
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social hållbarhet inom fysisk planering 

En fallstudie av stadsutvecklingen i Ulleråker 

Anna Ternlund 

2015 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Samhällsplanering 

Samhällsplanerarprogrammet 
 

Handledare: Jakob Nobuoka 
Examinator: Ross Nelson 

Biträdande examinator: Nancy Joy Lim 



 

  

 



 

i 

 

Sammanfattning 

 

Begreppet social hållbarhet innebär att människor lever i jämlikhet och rättvisa. För att 

en stadsmiljö ska anses socialt hållbar ska människorna som lever där ha anständiga 

boendemiljöer, nära till service och grönområden och det ska finnas tillgång till 

kollektivtrafik och arbetsmöjligheter. Människor lever och verkar i den urbana miljön 

och påverkar den precis som den urbana miljöns sammansättning påverkar människor, 

deras val och levnadsmönster, därmed behövs även ett samspel mellan människa och 

miljö för att samhället ska fungera. 

 

I en studie om social hållbarhet inom fysisk planering och en fallstudie av 

stadsutvecklingen av Ulleråker i Uppsala, analyserades begreppet social hållbarhet inom 

fysisk planering. Intervjuer genomfördes med personer insatta i branschen, 

planeringaktörer inom Ulleråkerprojektet samt medborgare i Ulleråker. Resultatet 

visade att social hållbarhet är en dynamisk process som tar tid att uppnå och 

ansträngning att bevara. Social hållbarhet innehåller många olika delar och handlar om 

delaktighet och inflytande, men även om möjlighet och rättighet till likvärdiga och 

fullgoda levnadsförutsättningar. För att ett samhälle ska vara socialt hållbart behöver 

den fysiska planeringen utgå från alla medborgares möjligheter och rättigheter i 

samhället. Dessa mål kan uppnås genom ett samlat helhetsperspektiv, vilket innebär att 

planeringen i en kommun eller stad har en övergripande strategi för att undvika att bli 

uppdelad per bostadsområde eller stadsdel. Övriga aspekter som är nödvändiga för ett 

socialt hållbart samhälle är medborgardialog och medborgarinflytande under 

planeringsprocessen, mötesplatser för alla genom fokus på den allmänna platsen, 

samband mellan stad och stadsdel, varierat bostadsbestånd samt fokus på sociala 

nätverk. 

 

Nyckelord: hållbar utveckling, social hållbarhet, social jämlikhet, 

medborgardeltagande, stadsutveckling 
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Abstract 

 

The concept of social sustainability implies equity and justice. For an urban 

environment to be considered as socially sustainable local citizens should have decent 

living environments, easy access to services and green spaces, public transportation and 

job opportunities. People affect the urban environment as much as the environment 

affects them and their lifestyle. Therefore an interaction is needed between humans and 

the environment for the society to function. 

 

The concept was analyzed through a study of social sustainability in spatial planning 

and a case study of the ongoing urban development of Ulleråker in Uppsala. Interviews 

were conducted with people working in the field of spatial planning, planners associated 

with the Ulleråker project, and residents of Ulleråker. The results showed that social 

sustainability is a dynamic process that will take time to achieve and effort to maintain. 

Social sustainability includes many different issues, and deals with participation and 

influence, but also the inhabitants’ opportunities and their right to equal and adequate 

living conditions. In order for a society to be socially sustainable, planning based on all 

citizens' opportunities and rights in the society is required. This goal can be achieved 

through a comprehensive perspective, which means that the planning of a municipality 

or town should be based on a broad integrative strategy rather than a collection of 

strategies and neighborhood plans. Other aspects that are necessary for a socially 

sustainable society are public dialogue and participation in the planning process, 

meeting points for everyone by public places, relations between cities and 

neighborhoods, varied housing and a focus on social networks. 

 

Keywords: sustainable development, social sustainability, social equity, public 

participation, urban development 
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Förord 

 

Detta examensarbete omfattar en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng inom ämnet 

samhällsplanering och avslutar tre års studier på Samhällsplanerarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Examensarbetet har skrivits i samarbete med Sweco Management. 

 

Tack till min handledare Jakob Nobuoka för råd och tips under arbetets gång. Ett stort 

tack till Elin Mattsson, Cecilia Cederloo och Roger Nilsson på Sweco Management i 

Gävle och Uppsala för möjligheten till samarbete och hjälp med arbetets upplägg. Jag 

vill även rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som ställde upp på intervju och 

bidrog till det empiriska underlaget av arbetet. 
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1 Inledning 

Genom planeringen av stadens form berörs människornas sociala samspel (Ullstad, 

2008). I stadsmiljön förekommer de sociala aktiviteter som påverkar människans attityd 

till andra. Hur och var vi bor påverkar även känslor av trygghet, säkerhet och 

gemenskap (Carmona, Heath, Oc & Tiesdell, 2010, s.55). Stadens ska vara tillgänglig 

och stadens service och verksamheter ska kunna nyttjas av alla. I staden och dess 

stadsdelar ska människor från olika samhällsgrupper mötas och integrera med varandra. 

Eventuella missförstånd, mellan människor från olika bakgrund, kan genom möten på 

stadens allmänna platser redas ut och därmed kan människor få en djupare förståelse för 

varandras olikheter (Ullstad, 2008). För att detta ska vara möjligt krävs en hållbar 

utveckling i samhället. En hållbar utveckling innebär att människor som lever på Jorden 

idag ska kunna tillfredsställa sina behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov (WCED, 1987, s. 43). Begreppet hållbar 

utveckling myntades i FN:s rapport “Vår gemensamma framtid” som sammanställdes 

av Brundtland kommissionen 1987. Avsikten med rapporten var att förbinda 

ekologiska, ekonomiska och sociala mål (Vallance, Perkins & Dixon, 2011). Den 

sociala dimensionen av hållbar utveckling, som kommer att diskuteras i detta arbete, 

betyder bland annat att människor lever i en tillfredställande miljö med god livskvalité 

(Olsson, 2012). Detta kräver en samverkan mellan social jämlikhet och rättvisa 

(Dempsey, Bramley, Power & Brown, 2011) och kan åstadkommas genom 

samhällsplanering. Men många delar måste samordnas för att det ska vara möjligt. Hur 

ska vi då uppnå en stad för alla? (Ullstad, 2008). 

 

1.1 Syfte, mål och frågeställning 

Syftet med studien är att öka förståelsen för begreppet social hållbarhet och hur det 

tillämpas inom den fysiska planeringen. För att konkretisera problemet ska den 

pågående stadsutvecklingen i bostadsområdet Ulleråker i Uppsala användas som ett 

exempel. Målet är att utifrån kvalitativa intervjuer med insatta i branschen samt en 

fallstudie av Ulleråker, sammanfatta strategier för hur social hållbarhet kan tillämpas 

genom fysisk planering. Frågeställningarna som ska besvaras i detta arbete är: 
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 Vad innebär social hållbarhet inom fysisk planering? 

 Hur kan social hållbarhet tillämpas vid stadsutveckling?  

 Hur kan Ulleråker i Uppsala bli en mer socialt hållbar stadsdel genom fysisk 

planering? 

 

1.2 Förutsättningar 

Studien har utförts på uppdrag av Sweco Management i Uppsala. Sweco Management 

är generalkonsulter i arbetet med stadsutvecklingen i Ulleråker. Swecos roll är att vara 

huvudstöd till Uppsala kommun i gestaltnings- och utformningsfrågor. I samband med 

planeringen av Ulleråker har Sweco Management och Uppsala kommun haft önskemål 

om genomförande av en undersökning om hur den sociala hållbarheten kan utvecklas i 

området. Önskemålet avsåg att fokusera på hur möten mellan människor kan 

uppmuntras och hur negativ boendesegregation kan motverkas i samband med ett 

omfattande stadsutvecklingsprojekt som Ulleråker. Detta examensarbete syftar att vara 

en del av den undersökningen. 

 

1.3 Ulleråker 

Ulleråker är en stadsdel i Uppsala som ligger söder om stadens centrum (figur 1). 

Befolkningsmängden i stadsdelen är cirka 1800 personer. En tredjedel av befolkningen 

har utländsk bakgrund och bostadstypen i området är främst bostadsrätter men ett antal 

hyresrätter och äganderätter förekommer (Uppsala kommun, 2014). Ulleråker är känt 

för dess natur med skogar, parker (figur 2a), Uppsalaåsen och Fyrisån. I början på 1800-

talet flyttades stadens hospital till Ulleråker för att på 1930-talet göras om till ett 

mentalsjukhus (figur 2b). Numera är den största delen av verksamheten flyttad till 

Akademiska sjukhuset (Uppsala kommun, u.å.a).  
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Figur 1 Karta över Ulleråkers placering i relation till Uppsala centrum © Lantmäteriet [i2012/891] 

 

 

Figur 2a och b Promenadstråk i Ulleråker och Ulleråkers sjukhus (Uppsala kommun, u.å.a). 

 

Uppsalas befolkning växer med runt 2000 invånare per år (Uppsala kommun, 2015a). I 

takt med att Uppsala växer krävs en utveckling av staden (Sweco, 2014). En del i 
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utvecklingen är planeringen av ”Södra staden” som Uppsala kommun beskriver som ett 

stort och viktigt område för stadens framtida tillväxt “Södra staden” omfattar 

stadsdelarna Rosendal, Ulleråker, Valsätra, Ultuna, Norby, Gottsunda allén samt norra 

Sunnersta (figur 3). Syftet med det strategiska programmet för ”Södra staden” är att 

utveckla området genom att klargöra vision och viljeriktning samt ta fram råd och 

riktlinjer för den fysiska strukturen i området (Uppsala kommun, 2015b).  

 

Figur 3 Karta över Södra staden (Uppsala kommun, 2015b). 
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Ulleråker är en del av den Södra staden som ska utvecklas mest och berörs av en 

omfattande stadsdelsutveckling. Målet är att Ulleråker ska bli en ny blandad stadsdel 

med 6000-8000 nya bostäder (Uppsala kommun, u.å.a). Värdeorden för området är 

mångfald, mötesplatser och värdetäthet och Uppsala kommuns vision för stadsdelen är: 

 

”Ulleråker präglas av mångfald och möten. Stadsdelen ligger mellan två 

universitet och det märks – här möts folk från hela världen. Det finns också en 

variation i miljöer, från Fyrisån och åsens dramatiska natur till den täta staden och 

spårvagnar. Här kan man med egna ögon se att Uppsala är internationellt och fyllt 

av idéer. Idérikedomen och nytänkandet syns i allt från lekplatser till arkitektur. 

Det syns inte minst i transportsystemet som gör det lätt att vara besökare. 

Allt en riktig stad har att erbjuda finns inom fem minuters avstånd. Att låta sina 

barn växa upp här innebär att man ger dem de bästa tänkbara förutsättningarna i 

en global värld” (Uppsala kommun, u.å.b). 
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2 Teori 

Svensk lagstiftning beskriver i Plan- och bygglagen och Miljöbalken riktlinjerna för ett 

hållbart samhälle. Enligt Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) ska 

bestämmelserna i lagen ta:  

“…hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 

jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”  

I Miljöbalkens första kapitel står:  

“…mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas” 

(MB, SFS 1998:808).  

 

Boverket (2010) har sammanfattat en rapport om socialt hållbar stadsutveckling och 

menar att: 

“En socialt hållbar stadsutveckling ska i detta sammanhang ses som både en 

process och ett tillstånd. Långsiktigt handlar det om processer som formar de 

sociala villkoren för framtida generationer. Som tillstånd handlar det om 

konsekvenserna för det sociala och ekonomiska livet i dag.”.  

 

2.1 Nyckelbegrepp 

Social hållbarhet handlar om att människor har tillgång till grundläggande behov som 

mat, bostad, arbete och utbildning men även möjlighet till delaktighet och inflytande, 

hälsa, säkerhet, lycka och välmående (Colantonio, i Neamţu, 2012). Begreppet kan, 

enligt Dempsey et al., (2011), delas in i social jämlikhet och hållbarhet i samhället. 

Socialt kapital, social sammanhållning och socialt utanförskap är relaterade till social 

hållbarhet och värda att beskriva eftersom dessa koncept är mer diskuterade och 

utvärderade än begreppet social hållbarhet (Bramley, Brown, Dempsey, Power & 

Watkins, u.å.).  
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2.1.1 Hållbar utveckling 

En hållbar utveckling utgår ifrån ett helhetsperspektiv där fyra mål måste uppnås i 

enighet med varandra. Målen handlar om sociala förutsättningar för alla i samhället, 

effektiva skydd för miljön, återhållsam användning av naturtillgångar samt ett stabilt 

upprätthållande av ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Utifrån dessa målsättningar 

har hållbarhetsbegreppets tre dimensioner utvecklats: ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet (Parkin, Sommer & Uren, 2003). De tre dimensionerna överlappar varandra 

(figur 2) och måste samverka för att hållbarhet ska kunna uppnås (Manzi et al., 2010). 

 

Figur 4 Venndigram visar förhållandet mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

 

Sambanden mellan dimensionerna är komplexa och dynamiska. För att undvika en 

negativ återkoppling är det viktigt att de tre dimensionerna är balanserade (Manzi et al, 

2010). Social hållbarhet får exempelvis inte ske på bekostnad av ekologisk eller 

ekonomisk hållbarhet (Dempsey et al., 2011). Men Jarvis, Pratt och Wu (2001) hävdar 

att social hållbarhet i stadsmiljö, som främst omfattar förhållandet och länken mellan 

människan och den byggda miljön, har åsidosatts till förmån för de andra dimensionerna 

av hållbarhet.  

 

2.1.2 Social hållbarhet 

Social hållbarhet är ett brett koncept som berör de sociala målen för en hållbar 

utveckling. (Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005). Många forskare har utvärderat 

begreppets innebörd, men det råder delade meningar om vad social hållbarhet 

egentligen betyder. Vissa forskare menar att social hållbarhet handlar om att uppnå 
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människans grundläggande behov, medan andra forskare menar att det gäller att 

upprätthålla och bevara sociokulturella traditioner (Vallance et al., 2011). 

 

Enligt Polèse och Stren (2000, s. 15-16) är definitionen av social hållbarhet:  

”en utveckling och/eller tillväxt som är förenlig med en harmonisk utveckling av 

det civila samhället. Den medverkar till en miljö som understödjer samlevnad 

mellan kulturellt och socialt divergerande grupper, samtidigt som social 

integration uppmuntras och livskvalitén förbättras för alla delar av befolkningen.” 

 

Vidare har Yiftachel och Hedgecock (1993, s. 140) definiterat social hållbarhet i 

stadsmiljö som “den fortsatta förmågan hos en stad att fungera som en långsiktig, 

hållbar miljö för mänsklig interaktion, kommunikation och kulturell utveckling''. 

 

Colantonio (Neamţu, 2012) hävdar att det pågår en förändring inom begreppet social 

hållbarhet och presenterar några av begreppets traditionella teman samt nya teman 

(tabell 1). Social hållbarhet handlar inte längre enbart som traditionella teman som 

människans tillgång till grundläggande behov som mat och bostad, utbildning och 

arbete utan även nya teman som social mångfald, delaktighet, välmående och lycka. 

Dessa nya teman innebär stora utmaningar för politiker, eftersom de är svåra att både 

uppnå och mäta. 

 

Tabell 1 Traditionella och nya teman enligt Colantonio (Neamţu, 2012) 

Traditionella teman Nya teman 

Grundläggande behov (mat, bostad) Demografiska förändringar (ålder, migration) 

Utbildning Social mångfald och sammanhållning 

Arbete Identitet och känsla av plats, kultur 

Jämlikhet Inflytande, delaktighet och tillgång 

Mänskliga rättigheter Hälsa och säkerhet 

Social rättvisa Socialt kapital 

 Välmående och lycka 
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Vallance et al. (2011) har definierat begreppet utifrån tre teman: development social 

sustainability, bridge social sustainability samt maintenance social sustainability (tabell 

2). Dessa tre teman kan användas för att utvärdera de sociala aspekterna i stadsmiljön.  

 

Tabell 2 Tre teman av social hållbarhet enligt Vallance et al. (2011) 

Teman Betydelse 

Development social sustainability Omfattar människans grundläggande behov som jämlikhet och rättvisa 

Bridge social sustainability 
Innebär beteendeförändringar med förhoppning att sammankoppla människor 

med den fysiska miljön 

Maintenance social sustainability 
Avser att bevara och underhålla sociokulturella preferenser, samt människors 

inställning till förändringar. 

 

Enligt Dempsey et al. (2011) krävs det olika kriterier beroende på icke-fysiska faktorer 

kontra övervägande fysiska faktorer som invånare behöver ha jämlik och enkel åtkomst 

till (tabell 3).  

 

Tabell 3 Faktorer för en socialt hållbar stad enligt Dempsey et al. (2011) 

Icke-fysiska faktorer  Övervägande fysiska faktorer 

Säkerhet Anständigt boende  

Hälsa och livskvalité Promenadvänliga stadsdelar 

Integration Attraktiva allmänna platser 

Utbildning Rekreationsområden 

Sysselsättning Tillgänglighet till service, arbete och grönområde 

Blandade upplåtelseformer  

Känsla av tillhörighet  

Sociala nätverk  

Delaktighet och demokrati  

 

2.1.3 Socialt kapital, social sammanhållning och socialt utanförskap  

Socialt kapital bygger på normer, förtroende och nätverk (Putnam, 1993). Ett positivt 

socialt kapital bildas genom tillit mellan medborgare samt tillgång till kunskap och 

information genom sociala nätverk. Socialt kapital skapar därmed den grundläggande 

ramen för samhället (Goodland, 2002). Enligt Goodland (2002) handlar social 
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hållbarhet om att upprätthålla det sociala kapitalet. Att arbeta tillsammans mot 

gemensamma mål underlättar samarbetet. Det är därmed viktigt med ett systematisk 

samhällsdeltagande och starkt civilt samhälle för att uppnå detta. Även Rader Olsson, 

Westlund och Nabavi Larijani (2013) menar att socialt kapital är nödvändigt för att 

uppnå social hållbarhet och beskriver lokalt socialt kapital som sociala nätverk mellan 

människor som bidrar till en samverkan och integration. Några av de delar som krävs 

för att uppnå socialt kapital är delaktighet, säkerhet och förtroende (Forrest & Kearns, 

2001).  

 

Social sammanhållning kan enligt Forrest och Kearns (2001): 

“... understryka behovet av en gemensam känsla av moral och gemensamt syfte; 

aspekter av social kontroll och social ordning; hotet mot den sociala solidariteten 

av inkomster och ojämlik förmögenhet mellan människor, grupper och platser; 

graden av social interaktion inom samhällen eller familjer; samt en känsla av 

tillhörighet till plats”. 

De delar som omfattar social sammanhållning är bland annat gemensamma värderingar, 

känsla av tillhörighet och social solidaritet och minskning av förmögenhetsskillnader 

(Kearns & Forrest, 2000). 

 

Socialt utanförskap innebär att enskilda och familjer blir berövade att delta i sociala, 

ekonomiska och politiska aktiviteter. Det förekommer bland annat i samhällen och 

bostadsområden med fattigdom och låginkomsttagare samt där det är brist på 

arbetsmöjligheter. Det saknas även social hjälp och nätverk och medborgarna har inte 

samma möjligheter att ta del av samhällets tjänster (Pierson, 2002). 

 

Ytterligare en aspekt som är betydande är sociala nätverk som fungerar som en röd tråd. 

För att ett samhälle ska anses som socialt hållbart måste medborgare arbeta tillsammans 

och genom sociala nätverk skapas ett samband mellan dessa tre koncepten. Det handlar 

om att medborgare är intresserade att delta i samhällsutvecklingen samt att alla har 

jämlika rättigheter till samhällets tjänster (Bramley et al., u.å.). 
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2.1.4 Social jämlikhet och hållbarhet i samhället 

Bramley et al. (2009) menar att för att social hållbarhet ska uppnås krävs social 

jämlikhet samt hållbarhet i samhället. Social jämlikhet innebär närhet till olika typer av 

serviceinrättningar, som vård, affär och skola. Det ska även vara nära till 

rekreationsområden och öppna områden, som parker, finnas tillgång till kollektivtrafik, 

arbetsmöjligheter samt prisvärt och trivsamt boende. Hållbarhet i samhället innebär en 

känsla av samhörighet i sitt bostadsområde, integration, trygghet och säkerhet, 

tillfredställelse över det egna hemmet, stabilitet samt deltagande i gruppaktiviteter. 

Hållbarhet i samhället är en kollektiv dimension av social hållbarhet, eftersom det berör 

bostadsområden och stadsdelar, och kan uppnås genom samverkan mellan boende i 

området och sociala nätverk (Bramley et al., 2009). Begreppet sense of place är en 

viktig del av hållbarhet i samhället. Det innebär att människor känner en slags 

platsidentitet och stolthet till ett område. Detta är positivt eftersom det kan påverka 

invånarnas inställning till området de bor i, vilket i sin tur leder till att de vill bo kvar 

(Bramley & Power, 2009). Bramley et al. (2009) beskriver även vikten av olika typer av 

stadsmiljöer, för att täcka upp alla människors behov. Enligt Dempsey et al. (2011) 

måste det finnas en balans mellan rättvis tillgång och hållbarhet i samhället.  

 

2.2 Social hållbarhet inom fysisk planering 

I Boverkets rapport ”Social hållbar stadsutveckling: En kunskapsöversikt” (2010) 

beskrivs målet med en socialt hållbar stadsutveckling att uppnå ökad integration och 

minskad boendesegregation. Begreppet innebär även de insatser som tillämpas för att 

målen ska uppnås. I rapporten sammanfattas även fem teman baserade på metoder som 

bör tillämpas för att en social hållbar stadsutveckling ska vara möjlig (tabell 1). Dessa 

teman är helhetssyn, variation, samband eller den sammanhållna staden, identitet samt 

inflytande och samverkan. 
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Tabell 4 Fem teman för en socialt hållbar stadsutveckling (Boverket, 2010) 

Tema Innebörd 

Helhetssyn 

Innebär att vid stadsutveckling ta lika stor hänsyn till områdesförnyelse som till 

planeringsåtgärder. Förutsättningarna för bostadsområden belägna i förorter, med 

ett otydligt samband till innerstaden, kan förbättras genom helhetssyn och därmed 

de negativa aspekterna av segregation försvinna. Helhetssynen innefattar även en 

sammankoppling mellan fysiska och sociala åtgärder.  

Variation 

Innebär dels en stadsmässig blandning av funktioner, som exempelvis olika typer 

av bostäder och boendeformer, serviceinrättningar, mötesplatser och 

verksamheter. Det innebär även gestaltningsmässig variation av den byggda 

miljön.  

Samband eller den 
sammanhållna staden 

Handlar om att stärka kopplingarna mellan stadens olika områden. Eftersom en 

fysiskt tät stad anses öka de sociala förutsättningarna är detta en viktig del för att 

social hållbarhet ska uppnås. I praktiken kan samband mellan olika stadsdelar 

innebära att “bygga ihop” stadsdelar eller utveckla kopplingar mellan 

bostadsområden i stadens utkant med staden i sig. Genom dessa länkar skapas 

även förutsättningar för möten mellan människor. 

Identitet 
Temat omfattar dels att förstärka den gemensamma självkänslan i resurssvaga 

bostadsområden, dels om att öka statusen utifrån.  

Inflytande och samverkan 
Innebär möjlighet för medborgarinflytande och en samverkan mellan boende i ett 

område som ska utvecklas eller förnyas och planeringsaktörer. 

 

2.2.1 Exempel från verkligheten 

Helsingborgs stad har startat projektet DrottningH som innebär att under en 

tjugoårsperiod utveckla stadsdelen Drottninghög, en förort till Helsingborg. Syftet med 

projektet DrottningH är “att Drottninghög ska vara en integrerad del av staden – fysiskt, 

mentalt och socialt” (Helsingborg, 2015a). Helsingborgs stad vill utifrån stadens vision 

framkalla en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både 

människor och företag (Helsingborg, 2015b). För att involvera invånarna i planeringen 

har de fått möjligheter att under hela processen komma med förslag om hur de vill att 

Drottninghög ska utvecklas (Helsingborg, 2015c). 

 

2.2.2 Socialt hållbar stadsutveckling 

I samhällplanerares arbete är det viktigt att ta hänsyn till både sociala och demografiska 

sammansättningar för att främja gemenskapen mellan människor. I studien om hur olika 
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stadsmiljöer påverkar den sociala hållbarheten som beskrivs i artikeln ”Social 

sustainability and urban form: evidence from five British cities” (Bramley et al. 2009) 

framgår vikten av omsorg och social acceptans för att utveckling av bostadsområden, 

stadsdelar och städer ska nå framgång. Samhällen med hög densitet, i form av 

lägenhetskomplex och få grönområden, är oftast inte tillfredställande för medborgarna. 

Samtidigt har sådana samhällen nära till service, kollektivtrafik och liknande. Därför är 

det viktigt att beslutsfattare och politiker är medvetna om att kompromisser är 

nödvändiga för att främja blandning och balans. Bramley et al. (2009) menar att ”one 

size does not fit all”, vilket innebär att det behövs olika miljöer för att tillfredsställa alla 

grupper i samhället. Därmed behövs en helhetssyn inom samhällsplaneringen där 

hänsyn tas till alla människors förutsättningar och livsstilar. 

 

Det är även viktigt att förstå vår historia för att vi ska kunna bygga en framtid (Ullstad, 

2008). Sharifi & Murayama (2013) menar att genom att undersöka och analysera 

historiska stadsmönster kan brister och framgångar från traditionell stadsplanering 

identifieras. De historiska stadsmönster som genom tiderna har varit fördelaktiga ur ett 

socialt hållbarhetsperspektiv kan därmed appliceras inom dagens stadsplanering. Det 

kan exempelvis omfatta mötesplatser som torg och marknadsplatser. Ullstad (2008) 

hävdar att för att förstå varför den svenska staden ser ut som den gör och hur en socialt 

hållbar stadsutveckling kan tillämpas, krävs en historisk tillbakablick. Svenska 

storstäder växer och dagens samhällsplanering kännetecknas av stora 

stadsutvecklingsprojekt. Men nya stadsdelar och bostadsområden måste integrera med 

den befintliga staden. Dagens städer präglas av tidigare historia och ideal, den klassiska 

stadstraditionen samt den moderna och funktionella stadstraditionen. Den klassiska 

staden kan beskrivas som en tät kvartersuppbyggnad som länkas samman genom 

gatorna som i sin tur är viktiga delar av den traditionella staden. Vid utveckling av den 

klassiska staden lades kvarter till befintliga kvarter, enkelt och oproblematiskt. 

Den funktionella staden bygger på visioner från arkitekter som Le Corbusier och Walter 

Gropius och innebar en uppdelad stad, med bostäder, handel, arbete och industri i olika 

områden. Det som är viktigt att tänka på när det gäller utveckling av den ärvda staden är 

enligt Ullstad (2008) att skapa ett samband mellan fyra stadsområden; den gamla 

staden, förorten, de stora mellanrummen samt kransen av mindre orter runt staden. 
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2.2.3 Medborgardeltagande 

Medborgardeltagande är en grundläggande del för en socialt hållbar stadsutveckling. 

Khakee och Elander (2001) beskriver vikten av medborgardeltagande: 

”Samhällsplanering för hållbar social utveckling bygger på mobilisering av och 

dialog med berörda människor. Den kräver social och humanistisk kunskap om 

den byggda miljön och handlar om en avvägning mellan olika sociala värden hos 

dem som bor på platsen”.  

 

Enligt Arnstein (1969) är det en stor skillnad mellan att vara delaktig och ha en 

möjlighet att påverka och att deltagande där inte makten fördelas mellan medborgarna 

endast är en onödig process för de maktlösa. I situationer där makthavare begär åsikter 

från medborgare, kan de uppge att alla har fått en möjlighet att delta, men i slutändan så 

gynnas endast de som tyckte lika som makthavarna.  

Nimby-effekten är ett begrepp som innebär att en opposition av medborgare vid ett 

planeringsprojekt motsätter sig planeringen. Medborgarna är inte emot själva förslaget, 

som till exempel kan handla om anläggning av störande verksamheter som vindkraft, 

utan de vill bara inte att den störande verksamheten ska placeras i närheten av deras 

bostäder. Nimby betyder ”not-in-my-backyard” (inte på min bakgård) (Gerdner & 

Korell, 2003).  

 

2.2.4 Boendesegregation och integration 

En utmaning för en hållbar stadsutveckling är den ökande segregationen (Delegationen 

för hållbara städer, 2012). Boendesegregation innebär social och geografisk åtskillnad 

av olika samhällsgrupper och kan beskrivas som både ett tillstånd och en process 

(Magnusson Turner, 2008). Enligt Boverket (2010) förekommer det olika typer av 

segregation och de vanligaste är demografisk segregation som innebär en befolkning 

med olika kön eller ålder, etnisk segregation som omfattar människor med olika 

religion, nationalitet och kultur samt socioekonomisk segregation som kan beskrivas 

som en indelning utifrån inkomst eller yrke. Boendesegregation har positiva värden 

eftersom människor i liknande livssituation kan skapa känslor av trygghet och 

samhörighet. Det blir lättare att knyta nya kontakter. Oftast förknippas 

boendesegregation med negativa värden eftersom åtskillnaden mellan samhällsgrupper 
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kan leda till en minskad förståelse för varandra och för att människor med olika 

etnicitet, ålder eller liknande sällan möts i vardagen. Resurssvaga hushåll får inte heller 

lika del av välfärden, som de resursstarka hushållen. 

 

Integration innebär förening till en helhet och kan, lika som segregation, beskrivas som 

både ett tillstånd och en process. Integration är dock inte motsatsen till segregation. 

“Integration som tillstånd innebär att alla har samma grundläggande rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter, oavsett vem man är och var man bor” (Boverket, 2010). 

Vidare menar Boverket (2010) att det inte går att skapa en integrerad stad, men det går 

genom samhällsplanering att skapa bra förutsättningar för att en stad ska bli integrerad. 

Det är även viktigt att skapa förutsättningar för att motverka boendesegregationens 

negativa påverkan. Sveriges kommuner kan påverka stadsutvecklingen genom 

detaljplaner och översiktsplaner och därmed kan förutsättningar för ett socialt hållbart 

samhälle skapas. 
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3 Metod 

En övergripande studie om social hållbarhet inom fysisk planering och en fallstudie av 

stadsutvecklingen av bostadsområdet Ulleråker har utförts. I båda studierna samlades 

det empiriska underlaget in genom kvalitativa intervjuer. 

 

3.1 Studie om social hållbarhet inom fysisk planering 

I den övergripande studien om social hållbarhet inom fysisk planering samlades empirin 

in genom intervjuer. En kvalitativ intervju innebär en insamling av kvalitativ empiri, 

som exempelvis ord (Krag Jacobsen, 1993). Intervju som metod skapar en fördjupad 

förståelse och ger möjlighet till en bredare mångtydighet av ämnet som behandlas 

(Blomkvist & Hallin, 2014). 

 

3.1.1 Genomförande 

För att få en övergripande bild av ämnet intervjuades en samhällsbyggnadschef samt en 

forskare inom bostads- och urbanforskning om begreppet social hållbarhet inom fysisk 

planering, dess tillämpningar och utmaningar. Intervjutypen var semistrukturerad vilket 

innebär att temat på intervjun var bestämt innan och vissa frågor var formulerade innan 

medan andra frågor formulerades under intervjutillfället (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Typen gör det möjligt för oplanerade följdfrågor, vilket gör att intervjun snarare liknar 

ett samtal. (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna delgavs frågorna innan 

intervjutillfället för att ge möjlighet till förberedelse. Under intervjuerna användes 

tolkande, sonderade samt specificerande frågor för att föra intervjuerna framåt (tabell 

5). Även tystnad användes för att ge informanterna utrymme att utveckla sina svar 

(Blomkvist & Hallin, 2014). Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och 

analyseras. Analysen utfördes genom att kategorisera intervjusvaren i olika teman för att 

därefter sammanfattas. De olika temana var definitionen av social hållbarhet, 

medborgardeltagande och utmaningar för att uppnå ett socialt hållbart samhälle. 
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Tabell 5 Kategorisering av intervjufrågor efter Blomkvist och Hallin (2015) 

Frågetyp Fråga 

Tolkande Men är det en slags medborgardialog? 

Sonderande Kan du beskriva vad det som är så positivt med det här bostadsområdet? 

Specificerande Vad är det för typ av bostäder som det är tänkt i området?. 

 

Utöver intervjuerna skickades även de formulerade frågorna som informanterna fått till 

en samordnare inom stadsutveckling som besvarade frågorna via mail. Dessa svar 

presenteras i sammanfattat skriftspråk, för att få ett flöde i texten.  

 

3.1.2 Urval 

Urvalet av informanterna har styrts av centralitet som innebär att de personer som anses 

ha god kunskap om ämnet och därmed kan bidra till ett brett empiriskt underlag, 

intervjuas (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, & Wängerud, 2002). En 

samhällsbyggnadschef samt en forskare inom bostads- och urbanforskning ansågs som 

mycket goda kunskapskällor och de hade även möjligheten att ställa upp på en intervju. 

En samordnare inom stadsdelsutveckling hade inte möjlighet till ett möte för att 

genomföra en semistrukturerad intervju men kunde bistå med kompletterande empiri 

genom en mailintervju. En mailintervju kan vara ett positivt komplement till den 

semistrukturerade intervjun eftersom informanten får en möjlighet att reflektera över 

sina svar (Ryen, 2004). 

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 129) menar att antalet personer som intervjuas beror på 

vilka svar som informanterna ger och att ”intervjua så många personer som behövs för 

att ta reda på vad du behöver veta”. Majoriteten av svaren från informanterna kunde 

kopplas till litteraturen och av den anledningen ansågs empirin som ett starkt 

diskussionsmaterial. Därmed bedömdes två övergripande semistrukturerade intervjuer 

samt en mailintervju vara tillräckligt underlag. 

 

3.2 Fallstudie om Ulleråker 

En fallstudie gör det möjligt att upptäcka andra infallsvinklar och perspektiv och är 

fördelaktig att använda i arbeten med forskningsfrågor som inleds med hur eller varför. 
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Fallstudier är, till skillnad från exempelvis historiska studier, att föredra när aktuella 

händelser ska analyseras. De insamlingsmetoder som använts inom denna fallstudie är 

intervjuer med berörda och observationer av det studerade området (Yin, 2007).  

 

3.2.1 Genomförande 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med planeringsaktörer på Uppsala kommun 

samt medborgare i Ulleråker för att utveckla det empiriska underlaget. Intervjuerna 

inom fallstudien genomfördes på samma sätt som de övergripande intervjuerna (avsnitt 

3.1.1). 

 

3.2.2 Urval 

Två planeringsaktörer på Uppsala kommun intervjuades vid samma tillfälle genom 

semistrukturerad struktur, som beskrivits ovan (avsnitt 3.1.2.). Planeringsaktörerna har 

båda varit delaktiga i planeringen i Ulleråker. Förutom övergripande frågor om 

begreppet social hållbarhet, hur det kan tillämpas och vilka utmaningar som finns för att 

ett samhälle ska bli socialt hållbart, ställdes frågor om planeringen om Ulleråker (bilaga 

3). Medlemmar i Facebookgruppen ”Ulleråkers framtid” kontaktades genom ett inlägg 

på gruppens Facebook-sida. Två personer, boende i Ulleråker, ville medverka i studien 

varvid telefonintervjuer genomfördes. Intervjuerna var semistrukturerade med 

utgångspunkt från frågor presenterade i bilaga 1. Anledningen till att medborgarna 

intervjuades var för att få ytterligare en synvinkel till det empiriska underlaget och 

exempel på hur social hållbarhet kan framträda och upplevas av de som berörs av en 

stadsutveckling. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas, kategoriseras och 

analyseras. Planeringsaktörernas svar delades in i definitionen av social hållbarhet och 

tillämpningar. Medborgarnas svar delades in i deras känsla av Ulleråker, 

medborgardeltagande samt medborgarnas idéer om Ulleråker. 

 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Informanterna blev innan intervjutillfällena underrättade om vad arbetet handlade om 

och i vilket syfte deras intervjusvar skulle behandlas Av hänsyn till informanterna 

nämns inte deras namn i detta arbete (Blomkvist & Hallin, 2014). 
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4 Resultat 

Resultatet från studien om social hållbarhet inom fysisk planering presenteras här 

genom intervjuerna med en forskare inom bostads-och urbanforskning, en samordnare 

för stadsdelsutveckling (stadsdelsutvecklare) samt en samhällsbyggnadschef. Svaren 

har sammanfattats med hjälp av tre teman, definitionen av social hållbarhet, 

medborgardeltagande och utmaningar för ett socialt hållbart samhälle. Därefter 

presenteras fallstudien av Ulleråker genom de intervjuer som genomfördes med två 

planeringsaktörer vid Uppsala kommun samt två medborgare i Ulleråker. 

 

4.1 Studie om social hållbarhet inom fysisk planering 

4.1.1 Definitionen av social hållbarhet 

Forskaren inom bostads- och urbanforskning anser att hållbarhet är en dynamisk 

process som måste få ta tid. Social hållbarhet omfattar makt, delaktighet och 

marginalisering. Det är relaterat till samhällets olika grupper, ålder, kön, klass och 

etnicitet och handlar om att alla ska få tillträde till staden eller stadsdelen. Social 

hållbarhet inom fysisk planering handlar även om olika nivåer, dels den sociala 

hållbarheten i hela staden och dels social hållbarhet i enskilda bostadsområden.  

 

Stadsdelsutvecklaren ser social hållbarhet som ett väldigt allmänt och övergripande 

begrepp, som kan riskera att bli abstrakt och diffust. Social hållbarhet kan betraktas som 

en process, en kontinuerlig målbild gemensamt med de andra hållbarhetsperspektiven, 

snarare än en absolut målbild som går att uppnå till fullo. Sociala hållbarhetsperspektiv 

innehåller många olika delar. Det handlar exempelvis om delaktighet och inflytande, 

men även om möjlighet och rättighet till likvärdiga och fullgoda levnadsförutsättningar. 

Detta för med sig att planeringen behöver ske utifrån ett intersektionellt perspektiv som 

utgår från alla medborgares, boendes och invånares möjlighet i samhället, vilket kan 

hämmas av exempelvis missgynnade boendemiljöer, segregation eller liknande. 

 

Samhällsbyggnadschefen menar att social hållbarhet inom den fysiska planeringen kan 

delas in i tre segment, detaljplaner och översiktsplaner, den allmänna platsen samt 

dialogen med medborgare. Planerare har möjlighet att genom detaljplaner och 
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översiktsplaner utforma kommuner, stadsdelar och bostadsområden genom att 

implementera sociala hållbarhetsaspekter. Det andra segmentet av social hållbarhet 

inom den fysiska planeringen är planeringen av den allmänna platsen. Den allmänna 

platsen är gator, torg och parker där människor med olika etnicitet, ålder, 

funktionsnedsättning, kön eller utbildning kan mötas. Det är viktigt att den allmänna 

platsen är tillgänglig för alla och att skapa attraktiva allmänna platser. Det sista 

segmentet är dialogen med medborgarna. Medborgardialog handlar om tillgänglighet 

och kan tillämpas genom samråd, ungdomsråd, pensionärsråd och internet. 

 

4.1.2 Medborgardeltagande 

Enligt stadsdelsutvecklaren är medborgardeltagande grundläggande för att kunna 

åstadkomma en socialt hållbar stadsutveckling. Detta dels för möjligheten att få vara 

med och ge sin åsikt och påverka och komma med input angående 

stadsutvecklingsprojekt som direkt påverkat en själv och sin omgivning är ett viktigt 

perspektiv; utifrån såväl demokrati- och delaktighetsperspektiv.  

Den kunskap som medborgarna besitter ska inte på något sätt underskattas. De boende i 

ett område är experter på hur det ser ut i sitt område, vilka utmaningar som bör angripas 

och vilka styrkor som bör bejakas och värnas. Utöver detta genomförs även 

stadsutvecklingsinsatser för att de ska uppskattas och vara positiva för människorna i 

närområdet, stadsdelen, staden och kommunen. När det gäller nya bostäder till stor del 

för de boende som flyttar dit, men även för det sammanhang som de finns i. Vid insatser 

som görs för att höja kvaliteten i de offentliga miljöerna är givetvis ingången att dessa 

ska uppskattas och bli välanvända. För att detta ska ske behövs en dialog och 

kunskapsöverföring för att de insatser som genomförs efterfrågas av de boende i 

närområdet, stadsdelen, staden och kommunen som är tänkta att nyttja den aktuella 

platsen. 

 

Även forskaren och samhällsbyggnadschefen ser medborgardialogen som en viktig del 

inom social hållbarhet. Enligt forskaren beskriver dialogen hur och när medborgarna 

blir involverade vid nya planeringsprojekt och på vilket sätt de erbjuds att delta i 

dialogen. Det kan verka komplicerat att involvera medborgare, eftersom det kan bli ett 
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mer komplext arbete, men i slutändan ger det oftare ett bättre resultat än om 

medborgarna får mindre chans att påverka.  

Samhällsbyggnadschefen beskriver att medborgardialogen är viktig för att tydliggöra för 

medborgarna vad de kan påverka. Tydliga dialoger där medborgarna får en möjlighet att 

vara aktiva i planeringen kan bidra till ökad förståelse och kunskapsutbyte mellan 

medborgare och planerare. Detta kan i sin tur leda till socialt hållbara städer. 

 

4.1.3 Utmaningar för ett socialt hållbart samhälle 

Enligt samhällsbyggnadschefen är den största utmaningen för ett socialt hållbart 

samhälle att den fysiska planeringen endast skapar förutsättningarna för byggande, men 

det är byggherrar och marknadskrafterna som beslutar om var bebyggelsen ska anläggas 

och hur den slutliga utformningen blir. Ytterligare utmaningar är politiska låsningar, 

som exempelvis problemen med att det inte går att omvandla hyresrätter till 

äganderätter. 

 

Forskaren menar att det finns flera utmaningar för att social hållbarhet ska kunna 

uppnås. Begreppet är svårdefinierat och ibland saknas helt en definition. Social 

hållbarhet hamnar även väldigt ofta i skymundan av de andra hållbarhetsdimensionerna. 

Segregation kan ofta vara en aspekt som är socialt ohållbar. Inom dagens 

stadsutveckling är just boendesegregation en stor utmaning. I de flesta nya 

bostadsområden som utvecklas, byggs nya bostäder och genom högre hyreskostnader 

har inte alla samhällsgrupper lika stora möjligheter att bosätta sig i nybyggda områden. 

Detta resulterar i att den blandade befolkningen som eftersträvas inte kan uppnås och 

området får istället ensidig befolkning. Boendesegregation kan undvikas genom att 

anlägga blandade upplåtelseformer och hustyper. Även tillträdesregler och möjlighet till 

bostadsbidrag kan leda till att motverka segregation. Men den absolut viktigaste frågan 

för att motverka segregation är att minska de ekonomiska klyftorna. 

 

Forskaren beskriver att samtidigt som det är viktigt med framtidsvisioner inom den 

fysiska planeringen för att uppnå social hållbarhet är det viktigt att vara realistisk: 

“Det är ju verkligen komplext och har många perspektiv. Det kanske inte går att 

bygga en stad eller en stadsdel för alla kön och alla åldrar och alla etniciteter och alla 
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klasser. Och att allt ska vara lika för alla. Det är en utopi. Så det gäller att sträva efter 

utopin men också vara lite mer konkret, vilka delar tycker vi är viktigast och vad är 

det vi kan göra avkall på när de kommer i konflikt med varandra.” 

 

Stadsdelsutvecklaren anser att visionen för nya bostadsområden och utveckling av 

befintliga bör vara relativt likartade, men tillvägagångssätten skiljer sig dock betydligt 

från varandra. I existerande bostadsområden finns väldigt tydliga aktörer, dels i form av 

fastighetsägare, dels lokala aktörer såsom civilsamhälle, näringsliv, boende, 

arbetsgivare/-tagare, innehållande en mängd sociala kontexter och nätverk. Det lokala 

perspektivet behöver därför ha en aktiv och tydlig roll i utvecklingen av existerande 

bostadsområden. När det gäller utveckling av nya bostadsområden behövs ett 

angreppssätt som bidrar till att skapa hållbara miljöer och som är inbjudande och 

möjliga bostadsmiljöer, vistelsemiljöer och verksamhetsmiljöer för alla olika 

samhällsgrupper. Kommunens förutsättningar för att kunna möjliggöra sina visioner och 

rådigheten över utvecklingen är till stor del beroende av markägarförhållande. Sedan är 

det alltid olika perspektiv och viljor som behöver beaktas. 

 

För att ta hänsyn till de sociala aspekterna i samhällsplanering kan sociala 

konsekvensanalyser (SKB) användas som arbetsredskap i planeringsprocessen. Precis 

som miljökonsekvensbeskrivningar, som beskriver påverkan på miljön, kan sociala 

konsekvensbeskrivningar användas för att undersöka vilken påverkan olika 

planeringsprojekt har på människorna. 

 

4.2 Fallstudie Ulleråker 

4.2.1 Intervju med planeringsaktörer vid Uppsala kommun 

Planeringsaktörerna vid Uppsala kommun anser att hela grundtanken med staden är 

den sociala dimensionen. Anledningen till att människor vill bo i en stad är en form utav 

social interaktion i grunden. Social hållbarhet inom fysisk planering handlar därmed om 

att, i den mån det är möjligt, skapa förutsättningar för sammanhållning och blandning i 

flera dimensioner. Det gäller att skapa mötesplatser och alltid hålla det mänskliga 

perspektivet med människan i centrum. Även vardagslivsperspektivet är en viktig 

aspekt för att arbeta för en social hållbarhet i den fysiska planeringen. Social hållbarhet 
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kan även handla om delaktighet i planeringsprocessen och möjligheten att påverka. Men 

de sociala processerna är svåra att direkt påverka. Som planerare är det därför viktigt att 

hitta och förstå de sociala nätverk som finns i staden och stadsdelen och att positivt dra 

nytta av dessa. Nimby-perspektivet är ett ständigt dilemma eftersom målgruppen för 

stadsutveckling är så mycket bredare än de medborgare som bor i ett område som ska 

utvecklas. Det är även komplicerat att planera för en målgrupp som ska flytta in i ett 

område. Planering handlar om ett tidsperspektiv och att skapa ett gott liv för 

människorna i staden eller stadsdelen imorgon, snarare än igår. Det krävs därmed en 

stark vision i grunden vid nya stadsutvecklingsprojekt. 

 

Planeringsaktörerna menar att en utmaning i dessa typer av projekt är att integrera 

medborgare med varandra för att undvika ett vi-mot-dom, de gamla medborgarna mot 

de nya medborgarna. Ytterligare utmaning är att bygga billiga bostäder för att även 

mindre kapitalstarka medborgare ska ha en chans att flytta in i ett nyproducerat 

bostadsområde. Men i det fallet har kommuner generellt små möjligheter att styra.  

 

För att möjliggöra för socialt hållbara bostadsområden, städer och stadsdelar behövs 

mötesplatser, som affärer, caféer eller liknande. Men det är även viktigt att inte bara 

tänka kommersiella mötesplatser utan även skapa mötesplatser där man till exempel inte 

behöver köpa en kopp kaffe för att få vara. Dessa mötesplatser kan vara kyrkan, 

bibliotek, lekplatser, föreningslokaler eller liknande. För att kunna skapa dessa 

mötesplatser krävs en täthet och många människor, för att det ska finnas ett underlag för 

både kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser. Även sambandet med staden 

och andra stadsdelar är viktigt och där spelar å-stråket en stor roll för Ulleråker att verka 

som kopplingen till den övriga staden. I Ulleråker kommer den dominerande 

bostadstypen att vara flerbostadshus på i snitt sex våningar med lägenheter. Hur 

bostäderna kommer att utformas är ännu inte klarlagt, men beroende på 

bostadsmarknaden är det möjligt att skapa en variation även i flerbostadshus. Exempel 

är att anlägga marklägenheter med egen ingång eller radhus två våningar upp. 

Storlekarna på lägenheterna kan även de variera, för att möjliggöra för fler målgrupper 

att flytta till området. Fem- eller sex rummare för barnfamiljen och ettor för studenter. 

Att anlägga förskolor och skolor i området kan även det påverka målgrupper som flyttar 
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in och förenkla vardagslivet för de boende. Nyckelfunktioner som lekplatser, parker och 

offentliga byggnader med olika typer av verksamheter skapar en helhet i boendemiljön.  

 

4.2.2 Intervju med medborgare i Ulleråker 

Medborgare 1 anser att Ulleråker, med dess unika naturrika miljö är en oslipad diamant 

inger en känsla av trygghet. De positiva värdena i Ulleråker är närheten till åsen och ån, 

de vackra arkitektoniska byggnaderna, Slottsparken och närheten till de centrala delarna 

av Uppsala Området är störningsfritt från tyngre trafik och bilvägarna används inte 

heller för genomfarter. Detta skapar en känsla av att området är trafiksäkert och att det 

upplevs som en trygg utemiljö för gående och cyklister. Många barnfamiljer bor i 

området och gemenskapen mellan de boende är god genom grannsamverkan. 

 

I samband med utvecklingen av Ulleråker har de närboende blivit inbjudna till ett 

informationsmöte. Men medborgarna hade önskat mer information om utvecklingen. 

Medborgare 2 nämner dock att det är även medborgarnas ansvar att ta reda på 

information, men att kommunen måste finnas tillgängliga för att svara på frågor.  

Medborgare 1 hade önskat att hela planeringsprocessen var mer öppen:  

“... det räcker inte att den är öppen när allt är bestämt och så talar de om hur det blev 

liksom. Det spelar ingen roll, då kan man ju lika bra vänta tills det blir byggt. Utan 

man vill ju att den ska vara öppen när det fortfarande finns möjlighet att påverka.”  

 

Medborgare 2 beskriver betydelsen av en dialog där medborgarna får göra sin röst hörd 

och där förslagen blir respekterade: 

“Det finns ju säkert många kloka tankar och det finns många människor som har 

förståelse för vad som krävs för att bygga, eller som jag som inte har förståelse men 

har poäng som man kan behöva höra om man är stadsplanerare.” 

Medborgare 2 vill även reducera exploateringen i Ulleråker och önskar en halvering av 

antalet bostäder som är tänkt att anläggas, eftersom det bland annat kräver stora vägar 

för att komma in och ut i området och för bilar att kunna parkera längs med gatan. 

Bebyggelsen bör inte heller bli för tät men gärna varierad byggstil och med en 

arkitektonisk blandning. Det är även viktigt med blandning av byggnadernas 

upplåtelseformer som studentbostäder och radhus för att ge möjligheter till fler 



 

25 

 

målgrupper att flytta in och inte skapa ett så kallat ”A- och B-samhälle”. Skolor, 

äldrevård och service och grönområden för att kunna utöva spontanidrott.  

 

Medborgare 1 anser att bygga bostäder i anslutning till Dag Hammarskölds väg och att 

byggnaderna inte ska ta för mycket mark i anspråk: 

“Jag tycker marken i sig är så värdefull. Så att jag tycker att man ska ha höga hus för 

att inte ta så mycket mark i anspråk. Men samtidigt finns det ju risk att om man 

bygger höga hus och bygger en tom fläck bredvid så kommer det i alla fall vara 

någon som bygger någonting på den där tomma fläcken. Så man behöver ju, om 

teorin om att höga hus spar mark ska funka i praktiken så måste man ha ganska höga 

skyddsvärden på de runt omkring husen i så fall…” 

Grönstråket längs med Fyrisån bör inte exploateras med undantag för en höjdplatå längs 

stråket som tidigare använts som vagnpark eller liknande. Höjdplatån har utsikt mot ån 

och där tycker medborgare 1 att ett café eller restaurang ska anläggas. Fler verksamheter 

i området skulle även uppskattas, som exempelvis mataffär, frisör och liknande. Dock är 

det viktigt att placera en mataffär i anknytning till Dag Hammarskölds väg för att 

varutransporter tar så liten väg in i området som möjligt. Ytterligare förslag på en 

mötesplats och något som idag saknas i området är en större lekpark. Medborgare 2 

nämner även vikten av säkra övergångar till promenadvägen “Gula stigen” i området 

och till kyrkogården i Ulleråker: 
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5 Diskussion 

Resultatet av intervjuerna och fallstudien visar att det som krävs av den fysiska 

planeringen för att ett bostasområde ska bli mer socialt hållbart är helhetsperspektiv i 

form av tydliga mål och visioner, medborgardeltagande, samband med andra stadsdelar, 

variation i bebyggelsen och möjlighet till möten mellan människor och sociala nätverk. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Empirin till denna studie samlades främst övergripande in genom intervjuer. En del av 

metoden var även att genom dokumentet om strukturplanen och presentationsmaterial 

kortfattat sammanfatta visionen och målsättningen för stadsutvecklingen i Ulleråker.   

Vid dessa typer av studier, där sociala aspekter undersöks, är kvalitativa intervjuer att 

föredra. Eftersom ansatsen var att undersöka hur social hållbarhet definieras utifrån 

personer som på olika sätt är verksamma inom samhällsplanering fanns möjlighet att 

skapa ett bredare underlag genom intervjuerna. Att främst ha intervjuer som metod har 

gjort studien väldigt filosofisk. Det har lett till att arbetet flera gånger har känts 

ogripbart och abstrakt eftersom resultatet beror mycket på den personliga tolkningen av 

empirin. Metoden semi-strukturerad intervju ställer stora krav på den som intervjuar, 

först och främst när det gäller hur frågorna är formulerade, sedan hur själva 

intervjutillfället går till, vilka följdfrågor som ställs och att följdfrågorna inte är ledande, 

men främst handlar det om hur svaren tolkas och analyseras. Det är näst intill omöjligt 

att inte lägga in egna värderingar när intervjuer ska tolkas och analyseras. Att sedan 

sammanfatta en tio sidor lång transkribering av en intervju till en sida kan bidra till att 

en del information som kan vara betydande för resultatet, går förlorat. I det fall där 

frågor har framkommit till informanterna i samband med analyseringen av intervjuerna 

har dessa kontaktats för att reda ut eventuella missförstånd. På det viset har felaktiga 

tolkningar, i den mån det är möjligt, rättats till. 

 

Samtliga informanter, utom en, fick intervjufrågorna skickade till sig via mail innan 

intervjutillfället. Detta för att ge informanterna en förståelse för vad jag sökte svar på, 

men även för en möjlighet till förberedelse och eftertanke innan intervjutillfället. Att 

skicka frågorna innan fick positiv respons, och intervjuerna liknade mer samtal eftersom 
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jag även uppmuntrade informanterna till att prata fritt runt frågorna. Till 

planeringsaktörerna på Uppsala kommun ställdes först samma frågor som vid de 

övergripande intervjuerna för att sedan fokusera på planeringen av Ulleråker. Detta för 

att skapa ett så brett empiriskt underlag som möjligt.  

En viktig aspekt för att ett samhälle ska vara socialt hållbart är medborgardeltagande vid 

planeringsprocessen. För att styrka det empiriska underlaget ytterligare och göra en 

fördjupning intervjuades två medborgare, bosatta i Ulleråker. Det var intressant att höra 

deras syn på Ulleråker idag, vad de ansåg om medborgardialogen samt hur de ville att 

Ulleråker skulle utvecklas. I jämförelse med intervjuerna med de som är insatta i 

branschen bidrog intervjusvaren från medborgarna till en annan infallsvinkel på studien 

och därmed en bredd av det empiriska materialet. En enkätundersökning hade varit en 

möjlighet att nå ut till fler medborgare i Ulleråker, men det hade då varit komplicerat att 

sammanställa svaren och jämföra dessa med övriga intervjusvar eftersom enkätsvar 

tenderar att bli mer begränsade. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Begreppet social hållbarhet handlar om social jämlikhet och hållbarhet i samhället, 

vilket betyder att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter (Dempsey et al., 2011).  

Inom den fysiska planeringen påverkas social hållbarhet av hur detaljplaner och 

översiktsplaner planeras, vilket utrymme den allmänna platsen får i planeringen (viktigt 

för att verka som mötesplatser), vilka beslut marknaden och politiker tar och vad lagen 

säger. Det är alltså många delar som måste samverka för att den sociala dimensionen 

inom den hållbara utvecklingen ska ha en möjlighet att uppnås. Det samlade intrycket 

som informanterna gav var att social hållbarhet är ett komplext begrepp eftersom det 

kan tolkas på så många olika sätt och för att så många delar måste samverka. Det är inte 

enkelt, men det är inte heller omöjligt. 

 

Både stadsdelsutvecklaren och planeringsaktörerna vid Uppsala kommun nämnde 

vikten av en stark vision vid planeringsprojekt. Visionen ska beskriva den målsättning 

som satts upp för ett planeringsprojekt eller en stadsutveckling. Eftersom hållbar 

utveckling definieras som en process (Boverket, 2010) som kan ta flera år att uppnå och 

därefter bibehålla, kan visionen i det fallet vara en grund att gå tillbaka till för att se till 
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att vara på rätt väg. Visionen kan även underlätta för att kunna skapa en stad för alla 

målgrupper i samhället. En storlek passar inte alla (Bramley et al., 2009) och det måste 

finnas en acceptans för att vi är olika människor är olika och har olika behov och att 

skapa en stad som passar alla samhällsgrupper. Genom en stark vision, och målsättning, 

kan ett helhetperspektiv uppfyllas. Förutom helhetsperspektivet är det viktigt att tänka 

på variation av bostadsbeståndet och samband mellan stad och stadsdel. Stadens historia 

kan vara nödvändig att undersöka (Sharifi & Murayama, 2013), dels för att ta hänsyn 

till den gamla staden vid nya stadsutvecklingsprojekt, men också för att lära av hur 

stadsplanering tillämpades förr i tiden. Historiska mötesplatser, som torg eller 

marknadsplatser, är ett lyckat exempel på hur människor kan integrera och möta 

varandra. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan historien därmed ses som en möjlighet 

för att nå framgång. Även när det gäller sambandet mellan stad och stadsdel samt den 

gamla staden, förorten, de stora mellanrummen samt kransen av mindre orter runt 

staden, behöver historien undersökas för att inte staden ska bli allt för uppdelad 

(Ullstad, 2008). Sambanden är nödvändiga för att en stad ska vara tillgänglig för alla. 

 

I grunden bör samhällsplanerare ha en självklar utgångspunkt, medborgarna. 

Planeringsaktörerna vid Uppsala kommun nämnde att grundtanken med staden är den 

sociala dimensionen, och människorna. Samtidigt beskrev forskaren att ett samhälle för 

alla endast är en utopi, som inte går att uppfylla till fullo. Trots det, måste målet för 

samhällsplanering ändå vara en stad för alla, som samhällsplanerare måste sträva efter. 

Ett steg närmre detta mål är medborgardeltagande. Där medborgarna får möjlighet att 

vara delaktiga i samband med planering, inte minst med tanke på deras demokratiska 

rättigheter, men även beträffande all den kunskap som medborgarna besitter. Oavsett 

hur mycket planerare vet om lagar, regler, detaljplaner och översiktsplaner så är det 

invånarna i en stad eller stadsdel som kan svara på frågor om vilka känslor som en plats 

förmedlar, vilka platser som är säkra att vistas på eller vilka vägar de helst tar sig fram 

på. Att medborgardeltagande är viktigt i planeringen styrker samtliga av de intervjuade. 

Genom det kan alla få tycka till och det är grunden i ett socialt hållbart samhälle. Men 

hur ser medborgardeltagandet ut? Enligt Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) ska 

ett samråd hållas men i övrigt så finns ingen lag på att medborgarna ska ha inflytande. 

Trots goda exempel på positiva utkomster när medborgarna blir involverade tidigt i 

processen är inte medborgardeltagande en självklarhet. Forskaren menade att det kan 
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verka komplicerat att involvera medborgarna, men att det i slutändan kan ge ett bättre 

resultat än om inte medborgarna är delaktiga. Detta förstärker behovet av 

medborgardeltagandet för en fungerande och framgångsrik samhällsplanering, inte 

minst när det gäller social hållbarhet.  

 

Genom mötesplatser och tät bebyggelse skapas sociala kontakter och nätverk men det är 

även viktigt att tänka på vad att tät bebyggelse innebär (Dempsey et al., 2011). I teorin 

är det praktiskt med tät bebyggelse och hög densitet eftersom att genom gångavstånd till 

service och verksamheter blir ett säkrare och gemytligare samhälle, där människor kan 

mötas till exempel i den lilla närbutiken. Men det är inte alltid tillfredsställande för 

medborgarna att bo i områden med hög densitet, eftersom det ofta finns en brist på 

bland annat grönområden. Här krävs det att politiker och beslutsfattare är 

eftertänksamma och att vid planering av områden med hög densitet tänker på att 

anlägga grönområden och varierad bebyggelse för en mer tillfredsställande 

boendemiljö. Detta intygar även en av medborgarna i Ulleråker, som beskriver vikten av 

gröna ytor som inte är bebyggda i områden med mycket bostäder. Medborgaren menar 

att det behövs en slags upprättelse av skydd av gröna områden, för att dessa ska bevaras. 

I samband med stadsutveckling är det även viktigt att få med en större målgrupp och 

därmed tidigt i utvecklingen bygga både skola, förskola och äldrevård. Detta kan 

möjliggöra att barnfamiljer eller äldre väljer att bosätta sig i ett område och därmed ökar 

ett bostadsområdes mångfald.  

 

För att kunna uppnå social hållbarhet i staden är det nödvändigt att sammanfatta en 

samlad definition av begreppet. Enligt forskaren är ett problem den otydliga 

definitionen. Ett antagande är att om det fanns en tydlig beskrivning av vad social 

hållbarhet innebär och betydelsen av att det uppnås, skulle det leda till att det fick större 

utrymme vid exempelvis stadsutveckling. Med tanke på den senaste forskningen om 

ämnet och det ökade behovet av att tydliggöra begreppets innebörd kommer 

förhoppningsvis leda till en ökad förståelse.  

 

De är flera utmaningar som nämns när det gäller att uppnå ett socialt hållbart samhälle.  

En stor utmaning är den ökade boendesegregationen (Delegationen för hållbara städer, 

2012) som kan bidra till negativa kluster av olika samhällsgrupper, vilket i sin tur kan 
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leda till ett ”vi-och-dom-samhälle”. Variation av bostadsbeståndet är en del i ett mindre 

segregerat samhälle. Men möjligheten för planerare att besluta om hur vilka typer av 

bostäder som ska anläggas är liten, eftersom politiker och marknadskrafter styr. Det är 

komplicerat att utveckla stadsdelar i olika etapper, med olika planerare, byggherrar och 

exploatörer involverade.  

 

Det krävs en del för att ett samhälle ska vara socialt hållbart eftersom det både handlar 

om ett tillstånd och en process. Genom samhällsplanering kan delar av detta uppnås, 

men både marknadskrafterna och politiker måste arbeta mot gemensamma mål för att 

detta ska vara möjligt. Sammanfattningsvis behöver en socialt hållbar samhällsplanering 

arbeta för helhetsperspektiv, medborgardeltagande, samband, mötesplatser och social 

sammanhållning (tabell 6). 

 

Tabell 6 Aspekter för en socialt hållbar stad 

Helhetsperspektiv Ett samlat och långsiktigt perspektiv vid planering 

Medborgardeltagande Inflytande och dialog med medborgare under planeringsprocessen 

Samband Tydliga kopplingar mellan städer och stadsdelar 

Mötesplatser Allmänna platser som är tillgängliga för alla grupper i samhället 

Social sammanhållning Socialt kapital och sociala nätverk som förstärker förbindelsen mellan människor 

 

För att den sociala dimensionen av hållbar utveckling ska få ett större utrymme i den 

fysiska planeringen krävs riktlinjer. Precis som miljökonsekvensbeskrivningar som 

beskriver miljökonsekvenser vid nya planer kan socialkonsekvensbeskrivningar 

användas för att försäkra att sociala omständigheter tas i beaktande. 

Stadsdelsutvecklaren beskrev att så kallade SKB:s eller sociala 

konskevensbeskrivningar är på väg att börja tillämpas. Sociala konsekvensbeskrivningar 

kan vara nyckeln till att social hållbarhet får lika stor plats som de andra dimensionerna 

av hållbar utveckling. Detta för att genom att analysera trolig social påverkan av olika 

planeringsprojekt och summera sociala värden skapas en mer konkret bild av hur 

människor i en stad kan beröras av planeringen. De mjuka och mänskliga värden som 

sammanfattas kan även utvidga planerarens synsätt, skapa en bredare bild av 

planeringsprojektet och bidra till utökad förståelse från medborgare. 
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För att Ulleråker ska bli en mer socialt hållbar stadsdel kan den fysiska planeringen 

bidra med olika faktorer. Möten mellan människor kan uppmuntras genom att planera 

för allmänna platser som parker, rekreationsområden, lekplatser, öppna grönytor för 

bland annat spontanidrott och verksamheter som caféer, restauranger och butiker. Säkra 

och trygga boendemiljöer med tydliga gång- och cykelvägar samt kvarter med 

begränsad biltrafik kan även det främja möten mellan människor. Negativ 

boendesegregation kan motverkas genom variation i bostadsbeståndet vilket ger 

möjligheter för olika människor, med varierande förutsättningar, att bosätta sig i 

området och bidrar till en blandning av samhällets befolkningsgrupper. Detta kan 

uppmuntras genom en jämn fördelning av upplåtelseformer, bostadsrätter, hyresrätter 

och äganderätter. Bostädernas typ, storlek och utformning, som studentbostäder, radhus 

och flerfamiljshus, kan också verka för en mindre negativ boendesegregation. 

 

I Ulleråkers fall är det bland annat viktigt att tänka på variation i bebyggelsen, samband 

och trygghet (tabell 7).  

 

Tabell 7 Förslag till ett mer socialt hållbart Ulleråker 

Förslag  Exempel 

Mötesplatser fotbollsplats, lekplats, skateboardpark, boulebana, rastplats för hundar 

Variation i bebyggelsen olika upplåtelseformer och storlekar på lägenheterna 

Arkitektoniska byggnader 
bidrar till variation, kan även väcka intresse och bidra till att Ulleråker blir 

ett besöksmål för människor som inte bor där 

Samband med den övriga staden 
fokus på planering av å-rummet genom att anlägga exempelvis café i 

närheten av ån 

Skolor och förskolor samt äldreboende för att locka fler målgrupper 

Naturen är viktig för rekreationsmöjligheter 

Verksamheter som frisör, mataffär, blomaffär, café, restaurang 

Promenadstråk för rekreation och även här samband med andra delar av staden 

Trygghet 
dag som natt, positiva, inbjudande miljö för att människor ska trivas och 

vara rädda om varandra 

Säkerhet 
genom tydliga gång-och cykelvägar avskilda från bilvägar och ingen 

tung trafik eller stora genomfarter i området som ökar biltrafiken 
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6 Slutsats 

Social hållbarhet inom fysisk planering behöver få ett större utrymme för att kunna 

tillämpas på bästa sätt. Olika planeringsprojekt bör från början till slut ta hänsyn till de 

sociala aspekterna av förändringar i stadsbilden. För att detta ska vara möjligt krävs 

tydliga metoder och verktyg som kan tillämpas för att kunna ta större hänsyn till den 

sociala dimensionen av hållbar utveckling. Genom exempelvis tillämpning av 

socialkonsekvensbeskrivningar i starten av nya planeringsprojekt kan de sociala 

aspekterna tidigt uppmärksammas och därmed bli en mer självklar del av den fysiska 

planeringen. Därmed kan det sociala samspelet mellan människor i staden uppmuntras 

och förbättras. 
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Bilaga 1 Karta över Ulleråkers placering i relation till Uppsala 

centrum 
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Bilaga 2 Detaljerad karta över Ulleråker i relation till Uppsala 

centrum 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till övergripande intervjuer med personer insatta i branschen 

Vad anser du är social hållbarhet inom fysisk planering? 

Vad är den stora utmaningen med att lyckas tillämpa social hållbarhet vid nya planeringsprojekt respektive 

utveckling av befintliga bostadsområden? 

Har du några konkreta erfarenheter av detta? Något exempel som varit framgångsrikt? 

 

 

Intervjufrågor till planeringsaktörer inom Ulleråkerprojektet 

Vilka strategier tillämpas för en socialt hållbar planering? 

Hur värderas den sociala dimensionen gentemot andra värden i planeringen? 

Vad ser du för utmaningar med att uppnå social hållbarhet i Ulleråker? 

Hur planerar ni för social hållbarhet i Ulleråker? 

 

 

Intervjufrågor till medborgare i Ulleråker 

Vad anser du att Ulleråker ger för känsla? Vad tycker andra om Ulleråker? (ex. naturrikt, mysigt, vackert, tryggt) 

Vilka positiva värden anser du är viktiga att bevara? 

Vad vet du om planerna i ditt område? 

Känner du att du har fått möjlighet att vara delaktig i planeringen av Ulleråker? På vilket sätt? 

Hur skulle du vilja att Ulleråker utvecklades? 

 

 



 

 

 


