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Förord 

Den hållbara utvecklingen har under mina tre år som student vid Umeå Universitet 

intresserat mig väldigt mycket. Därför föll det sig naturligt för mig att skriva min 

kandidatuppsats inom detta ämne. Att göra en studie om förtätning och blandat boende 

kändes även det extra intressant då det idag är ett högaktuellt tema inom den svenska 

planeringen.    

Denna kandidatuppsats är skriven vid institutionen för Kulturgeografi, Umeå Universitet 

(UMU). Arbetet utgör den avslutande delen av Samhällsplanerarprogrammet och är utfört 

under 2014. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Örjan Pettersson från institutionen för Geografi 

och Ekonomisk Historia vid Umeå Universitet, som gav mig tips och idéer under arbetets 

gång.  
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ABSTRACT 

Umeå is one of the fastest growing cities in Europe and has set a growth target of 200,000 

inhabitants to the year of 2050. This means that Umeå must be in the forefront when it 

comes to urban planning. Urban containment, mixed ownership and tenancy are key parts 

when it comes to urban planning. 

The thesis intends to examine the Umeå Municipality work with social sustainability by 

studying how urban containment and mixed ownership and tenancy are expressed in the 

urban planning. The essay also intends to examine how the district Röbäck is affected by the 

developments occurring in Umeå. It takes a holistic approach in which people cooperate and 

places works to reinforce each other so that no problems, such as segregation, will occur in 

the city. Urban containment and mixed ownership and tenancy can lead to, among other 

things, that diversity will be created in a city, which can lead to that the city can be perceived 

as socially sustainable. 

The constant growth in Umeå makes the community changing and evolving, not only in the 

centre of Umeå but also in the surrounding neighbourhoods. Röbäck, located 4 km from 

central Umeå, can by including urban containment and social sustainability become more 

integrated in the city. This creates opportunities for the city to function as a whole, which is 

considered as a clear target so that no problems will arise in a city. 

Keywords: social sustainability, mixed ownership and tenancy, urban containment, diversity, 

integration, segregation, social mix, urban planning, spatial planning, social planning. 
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1. INLEDNING 
Idag bor mer än hälften av världens befolkning i städer. Om 50 år förutspås det bo fler 

människor i städerna än vad det idag bor människor på hela vår planet. Den stora 

omfattande urbaniseringen under det senaste seklet har satt stora avtryck på jorden. Denna 

utveckling har även ägt rum i Sverige, samtidigt har befolkningstätheten i städerna under 

lång tid tenderat att minska. Idag bor det till exempel färre människor per bostad i Sverige 

än vad det gjorde för ett halvt sekel sedan (Johansson & Orrskog 2002).  

Att fler människor väljer att bosätta sig i städer samtidigt som befolkningstätheten sjunker 

resulterar i att staden sprider ut sig. Urban Sprawl är ett begrepp vars innebörd är att 

stadens bebyggelse breder ut sig på stora ytor och växer i stadens periferi, en så kallad 

stadsutglesning. Att utflyttning skett från städernas trånga centrum ut till förorter med lägre 

boendekostnader och större boendeytor kan ses vara orsakat av innerstadsproblem så som 

föroreningar, oljud samt trånga boendeytor vilket inte anses attraherande för exempelvis 

barnfamiljer. Denna trend är dock på väg att vända. Regeringen har gett de Svenska 

tätorterna i uppdrag att utveckla mål för att växa hållbart, vilket Boverket och Länsstyrelsen 

tycker främst bör ske genom markresurshållning och förtätning (Boverket, 2004). 

Idag står stadsutvecklingen inför stora utmaningar. Städerna ska utvecklas på så sätt att de 

bland annat gynnar vårt klimat, ökar den sociala hållbarheten och erbjuder invånarna 

attraktiva boendemiljöer. Detta har lett till att det i många kommuner förs en 

förtätningsdiskussion om att tätorter bör växa inåt, framför allt i städerna. Med detta 

tillkommer både möjligheter och utmaningar. Det krävs stora resurser och en god planering 

för att städerna inte ska bli farliga och ohälsosamma att leva i. Framförallt krävs en 

genomtänkt planering vid skapande av nya bostäder och vid förbättring av den befintliga 

boendemiljön för att till exempel motverka att invånare med olika egenskaper bosätter sig 

på geografiskt åtskilda håll från varandra i samhället, det vill säga boendesegregation 

(Boverket, 2004).  

Foto: Jennelie Granberg 
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Det råder delade meningar om huruvida vi ska försöka bekämpa segregationen eller inte. 

Boendesegregationen kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Det handlar framför 

allt om trygghet och gemenskap men även intolerans och konflikter i samhället.  Idag görs 

det, på många håll i världen, försök till att minska segregationen genom att skapa städer 

med en större blandning i form av en social mix med människor från olika grupper, så kallad 

blandstad. Det görs även försök till att minska segregationen genom att planera för att 

staden ska fungera som en helhet. För att staden ska kunna göra det så behöver stadens 

olika delar bindas samman genom kombination av sociala och fysiska åtgärder (Bellander, 

2005). Med framförhållning och strategier kan städer bli mer effektiva när det gäller 

förtätning och blandat boende, som anses leda till olika sociala fördelar i en stad (Forsberg, 

2005).  

Umeå kommun har antagit tillväxtmålet att uppnå 200 000 invånare till år 2050. För att nå 

detta mål och locka nya invånare till staden och kommunen måste det vara attraktiv och 

hållbar. Denna tillväxt ska i första hand ske genom kompletteringsbyggande inom centrum, 

s.k. förtätning. Umeå har framtagit en strategi om att denna förtätning och tillväxt ska ske 

inom en 5 kilometers radie från stadskärnan och universitetsområdet. Detta gör att 

tillgängligheten i staden ökar och att invånarnas kan välja att gå eller ta cykeln istället för att 

till exempel köra bil (Umeå mer stad - strategier för tillväxt). Röbäck är en stadsdel som 

ligger precis på gränsen inom denna 5 kilometersradie. Trots att det är den äldsta delen av 

Umeå råder det olika uppfattningar kring om Röbäck är en integrerad stadsdel eller en tätort 

utanför Umeå. Därför anser jag det intressant att studera hur förändringarna som sker i 

Umeå i takt med tillväxtmålet kommer att påverka Röbäck.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats ämnar undersöka Umeå kommuns arbete med social hållbarhet genom att 

specifikt studera hur begreppen förtätning och blandat boende uttrycks inom stadens 

stadsplanering. Därefter ska en studie utföras kring utvecklingen av stadsdelen Röbäck. I 

denna studie undersöks hur de förändringar som Umeås stadsplanering genomgår påverkar 

Röbäck samt hur denna stadsdels framtid kan komma att se ut.  

Frågeställningar: 

 Hur kan blandat boende, förtätning och social hållbarhet definieras och 

sammankopplas? 

 Hur arbetar Umeå kommun med ovanstående begrepp? 

 På vilket sätt berörs Röbäck av Umeås framtidsvision?  

1.2 Avgränsningar 

Det finns inte något generellt sätt att mäta eller definiera vad som är en hållbar utveckling. 

Något som däremot är säkert är att en hållbar utveckling utgörs av flera olika komponenter 

(Fegler & Unemo, 2000). Under det senaste decenniet har de sociala aspekterna av hållbar 

utveckling uppmärksammats allt mer inom stadsplaneringen. Dessa aspekter innefattar 

bland annat folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter och arbetsmiljöer (Swedish 

Standard Institute, 2014). I denna uppsats behandlas den sociala dimensionen av hållbarhet i 

relation till en stadsplanering på en kommunal nivå.  

Uppsatsen är skriven utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv där människan och rummet står 

i fokus. Hur rummet och den fysiska miljön påverkar människans liv och förutsättningar är 

centrala frågor inom samhällsplaneringen och är grunden till frågeställningarna i denna 

uppsats.   

Att skapa en tät blandstad inom fem kilometer från centrum och universitetsområdet är 

exempel ur Umeås utvecklingsstrategier till år 2050 och bidrar till att denna studie rumsligt 

avgränsas till staden.  
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2. METOD 

Denna uppsats utgör en studie över begreppen social hållbarhet, blandat boende och 

förtätning som är viktiga och nutida begrepp inom samhällsplaneringen. Begreppet social 

hållbarhet är relativt nytt och kommer ur begreppet Hållbar utveckling. Därför är det av 

intresse att studera omfattningen av hållbar utveckling för att sedan studera uppkomsten, 

innehållet och utvecklingen av den sociala hållbarheten. Begreppen blandat boende och 

förtätning är två begrepp som kan anses vara mycket moderna samt ha stor betydelse i 

dagens samhällsutveckling (Boverket, 2010).  

I denna uppsats beskrivs hur dessa ovanstående begrepp är sammankopplade med den 

sociala aspekten av hållbar utveckling. För att konkretisera detta och få en tydligare bild på 

hur det används och arbetas med i praktiken har en studie först kring Umeå kommuns 

arbete med en social hållbar utveckling och hur detta uttrycker sig i begreppen förtätning 

och blandat boende. En studie har gjorts på stadsdelen Röbäck i Umeå för att tydliggöra hur 

dessa begrepp bryter in i stadens expansion. Slutligen har en diskussion förts kring hur dessa 

tre begrepp är kopplade till varandra och hur Umeå kommuns arbete avspeglar sig i social 

hållbarhet. Genom den framtagna informationen i uppsatsen har sedan ett framtidsscenario 

för stadsdelen Röbäck lagts fram med fokus på social hållbarhet.  

Nedan redovisas de olika metodologiska angreppssätten som används i denna uppsats. 

2.1 Litteratur, dokument och källkritik 

För att uppnå uppsatsens syfte har litteratur och dokument använts för att utföra en studie 

över begreppen social hållbarhet, blandat boende och förtätning. För att förstå innebörden 

av dessa begrepp samt dess relevans till dagens samhällsplanering har både officiella och 

inofficiella dokument använts. Officiella material bedöms vara statliga och kommunala 

dokument medan artiklar och andra material från hemsidor betraktas som inofficiella 

dokument.  

Utifrån syftet att ta reda på hur Umeå kommun arbetar med begreppen förtätning, blandat 

boende och social hållbarhet har kommunala dokument, så som översiktsplan för de 

centrala stadsdelarna i Umeå, översiktsplan för framtida tillväxtområden och dokument om 

policy, strategier och mål i Umeås miljö- och tillväxtarbete, studerats. Dessa dokument anses 

kunna ha politiska budskap då de är baserade på politiska styrdokument. Valet av att 

använda dessa motiveras genom att det är det bästa materialet att tillgå för att se hur 

kommunen arbetar med de olika frågorna. Detta har tolkats som planeringsideal utan att ta 

politisk ställning till någonting.  Genomgående för uppsatsen har tanken varit att inte ta 

något ställningstagande förutom de egna reflektionerna som presenteras i avsnittet för 

slutsatser och diskussion.  

Men i enlighet med människans natur kan det vara svårt att inte ta ställning till och vara 

neutral till allt information man tillhandahåller. Ett exempel på detta är känslorna och 
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förståndets roll som diskuteras av Solomon i artikeln The logic of emotion. Han hävdar att 

våra känslor är tolkande bedömningar (Solomon, 1977). I enlighet med detta anser jag att 

känslor vägleder människor att göra bedömningar efter intresse. På grund av min personliga 

tillknytning till Umeå och Röbäck samt min kulturgeografiska utbildning, så har jag en viss 

inställning till det som studerats i uppsatsen. Jag är medveten om mina känslors roll i mitt 

skrivande och ämnar göra en vetenskaplig undersökning utan att på något sätt vinkla varken 

innehåll eller resultat.  

Skrifter från det statliga verket Boverket, Folkhälsomyndigheten, Trafikverket och Plan- och 

bygglagen har använts för att skapa en ökad förståelse för den sociala hållbara 

stadsutvecklingen och hur detta tillämpas i dagens samhällsplanering. Dessa material anses 

som officiella och har en neutral ställning till syftet i denna uppsats då de bygger på redan 

befintligt material och bedömningar av det aktuella kunskapsläget samt att de flesta 

skrifterna är forskningsbaserade. 

Utöver dessa dokument används teoretisk litteratur från Le Corbusier och Jane Jacobs för att 

få en återblick i planeringshistorien som ligger till grund för dagens stadsplanering. Dessa 

teoretiker har gjort stor påverkan inom stadsutvecklingen och citeras ständigt i 

stadsbyggnadssammanhang. De skrev om både förtätning och blandat boende vilket gör 

dem intressanta för denna uppsats.  

För att samla information om begreppen förtätning, blandat boende och social hållbarhet 

har avhandlingar och rapporter relaterade till dessa begrepp studerats. De flesta av dessa 

skrifter är forskningsbaserade och anses som neutrala i sin ställning medan några rapporter 

med politiskt inslag har använts varsamt. De avhandlingar och rapporter som använts i 

uppsatsen har ursprung från olika kommuner vilket innebär att de alla har olika kommunala 

politiska styrdokument att rätta sig efter. Dessa dokument har kritiskt granskats och endast 

det mest väsentliga, det som kunnat tolkas som planeringsideal, har använts. I dagens socialt 

sammanhållna samhälle överlappar människor från sociala grupper varandra dagligen vilket 

jag anser gör det extra viktigt med en samhällsplanering utifrån olika perspektiv (Holmqvist, 

2009). Därför har dokument från olika miljöer och tider använts i denna uppsats. 

För att uppnå syftet har det även studerats vad politiker och föreningar anser om Umeås 

arbete med en socialt hållbar stadsutveckling och den förtätning som idag pågår i staden. 

Detta genom att ta del av debattartiklar och olika förenings- och företagshemsidor. 

Litteratur och offentliga handlingar från Röbäcks hembygdsförening och bostadsföretaget 

Bostaden har använts för att samla information om Röbäck över tid. Dessa källor betraktas 

som inofficiellt material och har kritiskt granskats. Befolkningsdiagram över 

befolkningsutvecklingen har tillhandahållits från Umeå kommun i syfte att samla information 

om Röbäcks befolkning över tid. Detta genom mejl- och personlig kommunikation med 

utredare från Umeå kommun. Dessa diagram presenteras genom text i kapitel 4.  
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Intervjuerna som genomförts under denna rapport gjordes med personer anknutna till 

Röbäck. Jag är medveten om att dessa intervjuer möjligen är extra känsloladdade då 

förändring i ”hemmiljö” har stor påverkan på människor. Genom att även utföra intervjuer 

på människor bosatta utanför stadsdelen hade ett mer neutralt resultat uppnåtts. Meningen 

med intervjuerna var dock att belysa dessa invånares åsikter om kommunens påverkan på 

stadsdelen eftersom jag ansåg att det var dessa människor som påverkades mest av 

förändringarna.  

För intervjuerna gjordes valet att dessa skulle förbli anonyma. Detta med grund i förenkling 

gällande lagar för intervjuer och för att det ansågs som inte nödvändigt med identifierade 

intervjuer till denna undersökning.  

2.2 Val av område att studera 

Valet att föra en studie av Umeå kommuns arbete med en social hållbar utveckling beror till 

störst del på den lokala anknytningen till staden. Men även på grund av de stora 

förändringarna som sker och de tillväxtmålen som staden har beslutat om. Den kraftiga 

tillväxten kräver stora planeringsåtgärder då det bland annat ska tillgodose invånarnas 

behov och gynna den hållbara utvecklingen (Fegler & Unemo, 2000).  

Förtätning och blandat boende är mycket aktuella frågor inom stadsplaneringen i Umeå, 

vilket gör det intressant att studera hur kommunen även förhåller sig till den sociala hållbara 

utvecklingen. Detta är något som studeras och diskuteras relativt lite i dagens samhälle, i 

jämförelse med övriga hållbarhetsbegrepp. De sociala behoven hos invånarna i en stad utgör 

en viktig del i stadsplaneringen vilket gör det intressant att studera hur detta tar form i 

Umeå kommuns planeringsstrategier och hur det är sammankopplat med begreppen 

förtätning och blandat boende.  

Umeå växer i snabb takt vilket gör att staden måste ligga i framkant när det gäller 

planeringsstrategier som är anpassade till dagens städer och som sägs gynna den hållbart 

utveckling (Umeå mer stad - strategier för tillväxt). Detta gör det intressant att studera 

kommunens arbete för att uppnå det uppsatta tillväxtmålet samtidigt som det ska planeras 

mot en hållbar utveckling.  

Röbäck har tidigare varit den största centrala punkten i Västerbotten, innan staden Umeå 

sedan byggdes och flyttades längre ner längst med älven, vilket gör Röbäck till ett intressant 

studieområde. Röbäck är idag beläget precis i kanten av den fem kilometers radie som Umeå 

vill samla sin tillväxt inom vilket gör det intressant att studera hur kommunen planerar för 

Röbäcks framtid. Eftersom att Röbäck är beläget med en tydlig avgränsning från övriga 

stadsdelar, på grund av Röbäcksslätten, är det av intressant att studera hur Röbäck kommer 

att utvecklas i takt med Umeås tillväxt. 

2.3 Intervjuer 

För att få en tydligare och bättre insikt i hur Röbäck idag uppfattas samt hur stadsdelen är 

uppbyggd har kvalitativa intervjuer med personer bosatta i Röbäck genomförts. Som 
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förberedelse inför intervjuerna skapades en intervjuguide med de frågor som jag ämnade 

ställa till respondenterna. En respondent är en person som ger information om sina egna 

åsikter, känslor och uppfattningar (NE, 2016).  

Intervjuer utfördes på plats i Röbäck med frivilliga människor som rörde sig kring mataffären 

ICA Nära och som vid tillfället var bosatta i området. Ett försök gjordes i att variera åldrarna 

på de intervjuade personerna för att få ett urval som representerar invånares varierade 

åsikter samt de olika uppfattningarna som finns i vår vardag. Resultatet blev en respondent 

under tjugo år, två respondenter mellan tjugo och fyrtio år samt fyra respondenter med en 

ålder högre än fyrtio år. Intervjuerna genomfördes enskild med sju stycken människor där 

frågorna var utformade efter ett semistrukturellt sätt. En semistrukturell intervju är en 

intervju där samma frågor ställs till alla respondenter. Den kvantitativa intervjumetoden gav 

mig möjlighet att ställa breda frågor som var utformade med öppna svarsmöjligheter för att 

respondenterna lättare skulle kunna uttrycka sina egna åsikter.  

Informationen som samlats in under dessa intervjuer ska hjälpa att tyda hur invånare i 

Röbäck anser att Umeå kommuns arbete med den sociala hållbara utvecklingen påverkar 

Röbäck. Det utgör komplement till det fakta som samlats in om Röbäck och ligger som grund 

till diskussionen om hur Umeå kommun borde arbeta för den framtida tillväxten i 

Röbäckområdet. Intervjuguiden är bifogad i bilaga 1. 

2.4 Genomförande av analys 

Att analysera den information som tillhandahållits under arbetet är den process som skapar 

en mening för uppsatsen och betyder att man försöker komma åt det som är underliggande, 

det vill säga mönster, skillnader och likheter som kommer fram när den erhållna 

informationen granskas. Med utgångspunkt från studiens syfte är målet för analysen att 

komma fram till trovärdiga slutsatser som har sin grund i den insamlade informationen 

(Somekh & Lewis, 2005). Utifrån det material som samlats in kring begreppen förtätning, 

blandat boende och social hållbarhet har Umeå kommuns arbete mot en social hållbar 

utveckling av staden och stadsdelen Röbäck analyserats. Det arbete som Umeå kommun 

utför samt de strategier och mål som staden står inför har diskuterats med utgångspunkt i 

de teoretiska avsnitten i uppsatsen. En blandning av egna slutsatser utifrån inhämtat 

material och sammankopplingar mellan bevisad vetenskap och kommunala åtgärder utgör 

tillsammans slutsatsen och diskussionen för denna uppsats. Mönster, skillnader och likheter 

mellan det som är centralt för förtätning, blandat boende och social hållbarhet inom 

samhällsplaneringen (det vill säga det material som utgör avsnitt 3 i uppsatsen) och det 

arbete som sker inom Umeå samt Röbäck för att nå upp till policy, mål och strategier (det vill 

säga det material som utgör avsnitt 4 och 5 i uppsatsen) har sökts för att dra slutsatser 

kopplade till syftet. Detta presenteras i avsnitt 6.  

Förtätning och blandat boende är begrepp som varit aktuella inom samhällsplaneringen 

under lång tid och är återkommande begrepp i Umeå kommuns plandokument. Förtätning 

används inom kommunen som en av strategierna för att uppnå den långsiktiga och 
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önskvärda tillväxten. Detta framkommer speciellt genom planläggning av 

Femkilometersstaden – den täta staden och stadsläkning genom strategin för Mer Stad!. 

Blandat boende återfinns också genom strategin för Mer Stad! och genom att planlägga för 

blandad bebyggelse i nya stadsdelar. Arbetet och förhållandet till den sociala hållbarheten är 

dock inte lika tydligt definierad för kommunen. Detta begrepp sveps samman med det 

övergripande arbetet för hållbar utveckling. För att förstå Umeå kommuns arbete med den 

sociala hållbarheten har de kommunala dokumenten analyserats noggrant och 

sammankopplats med teorier för social hållbarhet.  

De framtidsscenario som skapats för Röbäck är en analys av Umeå kommuns arbete med en 

hållbar tillväxt samt de teorier och ideal som framkommit i uppsatsen för hur en stadsdel 

planeras på bästa sätt och bidrar till en hållbar utveckling av samhället.  

Sammanfattande slutsatser presenteras i avsnitt 6.  

3. LITTERATURGENOMGÅNG 
Idag kan vi tydligt se konsekvenserna av de tidigare planeringsstrategierna och tankarna 

kring hur vi ska planera för en god stadsmiljö har förändrats. Att planera för ett hållbart 

samhälle har länge varit en attraktiv planeringsfråga. Redan under 1960-talet startade 

intresset för miljöfrågor och internationella samarbeten inleddes med hjälp av FN:s 

miljöprogram.  I takt med de miljöproblem som vuxit fram i världen har planeringen för ett 

hållbart samhälle fått större vikt och utgör idag en väldigt viktig del i världens utveckling.  

Fattigdom och klimatförändringar är exempel på problem som drabbar människor och 

länder i hela världen och skapar stora utmaningar för den hållbara utvecklingen. På olika 

plan, såväl globalt som nationellt och lokalt, står olika komplexa problem i vägen som 

innefattar ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. En helhetssyn där människor 

samarbetar och platser fungerar för att stärka varandra är en förutsättning för att dessa 

problem ska undvikas.   

I detta kapitel görs först en återblick på stadsplaneringens historia för att skapa en förståelse 

för hur de nutida stadsplaneringsidealen har formats och växt fram. Därefter riktas fokus på 

att beskriva de i dagsläget (år 2014) attraktiva samhällsbegreppen Social hållbar utveckling 

(samt dess uppkomst från den hållbara utvecklingen), blandat boende och förtätning. 

Begreppens betydelse som planeringsstrategier, dess ursprung och koppling till varandra 

presenteras och diskuteras.  

3.1 Planeringshistoria  

Under 1800-talet präglades stora delar av världen av industrialisering och snabb 

urbanisering. I Europa medförde detta städer där invånarna var fattiga, levde trångbebott 

med stora sanitära problem, vilket skapade nya utmaningar för stadsplaneringen (Hall, 

1991).  
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Under 1900-talet ökade befolkningen i de urbana områdena vilket medförde nya städer med 

kringliggande förorter.  Le Corbusier är en av 1900-talets mest betydelsefulla arkitekter (NE, 

Le Corbusier). Radiant City var Corbusiers första vision på hur den framtida staden skulle se 

ut. I denna idé ville Corbusier bygga höga byggnader i städernas parklandskap för att få en 

ökad befolkningstäthet samt ett minskat avstånd mellan invånarnas bostad och arbete 

(Jacobs, 2005). Han ville skapa en funktionsuppdelad stad med ett fritt flödande 

stadsparklandskap där byggnaderna endast skulle uppta omkring fem procent av markytan. 

Corbusiers tankegångar har haft stor genomslagskraft och stor påverkan på utformningen i 

städer under stora delar av 1900-talet (Jacobs, 2005). Hans idéer har bland annat legat som 

grund för funktionalismen i Sverige, vilket har inneburit att funktion gått före estetik vid 

byggande av bostäder (Rådberg, 1991). 

Efter andra världskriget (1940-talet) började de svenska planerarna att satsa på en 

grannskapsenhet där det skulle byggas självständigt fungerande förstäder som hade 

funktioner och en befolkning som var mångsidig. Det skapades städer med blandade 

boenden för att bekämpa den boendesegregation som uppstått i och med industrialismens 

samt urbanismens framfart (Rådberg, 1991).  

Jane Jacobs är en viktig person inom stadsplaneringen. Hon ansåg att befolkningen i 

städerna skulle vara stor med en hög mångfald, vilket i sin tur skulle skapa rörelse i staden 

under hela dygnet. Hon menade på att det var av stor vikt för en stad att inte bara staden 

var funktionsblandad, utan att det även fanns en funktionsblandning inom områdena i 

staden. På så sätt skulle en naturlig mångfald uppstå vilket var (och är än idag) 

eftersträvansvärt (Jacobs, 2005).  I Sverige var det, under 1960-talet, en hög bostadsbrist. 

Detta var starten för projektet Miljonprogrammet, vars syfte var att bygga bort den rådande 

bristen på bostäder i landet. Med inspiration av funktionalismen byggdes höga hus, ofta i 

utkanten av städerna. Resultatet blev ett funktionsuppdelat samhälle där invånarna jobbade, 

bodde och handlade på olika platser i samhället (Rådberg, 1991).  

Under 1970-talet i Sverige började stora delar av befolkningen att lämna storstäderna för att 

bosätta sig i mindre samhällen. Merparten av dessa flyttar kom av att människor ville bo i 

småhus med närhet till naturen. Denna ruralisering kom att kallas för den Gröna Vågen 

(Tonell, 1991). Att människor valde att flytta från städerna gjorde att bilberoendet ökade och 

att byggandet av Miljonprogrammet var tvunget att avbrytas, vilket fick stora konsekvenser 

då tusentals nyproducerade lägenheter plötsligt stod tomma. 

1980 började planerare i Sverige att bygga för att komma bort från massproduktionen som 

skett i samband med Miljonprogrammet och riktade istället fokus på att planera för nya 

sociala byggnader genom förtätning (Tonell, 1991). Här började så smått vår moderna stad 

att ta form och människor började flytta tillbaka till städerna igen. Människor kom till staden 

för att få ta del av de sociala boendena som städerna och förorterna hade att erbjuda i och 

med att välfärden utvecklats och boendestandarden höjts.  
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Redan under 1980-talet startade miljötänkandet i världen. Under 2000-talet har dessa 

tankar fortsatt ta stor plats i planeringen och Sveriges kommuner arbetar hårt för en hållbar 

utveckling. Stora satsningar har även gjorts på att skapa trygga städer och för att minska den 

bostadsbrist som råder i och med städernas ständiga tillväxt. Förtätning och blandat boende 

är begrepp som använts sedan långt tillbaka i stadsplaneringen och utgör än idag (2014) 

attraktiva planeringsstrategier för att gynna den hållbara utvecklingen (Boverket, 2010).  

3.2 Blandat boende 

Under en lång tid har politiker haft ambitionen att satsa på ett blandat boende, trots detta är 

bostadssegregationen fortfarande ett problem och skillnaderna mellan fattiga och rika 

bostadsområden ökar (Pyykölä, 2010). För att bryta trenden av segregation har begreppet 

Blandstad använts, vilket innebär att en större blandning i form av en social mix med 

människor från olika grupper eftersträvas. Detta blir således en fråga om upplåtelseformer 

där en social blandning i bostadsområden kan skapas genom att variera byggnader med en 

blandning av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Detta är ett sätt att till exempel locka 

medelklassen till utsatta förorter genom att upplåta bostadsrätter/villor på platsen vilket 

även skapar en möjlighet för de som vill göra en boendekarriär i området, att bo kvar. Även i 

nybyggda, attraktiva områden utgör upplåtelseformen en stor roll. Omvänt är det i dessa 

situationer istället frågan om hur många hyresrätter som blir byggda i konkurrensen med de 

mer lönsamma bostadsrätterna (Fastighetskontoret & Sociala resursförvaltningen, 2012) 

Att bygga så att olika grupper av människor blandas och att även de resurssvaga har 

möjlighet att bo i nya attraktiva områden är en viktig fråga såväl i Sverige som i hela Europa. 

Idag har kostnaderna för nyproducerade bostäder i Sverige stigit till en nivå som gör att 

låginkomsttagare inte har möjlighet att flytta in i nybyggda attraktiva områden. Detta 

betyder att en blandning genom upplåtelseformer i nybyggda attraktiva områden inte 

fungerar som en tillräcklig strategi för att få den sociala mix som eftersträvas i samhället.  

Redan på 1960-talet skrev Jane Jacobs att man bör uppmuntra blandning i stadsplaneringen 

samt bostadsbyggandet och lägga stort arbete vid att studera vilka förutsättningar som 

stimulerar en blandning av arbete, handel och boende i staden (Jacobs, 2005). Som nämnts 

tidigare ansåg Jacobs att det är viktigt att det finns en funktionsblandning i områden samt en 

naturlig mångfald. Den mångfald som uppstår när människor och funktioner blandas anser 

Jacobs är grunden till att staden ska kunna uppnå ett gott liv (Jacobs, 2005). Enligt Jacobs 

borde kvarteren i en stad bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick. Utan 

de gamla husen är det omöjligt för de livfulla gatorna och stadsdelarna att växa fram. Med 

gamla hus menar hon ordinära gamla hus som är billiga att bosätta sig i. En stad som enbart 

består av nyproducerade hus gör att begränsningar skapas för såväl företag som för privata 

personer. Endast de som har råd med de höga kostnaderna i nyproducerade lokaler har 

möjlighet att etablera sig i dessa områden, vilket i sin tur skapar segregation (Jacobs, 2005).  

Mångfald har länge varit en trend inom samhällsplaneringen och har skapats som en 

reaktion mot det urbana landskapet som formats av stadsförnyelse, stora bostads- och 



14 
 

motorvägar samt segregation. Enligt Jacobs kan mångfaldens syfte förstöras av dess egen 

framgång. Genom att det finns konkurrens mellan butiker och fastigheter kan priser stiga, 

vilket i sin tur leder till att boenden kan bli tvingade att flytta och att endast de företag som 

har god ekonomi har råd att stanna kvar på platsen. Enligt Jacobs blir resultatet av detta 

mindre mångfald. En balans mellan efterfrågan och tillgång av de sekundära funktionerna 

som livnär sig på de människor som de primära funktionernas lockar till sig är viktigt för att 

mångfalden i staden ska kunna förbli (Jacobs, 2005).  

Med social mångfald skapas möten mellan människor, men som följd medförs också 

konflikter. Till exempel kan olika demokratiska värden och mänskliga rättigheter krocka med 

varandra vilket kan skapa tvister mellan människor. Susan Fainstein, professor i urban 

planering, anser samtidigt att argument för mångfald ibland överdrivs, som i sin tur tenderar 

att glömma den fortsatta betydelsen av ekonomisk struktur. Fainstein tvivlar på om 

mångfald i form av varierad bebyggelse och blandade primära funktioner är tillräckligt för att 

skapa social mångfald. Hon anser att ett område som inte är tillgängligt för och utnyttjas av 

alla, inte kan klassas som ett område med mångfald (Campbell, Fainstein, 2003).  

Enligt Fainstein är Amsterdam ett exempel på en stad som, på grund av den holländska 

statens subventioner, har en existerande mångfald i stadens olika områden. Detta har gjort 

att människor kan bosätta sig, oavsett social status, i stadens olika områden (Fainstein, 

2005). Hon lyfter fram statens och politikens roll då hon anser att det inte går att enbart 

med hjälp av olika byggnadstyper och kostnadsnivåer lösa stadens problem.  En politik som 

sätter jämlikhet och människovärdet i centrum är viktigt för att den sociala mångfalden ska 

kunna uppnås (Fainstein, 2005). 

 

Polarisering mellan fattiga och rika områden i staden ökar. Roger Andersson, professor vid 

institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet påstår att: 

"Ju större skillnaderna blir desto starkare blir sorteringen av invånarna.  

När det har gått tillräckligt långt är det svårt att göra något åt. Processerna  

är självdrivna, segregation föder segregation. Inte minst för att människor får  

en tydlig bild av vad olika områden representerar och ändrar sitt beteende efter  

den uppfattningen." (Boverket, 2009) 

Det anses framförallt vara de socioekonomiska skillnaderna som ligger bakom segregationen 

i städer. Alltför ensidiga boendeformer har också betydelse och stor inverkan på segregation.  

Genom att sträva efter en blandning av funktioner, så som service, handel, kollektivtrafik och 

bostäder finns inom gångavstånd, samt en blandning av olika hustyper, såväl i storlek som i 

upplåtelseform, skapas en större valmöjlighet på bostadsmarknaden vilket innebär en större 

blandning av människor och mindre segregation. Enligt Emma Holmqvist, även hon forskare 

vid IBF, har det blivit allt svårare att förverkliga målet med blandat boende. Detta på grund 

av att förutsättningarna har förändrats och de statliga subventionerna och lån för att styra 

byggande har tagits bort i Sverige. Istället har ansvaret lagts över på kommunerna som i sin 
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tur har svårt att styra bostadsproduktionen utan statliga pengar. Det kräver att det finns 

byggherrar som vill bygga just det som önskas på just den platsen. Därför anser Holmqvist 

att allmännyttan spelar en stor roll när visionen för en blandad stad ska genomföras 

(Holmqvist, 2009). Allmännyttan har möjlighet att använda kommunens mark till att 

komplettera med de hustyper och upplåtelseformer som saknas (Boverket, 2009). 

3.3 Förtätning 

Förtätning, det vill säga nybyggnation som sker i städer inom redan befintlig bebyggelse, har 

varit en dominerande planeringsstrategi i det svenska stadsbyggandet sedan 1960- och 70-

talets stora utbyggnadsvåg, med en avvikelse i och med Gröna Vågen under 1970-talet som 

tidigare nämnts i uppsatsen (Norrsell, 1995). Förtätning innebär bland annat att en 

bebyggelse får en högre täthet, en högre exploateringsgrad och mindre friyta (Norrsell, 

1995). Begreppet anses vara ett sätt att minska på de mänskliga avtrycken på jorden, detta 

genom att man med förtätning undviker att bygga på oexploaterad mark och istället 

utnyttjar den mark som redan är exploaterad (Markström, 2010).  Förtätning anses vara en 

kostnadseffektiv lösning då man tar vara på den redan befintliga infrastrukturen, vilket i sin 

tur bidrar till färre transporter och besparar grönområden från expropriering (Mistra Urban 

Futures).  

Att förtäta en stad kan genomföras på flera olika sätt men syftar generellt till att 

markanvändningen effektiviseras. Enligt Bolvede och Fajerson skriver Roger Tranick (1986) 

att parkeringsplatser, övergivna industriområden, impedimentytor kring byggnader och 

tomma ytor mellan trafikstråk som inte för något positivt till dess omgivningar och dess 

nyttjare är exempel på attraktiva platser för förtätning. Genom byggnation skulle platser likt 

dessa kunna utnyttjas på ett effektivare sätt och erbjuda möjlighet för stadsförnyelse och 

kompletteringsbyggnation. Kompletteringsbyggnation, eller infill, innebär att nya byggnader 

uppförs på mark som tidigare varit obebyggd i enlighet med den befintliga stadsstrukturen. 

Dessa projekt utgör en av de viktigaste formerna av förtätning och är vanligt förekommande 

av byggnation på exempelvis parkeringsplatser (Bolvede, Fajerson, 2012)  

Som ett komplement till förtätning mellan befintliga byggnader har den vertikala 

förtätningen vuxit fram i städer. Den vertikala förtätningen sker genom att de befintliga 

byggnaderna kompletteras med nya våningsantal. Detta kan således medföra att nya 

funktioner kan inrymmas i den befintliga byggnaden (Carlgren, 1992). I takt med att städer 

växer idag, bli bristen på exploaterbar mark i de centrala delarna allt mer påtaglig. Det har i 

sin tur gjort att utbyggnad av redan befintliga byggnader i många fall sker på höjden. Den 

vertikala förtätningen har skapat byggnader där bostäder, kontor, arbetsområden samt 

kommersiell- och offentlig service är samlokaliserade. Genom samlokalisering erhålls ett 

ökat serviceutbud med högre dygnsanvändning. Detta leder till en varierad användning av 

stadens befintliga struktur som bidrar till ökad trygghet hos invånarna (Carlgren, 1992).   

I dagens planeringssammanhang är förtätning en aktuellt och attraktivt planeringsstrategi i 

strävan mot en hållbar utveckling. Idag väljer människor att flytta till städer som kan erbjuda 
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ett tryggt och attraktiv boende, för att skapa kontakter med andra människor och fler 

möjligheter till utveckling och upplevelser. Att kombinera en hållbar stadsutveckling med 

tätare städer skapar inte bara möjligheter, det för även med sig en del komplicerade 

utmaningar. Dessa utmaningar rör bland annat bevarande av grönområden, trafikplanering 

med avseende att bland annat hindra trafikstockningar och minska utsläpp samt buller, den 

sociala balansen, dagvattenhanteringen och medborgardialoger eftersom olika åsikter om 

hur samhället ska vara uppbyggt skapas då en blandning av människor trängs i staden 

(Jacobs, 2005). 

Förtätning kan i många fall vara mer komplicerad än nyexploatering. Detta dels för att de 

nya byggnaderna ska in i en redan befintlig struktur där flera olika aktörer (inte minst 

närboende) påverkas.  Det är såväl byggherrar och hyresgäster som kommunala 

myndigheter, enskilda fastighetsägare, boendeorganisationer, småföretagare och en hel del 

andra som påverkas. Många och viktiga intressen står på spel vilket gör förtätning till en 

komplicerad planeringsfråga. Ett genomförande av förtätningsprojekt kräver tillskott av 

kapital och mark samt personliga resurser i form av konsulter som kan gå in och lösa alla 

tekniska, juridiska och ekonomiska problem som genereras av en sådan förändring (Norrsell, 

1995). 

Enligt Jacobs är tätare städer tryggare städer då säkerhetsproblem är svårare att lösa om 

staden är glesbebyggd och i avsaknad på människor. Som tidigare nämnt anser Jacobs att ett 

område med fler människor närvarande bli säkrare, mer varierande, mer tillgängligt och mer 

boendevänligt, vilket leder till ökad möjlighet för socialt samspel, stöd och engagemang för 

samhället. Genom att blanda människor och funktioner bildas en mångfald som enligt Jacobs 

anses leda till att ett bra liv i staden uppstår (Jacobs, 2005).  

I de stora tätbebyggda städerna är det mer troligt att boenden är mer blandade och därmed 

behöver människor med t.ex. lägre inkomst inte lida lika mycket av den rumsliga 

segregationens nackdelar. En tät bebyggelse gör att möjligheter skapas för en effektiv 

infrastruktur och där människor kan promenera till olika ändamål. En tät stad bygger även på 

att man kan resa därifrån. Vad människor gör på sin fritid, t.ex. att en barnfamilj reser till sin 

stuga i sökande efter tillgång till grönytor och badplatser, är av stor betydelse för en hållbar 

planering. Jane Jacobs förespråkar en tät och mångfunktionell stad för en hållbar 

stadsutveckling. Hon hävdar att det är viktigt att inte separera funktioner, utan istället få 

staden att bli aktiv och befolkad under dygnets alla timmar (Jacobs, 2005).  

3.4 Hållbar utveckling 

Definitionen av hållbar utveckling är diffus vilket gör den problematisk.  Forskarna anser att 

det finns luckor i teorierna med brist på kunskap vad gäller helhetssyn och svårigheter att 

bemöta problemen på rätt sätt. Det är brist på kunskap baserat på forskning som beskriver 

hur den fysiska miljön påverkar det sociala livet (Boverket, 2010).  
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Det råder idag ingen entydig definition om vad hållbar utveckling innebär och begreppet 

diskuteras frekvent. Det komplexa begrepp, som ofta har förknippats med miljöfrågor, 

presenterades år 1987 av Bruntlandskommissionen som ett begrepp med en betydligt 

bredare definition. Hållbar utveckling var enligt kommissionen "en utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 

behov". Såväl ekonomiska som sociala, ekologiska och kulturella aspekter betonas finnas 

med i begreppet samt behovet av en jämn fördelning av resurser över generationer (Fegler 

& Unemo, 2000).  

I juni 1992 samlades världens ledare i Rio de Janeiro för att delta på FN:s konferens om miljö 

och utveckling (UNGED). Under denna konferens antogs handlingsprogrammet Agenda 21 

som är ett långsiktigt program med mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling 

genom att utrota fattigdom och undanröja de hot som finns mot vår miljö. I detta 

handlingsprogram låg en stor betoning på de regionala, nationella och lokala arbetets 

betydelse för en hållbar utveckling utifrån fyra dimensioner - ekonomiskt, socialt, kulturellt 

och ekologiskt. I handlingsprogrammet betonas sambandet mellan fattigdom och 

miljöförstöring och förslag på önskvärda förändringar lades fram. Till följd av Agenda 21 

framtog FN en "översättning" där riktlinjer för en hållbar utveckling med fokus på boende, 

bebyggelse och stadsplanering utvecklades (SOU 2004:104).   

Tio år efter att Agenda 21 framtogs höll FN ett toppmöte om hållbar utveckling där det 

fastslogs att all utveckling måste vara hållbar och att såväl de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekterna måste sammankopplas (Sverige, Kommittén för utbildning för 

hållbar utveckling, 2004:38). I Plan- och bygglagen formuleras hållbar utveckling på följande 

sätt: 

"3§Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden främja:  
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
    av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,  
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
    användbar för alla samhällsgrupper,  
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 
    råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,  
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet." (SFS 
2010:900, 2 kap 3§) 

Även om vi idag är medvetna om de hot som finns mot vår värld, organiserar människor 

samhället på sätt som gör att problem uppstår. De utmaningar som världen står inför kräver 

att människan har kunskap om och kan hantera dessa utmaningar för att möjliggöra för en 

hållbar utveckling (Sverige, Kommittén för utbildning för hållbar utveckling, 2004).  
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Det ekologiska fotavtrycket är ett sätt att beräkna hur stor produktiv land- och havsyta som 

krävs för att ta fram allt vi konsumerar och för att absorbera och oskadliggöra motsvarande 

avfall (Ekologiska fotavtryck). Storleken på de ekologiska avtryckens avgörs av hur de fysiska 

resurserna, befolkningen och samhällsstrukturen är organiserade samt vilken teknik som 

används för utnyttjande av resurserna. Detta leder i sin tur till att hållbar utveckling blir en 

fråga om fördelning och struktur på befolkningen samt dess mönster för bosättning och 

tekniska kunskap på en såväl global som lokal nivå (Forsberg, 2005:154). 

 

År 2010 framtog EU en gemensam strategi för hållbar tillväxt och globala strömningar. 

Denna strategi kallas Europa 2020 och har framtagits för att stärka Europa vid globalisering, 

klimatförändringar och demografiska utmaningar. Den visar även vägen för hur vi ska arbeta 

med den hållbara tillväxten på såväl lokal och regional nivå.  I Europa 2020 har fem 

övergripande mål till år 2020 framtagits för att förstärka och vägleda arbetet mot en hållbar 

utveckling (Region Västerbotten, 2013). De fem målen är: 

 

 Sysselsättning 

 Forskning och utveckling 

 Klimat och energi 

 Utbildning 

 Social delaktighet och fattigdomsminskning 

 

Dessa fem mål kan ses som en definition med integrerade teman, exempelvis jämställdhet, 

mångfald och miljö. Miljö- och klimatfrågor anses viktiga då en långsiktig hållbar utveckling 

kräver att utsläpp av växthusgaser samt förlust av biologisk mångfald reduceras (Region 

Västerbotten, 2013). Mångfald och jämställdhet är två teman som kan ses ingå i den sociala 

hållbara utvecklingen.  

3.4.1 Social hållbarhet 

På grund av att den hållbara utvecklingen är svårtolkad saknar även den sociala hållbarheten 

en tydlig definition på vad begreppet egentligen innebär. Detta har i sin tur gjort att den 

sociala hållbarheten hamnat i "bakkanten" av den ekonomiska och ekologiska hållbarheten 

där mer forskning har förts genom tiderna.  

 

Staden är en produkt av hur sociala relationer återskapas i rummet. Men så fort staden är 

uppbyggd finns risk att den fysiska strukturen begränsar invånarna och blir ett hinder för 

framtida förändrade sociala mönster (Global utmaning, 2011). En socialt hållbar stad 

definieras som en stad där "den nuvarande befolkningens sociala behov inte äventyrar 

framtida generationers möjlighet att få sina sociala behov tillgodosedda". Som tillägg till 

denna definition handlar social hållbarhet även om social rättvisa. Det vill säga att samhällets 

resurser fördelas likvärdigt så att alla människor möter ungefär lika villkor. Alla ska erbjudas 

en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Det handlar 
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även om att försöka motverka exkludering av vissa grupper på lokal nivå samt motverka 

rasism, utslagning och urban fattigdom (Global utmaning, 2011).  

 

Som nämns i kapitel 3.4. har EU framtagit strategier för hållbar utveckling, så kallad Europa 

2020. I de mål som framtagits i Europa 2020 är jämställdhet och mångfald integrerade 

teman. Att ge alla människor lika möjligheter till att bidra till utvecklingen i samhället samt 

att ta tillvara på de erfarenheter och kompetenser som människor tillhandahåller utgör en 

grund för den socialt hållbara utvecklingen (Region Västerbotten, 2013).  

 

Kommittén för utbildning för hållbar utveckling skriver i ett betänkande i Statens Offentliga 

Utredningar:  

 

"Det hållbara samhället är ett samhälle som genomsyras av 

demokratiska värderingar. Medborgarna känner delaktighet och 

möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och de har vilja och 

förmåga att ta ansvar för den.  Medborgarna har lika möjligheter 

oavsett kön, socioekonomisk och etnisk eller kulturell tillhörighet" 

(SOU 2004:104) 

 

Stadens fysiska utformning har stor påverkan på människans vardagsliv och idag (2014) kan 

vi läsa i massmedia om den redan starka tendensen till sociala skiktningar i Sveriges 

stadsområden (Global utmaning, 2011). Diane Perrons skriver att en etisk, hållbar och 

jämställd planeringsideologi krävs för att motverka att en utveckling sker av det nygamla 

samhället med herrskap och tjänstefolk, detta genom att utarbeta former för att integrera 

vardagslivsfrågor i lösningen. En socialt hållbar stad är en stad som de boende är stolta över 

och känner tillhörighet till. Utan social interaktion slits samhället isär och blir ett samhälle 

utan gemenskap och trygghet (Global utmaning, 2011). Brist på bl.a. integration och 

mångfald i en stad leder till att segregation uppstår. Segregation är ett samhällsproblem som 

påverkar hela staden. För att staden ska fungera som en helhet behöver stadens olika delar 

bindas samman genom kombination av sociala och fysiska åtgärder. Såväl miljöer, stadsdelar 

och städer måste fungera tillfredsställande och stadslivet måste fungera bra för människorna 

som lever där (Bellander, 2005).  

 

Ämnet social hållbarhet är ingenting nytt för vår värld. Däremot förändras människan och 

dess omgivning vilket har gjort att ämnet blivit bemött på olika sätt genom tiden. 

Folkhälsoinstitutet i Sverige, vars främsta uppgift är att främja folkets hälsa och den sociala 

hållbarheten, har tillsammans med Boverket jobbat för att aktualisera begreppet Social 

hållbarhet. Folkhälsoinstitutet har utarbetat elva folkhälsomål där de tillsammans med bl.a. 

kommuner och landsting vill skapa förutsättningar för en god hälsa i samhället. Detta arbete 

fokuseras på faktorer som har stor påverkan på folkhälsan, nämligen livsvillkor, produkter, 

miljöer och levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, 2013). I och med att människan förändras 
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i takt med dess omgivning är det viktigt att ha goda kunskaper för exempelvis kommuner 

och byggherrar för att kunna tillgodose viktiga faktorer i samhället.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.5 Blandat boende och förtätning ur ett socialt hållbart perspektiv 

Idag arbetas det aktivt för att människor ska trivas, finna ett välmående och kunna utvecklas 

såväl i vardagen som på sina arbetsplatser. Mångfald och integration kan ses som 

förutsättningar för människors utveckling och välbefinnande och finns på många olika nivåer 

i vår samhällsstruktur. Såväl på individers arbeten som i planeringen av bostäder. Främjas 

mångfalden i samhällsplaneringen så skapar det ett medvetande och gör det möjligt, i vissa 

fall även naturligt, att mångfald ska främjas i även andra kategorier inom 

samhällsstrukturen. Exempelvis då människor är boende i en miljö där bostäder, 

arbetsplatser och verksamheter är blandade är sannolikheten högre att det är en blandning 

av människor som arbetar på arbetsplatserna samt vistas i området (Jacobs, 2005). Blandat 

boende och förtätning är två begrepp som båda involverar mångfald. Genom att blanda 

boendeformerna i en stad samt bygga tätare städer med kortare kvarter, där bostäderna 

även blandas med arbetsplatser och verksamheter, skapas en social mix där olika grupper 

ges möjlighet att leva i samma områden. Denna sociala mix anses av bland annat Boverket 

vara viktig för att samhället ska få en grund att bygga upp ett jämställt och icke segregerat 

samhälle där människan själv får bestämma vart och hur de vill vara bosatta samt arbeta. Att 

samhället är fördelat så att alla har lika möjligheter, att det finns ett bra välfärdssystem och 

att samhället är jämställt bidrar till att en social hållbarhet skapas i staden (Bellander, 2005). 

Nedan presenteras fyra förutsättningar som enligt Jacobs kan leda till att mångfald uppstår i 

en stad: 

Foto: Jennelie Granberg 

Bild 1. Umeåälven och dess broar. 
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1. Blandade primära funktioner, vilket medför att människor vistas på gatorna av olika 

skäl, vid olika tidpunkter och möjliggör användandet av gemensamma faciliteter. 

Detta leder i sin tur till en blandstad som uppfattas tryggare med ökat välbefinnande 

hos invånarna. 

2. Korta kvarter bidrar till oväntade möten med förbipasserande vilket genererar 

mångfald.  

3. Blandad bebyggelse, i ålder och skick. Detta leder till varierande hyror med olika 

grupper av människor och verksamheter i stadens kvarter. På så sätt blir människan i 

staden ”rättvist” fördelade och kan ta del av staden på liknande sätt, vilket bidrar till 

ökad välfärd.  

4. Hög koncentration av människor – såväl boende, arbetande och förbipasserande. 

Det är en förutsättning för ett rik, varierat och spännande stadsliv. För att detta ska 

kunna uppnås krävs att bebyggelsen är tät.  

Genom att uppfylla dessa förutsättningar menar Jacobs att en blandning, och därmed en 

mångfald, uppstår vilket i sin tur skapar förutsättningar för staden att uppnå dess fulla 

potential (Jacobs, 2004).  

Urbaniseringen har medfört stora utmaningar för städerna, som kräver stora resurser och 

genomtänkta planer för att inte bli ohälsosamma platser att bo i. Skapandet av nya bostäder 

och förbättring av den redan befintliga miljön är i behov av en väl genomtänkt planering för 

att motverka bland annat boendesegregation. Med framförhållning och strategier anser 

Gunnel Forsgren att städer kan bli mer effektiva när det gäller förtätning och blandat 

boende, vilket anses leda till olika sociala fördelar i en stad (Forsberg, 2005:90). Flexibilitet 

samt en blandad samling människor och byggnader är exempel på sociala effekter som 

skapas vid utformande av ett blandat boende. Det är såväl människor i olika åldrar och 

sammansättningar som samverkar och delar på de gemensamma utrymmena, offentliga 

rummen och platserna i staden. För att sociala aktiviteter och samspel mellan människor ska 

ske så måste det finnas goda fysiska förutsättningar som är valfria i samhället. Gemensamma 

intressen är något som lockar till en djupare kontakt mellan människor. Men för att denna 

kontakt ska uppstå krävs det att den fysiska miljön erbjuder plats för detta. Det som tidigare 

diskuterats i uppsatsen som fysiska åtgärder, d.v.s. blandat boende och förtätning, har enligt 

dess förespråkare framtagits som planeringsstrategier som är tänkta att leda till sociala 

fördelar i samhället. Genom att låta kommunen äga marken i staden kan de ställa krav på 

den fysiska miljön. Detta gäller bl.a. upplåtelseformer, genomförandet av ett bygge, 

färdigställandet och utförandet av vissa anläggningar exempelvis lekplatser och gångvägar. 

På detta sätt kan kommunen bestämma hur de vill att staden ska gestaltas och välja att 

samarbeta med byggherrar som delar kommunens mål för stadens framtid 

(Socialdepartementet, 2011). 
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4. UMEÅ KOMMUNS ARBETE MED EN SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING 
Det råder idag stor konkurrens mellan städer om resurser för tillväxt. Det gäller för en stad 

att kartlägga vad som gör staden attraktivt och på så sätt erbjuda någonting som lockar 

människor att flytta till och stanna kvar i staden. Konkurrensen mellan städer och det 

ständigt ökande invånarantalet är exempel på orsaker till att Umeå, som tidigare 

presenterats i uppsatsen, satt upp ett mål om tillväxt för att stärka stadens position som en 

attraktiv plats i norra Europa.  

Umeå kommun menar att städer som har över 100 000 invånare är enligt 

befolkningsstatistiken mer lockande än de mindre städerna. När fler människor väljer att 

bosätta sig i en stad så ökar uppkomsten av mångfald, service, infrastruktur och byggnader 

vilket i sin tur leder till att fler människor lockas till staden. Desto fler människor i en stad, 

desto större är köpkraften vilket lockar fler företag att etablera sig i staden. Dessa företag 

kan sedan dra nytta av de täta miljöerna där det finns stor möjlighet att tillgå specialiserade 

underleverantörer, konsulter och medarbetare. Därför anser Umeå kommun att tillväxt är 

någonting som påverkar en stad positivt med dess cirkulära återkopplingar (Umeås framtida 

tillväxtområde, 2011). 

Sveriges regerings övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen i landet är lösta. Till detta har 16 miljökvalitetsmål 

antagits som tydliggör miljödimensionen i begreppet hållbar utveckling. I samråd med 

miljömålsrådet har varje länsstyrelse fått i uppdrag att anpassa, precisera och konkretisera 

15 av de 16 miljökvalitetsmålen med avseendena till länets förutsättningar. Levande skogar 

är ett miljömål som länsstyrelserna tillsammans med Skogsstyrelsen ansvar för. Ett 

gemensamt ansvarstagande på olika politiska områden bidrar till att utveckla den sociala 

hållbarheten. Miljökvalitetsmålen har bland annat stor betydelse för den bebyggda miljön 

och landskapet, tillgången till kollektivtrafik och värnandet av sociala värden (Miljömål, 

2008). 

Umeå ingår i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi. Det är en strategi som ska vägleda 

regionen till att uppnå goda livsvillkor, välstånd och utvecklingsmöjligheter för dess invånare. 

Denna strategi grundar sig i Europa 2020 och har som utgångspunkt att jämställdhet, 

mångfald tillsammans med miljö- och klimatmål ska utgöra det regionala tillväxtarbetet för 

att uppnå en tillväxt som är socialt och ekonomiskt hållbar. Region Västerbotten skriver att 

ett samhälle som främjar mångfald och jämställdhet blir konkurrenskraftigare, friskare och 

mer innovativt. 

Som komplement till de nationella och regionala miljömålen finns de lokala miljömål för 

Umeå som framhäver vad som är särskilt viktigt för att Umeå kommun ska uppnå en hållbar 

utveckling utifrån sociala aspekter. Utöver Sveriges miljökvalitetsmål har Umeå tagit fram 

områden som anses viktiga att arbeta vidare med. Ett av dessa områden är att Umeå ska 

uppfattas som en kommun med en attraktiv och trivsam boendemiljö för medborgare och 

besökare. För att uppnå detta ska Umeå vara en stad där byggandet är hållbart och 
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kretsloppsanpassat, en stad som är tät och upplevelserik med insprängda grönområden och 

vackra parker samt med hög tillgänglighet till närliggande naturområden (Miljömål, 2008). I 

samband med miljökvalitetsmålen har folkhälsomål framtagits som kompletterar miljömålen 

med mål för människornas miljö och levnadsförhållanden, t.ex. social trygghet, demokrati 

och inflytande samt trygga och bra uppväxtvillkor. Miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen 

utgör tillsammans grunden för hållbarhetsarbetet i Umeå kommun (Miljömål, 2008).  

Umeå kommun har som vision att alla medborgare, studenter, föreningar och så vidare ska 

uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå, där av har uttrycket "Vi vinner i Umeå" 

framtagits. Kommunen arbetar hårt för att förstärka sin plats som en av Sveriges främsta 

kvalitetskommuner. I och med den unga befolkningen som finns i Umeå, mycket tack vare 

Umeås två universitet, är det viktigt att kommunen influerar sina invånare med det arbete 

som sker mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Sverige är ett land som ligger långt fram i 

utvecklingen vad gäller miljöteknik och klimatarbete vilket gör det extra viktigt att arbeta för 

att sprida erfarenhet till omvärlden (Miljömål, 2008).   

Tillsammans med Umeå Universitet och näringslivet har Umeå kommun framtagit målet att 

göra Umeå till "den nordliga kraften för hållbar stadsutveckling". Detta för att kunna möta 

de stora samhällsutmaningarna med lösningar som är hållbara på lång sikt. Detta samarbete 

ska bland annat gynna forskning och utveckling för den hållbara stadsutvecklingen, både 

nationellt och internationellt. En hållbar stadsutveckling är något som Umeå kommun 

arbetar mot på många sätt. Några uppmärksamma projekt är Energieffektivt byggande i kallt 

klimat, Laddhybridbussar i stadstrafiken och Hållbara Ålidhem. 

Energieffektivt byggande i kallt klimat är ett projekt som syftar till att öka kunskapen och 

erfarenheten när det gäller just energieffektivt byggande i klimat likt Umeås. Med nya 

byggtekniska lösningar som följs upp, mäts och utvärderas tar Umeåregionen ett steg mot 

utveckling av byggnader med lägre driftskostnader och mindre resursanvändning. I och med 

att bostadssektorn i Sverige står för 40 % av energianvändningen, 50 % av elförbrukningen 

och 40 % av materialanvändningen är det av hög aktualitet att fler energieffektiva byggnader 

utvecklas. Detta leder i sin tur till förbättrade boendestandarder hos invånarna. 

(Energieffektivt byggande i kallt klimat, Umeå Kommun 2013).  

Laddhybridbussarna har tagits fram som ett nytänkande för Umeås stadstrafik. De snabbt 

laddningsbara hybridbussarna har tagits fram som en möjlighet att lösa miljö- och 

bullerproblemen i centrum. I Umeå kan bussarna köras av lokalproducerad el från vatten- 

och vindkraft (Umeåregionens miljöarbete, 2011). Detta är mycket positivt för Umeå i och 

med den förtätning som staden går igenom. Vid förtätning kan problem uppstå med ökade 

ljudnivåer och föroreningar från trafik. Hybridbussarna gynnar och underlättar för trivsel i 

staden. De är även ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ som gynnar de längre resorna, 

exempelvis linjetrafik till Röbäck.  
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Umeå kommun har stora visioner för framtiden och uttrycker på sin hemsida: 

"Umeå kommuns tillväxtmål om 200 000 invånare senast 2050 är 

utgångspunkt i stadsplaneringen. Med det invånarantalet blir 

Umeå norra Sveriges självklara huvudstad med ett rikt och 

spännande stadsliv" (Umeå mer stad - strategier för tillväxt). 

Att planera för en kraftig tillväxt samtidigt som utvecklingen ska styras mot att staden 

långsiktigt är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar är en stor utmaning. Umeå har, med 

grunder från Aalborgaråtagandena, formulerat ett antal strategier som underlag till den 

hållbara stadstillväxten i staden (Umeå mer stad - strategier för tillväxt). 

Den första strategin är Femkilometersstaden - den täta staden. Så långt det är möjligt satsar 

Umeå på att samla sin tillväxt inom en 5 kilometers radie från stadskärnan och 

universitetsområdet. Detta gör att staden har en hög tillgänglighet som inte kräver mycket 

transporter. En stor del av Umeås tillväxt ska rymmas inom detta område och byggas utmed 

lämpliga områden där kollektivtrafikens stomme redan är belägen och kan förlängas.  

Genom att bygga en tät, kompakt stad inom 5 kilometer minskar transportbehovet hos 

människor som istället kan välja att promenera eller ta cykeln till sina mål (Umeå mer stad, 

strategier för tillväxt). I Umeås fördjupade översikt över de centrala stadsdelarna(FÖP) 

motiverar kommunen förtätning som både ekonomisk fördelaktigt och som positivt för att 

uppnå en stadsmiljö som är till för många människor och som i sin tur ger ett bra underlag 

för service och verksamheter i staden (Fördjupad översiktsplan för de centrala delarna, 

2011:71). Genom att förtäta kommer en högre koncentration av människor att skapas i 

staden. Enligt Jane Jacobs är det en förutsättning för att ett rikt, varierat och spännande 

stadsliv ska uppstå (Jacobs, 2004). 

En annan strategi som Umeå kommun tagit fram är Mer Stad! Genom att lägga nya 

stadsdelar intill de gamla har kommunen planerat för en stadsläkning som i sin tur ska leda 

till större investeringsvilja i befintliga fastighetsområden. Detta uppnås genom att bygga 

högre byggnader och även lägga nya tätbebyggda blandade kvarter intill de gamla. På så sätt 

anser kommunen att staden bildar ett mer sammanhängande stadslandskap som förknippas 

med ett gott stadsliv (FÖP, 2011). 

Som kommunen skriver i den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna är det 

viktigt att denna nya högre täthet i staden är balanserade mot bebyggelsens övriga 

kvaliteter. Till exempel ska bebyggelsen innehålla högkvalitativa offentliga rum, gårdar, 

lekplatser, parker och gator som är lätt tillgängliga för människorna i staden. Det är även av 

stor vikt att det finns vindskyddade och solsäkra platser trots stadens förtätning såväl på 

höjden som infill. I den fördjupade översiktsplanen skriver kommunen även om idén kring en 

blandad stad, vilket är vägledande i Umeås arbete mot att staden ska växa sig tätare med 

mer sammanhållning (FÖP, 2011).  Genom en blandad stad skapas möjligheter för alla 
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människor att möta ungefär lika villkor vilket anses viktigt för en socialt hållbar stad (Globala 

utmaningar, 2011).    

Umeå gör även en satsning på de offentliga rummen i staden. Detta eftersom att dessa 

utrymmen blir allt viktigare i en tät stad. De ska vara attraktiva, trygga och upplevelserika 

platser och stråk som erbjuder rekreation och grönska såväl under dagen som på kvällen. 

Gång-/cykelbanorna längs med vägarna i staden har genomgått en omvandling. Idag är de 

flesta gång-/cykelbanor separerade från bilens vägbanor med hjälp av en björkallé. Detta 

skapar en tryggare känsla för såväl gång- och cykeltrafikanter som för bilisterna då de inte 

behöver ägna lika mycket uppmärksamhet åt varandra då vägbanorna är åtskilda. Det kan i 

sin tur leda till att fler invånare anser att det är lätt att använda dessa gång-/och cykelbanor 

och väljer det som ett alternativ framför vägbanorna (Fördjupning för de centrala 

stadsdelarna, 2011:30).  

 

Bild 2. Bilden visar hur gång-/och cykelbanorna har separerats från 

vägbanorna med hjälp av gräs och björkar.  

Nya täta kvarter är planerat att byggas längs med redan befintliga kollektivtrafikleder. Detta 

gör att boenden och yrkesverksamma erbjuds en kollektivtrafik med hög turtäthet och gör 

det enklare för kommunen att bygga ut nya kollektivtrafikleder samt möjlighet till att 

omvandla befintliga trafikleder (Umeå mer stad - strategier för tillväxt). Ringleden, en ny 

dragning av väg E4 och väg E12 som är två vägar som korsar Umeå, har skapats för att leda 

om den tunga trafik som de två europavägarna medför. Genom att leda dessa vägar runt 

Umeå vill man förbättra framkomligheten, luftkvaliteten och trafiksäkerheten i staden. 

Ringleden är byggd för att skapa nya möjligheter att anpassa och effektivisera användningen 

av gator och vägar i staden och är även, som kommunen ser det, skapad för att minska 

barriäreffekterna inne i staden som stora vägar annars lätt kan bilda (Umeå Kommun, 

Umeåprojektet). Barriäreffekterna som finns på grund av trafikleder och vattendrag ska 

successivt arbetas bort för att skapa ett tydligare samband i staden. De gamla vägarna 

genom Umeås centrala delar planeras att göras smalare för att de ska smälta in i stadsmiljön 

och göra utrymme för andra intressen, så som byggnader men även i syfte att minska buller 

och förbättra luftkvaliteten. (FÖP av de centrala stadsdelarna, 2011). 

Foto: Jennelie Granberg 
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Genom att tyda en rapport från 2006 om boendesegregation i Umeå kan vi se att det har 

funnits tydliga skillnader vart människor väljer att bosätta sig i staden. Den främsta 

boendesegregationen som finns påverkas av invånarnas ålder. Det går även att utläsa ett 

tydligt mönster för individer som studerar på universitet, där de är boende i nära anslutning 

till Umeå Universitet. En högre medelinkomst kan urskiljas i de relativt nybyggda områdena 

samt villaområdena i jämförelse med de områden som består av äldre hus med 

miljonprogramsbakgrund (Arvidsson, 2006). 

5. PRESENTATION RÖBÄCK 

5.1 Röbäck 

Röbäck är beläget 4 kilometer söder om Umeå stad och är en av de äldsta byarna i Umeå 

socken. När Röbäcksslätten torrlades omkring 500 e kr blev det möjligt för människor att 

bosätta sig på platsen. Från år 1540 fram till mitten på 1900-talet var Röbäck Umeå sockens 

största by (Röbäck: Vår by). Därefter har genomgripande förändringar skett och Röbäck har 

successivt förändrats från att ha varit en jordbruksby till att anses som en sovstad och 

småindustriort (Röbäck, Vår by, s.5). Idag finns endast några få jordbruk kvar i byn och de 

flesta småindustrier som startat upp i trakterna är ett minne blott.   

Röbäcksslätten har under flera århundraden tillbaka varit känd för alla dess lador, vilket går 

att förknippas med boskapsskötseln som i Norrland var intimt förknippat med jordbruk på 

1700-talet. Dock var stora delar av slätten under denna tid alltför sanka för att det skulle 

vara möjligt att odla på och där av användes Röbäcksslätten främst som äng- och betesmark. 

Idag består slätten av ler- och siltjordar och avgränsar geografiskt Röbäck från 

bostadsområdet Böleäng i norr (Löfgren, 1983). 

I slutet av 1980-talet påbörjades den senare utbyggnaden av Röbäck. Då uppkom inte bara 

bostäder, även hus för småindustri byggdes där mindre företag sedan etablerade sig 

(Röbäck: Vår by). Utifrån Umeå kommuns siffror för befolkningsutvecklingen i Röbäck kan 

det tydas att befolkningen i byn ökade i och med denna utbyggnation. Från att år 1986 ha en 

befolkning på 926 personer till att år 1990 uppnått en befolkningsmängd på 1 732 invånare. 

Därefter har befolkningen fortsatt att ständigt öka i Röbäck (Häggström). Som nämnts 

tidigare i uppsatsen började människor under 1990-talet att bosätta sig i städer och dess 

förorter i och med den utvecklade välfärden och den höjda boendestandarden. 

Under 1988-1989 var Röbäck ett av Umeås områden med högst mobilitet vilket gav en hög 

mångfald. Detta med stor förankring i dåtidens utbyggnation som bidrog till en stor 

produktion av bostäder i form av flerfamiljshus och radhus vilket medförde inflyttning av 

yngre människor som befann sig i en barnafödande fas (Brydsten, 1994). I och med att yngre 

människor valde att bosätta sig i Röbäck med sina barn fortsatte befolkningsutvecklingen att 

öka. År 2006 hade Röbäck sitt högsta antal invånare, 2 187 personer, sedan byn kom till. 
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Mellan åren 1981-2013 har Röbäck vuxit med 1 640 individer, vilket motsvarar en 

befolkningsökning på 317 % (Häggström).  

Kartor från 1600-talet visar att Röbäcks lokalisering länge varit den samma som idag. Under 

1600-talet uppkom den s.k. kustlandsvägen, en väg som löpte rakt igenom Röbäck och 

utgjorde en kommunikationsled både åt norr och söder. Denna väg var dragen i ungefär 

samma sträckning som nuvarande Travbanevägen och blev senare en landsväg (f.d. Riksväg 

13). Efter att Umeå stad uppkommit drogs landsvägen norrut över slätten till Teg. En 

omläggning av vägen gjordes dock under 1900-talet och vägen kom att dras över Söråker, 

strax söder om Röbäck (Löfgren, 1983). 

Idag är Europaväg 4 (väg E4) dragen längst den östra sidan av Röbäck. Det är en väg som är 

tungt trafikerad med passagerare som ska ta sig in och ut ur Umeå samt de som ska fortsätta 

norrut, förbi Umeå. Europaväg 4 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport 

Network, TEN-T och har således en särskild internationell betydelse.  Denna väg, tillsammans 

med Europaväg 12 har tidigare löpt genom centrala Umeå och har lett till stora 

trafikproblem med dålig luftkvalitet, trafiksäkerhet och framkomlighet. I ett försök att 

förbättra dessa problem har Umeå kommun, som tidigare nämnts i uppsatsen, planlagt för 

en såkallad Ringled runt staden. Denna led ska styra trafiken att köra runt staden och 

underlätta för framkomligheten, trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrum (se bild 3) 

(Trafikverket, 2010) 

 

   

Bild 3. Översiktskarta som visar dragningar av de nya vägarna inom projektet Ringleden.  
Bilden visar en möjlig dragning för den Västra Länken. Källa: Trafikverket 
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Den västra delen av ringleden (Västra Länken) är den länk som ska binda samman väg E12 

och väg E4 på den södra sidan av Umeå samt E12 och den Norra Länken på den västra sidan 

av staden. Denna del av Ringleden kommer på så vis att dras förbi Röbäck. Dragningen för 

denna länk är ännu inte beslutad men förslag på dragning har framtagits (se bild 3) 

(Gestaltningsprogram, 2011).  

Bebyggelsen i Röbäck består idag av villor, radhus och lägenhetshus, såväl hyres- som 

bostadsrätter (Umeå kommun, Röbäck). Röbäck har således en relativt blandad bebyggelse 

där olika delar av tätorten kan ses som glesbebyggd och andra delar som tätbebyggda. Det 

är framför allt runt Röbäcks centrum som bebyggelsen är tätbebyggd.  

Som tidigare benämnts av Jacobs kan en tät stads korta avstånd, dess sammanhållna 

bebyggelse och funktionsintegrering antas göra gång-, cykel- samt lokaltrafik till ett attraktivt 

alternativ, vilket i sin tur skapar mindre avgaser, lägre buller och även en bättre folkhälsa 

(Jacobs, 2005). Till Röbäck trafikerar Umeås lokaltrafik vägarna med linje 6 och 9 vilket gör 

det lätt att ta sig till och från Röbäck (Ultra, 2014). Med kort väg till flygplats, centrum och 

universitet är stadsdelen ett attraktivt område att bebygga med fler bostäder. Inom de 

närmsta åren kommer ett köpcentrum att invigas med gångavstånd från Röbäcks centrum. I 

och med att kommunen har fått beviljats 16 miljoner kronor för separat cykel och gångbana 

efter riksväg E4 kommer det att vara enkelt för invånarna att ta sig till och från området 

(Svensk fastighetsförmedling). 

5.2 Röbäck, stadsdel eller tätort? 

Idag (år 2014) bor 2 157 invånare i Röbäck som i dagsläget identifieras som både en egen 

tätort och som en stadsdel i Umeå (Umeå kommun, Stadsdelar). På grund av Röbäcks  

Bild 4. Bilden visar Umeå kommuns uppdelning av stadsdelar i Umeå stad. Källa: Umeå kommun, stadsdelar  

RÖBÄCK 
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lokalisering har det varit skilda åsikter om Röbäck ska benämnas som en stadsdel tillhörande 

Umeå eller som en tätort strax utanför Umeå.  

På Bostadens hemsida finns information om Röbäck för den som söker ett boende i 

området. Där benämner Bostaden Röbäck som en egen tätort som inte räknas till en av 

Umeås stadsdelar (Bostaden, Röbäck). Även SCB och Eniro kategoriseras Röbäck som en 

tätort. På Umeå kommuns hemsida finns en karta över de olika stadsdelarna som ingår i 

staden. I denna karta är Röbäck utpekad som en stadsdel gränsande till stadsdelarna Teg och 

Umåker i sydvästra Umeå (se bild 4). Detta är tydliga exempel på att Röbäck i dagsläget 

identifieras på olika sätt (Umeå kommun, stadsdelar).  

Under de intervjuer som gjorts med invånare i Röbäck hade även respondenterna olika 

åsikter om detta. Några av de människor som bott i Röbäck under en längre tid ansåg att 

Röbäck var en stadsdel i Umeå men som benämns som by på grund av gamla vanor. Det 

fanns även de som tyckte att Röbäck betecknades som by på grund av den slättmark som 

avgränsar området från Böleäng och Teg samt på grund av de många jordbruk som funnits i 

området genom tiderna. En respondent som nyligen hade bosatt sig i Röbäck tyckte att 

området självklart räknades som en stadsdel tillhörande Umeå tack vare dess centrala läge. 

Eftersom Röbäck innefattar en del bostäder som är belägna en bit (i vissa fall ett par 

kilometer) från de centrala delarna av Röbäck ansåg denna respondent att det inte var lika 

självklara att dessa delar skulle inräknas som en stadsdel. Nedan följer ett citat från en 

respondent. 

"Röbäck är för mig en självklar stadsdel i Umeå. I alla fall centrum i 

Röbäck. Det finns ju delar som tillhör Röbäck men som ligger i 

skogen flera kilometer härifrån. Dom husen kanske inte har ett lika 

självklart "band" till Umeå." 

5.3 Umeå kommuns planerade projekt i Röbäck  

I samband med Umeå kommuns arbete kring förtätning och den bostadsbrist som råder i 

staden, finns det i Röbäck önskemål och förslag om bebyggelseutveckling inom Röbäck. 

Bland annat har detaljplaner över Röbäcks södra del skapats för att möjliggöra tomter för 

enbostadshus genom att förtäta bostadsbebyggelsen.  

 

Cirka 2 kilometer sydost om Röbäcks centrum har kommunen planer för ett 10-tal 

enfamiljshus. Dessa fastigheter kommer vara beläget med kort avstånd från väg E4:a vilket 

medför att bullerbekämpning måste förekomma. För några av fastigheterna kommer den 

tillåtna ekvivalenta ljudnivån utomhus på 55 dBA att överstigas vilket gör att husen måste 

uppföras efter särskilda regler vad gäller exempelvis placering av hus samt ljuddämpande 

åtgärder genom plank och ljudisolerade fönster.  Norr om området går flygplanen lågt vilket 

skapar en del buller. För detta planområde gäller den kommunomfattande översiktsplanen 

från 1998. I denna översiktsplan anges att byggande i byar och på landsbygden (som Röbäck 

under denna tid var utpekad som) ses som positivt. Enligt ÖPL 98 bör den nya bebyggelsen 
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lokaliseras i närheten av redan befintliga boenden, vilket finns på platsen. Vägstrukturen i 

området består av grusade lokalvägar och saknar separata gång- och cykelvägar. Från 

planområdet är det cirka 2 km till närmsta busslinjetrafik. Denna plan har ännu inte vunnit 

laga kraft, men är attraktiv för Umeå kommun i den bemärkelsen att den möjliggör för 

många bostäder inom ett begränsat område genom förtätning (Detaljplan för fastigheten 

Röbäck 13:18 och 27:19).  

 

I södra Röbäck ska en förtätning med upp till 21 nya bostadsfastigheter uppföras enligt den 

detaljplan som vunnit laga kraft för området. På platsen finns tre redan befintliga 

bostadsfastigheter. Dygnsmedelvärdet från bullerkällor i området har bedömts att inte 

påverka planen (Detaljplan för fastigheten RÖBÄCK 26:12 inom Röbäck i Umeå kommun).  

 

En bit bort från detta planområde har kommunen beslutat att skapa förutsättningar för 

ytterligare fyra tomter för bostadsbyggande. Detta planområde är beläget cirka 100 meter 

norr om Natura 2000-området "Umeälvens delta och slätter" men genomförande av 

detaljplanen anses inte ha någon negativ påverkan på detta område. Runt om planområdet 

finns redan befintliga fastigheter med friliggande åretruntboende (Detaljplan för fastigheten 

Röbäck 27:20 inom södra Röbäck, Umeå kommun).  

 

I Röbäcks centrala del vill kommunen uppföra ett gruppboende. Uppförandet ska ske på den 

södra delen av ett villaområde i Röbäck som idag utgörs av ett grönområde innehållande 

bollplan och lekplats. Planen är skapad för att minska väntetiderna för människor som är i 

behov av denna typ av boende. Kommunen har även planer på att bygga ut en förskola i 

Röbäck (Detaljplan för fastighet 30:60 inom Röbäck, Umeå kommun). 

5.4 Riksintressen 

 

 

Bild 5. Bilden visar det Natura 2000- område som skyddar den öppna jordbruksmarken vid Röbäck.  

Källa: Naturvårdsverket 
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Kommuner ställs inför många konflikter och intressemotsättningar som de måste hantera. 

Enligt Boverket kan det vara svårt att väga in exempelvis kommunala intressen så som 

sociala aspekter i förhållande till ett riksintresse: 

”I 3 kap. 10 § miljöbalken regleras hur oförenliga riksintressen ska bedömas. Det kan 

dock uppkomma situationer då andra angelägna allmänna intressen, som inte kan få 

status av riksintresse, kommer i konflikt med något eller flera riksintresse, och då helt 

saknar möjlighet att bli hävdat. Ett exempel som brukar nämnas är bostadsbebyggelse, 

framför allt i tillväxtregioner.” (SOU, 2009:45). 

Alldeles intill Röbäck ligger Röbäcksslätten belägen (se bild 5). Delar av denna slätt ingår i 

Natura 2000-området "Umeåälvens delta och slätter". Detta område består av en öppen 

jordbruksmark som ingår skydd mot Natura 2000-området Fågeldirektiv (SPA) men även mot 

Djur- och växtskyddsområden med tillträdesförbud (Naturvårdsverket). Detta tillträdesbeslut 

har funnits sedan 1983 och utgörs endast av delar av det sydöstra området. Beslutet om 

tillträdesförbud kom till eftersom slätten utgör en viktig rast- och häckningsplats för många 

olika fågelarter. Området närmast Röbäck har inget tillträdesförbud under året 

(Länsstyrelsen Västerbottens, Umeälvens delta). 

Även flygplatsen i Umeå har blivit utpekad som ett riksintresse utifrån dess attraktiva läge i 

Norra Sverige. Allt eftersom att Umeå utvecklas och har en positiv befolkningsutveckling, 

anses flygplatsen ha en avgörande betydelse för en fortsatt tillväxt. Detta dels på grund av 

det nationella universitetet, universitetssjukhuset, SLU och olika forskningscentra som ligger 

beläget i staden. Flygets riksintresse bedöms kunna påverka samt förändra 

planeringsförutsättningarna i Röbäck (My New Desk, Fördjupning för Sävar och Röbäck). 

5.5 Flyg- och trafikstörningar 

Miljö- och jordbruksutskottet lyfter fram utmaningarna med att förtäta en stad och vikten av 

att ha klara miljökvalitetsnormer för t.ex. buller och luftkvalitet som kan hindra omvandling 

och förtätning i städer. Som nämnts tidigare är ett hållbart transportsystem viktigt för att 

föra samman människor i en levande stadsväv. Buller ses idag inte som en självklar aspekt av 

social hållbarhet men vi kan se att en minskning av utsläpp och bullernivåer har en direkt 

effekt på det sociala hållbarhetsaspekterna genom hälsa och levnadsstandard. Exempelvis 

har buller påvisats påverka människors hälsa negativt då det kan upplevas som störande och 

medföra stress och sömnproblem (Miljö- och jordbruksutskottet, 2010).   

Innan år 2012 skulle alla kommuner som har mer än 100 000 invånare kartlägga 

omgivningsbuller enligt EU-direktiv (2002/49EG) och förordningen (2004:675). Kommunerna 

skulle även ha tagit fram åtgärdsprogram som uppdateras vid behov eller förnyas vart femte 

år. Umeå kommun har gjort en kartläggning som visar kommunens bullernivåer från flyg-, 

väg- och tågtrafiken. I kommunen har även bullrande verksamheter så som industrier och 

skjutbanor bullerkartlagts. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostadens fasad får inte 

överstiga 55 dBA. Ljudnivån inomhus får maximalt uppgå till 30 dBA för att inte åtgärder ska 

behövas sättas in för att minska ljudnivån (Bullerkartläggning, Umeå kommun).  
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På den sydöstra sidan av Röbäck är väg E4:a belägen. På denna väg kör dagligen 12 000 

fordon enligt kommunens beräkningar. Av dessa fordon är det cirka 15 % tung trafik som kör 

i en hastighet på 110 km/h. Enligt kommunen medför detta att den ekvivalenta bullernivån 

från trafiken på E4:an ligger på 55 dBa vid ett avstånd på 220 meter från vägen, räknat på 2 

meters höjd från marken. Detta medför att bostäder inte kommer att kunna byggas närmare 

än 220 meter från E4:an. För att minska ljudnivån i bostadsområden i närheten av de större 

vägarna kan ljuddämpande åtgärder så som vallar eller plank samt ljudisolerade fönster 

användas (Detaljplan för fastigheten Röbäck 13:18 och 27:19).  

Den del av Ringledens Västra länk som ska dras över Röbäcksslätten är enligt trafikverkets 

beslutshandling så gott som färdigplanerad. Det är endast den sträckning som ska ledas över 

älven ihop med den Norra länken som ännu inte är fastställd. För denna del finns ännu 

alternativa sträckningar som är under bearbetning. Denna vägsträckning förutspås bli 

trafikerad med tung trafik, vilket också är meningen till att vägen byggts. Detta får 

konsekvenser i boendemiljöerna samt de rekreationsområden som finns vid Röbäckslätten 

där Västra länken ska byggas. En ökande trafik kan leda till negativa effekter på den sociala 

hållbarheten. I detta fall har dock en utredning gjorts av trafikverket som anser att dessa 

bullernivåer kan, på vissa delar av Röbäck, överskridas. Dessa bullernivåer anses dock inte 

uppgå till så stora nivåer att de inte skulle gå att åtgärda. Genom att utforma murar, branta 

slänter och skärmar anses bullernivån kunna reduceras till en godkänd nivå (se kapitel 6.5 för 

maximala ljudnivåer) (Trafikverket, 2010).  

Flygplatsen ligger med närhet till Röbäck och medför buller i området. Dess centrala läge 

kräver att det finns tydliga bestämmelser för utveckling i kringliggande områden samt 

områden som påverkas av flygets bana på väg in och ut från landningsbanan så som Röbäck 

gör (My New Desk, Fördjupning för Sävar och Röbäck). Samtidig som tillgänglighet speglar 

stora delar av den sociala hållbarheten har trafikbuller, som i synnerlighet är bibehållande 

under en längre tid, visats ha en negativ inverkan på människors hälsa. Därför kräver stora 

vägar så som Ringleden, E4:an och Umeå flygplats tydligt beaktas utifrån sociala aspekterna 

vid planläggning av Umeås vision om förtätning och tillväxt. 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Tidigare har människor flyttat ut från de centrala delarna i staden och istället valt att bosätta 

sig i dess ytterkant för att komma undan de föroreningar, oljud och små boendeytor som kan 

uppkomma i de centrala delarna av en stad. I dagens samhällsplanering, såväl globalt som 

för Umeå, kan vi se att dessa tankar ändras och att det finns fler fördelar med att bosätta sig 

i stadens centrum, dels för individen men även för miljön och den hållbara utvecklingen. Det 

pågår ständigt förtätningsdiskussioner i dagens städer och framförallt kan man se att dagens 

större städer väljer att växa inåt (Boverket, 2004). Det gör även Umeå för att vara med och 

konkurrera om resurserna för tillväxt.  

För att göra det möjligt för invånare att bosätta sig i staden krävs åtgärder för att staden ska 

bli trivsamt och hållbart (Miljömål, 2008). I denna uppsats har jag studerat den sociala 

hållbarheten i samhällsplaneringen. Av inhämtad information anser jag det som ett väldigt 

viktigt men mycket komplicerat begrepp som inte har hunnit få en tydlig definition. 

Begreppet omfattning kan tolkas utgöra en mycket central funktion för samhället och därför 

anser jag det viktigt att öppna frågan om hur den sociala hållbarheten ska definieras. Genom 

att förtydliga och bryta ner detta förhållandevis breda begrepp samt skapa kunskap kring det 

tror jag att det kommer att utvecklas och på så sätt bli mer användbart i samhället.  Men att 

specifikt definiera vad social hållbarhet innebär kan både underlätta och försvåra för 

planeringen. Genom denna uppsats har det stötts på olika definitioner på vad begreppet 

innefattar. Definitionen beror mycket på från vilken synvinkel man ser på begreppet. Det är 

bland annat stadens befolkning, kommunen och byggföretag som ska enas vilket gör att det 

är många intressen som ska vägas in. En specifik definition kan riskera att inte omfatta alla 

projekt och därför kan jag anse att samtliga projekt bör ha en egen definition av begreppet, 

vilket så klart kan göra att myndigheter anser det som svårjobbat. Den sociala hållbara 

utvecklingen sägs vara beroende av samhällets förmåga att skapa förutsättningar till ett bra 

liv för dess invånare (SOU 2004:104). För att veta vad medborgarna tycker är viktigt krävs 

medborgardialoger. Det är inte byggnader och vägar som håller ihop samhället, det är 

människorna som lever i dem som gör det. Men tillsammans med byggnaderna kan 

människorna fungera som en helhet (Forsberg, 2005 och Holmqvist, 2009). Detta har visats 

vara ett genomgående tema i denna uppsats och precis som bland annat Bellander förklarat 

tidigare så är den sociala hållbara utvecklingen därför en viktig fråga för att samspelet mellan 

det fysiska och sociala i samhället ska förbättras.  

Arbetet med social hållbarhet har påvisats behöva en kombination av sociala som fysiska 

åtgärder för att appliceras i verkligheten (Bellander, 2005). Med Umeå kommuns tillväxtmål 

krävs det en genomtänkt planering för att skapa nya bostäder och arbeta för att förbättra 

den redan befintliga boendemiljön för invånarna. Det krävs en helhetssyn där människor 

samarbetar och platser fungerar för att stärka varandra för att dessa problem ska undvikas.  

Som nämnts i uppsatsen är segregation märkbar för hela staden om så bara en del av den 

egentligen är segregerad (Bellander, 2005).  Enligt en rapport om boendesegregation i Umeå 

från 2006 har segregation förekommit i staden, om så på en väldigt mild grad. Åldern visar 
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sig vara den största påverkan till vart människor har valt att bosätter sig i staden (Arvidsson, 

2006).  

Genom att förtäta en stad kan segregation bli påtaglig (Boverket, 2009). I och med Umeås 

förtätningsplaner anser jag att det krävs en väl genomtänkt planering för att boendemiljön 

inte ska identifieras som segregerad. I denna uppsats kan vi se segregation som ett 

återkommande tema, både inom Umeås historia och för begreppen social hållbarhet, 

förtätning och blandat boende.  Bland annat visar Jacobs, Forsberg och Holmqvist på att en 

blandad samling människor och byggnader samt en blandning av funktioner inom 

gångavstånd leder till mindre segregation i en stad. För att Umeå ska undvika segregation i 

framtiden kan vi, utifrån ovan nämnda författare, se att en blandning i form av handel, 

kollektivtrafik och bostäder (såväl i storlek som upplåtelseformer) måste vara centralt för 

hela staden. Det bör även finnas valmöjligheter på bostadsmarknaden vilket innebär att det 

är viktigt att det finns bostäder med överkomliga priser även för unga. Genom att skapa en 

blandning av boendeformer i staden skapas, i enlighet med Jacobs teori, integration och 

mångfald.  Idag är det många byggherrar och fastighetsägare som tjänar på att omvandla 

sina fastigheter till- samt bygga bostadsrätter. Enligt mig kan detta vara en fälla för staden då 

hyresrätterna minskar och får en högre månadskostnad. Detta kan i sin tur leda till att 

bostadsmarknaden utesluter en viktig och sårbar målgrupp d.v.s. de som inte har råd att 

bosätta sig i en ny hyresrätt, vilket leder till boendesegregation (Jacobs, 2005). Som nämnts i 

uppsatsen bör kommunen stå som ägare för marken i staden. Det skulle leda till att 

kommunen själva kan bestämma hur staden ska gestaltas och välja att samarbeta med dem 

som delar kommunens mål för framtiden.  

Kanske borde alla städer sträva efter att arbeta med integration genom statliga subventioner 

likt som Amsterdam har gjort för att motverka att segregation uppstår (Fainstein, 2005). På 

så sätt krävs det en samhällsplanering som samverkar med alla samhällsgrupper och att 

politiker och tjänstemän skapar sig en större förståelse och en klarare bild för vad som ska 

ske i staden. Jag anser att samhällsplaneringen är i stort behov av alla de bidrag och metoder 

som finns att tillgå för att bidra till ett samhälle som erbjuder lika möjligheter för alla 

människor. Det gäller bara att dessa bidrag prioriteras på rätt saker. Genom att föra en 

dialog med medborgarna i samhället anser jag att det är lättare att skapa sig denna bild av 

vad som bör prioriteras.  

När fler människor väljer att trängas inne i städerna blir skillnaderna och konflikterna mellan 

invånarna mer påtagliga. På grund av att områden med olika förutsättningar vuxit fram i 

samhället under de senaste åren är segregation ett problem som uppkommit (Jacobs, 2005).  

Genom att idag satsa på mångfald och integration i städer gör man försök till att motverka 

segregationen (Boverket, 2004). Som denna uppsats har påvisat så finns det många likheter 

mellan den sociala hållbarheten och ett blandat boende samt en förtätning inom 

samhällsplaneringen. Exempelvis har mångfald diskuterats som ett begrepp som involveras i 

såväl ett blandat boende som i en förtätning. Det har i sin tur gått att koppla ihop med social 
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hållbarhet genom den sociala mix som skapas när blandade boendeformer och tätbebyggda 

kvarter uppstår i staden. Boverket anser att denna sociala mix är viktig för att en bra grund 

ska skapas där ett jämställt och icke segregerat samhälle går att bygga upp. Detta genom att 

människor själva kan bestämma vart och hur de vill bosätta sig samt arbeta (Boverket, 2004).  

I Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för de centrala delarna beskrivs vikten av att ha 

en sammanhängande stad och hur barriäreffekter bör motarbetas (FÖP av de centrala 

stadsdelarna, 2011). Detta anser jag att Umeå kommun bör tänka igenom extra noga när det 

gäller ombyggnationerna inom de fem kilometersradier från centrum och 

Universitetssjukhuset som Umeå planerat för i sin tillväxt. Röbäcks läge gör att det finns 

goda förutsättningar för området att tydligare integreras i staden så att den blir en del av 

den, vilket är en förutsättning för att Umeå ska fungera som en helhet. Röbäckslätten har 

setts som en barriär som skiljt Röbäck från stadsdelen Teg.  I och med att delar av slätten 

infattas av riksintressen blir dessa delar orörda vilket leder till att Röbäck geografiskt inte 

kommer att kunna flätas samman med stadsdelen Teg genom förtätning.  

Jane Jacobs förespråkar en tät och mångfunktionell stad och anser att det är viktigt att inte 

separera funktionerna i staden. Genom att blanda funktionerna i staden anser hon att 

levande och trygga miljöer skapas (Jacobs, 2005). Röbäck består av två olika delar där den 

ena delen är byggd relativ tät och den andra mer glest bebyggd. I den glesa delen har det 

planlagts för nya bostäder genom att avstycka marken och göra en förtätning. Detta kan ses 

som en början på kommunens planer att förtäta Röbäck. Utifrån Holmqvist och Boverkets 

framlägg om en socialt hållbarare stad genom blandade funktioner inom nära avstånd, anser 

jag att det viktigt att kommunen planlägger för gång- och cykelvägar samt linjetrafik som är 

lättillgängliga och som exempelvis kan knyta Röbäck samman med det nya handelsområdet 

som planlagts ett par kilometer bort.  

Att lyfta fram social hållbarhet genom trafikplanering kan anses som nyckeln till goda 

livsbetingelser. En fungerande trafikplanering är grundläggande för människans behov av 

utbildning, arbete och därmed personlig utveckling (Boverket, 2010 och Trafikverket, 2010). 

Trafikverket beskriver den västra länken som en tungt trafikerad trafikled, vilket i sin tur 

kommer att medföra höga bullernivåer (Trafikverket, 2010). Med utgångspunkt i den 

planlagda dragningen av leden så anser jag att bullernivåerna kommer att påverka Röbäck 

och förstärka den barriäreffekt som Röbäcksslätten skapar mellan Röbäck och stadsdelen 

Teg. Detta genom att den skapar en ännu tydligare gränsdragning mellan stadsdelarna.  

Majoriteten av respondenterna som intervjuats i samband med denna uppsats ansåg att 

Ringleden var någonting positivt för stadsdelen Röbäck. Nedan följer ett citat från en 

respondent bosatt i Röbäck.  

"Det gör mig ingenting om Ringleden byggs nära Röbäck. Jag tror att det 

är positivt. Röbäck blir mer centralt och det blir smidigare att ta sig 

överallt. Jag tror inte att trafiken kommer att öka så jättemycket på den 
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här sidan. Det kommer väl mest vara de som ska till inlandet som 

passerar förbi här."   

Den Västra Länken skulle kunna ses som skapande av en barriär men eventuellt också som 

en minskning av en barriär. I och med denna länk så binds stadsdelen Umedalen/Backen på 

den nordvästra sidan av älven ihop med Röbäck. Dessa två stadsdelar kommer, med hjälp av 

Ringleden, att byggas in i staden. Genom att sammankoppla dessa stadsdelar kan den 

barriäreffekt som Umeälven bidragit med reduceras. Ringleden gör det lättare för människor 

att ta sig till och från Röbäck, men skapar också anledning för människor att passera och 

uppleva stadsdelen. Även om Ringleden påverkar Röbäck utifrån olika perspektiv så fyller 

den syftet med att minska trafiken i Umeås stadskärna. Genom att sprida ut trafiken, och då 

framförallt föra den tunga trafiken till utkanten av staden anser jag att man kan uppnå en 

högre social hållbarhet inom centrumkärnan. Att exempelvis satsa på laddningsbara 

hybridbussar möjliggör för bullerproblem i centrum. Däremot krävs det ett effektivt arbete 

med åtgärder för att minska buller kring den nya Ringleden  

I Umeås plandokument talas det mycket om exempelvis jämställdhet, mångfald och 

medborgarnas inflytande. Social hållbarhet går att stöta på i olika dokument, dock har jag 

inte kunnat finna något dokument som beskriver huruvida kommunen definierar detta 

begrepp. Jag saknar en klar handlingsplan för hur kommunen förhåller sig till begreppet. 

Därför har det varit svårt att tyda vad kommunen anser att den sociala hållbarheten innebär 

för deras samhällsutveckling. Men utifrån Umeå kommuns arbete mot en hållbar 

stadsutveckling och däribland de projekt och strategier som Umeå driver för att uppnå 

miljökvalitets- och folkhälsomålen kan det tydas att kommunen bland annat satsar på 

hållbara transporter och blandade boendeformer som i sin tur kan kopplas till en social 

hållbarhet. Detta gör kommunen genom att förtäta staden och på så sätt skapa en hög 

tillgänglighet som inte kräver transporter i samma utsträckning samt genom att satsa på 

laddningsbara hybridbussar. Genom bland annat strategin Mer Stad! kan det tydas att 

kommunen planerar för att bygga ett mer sammanhängande stadslandskap genom att 

placera nya byggnader bredvid gamla och på så sätt blanda upplåtelseformerna vilket 

påvisats ha ett positivt uttryck för den sociala hållbarheten (Jacobs, 2005).  

I detta arbete har jag valt att benämna Röbäck som en stadsdel i Umeå. Detta på grund av 

att det är ett område som, enligt kommunens kartläggningar över stadsdelar i Umeå, är 

inräknat som en stadsdel. På grund av den korsande slättmarken anser jag att det skapas en 

känsla av att Röbäck är beläget utanför staden. Men eftersom att det endast är 4 kilometer 

till Umeås centrum från Röbäcks centrum, vilket gör att Röbäck ligger inom ramen för Umeå 

kommuns satsning på en tät tillväxt inom 5 kilometer, anser jag det lämpligt att Röbäck 

tillhör en av Umeås stadsdelar.   

Jag anser att benämningen av Röbäck avspeglar synen och förhållandet till stadsdelen. Detta 

är i sin tur intressant med tanke på stadsdelens historia och fysiska belägenhet. Exempelvis 

benämner jag själv Röbäck genom att använda ”i” framför, samtidigt som jag benämner 
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övriga stadsdelar genom att använda ”på” framför (t.ex. på Umedalen, på Ersboda, på 

Ålidhem). Grunden till detta är svår att peka ut. Men utifrån intervjuerna i denna uppsats 

samt de kommunala dokumenten för Umeå tror jag att detta kan ha sin grund i den 

jordbrukskaraktär som stadsdelen har samt dess natur- och friluftsområden. Hur stadsdelen 

benämns idag och hur man i framtiden vill benämna stadsdelen anser jag har en viktig 

betydelse för den hållbara– och framför allt socialt hållbara utvecklingen i Röbäck.  Utifrån 

de intervjuer som gjort i samband med denna uppsats samt Umeå kommuns plandokument 

och målsättningar tar jag slutsatsen att det i framtiden kommer att vara viktigt att behålla 

den nuvarande jordbrukskaraktären för Röbäck samtidigt som det öppnas planer för tillväxt i 

området. Benämningen belyser således till viss del synen på Röbäck och bör beaktas i 

framtida planeringsarbeten både för att behålla karaktären men också för att motverka den 

”barriär” till övrig stad som råder. Detta med utgångspunkt i att social hållbarhet kan skapas 

genom sammansvetsade, lättillgängliga, trygga, funktionsblandade stadsdelar med bra 

boendemiljö (Jacobs, 2004 och Bellander, 2005). 

Som denna uppsats visat på så är det av stor vikt att få de boende att bli mer involverade i 

arbetet med social hållbarhet. Känner invånarna att deras röster blir hörda så skapas 

automatiskt en känsla av tillhörighet och därmed ett samband till området vilket enligt 

Jacobs är grunden till mångfald (Jacobs, 2005). Även tillit anser jag kan ses som en viktig 

aspekt i ett socialt hållbart system. För att högsta möjliga trivsel ska uppnås av invånare 

redan bosatta i området även efter en expansion av Umeå anser jag det viktigt att 

kommunen behåller den nuvarande karaktären på stadsdelen Röbäck (Umeå mer stad - 

strategier för tillväxt).  

Enligt Norrsell kan förtätning ofta innebära mer komplexitet än nybyggnation (Norrsell, 

1995). I och med den speciella karaktären som Röbäck har anser jag att kommunen har 

många faktorer att rätta sig efter vid nybyggnationer och infill i området. Vi har i uppsatsen 

kunnat tyda att det är många olika aktörer som påverkas av nyexploatering vilket gör det 

komplext. Därför anser jag det enormt viktigt att kommunen samarbetar på en nära nivå 

med byggherrar för att planerad utvecklingen ska kunna uppnås. Exempelvis har det 

framkommit att kommunen planerar för nya täta kvarter längs med redan befintliga 

kollektivtrafikleder för att lättare kunna bygga ut nya trafikleder och öka turtätheten (FÖP av 

de centrala stadsdelarna, 2011). Detta anser jag är ett utav alla de mål som kommunen 

tillsammans med byggherrar ska arbeta mot. Detta kan i sin tur kopplas till ett socialt 

hållbarare samhälle genom uppkomst av trygghet, tillgänglighet och minskning av buller 

samt föroreningar från biltrafik i och med att fler kan åka kommunalt. 

Att utveckla Röbäck anser jag är ett måste om Umeå ska uppnå sin tillväxtvision för 2050. 

Genom att arbeta med begreppen blandat boende och förtätning i Röbäck kan Umeå få 

många hållbart sociala fördelar. Detta skapar trygghet och gynnar den bostadslöshet som 

råder i staden. Eftersom Röbäck ligger vid Ringleden anser jag det självklart för kommunen 

att tydligare binda samman Röbäck i staden genom sociala och fysiska åtgärder.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att Umeå kommun står inför komplexa utmaningar 

för att nå visionen om tillväxt till 2050. Det finns visioner och målsättningar för att nå upp till 

ett hållbart samhälle där kvalitet och god hälsa står i fokus. Men för att underlätta samt 

skapa en större förståelse för den sociala hållbarheten i stadsutvecklingen bör de sociala 

aspekterna i planeringen förtydligas. Jag anser också att kommunen bör ta fram en 

fördjupad översiktsplan för Röbäck efter kommunens satta visioner och mål för framtiden. 

Vidare studier på olika aktörers förhållande till den sociala hållbarheten samt förslag till en 

samlad definition på begreppet anses skulle vara mycket intressant.   

6.1 Röbäck framtidsscenario 

Röbäck kommer att utvecklas i takt med att Umeå utvecklas. På grund av att Röbäck utgör 

en viss "karaktär" kommer denna utveckling att vara begränsad, bland annat till 

kulturminnen och friluftsliv. En viss förtätning inom de redan bebyggda områdena, vilket 

redan har börjat, anser jag kommer vara nödvändig för att underlätta på trycket i staden. 

Ringleden tror jag kommer att vara positivt för Röbäck ur ett samhällsperspektiv. Detta 

projekt anser jag kan höja värdet i Röbäck genom att området blir mer tillgängligt. Dock är 

jag fundersam på dess förslagsgivna dragning. Det aktuella förslaget som lagts fram 

innefattar en Ringled som passerar mellan Röbäck och Teg. Om så endast visuellt så tror jag 

att detta kan leda till att barriären mellan stadsdelarna blir ännu tydligare. För att detta inte 

ska bli fallet anser jag, med utgångspunkt i Jacobs teori om social hållbarhet genom 

blandade funktioner i stadsdelar, att en utveckling som stärker Röbäcks betydelse i form av 

att belysa exempelvis attraktiva funktioner, verksamheter och områden är nödvändigt. Jag 

anser också att det är av stor vikt att skapa entréer in i området samt mellan stadsdelarna 

Röbäck och Teg som känns naturliga och lättillgängliga. 

Den bro som planeras byggas över älven från Röbäck/ Umåker till Umedalen/Backen tror jag 

kommer hjälpa till att skapa det "sammanhängande stadslandskapet" som kommunen 

skriver i sin Fördjupade Översikt att de vill eftersträva. På denna bro anser jag det av stor vikt 

att det finns en gång- och cykelbana för att inte den sammanhängande känslan ska bygga på 

ett bilberoende (Jacobs, 2005).  Men i och med att kommunen strävar efter en stad med hög 

tillgänglighet där invånare ska kunna välja att gå eller cykla istället för att exempelvis ta bilen 

anser jag det självklart att en gång och cykelbana finns med i kommunens planer. Att satsa 

på goda kommunikationsmöjligheter från Röbäck till det nya handelsområdet anser jag 

också som högt prioriterat.  

Röbäck består idag av en relativt blandad bebyggelse. Denna blandning hoppas jag 

kommunen fortsätter att tillämpa i området. För tillfället kunde jag endast hitta planer för 

enbostäder i Röbäck. Genom att bygga hyresrätter i Röbäck tror jag att även studenter skulle 

kunna lockas till att bosätta sig i området. Detta genom att främja bra cykelvägar in och ut 

från Röbäck och även en linjetrafik med en tät turlista. Genom att blanda 

upplåtelseformerna på bostäderna kan Röbäck upplevas som en tryggare och mer levande 

del i staden (Miljömål, 2008).  
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Eftersom att riksintresset för Röbäckslätten hindrar Röbäck från att växa ihop med stora 

delar av Teg kan Umåker komma att behöva bebyggas för att en stadsläkning med Röbäck 

ska kunna bli verklighet. Genom att bebygga Umåker kan Röbäck flätas samman med 

Böleäng. Detta skulle öka delaktigheten och sammanhållningen mellan stadsdelarna vilket är 

huvudområden för en social hållbar utveckling. Genom att bygga in redan befintliga 

stadsdelar i staden går det att samsas på resurser vilket gör att det ekologiska fotavtrycket 

blir mindre.  

En karta har framtagits för att gestalta hur Röbäck i framtiden skulle kunna se ut.  

 

                                            Bild 4. Visar möjliga exploateringsområden. 

Den blå linjen visar Ringledens dragning över Röbäcksslätten. Den röda linjen visar de 

område som jag anser lämpligast för kommunen att utveckla med en blandad och tät 

bebyggelse. I detta område får endast lägre hus placeras då det ligger i närheten av flygets 

luftbana. Genom att utveckla detta område byggs staden ut och trycket i centrum 
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underlättas. Den gula fyrkanten visar placeringen för nytt handelsområde. Det kommer bli 

en attraktiv plats i närheten av Röbäck. Den orangea linjen visar de område som jag anser att 

kommunen skulle behöva bebygga för att fläta samman stadsdelarna och få mer 

sammanhållet stadslandskapet vilket visats vara viktigt för social hållbarhet i staden. Genom 

att bebygga detta område skapas en stadsläkning som sammankopplar Röbäck med 

stadsdelen Böleäng. När Umeå vuxit sig tillräckligt stort och behöver plats att expandera på 

så kanske kommunen väljer att prioritera om detta område. Utifrån den sociala hållbara 

aspekten att bevara områdets nuvarande karaktär anser jag det viktigt att kommunen här 

låter blanda ny bostäder med dagens jordbruk och djurhållning. 
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BILAGA 1.  

 

Intervju Röbäck 

Detta är en intervjuguide till en kvalitativ intervju med 9st semistrukturella frågor. 

Intervjuerna utfördes på plats i Röbäck med frivilliga människor som rörde sig kring 

mataffären ICA Nära i Röbäck, maj 2014. Intervjuer genomfördes endast med personer som 

vid tillfället var bosatta i Röbäck, där av den första frågan. 

Är du bosatt i Röbäck? Om svar JA fortsatte intervjun. 

 

1) Hur många år är du? 

2) Hur länge har du varit bosatt i Röbäck? 

3) Vilken boendeform är du bosatt i? (villa, bostadsrätt, hyresrätt o.s.v.) 

4) Hur benämner du Röbäck i förhållande till Umeå Stad? (stadsdel, by, stad, tätort, 

samhälle o.s.v.) 

5) Kan du ge exempel på vad som är bra med att vara bosatt i Röbäck? 

6) Kan du ge exempel på vad som kan vara mindre bra med att vara bosatt i Röbäck? 

7) Kan du ge exempel på förändringar som har skett i Röbäck sedan du flyttat hit? 

8) Hur anser du att den nya Ringleden kommer att påverka Röbäck?  

9) Hur upplever du integrationen mellan Röbäck och närliggande områden? Har detta 

förändrats sedan du flyttade hit? 

 

Informationen som samlats in under dessa intervjuer ska hjälpa att tolka hur invånare i 

Röbäck anser att Umeå kommuns arbete med den sociala hållbara utvecklingen påverkar 

Röbäck. Det utgör komplement till det fakta som samlats in om Röbäck samt till dess 

framtidsscenario. 

 

 


