omvandlingen bör innebära 

en ökad etableringsvilja av verksamheter vilket kommer att bidra till ekonomisk tillväxt (Göteborgs Stad 2009a:108). 
15. Frå-

gan gällande sysselsättning hamnar i skymundan och då mer fokus istället läggs på bostadsbyggandet. Anledningen till att så 

är fallet är på grund av att prioriteringarna är olika inom kommunens förvaltningar16.

15 Ulf Moback, chef för den strategiska avdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2012-02-23.
16 ibid
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4.2.6 Aktuella stadsbyggnadsprojekt med tydliga hållbarhetsmål

studera djupare. Projekten har tydliga strategier och målsättningar i strävan mot en hållbar stadsutveckling i Göteborg med fo-

kus på olika hållbarhetsaspekter. 

Utveckling Nordost
Ett stadsutvecklingsprojekt i Göteborg är projektet Utveckling Nordost som syftar till att minska de socioekonomiska skillna-

derna mellan nordöstra Göteborg och resten av staden. Arbetet startade år 2005 med bland annat förstudier och dialoggrup-

per. Området projektet omfattar är de två stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg där det bor närmare 100 000 

personer. I stadsdelsförvaltningarna ligger bland annat Gamlestaden, Bergsjön, Kortedala, Hammarkullen, Angered och Hjällbo. 

Gemensamt för områdena är att andelen människor med utländsk bakgrund och arbetslösheten är betydligt högre än i resten av 

kommunen. Området är fysiskt sett stort och innehåller olika bebyggelsestrukturer och miljöer. Här blandas naturområden med 

miljonprogramsbebyggelse och industrilandskap (goteborg.se).

Syftet med projektet Utveckling Nordost är att minska de socioekonomiska skillnaderna i Göteborg genom satsningar på att 

skapa nya arbetstillfällen samt att öka områdets attraktionskraft. Mer konkret vill projektgruppen utveckla främst tre aspekter 

som förhoppningsvis kommer stärka den sociala hållbarheten och öka integrationen till resten av staden. Fokusområdena är att 

utveckla stadsmiljön, näringslivet och kulturen i området. Mångkulturen ska vara motorn för tillväxten samtidigt som satsning-

arna på stadsmiljön ska öka andelen besökare till området genom upprustning och skapande av tryggare miljöer (goteborg.se). 

I området pågår även ett annat projekt, omvandlingen av Angered centrum (se karta 4.7), som i översiktsplanen pekas ut som 

en av de fem strategiska knutpunkterna (Göteborgs Stad 2012: 1). Planen för Angered centrum är för närvarande på utställning 

(läs: april 2012). Utvecklingen av Angered centrum och stadsdelens torg kommer att bli ett lyft för hela nordöstra Göteborg. I 
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parkeringshus och parkering i källarvåningar – allt för att skapa en mer trivsam 

miljö. För närvarande byggs ett nytt badhus och en ishall väster om planområ-

det som berör Angered centrum (Göteborgs Stad 2012: 1-3). 

Centrala Älvstaden
De kommande decennierna kommer delar av centrala Göteborg genomgå sto-

ra förändringar. Målet är att minska Göta Älvs barriäreffekt och istället skapa 

en sammanhängande stad där Hisingen och fastlandet, där stadens ursprung-

liga stadskärna ligger, integreras med varandra. Området det gäller är större 

än dagens stadskärna innanför vallgraven och kommer i framtiden skapa nya 

fysiska strukturer i staden (se karta 4.8). Planområdet har ännu inte en exakt 

fysisk avgränsning men omfattar främst hamn- och gamla industriområden på 

båda sidor av älven som exempelvis Ringön på Hisingen och Gullbergsvass 

på fastlandet (goteborg.se). Projektet leds av projektgruppen Centrala Älvsta-

den som tillsattes 2010 av Göteborgs Stad. Projektet ska tydligt uppfylla de tre 

hållbarhetsaspekterna social, ekologisk och ekonomisk och har därför fått tre 

ledord; inkluderande, grön och dynamisk, som ligger till grund för skapandet 

av Älvstaden (Centrala Älvstaden 2011:6).

För att skapa en stad som medborgare ska trivas i, samtidigt som näringslivet 

och stadens attraktionskraft ska öka, har kommunen satt tydliga mål på att 

göteborgarna själva ska ha stor del i utformandet av områdets utveckling. 

Därför har olika former av dialoger med medborgarna som soppluncher, 

Karta 4.8 Karta över Göta Älv och Göteborgs centrala delar.
    Skala 1:20 000
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genomförts för att ge ett bredare underlag för projektets framtida utveckling. Under sommaren 2011 genomfördes en fem dagar 

lång internationell workshop, RiverCity Gothenburg, där 80 arkitekter och planerare från nio europeiska länder delades upp i tio 

intressanta strategier och likheter; skapandet av en tät stad med blandade funktioner och bostadstyper där älven ses som en 

tillgång och där människan står i fokus. Skapandet av boulevarder, gröna stråk och nya broar var några konkreta exempel som 

föreslogs. Flera av grupperna menade att stadens infrastrukturnät är feldimensionerat sett till stadens storlek och att de olika 

områdenas karaktärer bör utvecklas och bevaras istället för att rivas och byggas upp på nytt. Andra gemensamma strategier är 

att lösa stadens problem med segregation och klimatförändringen som kommer innebära problem för delar av Göteborg i framti-

den (Centrala Älvstaden 2011: 74-76). Enligt översiktsplanen beräknas Centrala Älvstaden kunna innehålla 25 000 nya bostäder 

och 65 000 nya arbetsplatser (Göteborgs Stad 2009a:54).   

synpunkter. Målet är att projektgruppen till sommaren 2012 ska ha arbetat fram en vision med strategier till stadsbyggnadskon-

toret för att föra projektet vidare (centralaalvstaden.nu).

Västsvenska paketet
Ett tredje stort projekt i Göteborg är satsningen på ett ökat hållbart resande. Det Västsvenska paketet är ett infrastrukturprojekt 

-

borg. Satsningen är nödvändig för att möjliggöra den tillväxt av befolkning, transporter och arbetsmarknad som Göteborg står 

och målsättningen är därför att prioritera och möjliggöra ett miljövänligt resande. Paketet innebär fem åtgärder som ska vara 

genomförda år 2027 (goteborg.se):

Västlänken: Målet är att bygga en åtta kilometer lång tunnel får pendeltåg under centrala Göteborg med tre stationer; Central-

stationen, Haga och Korsvägen (vastsvenskapaketet.se). 
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Marieholmsförbindelsen:

och fastlandet, Tingstadstunneln. Tunneln är överbelastad i dagsläget och transporterna mellan 

Hisingen och Göteborgs centrum beräknas att öka i och med satsningarna på bland annat Cen-

trala Älvstaden. Därför byggs en ny tunnel under älven för att undvika att bilköer och trängsel 

ökar i framtiden (vastsvenskapaketet.se).

Göta Älvbron: En av stadens broförbindelser, Göta Älvbron, är sliten och behöver därför er-

en central plats i staden ses den som ett viktigt inslag i skapandet av Centrala Älvstaden (vast-

svenskapaketet.se).

Trängselskatt: För att minska andelen bilar inne i staden och minska miljöpåverkan kommer 

det den 1 januari 2013 införas trängselskatt i Göteborg. Intäkterna från betalstationerna kommer 

Övriga satsningar:

En aspekt som inte går att undgå är att infrastrukturprojekten resulerar i enorma kostnader (34 

genom statliga stöd (vastsvenskapaketet.se). Projekten kommer i det korta perspektivet vara 

dyrt rent ekonomiskt men ur miljösynpunkt bör det ses som en investering i det långa loppet, 

med förutsättningen att majoriteten av transporterna i framtiden sker med de hållbara transport-

medel satsningen möjliggjort.

Bild 4.6 Arbete pågår med att utföra busskörfält. 
  Övre Husargatan, Göteborg.
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4.2.7 Sammanfattning och återkoppling
-

strender som redovisades i kapitel tre. Även i fallet Göteborg leder förändringarna till såväl positiva som negativa konsekvenser 

för staden och dess invånare. Nedan följer en kort sammanfattning av Göteborg stads strategier samt en återkoppling till de 

trender som redovisades i kapitel tre.

Den täta blandstaden och förtätning som strategier

Målsättningen att utveckla de fyra knutpunkterna (Backaplan, Angered centrum, Frölunda Torg och Gamlestaden) samt stads-

att utveckla de fyra knutpunkterna med blandade funktioner kommer även leda till ett rikare näringsliv med nya verksamheter 

och arbetstillfällen. Strategin antas även skapa tryggare stadsrum då blandade funktioner innebär att människor rör sig i om-

rådena under större delen av dygnet. Åtgärderna antas med andra ord leda till att samtliga tre hållbarhetsaspekter beaktas 

och främjas, även om det samtidigt kan leda till negativa konsekvenser. Exempel på det är bland annat att hyresnivåerna för 

verksamhetslokaler, men även bostäder, antagligen kommer bli höga vilket kan få en segregerande effekt. Risken för en ökad 

trängseleffekt och buller kan också uppkomma, främst i stadskärnan. 

När det gäller förtätning anses strategin leda till ett minskat transportbehov med bil och ökad andel hållbara transporter. Trots 

komplexa situationer när nya bostäder ska byggas och där miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas.  

Förändring av miljonprogrammets bebyggelse

Stora satsningar görs i Göteborg för att minska segregationen inom stadens olika stadsdelar. Konkreta åtgärder som nämns gäl-

att komplettera med funktioner och bostadsformer som saknas i dagsläget. En annan åtgärd för att locka människor från andra 

stadsdelar till miljonprogramsområdena är genom att etablera kultur- och sportanläggningar, vilket byggnationen av bad- och 
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ishallen i Angered är exempel på. På så sätt ökar kontakten mellan olika människor vilket antas stärka det sociala 

hållbarhetsperspektivet. Vad som är viktigt att påpeka är att åtgärder genom fysisk planering inte är tillräckliga då politiker och 

andra aktörer måste delta på andra plan för att minska segregationen i staden då en förändring av de fysiska strukturerna i 

Ökat medborgardeltagande

har större andel av befolkningen kunnat nås, informerats och getts möjlighet till att yttra sig. Metoder som använts har bland 

annat varit stadsdelsmöten, soppluncher och workshops. Utöver detta har barnen fått delta på olika sätt och dessutom har 

utställningar skett på engelska för att även ge den icke svensktalande befolkningen möjlighet att delta i planprocessen. Trots 

Övrigt

I Göteborg läggs som tidigare nämnt stor fokus på att minska de socioekonomiska skillnaderna i staden samt ett försök att 

stärka integrationen mellan människor och stadsdelar. Stora satsningar görs även på att utveckla möjligheterna att använda 

hållbara transportmedel, vilket det västsvenska paketet är det mest tydliga exemplet på. Resultatet kommer förhoppningsvis bli 

en bättre miljö, men det går inte att undgå att infrastrukturprojekten samtidigt resulterar i mycket höga utgifter. 

4.3 SAMMANFATTNING AV FALLSTUDIEN

de ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekterna. Gemensamma målsättningar i städerna är bland annat att 

minska segregationen, öka andelen hållbara transporter och utvecklingen av strategiska knutpunkter. Tillvägagångssätten skil-

jer sig delvis åt samtidigt som det går att se en viss prioriteringsskillnad när det gäller hållbarhetsaspekterna. I Växjö, som 
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kallas Europas grönaste stad, läggs fokus på den ekologiska aspekten genom att utveckla de gröna och blåa strukturerna i 

staden samt en fokusering på hållbart byggande i trä. I Göteborg prioriteras den sociala hållbarheten med målet att minska de 

-

föras de kommande 15 åren för att möjliggöra ett effektivare och mer hållbart resande. Flera problem är liknande i städerna men 

i en del av fallen föreslås olika lösningar. 

Hållbara transportmedel
Tydliga satsningar görs i båda kommunerna för att öka andelen hållbara transporter och minska bilanvändandet. I Växjö ska kol-

-

gemensamt mål är att båda kommunerna vill minska antalet bilar inne i respektive stadskärna och istället öka tillgängligheten för 

invånarna att åka kollektivt eller att gå och cykla gynnas den ekologiska hållbarheten. Samtidigt innebär infrastrukturinvestering-

arna höga utgifter som kan påverka kommunernas ekonomi.

Förtätning med blandstadsideal
Båda kommunerna arbetar efter ett tydligt mål att utveckla strategiska knutpunkter som ska utformas stadsmässigt med blan-

dade funktioner med syftet att förtäta staden. I fallet Göteborg går det att utläsa att strategin främst används för att minska de 

socioekonomiska skillnaderna i staden och för att öka andelen hållbara transporter genom att fokusera på fyra områden (Gam-

lestaden, Angered, Backa och Frölunda) där behovet av förändring är stort. I Växjö planeras tre områden (Teleborg, Samarkand 

-

punkter är därmed en liknande prioritering för båda kommunerna. Både kommunerna påpekar i respektive konsekvensbeskriv-

ning att grönområden kan komma att tas i anspråk samt att höjda hyresregleringar kan uppstå.
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stadsbyggnadsprojekt. En blandning av bland annat bostäder, nöje och arbetsplatser eftersträvas i båda kommunerna. Effek-

terna förväntas bli ett ökat stadsliv, lägre energiförbrukning och större andel hållbara transporter. Vid förtätning betonar båda 

-

stadssegregering då hyrorna antas höjas och på så sätt exkludera vissa grupper. 

Förändring av miljonprogrammets bebyggelse och en ökad integration
Städerna arbetar för att öka integrationen mellan både människor och olika stadsdelar. I Växjö ska Araby integreras med 

stadskärnan och i Göteborg görs satsningar främst i de nordöstra delarna av kommunen för att minska de socioekonomiska 

skillnaderna som är ett av stadens största problem. Strategier som båda kommunerna använder är bland annat att komplettera 

med de funktioner som saknas, en större variation av bostadsformer och bättre fysiska kopplingar till resten av staden. Utöver 

detta betonas ett renoveringsbehov gällande miljonprogrammets bebyggelse. Målet är att öka den sociala hållbarheten men 

även att öka sysselsättningen i området vilket genererar i ekonomisk tillväxt.

Gröna och blåa strukturer
Båda kommunerna har som målsättning att utveckla de gröna och blåa strukturerna i staden. Växjö ska bygga vidare på 

epitetet Europas grönaste stad genom att skapa bättre tillgänglighet till stadens sjöar samtidigt som gröna kilar och stråk ska 

utvecklas och binda samman stadens olika delar. I Göteborg ska Göta Älv i framtiden ses som en tillgång vilket älven inte gör 

i nuläget då den upplevs som en barriär då älven delar staden i två delar. Genom att utveckla de gröna och blåa strukturerna 

förbättras rekreationsmöjligheterna och miljön.

Städernas framtida utveckling
Både Göteborg och Växjö är den naturliga kärnan i respektive region och båda kommunerna vill utvecklas genom att bland an-

nat skapa attraktiva stadsrum som på så vis ska attrahera nya företag att etablera sig i staden. Gemensamma strategier är 
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att skapa lokaler i attraktiva lägen, som i stadskärnan eller knutpunkterna, med varierande hyror för att möjliggöra olika typer 

längre bort från stadens centrum för att minska de störande effekter verksamheterna kan ha på stadslivet. Vidare är målsättning-

en att områdena ska ha en god tillgång till järnvägsnät som möjliggör hållbara transporter samtidigt som verksamheterna kan 

expandera vilket leder till ekonomisk tillväxt.

Vad både Kristina Thorvaldsson på Växjö kommun och Ulf Moback på Göteborgs Stad påpekar är att samordningen mellan 

in och som behöver beaktas och samverka med stadsplaneringen för att få fram bästa möjliga resultat.

På frågan om vilka trender som generellt går att se inom dagens stadsbyggnad svarar både Ulf Moback (2012) och Kristina 

Thorvaldsson (2012) att funktionsblandning, en prioritering av hållbara transporter och skapandet av sammanhängande struktu-

rer genomsyrar dagens stadsplanering.  
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5.1 Slutsatser
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka historiska och samtida stadsplaneringstrender utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

samt att analysera två svenska kommuners strategier mot en hållbar stadsutveckling. Syftet har redovisats i uppsatsen och be-

svarats genom frågeställningarnas redovisning:

På vilka sätt går det genom fysisk planering att bidra till en hållbar stadsutveckling?

har hållbarhetsaspekterna avgränsats till att behandla ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Fysisk planering kan på 

komplexa att genomföra då de olika hållbarhetsaspekterna ställs emot varandra, vilket går emot själva tanken om hållbarhet och 

hållbar stadsutveckling. Problemet går dock inte att undgå då prioriteringar i kommunal stadsplanering måste göras, oftast med 

ekonomiska medel som den avgörande beslutsfaktorn. 

-

drar till en försämrad miljö för både människor, växter och djur. Modernismens planeringsideal främjade bilens utveckling genom 

fall fungerar som barriärer för både människor och djur. En av de vanligaste åtgärderna genom fysisk planering som presente-

-

snarare byta målpunkter (fritidshus, nöjen, friluftsliv m.m.). 
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En annan åtgärd som används inom fysisk planering för att främja den ekologiska hållbarheten är sättet att bygga på, både 

sett till bebyggelsestrukturer och byggnadsmaterial. Genom att bygga tätt med blandade funktioner antas behovet att trans-

portera sig med bil minska samtidigt som en energieffektivisering kan uppstå genom en tätare bebyggelse. Förespråkarna me-

nar även på att viktig jordbruks- och naturmark sparas medan kritiker menar på att biltransporterna enbart kommer att ändra 

målpunkter (utanför staden) samt att det kan uppkomma en brist av grönområden vid bristande planering som antas påverka 

djur och människor negativt.

När det gäller en ekonomiskt hållbar utveckling är den fysiska planeringens påverkan stark då bestämmelser gällande funk-

tioner fastsälls i detaljplanen. Ett problem uppstår däremot då ett vinstperspektiv är lättare att mäta ekonomiskt än ekologiskt 

och socialt. Här uppkommer därför ofta ett behov att prioritera mellan de olika hållbarhetsaspekterna, vilket går emot tanken 

om hållbarhet. Ett tydligt sådant exempel är byggnationen av externa handelscentrer som antas leda till ekonomisk tillväxt 

Ekonomin har därför en tendens att vara en avgörande beslutsfaktor för politiker. Problematik uppstår därav då de ekologiska 

och sociala perspektiven ofta inte är prioriterade då ekonomiska faktorer ofta är avgörande vid beslutsfattanden.

Fysisk planering kan gynna det sociala hållbarhetsperspektivet genom olika åtgärder. Rent fysiskt kan en noggrann planering 

av offentliga rum genomföras där utformandet av exempelvis torg, parker och gaturum påverka människors vilja att vistas där, 

vilket kan främja möten mellan olika grupper. En strategi för att planera efter medborgarnas önskemål sker genom en fram-

gångsrik medborgardialog. En aspekt som bör ifrågasättas är dock hur stor påverkan medborgarna egentligen får, då beslut 

av planer tas av högre instanser. Kritik kan även riktas mot för vem stadens offentliga rum planeras och vems behov som 

uppfylls.    

En aspekt som måste framhävas är att fysisk planering omöjligt på egen hand kan skapa en hållbar stadsutveckling. Flera 

andra instanser och aktörer som exempelvis kommunala förvaltningar, politiker och byggherrar behöver samverka. Fysisk 

planering ska därför ses som en av åtgärderna för att skapa mer hållbara städer
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Vilka trender går att utläsa i dagens svenska stadsbyggnadsdebatt? Kan trenderna anses vara hållbara ur 
ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv?

Dagens trender inom stadsutveckling som lyfts fram i debatten tenderar att gå mot en tät och blandad stad där stadens olika 

delar binds samman. Ett ämne som är återkommande i den lästa litteraturen är även att miljonprogrammets bebyggelse behöver 

rustas upp. Ett tredje ämne som återkommer är behovet av ett stärkt medborgerligt deltagande i stadsplaneringen. 

Den täta blandstaden och förtätning

Den täta blandstaden och förtätning är den stadsbyggnadstrend som är vanligast förekommande i det studerade materialet och 

det råder en delad mening om hur hållbar strukturen egentligen är. Ur ekologiska perspektiv menar förespråkarna att de täta 

strukturerna med blandade funktioner kommer att resultera i färre transporter med bil där andelen hållbara transporter (buss, 

spårvagn, gång, cykel m.m.) istället kommer att öka vilket förmodas leda till en reducerad miljöpåverkan. De täta bebyggelse-

strukturerna anses även underlätta en energieffektivisering samtidigt som naturmark sparas då jungfrulig mark inte behöver 

exploateras i samma utsträckning. På så sätt påverkas inte djur- och växtliv i samma mening. De som kritiserar de täta struktu-

rerna antyder att grönytor riskerar att exploateras ändå (parker, grönområden m.m.), vilket kommer leda till en stor mängd hård-

utan snarare att transportbehovet kommer ändras. En kort slutsats som går att dra gällande den ekologiska hållbarhetsaspekten 

Ur ekonomiska perspektiv framhäver förespråkarna att nya företagsetableringar främjas samtidigt som nya arbeten skapas vilket 

leder till en ekonomisk tillväxt. Genom att genomföra denna strategi utspritt i städerna, exempelvis i miljonprogrammen, är en av 

förhoppningarna att kunna minska de socioekonomiska skillnaderna. Kritik riktas mot att hyrorna gällande bostäder men även 

gällande lokaler för företag med stor sannolikhet kommer att höjas. Dessutom riktas kritik mot att en omvandling av gamla indu-

stora insatser på att sanera områdena. 
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Gällande social hållbarhet menar förespråkarna för den täta blandstaden att stadslivet kommer öka då blandade funktioner 

hyror och risken att hyresrätter omvandlas till bostadsrätter kommer öka segregationen, en aspekt som självklart går emot en 

socialt hållbar utveckling. 

Förändring inom miljonprogramsområden

Den allt mer nedgångna miljonprogramsbebyggelsen kombinerat med den ökade segregationsproblematiken i Sverige är ett 

återkommande ämne i stadsbyggnadsdiskussionen som delvis går att lösa med fysisk planering. Den hållbarhetsaspekt som 

en förändring av miljonprogramsområdena främst berör är därför den sociala. Målet är att minska segregationen genom att 

komplettera med funktioner som saknas i området samt att på ett bättre sätt skapa kopplingar med omgivande stadsdelar. 

En åtgärd som nämns för att stärka integrationen är att genom olika strategier skapa ett intresse för utomstående att komma 

till stadsdelen. Exempel på det är byggnationer av sport- och kulturlokaler. En annan åtgärd som diskuteras är behovet av 

att kunna erbjuda ett bredare bostadsbestånd där bostadsrätter och småhus bör komplettera den övervägande majoritet av 

-

att de socioekonomiska skillnaderna till staden i övrigt kan minska. Utöver detta kan nya metoder gällande medborgardelta-

gande leda till att större andel av de boende i miljonprogramsområdena kan komma till tals och på så sätt vara med och forma 

-

fekter gällande en satsning på miljonprogrammets bebyggelse gällande det sociala hållbarhetsperspektivet som kan uppstå 

så ofta kritiserade bostadsområdena.

Den ekonomiska hållbarhetsaspekten berörs i den mening att upprustningen av bebyggelsen och en förbättring av boen-
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demiljön i sin helhet kommer att bli kostsam. Denna aspekt går inte att undgå. Samtidigt är förhoppningen att de ekonomiska 

klyftorna ska minska, exempelvis genom att kombinera bostäder med andra funktioner, som kan generera i nya arbetstillfällen. 

Utgifterna för reparation kommer resultera i stora ekonomiska utgifter till en början men kan med stor sannolikhet i det långa 

investering i det långa loppet.

Sett till ekologisk hållbarhet kan en upprustning av miljonprogrammsområden leda till att hårdgjorda ytor omvandlas och nya 

ett blandat bostadsbestånd, och då främst en byggnation av småhus som tar mark i anspråk. 

Ett ökat medborgardeltagande

Den tredje trenden som går att utläsa inom stadsbyggnad, eller snarare stadsplanering, är behovet av ett stärkt medborgardel-

tagande. Ur det sociala hållbarhetsperspektivet stärks medborgarnas möjlighet att påverka sin närmiljö och stadens utveckling. 

Flera olika metoder har redovisats i uppsatsen utöver vanliga samråd; stadsdelsmöten, stormöten, workshops och soppluncher 

-

gande hos allmänheten. Dessutom tenderar det slutliga resultatet att bli mer accepterat av medborgarna om de har fått vara del-

examensarbete utan skulle behöva en avhandling i sig. Ur ekonomiska perspektiv kan framgångsrika och effektiva processer 

-

ser som i längden blir kostsamma.  

Trenderna som lyfts fram i debatten resulterar i att hållbarhetsaspekter påverkas både positivt och negativt. Just detta är det 

emot varandra och får en inbördes hierarki – något som går emot själva grundidén med en hållbar utveckling.
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Vilka strategier används i Göteborg och Växjö för att uppnå en hållbar stadsutveckling? Är metoderna som redovisas i 

fallstudien situationsbetingade eller går det att applicera samma metoder i andra kommuner? 

Kopplingar kan även göras till de stadsbyggnadstrender som redovisades i kapitel tre samt frågeställningen ovan. 

-

ploatering ska ligga. Strategin har en tydlig koppling till blandstadsidealet då en målsättning för båda kommunerna är att blan-

dade funktioner ska skapas inom korta avstånd som ska vara möjliga att nå med hållbara transportmedel. En förtätning samt 

blandstaden som ideal antas enligt båda kommunerna resultera i att samtliga hållbarhetsaspekter uppfylls. Konsekvensbeskriv-

som påföljd, vilket riskerar att öka segregationseffekten i städerna. Även risken för höga utgifter vid sanering av gamla industri-

områden samt att grönområden kan tas i anspråk nämns. 

-

-

transportbehoven istället ändras då exempelvis tillgången till rekreationsområden och natur sannolikt kommer ligga i städernas 

utkanter. Dessutom är bilen ett bekvämt och smidigt transportmedel, vilket innebär att alternativa transportmedel inta bara ska 

vara miljövänliga utan de behöver även vara konkurrenskraftiga gällande pris, transporttid med mera.

Även miljonprogramsområdena är i behov av förändring visar det sig i fallstudien. Att minska de socioekonomiska skillnaderna 

leda till en mer hållbar stadsutveckling gällande miljonprogramsområdena är en satsning på att skapa bättre kopplingar till intil-
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liggande stadsdelar. Etablering av sport- eller kulturanläggningar har genomförts i båda städerna (Angered i Göteborg och Araby 

i Växjö), vilket i framtiden kan visa sig vara en framgångsrik åtgärd för att marknadsföra stadsdelarna. I Göteborg lyfts även 

behovet av blandade boendeformer upp för att möjliggöra en boendekarriär för de boende i området samt att öka attraktiviteten 

själva verket kan anses vara lyckade är svåra att avgöra då det är en pågående process.

Då Sveriges kommuner till stor del är olika med skiftande förutsättningar och resurser innebär det svårigheter att ge generella 

lösningar på hur en hållbar stadsutveckling kan uppnås. Flertalet svenska städer bör kunna antas ha liknande problem som stä-

derna som studerats i fallstudien, främst då gällande andelen ohållbara transporter och olika typer av segregationsproblem, men 

förmodligen med ett skiftande behov av förändring.  Flera av de nämnda strategierna bör vara möjliga att applicera i andra kom-

muner med. Främst gäller detta åtgärder för att öka andelen hållbara transporter, som bör fungera oavsett stadens storlek dock 

möjligen i olika former (spårvagn, buss, gång- och cykelbanor m.m.) och beroende på kommunens ekonomiska resurser. När det 

-

gelsen i områdena uppförts på samma sätt under samma period. När det gäller stadens struktur behövs ett visst underlag för att 

blandstaden ska vara framgångsrik och där istället andra stadsstrukturer kan vara bättre lämpade.

Den ökade globaliseringen är ett problem, framförallt för mindre kommuner, som ofta inte har samma attraktionskraft som de 

större städerna. En utveckling av stadens styrkor, som exempelvis närhet till vatten eller naturområden, kan bidra till att staden 

kan hävda sig i konkurrensen om nya invånare och verksamheter. Strategierna för att uppnå hållbar stadsutveckling varierar där-

för, till stor del beroende på om staden växer, har stagnerat eller krymper. Men en återkommande faktor som till stor del påverkar 

kommuners möjligheter att uppnå en hållbar stadsutveckling, oavsett storlek, är kommunens ekonomiska resurser.
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5.2 Avslutande re ektion och fortsatt forskning
Hållbar stadsutveckling är komplext. För att uppnå hållbar stadsutveckling bör människorna som bor i staden vara villiga att ändra 

sitt sätt att leva på. Den fysiska planeringen bidrar till en hållbar stadsutveckling men kan, som tidigare nämnt, omöjligt skapa 

hållbara städer på egen hand. Ett bredare helhetstänk med en bättre samordning mellan olika förvaltningar och aktörer är därför 

nödvändig för att få ut bästa möjliga resultat.

Under framställandet av examensarbetet har ytterligare frågor dykt upp. Att jämföra kommuner med olika utvecklingskurvor hade 

varit intressant för att vidare se om strategierna skiljer sig åt sett till kommunernas storlek. Ytterligare en fråga som uppkommit är 

För att kunna ge ett mer utförligt svar på frågeställningen om dagens trender inom svensk stadsplanering är hållbara är det möj-

Slutligen hade det varit intressant att studera de sex stadsbyggnadsprojekten som redovisades i fallstudien om 10-15 år för att se 

om deras målsättningar uppfyllts.
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6.4 INTERVJUFRÅGOR (bilaga)

  o Vilka aspekter ingår?

  o Hur arbetar man med hållbar stadsutveckling i Din kommun?

  o På vilka sätt arbetar Ni genom fysisk planering mot en hållbar stadsutveckling?
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  o Vilka insatser har ni gjort för att underlätta detta för invånarna?

  o Finns det någon förebild?

 ringen för en hållbar stadsutveckling?

  o Ligger fokus på att planera dessa områden hållbara? Hur?

 för visionen mot en hållbar stadsutveckling?
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