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Abstract 

Sustainable development is a crucial part of a successful city 

planning. Some scientists suggest urban densification as a 

method for achieving sustainable cities. In the best of worlds, a 

perfect balance between ecological, economic and social 

sustainability would be reached. However, that is rarely the case. 

Planners must consider the guidelines of planning documents as 

well as laws, political decisions and stakeholders. These interests 

can often be conflicting which leaves the planner with tough 

decisions. Social sustainability can be about achieving equality 

and healthy environments for all of society. It is therefore 

important to also include children in city planning.  

This study aims to examine the planning, which primarily 

concerns the densification, of the central borough Öst på stan in 

Umeå. The content, mainly concerning sustainable development, 

of the comprehensive planning in the municipality of Umeå as 

well as the planning of a specific quarter which includes 

dwellings, a preschool and a park, will therefore be described and 

analyzed. The quarter will also be examined further regarding the 

actual social sustainability, especially of the children’s 

environment. Trade-offs, priorities and compromises in 

planning the quarter will be discussed. In order to achieve the 

aim of this thesis mainly two research methods, in addition to 

thorough studying of literature, is being used; primarily planning 

documents from the municipality and secondly interviews as a 

complement. 

The results show that the new quarter is, in many ways, 

sustainable. The compromises throughout the planning process 

have however resulted in quite small outdoor spaces which none 

the least affects children. 

Keywords: Sustainability, urban densification, urban planning, 

compromises in planning, children 
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1 Inledning 
Hållbar utveckling är grundläggande för att åstadkomma en lyckad stadsplanering. 

Brundtland och Hägerhäll (1988) förklarar att hållbar utveckling handlar om att 

tillfredsställa dagens behov såväl som framtidens. De behov som finns i nuläget får inte 

tillgodoses på bekostnad av kommande generationers behov av tillgångar. För att 

åstadkomma en långsiktigt hållbar stad förklarar Nyström och Tonell (2012) att 

särskild hänsyn till barns utemiljö måste tas. 

Campbell (2015) förklarar att det inom planering sker kontinuerliga avvägningar 

mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En balans mellan dessa tre aspekter 

bör eftersträvas men det är sällan planerare uppnår detta. Planeraren är många gånger 

begränsad i sin roll då den måste förhålla sig till politiska beslut, lagar, planeringsmål 

och dess uppdragsgivares intresse. Det är sällan dessa är förenliga med varandra, 

slutresultatet blir många gånger att en, eller två, aspekt av hållbar utveckling 

prioriteras över de andra. Detta är trots att riktlinjerna för samhällsplanering säger att 

alla aspekter är lika viktiga. 

Exakt hur och när hållbar utveckling har uppnåtts är inte helt fastställt. Campbell 

(2015) förklarar att det är en långsiktig process. Det finns en mängd olika teorier om 

hur hållbar utveckling kan uppnås på bästa sätt. I denna studie behandlas främst 

förtätning och byggandet av en tät blandstad som en strategi för att uppnå detta. Umeå 

kommun (2018) argumenterar för att hållbar utveckling kan uppnås genom byggande 

av en kompakt stad med varierande funktioner. 

Vissa forskare föreslår förtätning som en metod för att skapa hållbara städer. Boverket 

(2016) beskriver till och med att; ”Förtätning har den senaste tiden blivit synonymt 

med hållbarhet.” (Boverket, 2016, s. 7). Vidare förklaras det att förtätning kan bidra till 

flera aspekter av hållbar utveckling. Vad gäller ekologisk hållbarhet bidrar de korta 

avstånden exempelvis till ett minskat bilberoende samt ett ökat underlag för 

kollektrafiken. Korta resvägar samt kollektivtrafik innebär en minskning av utsläpp 

vilket bidrar till ekologisk hållbarhet. Ett annat argument av Boverket för förtätning är 

att mindre mark, och därmed naturresurser, tas i anspråk genom att bygga på höjd. 

Den täta staden innebär även ett bättre underlag för service vilket bidrar till ekonomisk 

hållbarhet. Boverket förklarar att förtätning kan gynna social hållbarhet genom att 

möjligheten till möten och tillgänglighet till aktiviteter ökar. Enligt LeGates och Stout 

(2011) gynnas människors välbefinnande av social interaktion i det offentliga rummet. 

Med förtätning följer dock utmaningar. Det gäller enligt Boverket (2016) att bygga ”rätt 

tätt”. Med det menas att förtätning ska ske på rätt sätt och därigenom bidra till hållbar 

utveckling. Detta förklaras vidare genom att kommuner som arbetar med förtätning 

behöver ha ett långsiktigt tänk. För att på ett hållbart sätt förtäta staden krävs bland 

annat medborgarinflytande, vilket bidrar till social hållbarhet. Boverket förklarar även 

att en god bebyggd miljö ska åstadkommas vid planering. Det handlar då exempelvis 

om att tillgodose behov av dagsljus såväl som friyta vid bostadsbebyggelse. 
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Då processen för framtagande av översiktsplaner och detaljplaner är lång, och många 

aktörer ska kommas till tal är det intressant att studera hur och om det går att uppnå 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samtidigt, särskilt i den utsträckning som 

framgår av plandokument. Barnens roll i planeringen är även av intresse för uppsatsen. 

I denna fallstudie kommer uppföljandet av mål för hållbar utveckling, som satts i två 

dokument för kommunens översiktsplanering samt ett detaljplanedokument, 

studeras. Avvägningar, prioriteringar och kompromisser kommer att diskuteras. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid planering. 

Frågan är om kommunen faktiskt lever upp till de ambitiösa mål som satts i 

översiktsplanen, särskilt sett till hållbar social utveckling.  

Denna uppsats syftar till att undersöka planeringen, och därtill förtätningen, av den 

centrala stadsdelen Öst på stan i Umeå. Kommunens översiktsplan och en detaljplan 

som inkluderar bostäder, förskola och park studeras därför ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Sociala aspekter av hållbarhet undersöks närmare och barnens 

utemiljöer är av särskilt intresse. 

Detaljplaneområdet, som numera kallas för kvarteret Mården, är lokaliserat Öst på 

stan i Umeå. Området bestod tidigare av en förskola i ett plan samt en stor öppen 

grönyta, med tillhörande grusplan, som främst nyttjades av barn. Oplanerade grönytor 

som dessa är idag sällsynta Öst på stan. Enligt den nya planen för kvarteret Mården 

(Umeå kommun, 2014) kommer omkring 170 – 200 stycken hyresrätter att byggas på 

området. För att bibehålla vissa funktioner av den tidigare grönytan kommer en 

mindre park att anläggas. Den förskola som fanns i detaljplaneområdet kommer att 

rivas för att bygga en ny förskola i två plan. Som framgår av detaljplanen (Umeå 

kommun, 2014) blir resultatet en förskolegård med färre kvadratmeter per barn i 

jämförelse med den tidigare förskolan. Kommunen ska därför experimentera med en 

modell av samnyttjande av grönytor mellan allmänhet och förskola. Enligt 

detaljplanehandläggaren för kvarteret Mården (intervju, 8 maj 2019) är denna form av 

samnyttjande den första i sitt slag i Umeå. Dessutom har detaljplanen i fråga haft en 

ovanligt lång planprocess till följd av svårigheter i planeringen. Detaljplaneraren 

förklarar att det var många intressen som skulle inrymmas på en liten yta och att det 

därför tog tid att komma fram till en godtagbar lösning. Förarbetet till detaljplanen 

började redan kring år 2007 - 2008 och planen blev antagen först år 2014.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en fallstudie undersöka hur förtätning av en 

central stadsdel; Öst på stan i Umeå, planeras. Genom att studera byggandet av ett nytt 

bostadskvarter med tillhörande förskola och parkområde analyseras hur 

förverkligandet av kvarteret överensstämmer med de mål som formulerats. Det gäller 

då de mål som berör främst, social, hållbarhet i detalj- och översiktsplanering, särskilt 

med avseende på barns livsmiljö. Resonemang kommer föras gällande avvägningar, 

prioriteringar och kompromisser från planeringens tidiga stadie till förverkligande av 

planen. Avsikten är avslutningsvis att diskutera huruvida social hållbar utveckling kan 

sägas ha uppnåtts. 
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I uppsatsen söks därmed svar på följande frågeställningar; 

• Vad säger kommunens översiktsplan angående hållbar utveckling, särskilt 

gällande Öst på stan? 

• Hur behandlas hållbar utveckling i detaljplanen för fastigheten Mården 11 m.fl.? 

• Hur socialt hållbart är det nya kvarteret och förskolan med avseende på barns 

möjlighet till lek och utevistelse? 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie har begränsats till att undersöka tre plandokument, varav en detaljplan, 

som behandlar förtätning och hållbar utveckling Öst på stan i Umeå. I denna uppsats 

ligger fokus på hållbarhet och därmed har en avgränsning gjorts att behandla specifikt 

de delarna av plandokumenten. Inom stadsdelen finns naturligtvis många fler 

plandokument, inte minst detaljplaner, men på grund av tidsbegränsning för denna 

uppsats kommer inga fler att behandlas. Avgränsningen tillåter även ett fördjupande i 

utvalda dokument. 

Den geografiska avgränsning som gjorts är Öst på stan i Umeå, särskilt fokus läggs på 

kvarteret Mården som inkluderas av bostäder, park och förskola. 

1.3 Disposition 
Nedan följer en bakgrundbeskrivning till denna fallstudie följt av en genomgång av 

tidigare studier. Därefter ges en metodbeskrivning följt av resultatdelen som främst 

syftar till att deskriptivt beskriva, men även i viss mån analysera, den valda 

översiktsplanen, detaljplanen och kvarteret Mården ur ett hållbarhetsperspektiv. Det 

resultatet som framkommit samt tidigare forskning behandlas därefter i en analys. 

Slutligen görs en sammanfattning av uppsatsen innehåll och de slutsatser som dragits. 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av Umeå kommun, stadsdelen Öst på stan samt 

kvarteret Mården. 

2.1 Umeå 
I Umeå finns en lång historia av tillväxt. Umeregionen, som inkluderas av Umeå samt 

sex andra närliggande kommuner, har haft en årlig befolkningsökning med 0,82 

procent mellan år 1986 till år 2013. Befolkningstillväxten har även fortsatt därefter, 

men då i lägre takt (Jonsson & Müller, 2016). År 2008 antogs ett nytt tillväxtmål som 

innebär att Umeå kommun ska uppnå 200 000 invånare innan år 2050. Att vara en 

större stad med många invånare är på många sätt fördelaktigt. Enligt kommunen har 

befolkningsrika städer exempelvis möjlighet att utveckla ett rikt kulturutbud. 

Näringslivet gynnas även av en större population (Umeå kommun, 2018). 

Umeå kommun planerar för en kraftig befolkningstillväxt och planering sker därmed 

med hänsyn till framtida behov. Utveckling ska, enligt kommunen, ske på så vis att en 

hållbar stad uppnås. Det handlar då om ekologiska och ekonomiska såväl som sociala 

aspekter (Umeå kommun, 2011).  
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Den rådande bostadsbristen i Umeå resulterar i långa kötider och höga bostadspriser. 

I översiktsplanen (Umeå kommun, 2018) konstateras att ett stort behov av bostäder 

finns, och att detta huvudsakligen ska tillgodoses genom nyproduktion. Förtätning, 

talas i översiktsplanen, som ett av de främsta verktygen för att uppnå hållbar utveckling 

och för att skapa välbehövda bostäder. Denna förtätning ska i första hand ske inom en 

femkilometers radie sett från stadskärnan och universitetsområdet. 

2.2 Öst på stan 
Öst på stan i Umeå karaktäriseras av bebyggelse i form av äldre, små som stora, trähus 

men även tegelhus. Områden av nybebyggelse förekommer även. Inom Öst på stan 

finns personligt präglade butiker, caféer, restauranger, parker, strandpromenaden och 

mycket annat. Det finns även för- och grundskola, gymnasium samt konstnärligt 

campus Öst på stan. Området ligger nära centrala Umeå och drygt 1,5 kilometer ifrån 

Umeå universitet samt Norrlands universitetssjukhus (Bostaden, 2019).  

Antalet såväl som storleken av grönområden Öst på stan är begränsad. Det finns några 

enstaka lekplatser och de större parkområdena är lokaliserade längst med 

strandpromenaden. Längre in i området, närmare Berghem, finns endast några få 

mindre parker. Ytterst få grönytor är av oplanerad karaktär, majoriteten av parkerna 

är med andra ord välplanerade och lämnar lite kvar åt fantasin. Bostadsbebyggelsens 

innergårdar är i regel väldigt begränsad till yta. Majoriteten av ytan brukas dessutom 

till parkeringar snarare än grönyta. 

2.3 Kvarteret Mården 
Detaljplaneområdet för fastigheten Mården 11 m.fl. har tidigare bestått av en stor 

grönyta, en grusplan, växtlighet såsom träd och buskage samt en förskola. Grusplanen 

har bland annat använts till fotboll under sommaren och skridskoåkning under 

vintern. Vid samråd för den nya detaljplanen framkom kritik mot exploatering av 

området. Platsen beskrevs som viktig för främst barn och unga men även vuxna. Utöver 

fotboll och skridskoåkning användes området även för att klättra i träd, åka skrana, 

cykla, leka och träna agility med hundar (Umeå kommun, 2014). Mellan 

detaljplaneområdet och Botniabanan finns enbart en mindre bilväg och en liten 

grönstrimma. Från ena sidan av bostadsbebyggelsen är utsikten med andra ord över 

Botniabanan och den mindre bilvägen. På andra sidan av järnvägen ligger en större 

bilväg vid namn Blå vägen, även den syns väl från bostäderna. 

Exploatören för detaljplanen Mården 11 m.fl. är det kommunala bostadsbolaget 

Bostaden. I detaljplanen förklaras att; ”Syftet med detaljplanen är att skapa 

planmässiga förutsättningar för ett attraktivt bostadsområde med tydlig 

kvarterstruktur och väl solbelysta gårdar.” (Umeå kommun, 2014, s. 35). Vidare 

beskrivs även utformningen av bebyggelsen. Tanken är att höjden och volymen av 

byggnaderna ska variera. Bebyggelsen ska utformas på så vis att; ”…med avseende på 

buller också säkerställa godtagbara inom- och utomhusmiljöer.” (Umeå kommun, 

2014, s. 35). Ett annat syfte med detaljplanen är att; ”…säkerställa att en ny förskola 

kan uppföras med en tyst och väl anpassad förskolegård.” (Umeå kommun, 2014, s. 
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35). Figur 1 visar på en gestaltning av det nya planområdet som innefattas av bostäder, 

förskola och parkområde (Umeå kommun, 2014). 

 

Figur 1: Ett förslag på utformning av kvarteret Mården (Källa: Umeå kommun, 2014). 

Den nya förskolan kommer att ersätta den befintliga. En park ska även inrymmas på 

området; ”I detaljplanens södra del möjliggörs för en ny park med höga kvalitéer.” 

(Umeå kommun, 2014, s. 35). Kvarteret Mården har utpekats som ett 

omvandlingsområde i kommunens fördjupade översiktsplan för de centrala 

stadsdelarna. Ny tätbebyggelse ska planeras längst med järnvägsområdet, som 

sträcker sig ner till Umeå Östra, inklusive kvarteret Mården (Umeå kommun, 2014). 

Figur 2 visar på lokaliseringen av detaljplaneområdet. 

 

Figur 2: Blå markering visar på lokaliseringen av kvarteret Mården Öst på stan (Källa: hitta.se, 2019. Med egen 
bearbetning). 
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3 Tidigare studier 
I detta kapitel presenteras teoretiska ramverk som studiens empiri kopplas till. 

Begrepp och definitioner med relevans för denna studie tas även upp. 

3.1 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling myntades i Brundtlandrapporten år 1988 och definieras 

som; ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Brundtland & Hägerhäll, 1988). 

Inom planering behandlas främst tre aspekter av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk och 

social. Campbell (2015) förklarar att; ”…planners face tough decisions about where 

they stand on protecting the green city, promoting the economically growing city, and 

advocating social justice.”. Det sker med andra ord ständiga avvägningar mellan dessa 

intressen vid planering, och valet är inte självklart. Nyström och Tonell (2012) 

förklarar att det finns vissa saker som kan bidra till alla tre aspekter på samma gång, 

exempelvis hållbara transportmedel. 

Planerarens uppgift är att åstadkomma ekonomisk tillväxt som fördelas rättvists. 

Samtidigt måste planeraren se till att denna tillväxt inte sker på bekostnad av våra 

ekosystem. I den bästa av världar skulle planeraren sträva efter en balans mellan 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Planeraren begränsas dock av 

finanspolitiska och professionella riktlinjer samt bestämmelser. Beslut kan komma att 

tas av andra tjänstemän, och på andra nivåer såsom nationell nivå istället för lokal 

(Campbell, 2015). 

I praktiken arbetar samhällsplanerare efter dess uppdragsgivares intresse. Vanligtvis 

sker då planeringen med främst ett intresse i åtanke. Det kan röra sig om att 

åstadkomma exempelvis ekonomisk tillväxt genom ökade skatteintäkter. Alternativt 

skulle uppdraget kunna vara att åstadkomma ekologisk hållbarhet genom bevarande 

av grönytor eller social hållbarhet genom byggande av bostäder till låginkomsttagare 

(Campbell, 2015). 

Synen på staden skiljer sig åt beroende på vilket intresse som prioriteras. Planeraren 

som fokuserar på ekonomisk hållbarhet ser staden som en plats för konsumtion, 

produktion och innovation. Den planerare som lägger fokus på miljön ser istället 

staden som en plats av resursförbrukande och skapande av avfall. Planeraren som ser 

till social hållbarhet ser staden som en plats där fördelning av resurser, möjligheter och 

tjänster leder till konflikt (Campbell, 2015). 

Hållbar utveckling är inte en kortsiktig process som kan delas upp i några få konkreta 

steg. Det är inte heller något som är direkt mätbart och därmed kan det vara svårt att 

konstatera när det har uppnåtts. Konceptet av hållbar utveckling är dock en viktig del 

för samhällsplanerarens arbete (Campbell, 2015). 

Design och markanvändning kan användas som verktyg i processen för att uppnå 

hållbar utveckling. Planerare har kunskap om hur ekologier, ekonomier och städer 

interagerar med varandra. Ett sätt att uppnå ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan 
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vara att dela upp marken i utvecklade och bevarade områden (Campbell, 2015). På 

1800-talet och 1900-talet började arbetet för att motverka miljöföroreningar. Utopiska 

visionärer börja planera städer som skulle sträva efter en balans mellan det urbana 

som skapats av människan och mer naturliga inslag. Det kunde då röra sig om 

exempelvis offentliga trädgårdar, parker och kringliggande rurala områden. På senare 

år har hållbar tillväxt och så kallad grön urbanism blivit ideal inom stadsplanering 

(LeGates & Stout, 2011). 

Begreppet socialt hållbar utveckling har ingen exakt definition. En socialt hållbar 

stadsutveckling kan ses som både ett tillstånd och en process. Socialt hållbara städer 

kännetecknas av hänsyn till olika gruppers behov samt ett främjande av möte mellan 

människor och jämställdhet mellan könen. Social hållbarhet kan exempelvis handla 

om minskad boendesegregation och ökad integration. I staden bör rumslig uppdelning 

av olika funktioner uppfattas som hinder för socialt hållbar utveckling. Variation, 

samband samt inflytande och samverkan kan användas för att främja social hållbarhet. 

Variation kan då handla om olika funktioner, gestaltningar och boendeformer. 

Samband kan skapas genom att länka samman delar av staden. Inflytande och 

samverkan kan handla planering utifrån de boende i området och samverkan mellan 

berörda aktörer (Boverket, 2010). 

Nyström och Tonell (2012) förklarar att den hållbara staden sätter människan i fokus. 

Staden utformas efter människors behov. Invånarna trivs och engagerar sig i 

utveckling av närområdet. En trygg och upplevelserik miljö skapas. Särskild hänsyn tas 

till barns utemiljö. Grönytor ska bidra med trivsel, skönhet och erbjuda 

rekreationsmöjligheter. 

3.2 Förtätning 

En tät urban miljö med blandade funktioner såsom boende såväl som kontor 

kännetecknar nyurbanismen. Gator ska utformas med trottoarer som gynnar en 

mänsklig skala, det vill säga rörelse till fots. Ambitionen är att det allra mesta ska finnas 

inom gångavstånd. Nyurbanister förespråkar en vacker och trivsam stad. Detta ideal 

har tillämpats runtom i världen, däribland Sverige. Det finns flera områden och städer 

i Sverige som byggts i enighet med nyurbanismen. Ett exempel på detta är det relativt 

nya bostadsområdet Hammarby sjöstad. Kritiker till planeringsidealet har ställts sig 

skeptiska till Hammarby sjöstad som, enligt dem, har designats enda in i detalj. 

Nyurbanismens kritiker menar på att dessa städer inte är riktiga, utan snarare 

representerar en drömbild. Städer ska enligt dem innefatta dynamik, mångfald, 

motsättningar och konflikter, de ska vara okontrollerbara (Andersson, 2004). 

Nyurbanismen syftar till en designorienterad planering av staden. Planering och 

utveckling sker då främst av arkitekter och journalister. Nyurbanismen bör beskrivas 

som en ideologi, snarare än en teori. Grundtanken är att skapa en tät blandstad med 

korta avstånd. Bebyggelsen ska vara varierad, bland annat, vad det gäller form och 

funktion. Det ska finnas en blandning av bostäder som riktar sig till olika 

inkomstgrupper (Fainstein, 2000). Tanken är att allt ska finnas nära till hands; ”The 

daily needs of life are accessible within the five minute-walk” (Kunstler, 1996, s. 117). 
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Louis Wirth, som var del av den berömda Chicagoskolan i urban sociologi och 

urbanforskare som Jane Jacobs (2005), argumenterar för förtätning; att det urbana 

karaktäriseras av social heterogenitet, stora populationer sett till antal invånare och 

befolkningstäthet. Vissa planerare argumenterar att användandet av offentliga rum 

möjliggör social interaktion och därigenom människors välbefinnande. 

Befolkningstäthet tenderar att bidra till specialisering och diversitet då detta krävs för 

att hantera det stigande antalet människor. När konkurrensen om mark är hög 

tenderar marken att användas till det ändamål som har högst ekonomisk avkastning 

(LeGates & Stout, 2011). 

3.3 Barn och unga i planering  
Barn och ungas tillgång till staden har ofta sina begränsningar. Vuxna människor 

tenderar att inte fullt ut erkänna barn som aktörer i sociala sammanhang. Barn bedöms 

inte ha samma rätt till det offentliga rummet. Medborgares kompetens avgörs, 

åtminstone av planerare, generellt sätt utifrån livserfarenhet. Vuxna har i den 

definitionen ett självklart övertag. Äldre barn är i den meningen mer rumsligt 

kompetenta än yngre barn, vilket baseras på ålder snarare än en bredare kunskap om 

att hantera situationer i urbana sammanhang (Van der Burgt & Cele, 2014). Boverket 

(2015) menar dock på att barn och unga har expertkunskap om sin egen miljö och bör 

därför involveras vid utformning av den miljö som de vistas i. Boverket poängterar att 

det är viktigt att vara tydlig med sina avsikter då. Lämpliga frågor kan exempelvis gälla 

vad barnen vill göra och uppleva. 

Forskning gällande barns geografi av bland annat Thomson och Philo (2004), visar på 

barns behov av oplanerade platser. Dessa platser upplevs av barn och unga som 

meningsfulla. När lekplatser, parker och aktiviteter blir allt för planerade kan barnens 

lek och kreativitet hämmas. Barn och ungas möjlighet att utvecklas till självständiga 

individer hämmas även därigenom, de behöver nämligen själva få upptäcka och 

påverka sin närmiljö.  

4 Metod 

I metodkapitlet presenteras den valda metoden för denna studie. Initialt presenteras 

fallstudien och därefter plandokument, intervjuer och observationer som behandlas i 

uppsatsen. Sedan följer en redogörelse för analysmetoden. Slutligen diskuteras för- 

och nackdelar med metoden. Abduktion, reflexivitet och validitet samt etiska principer 

behandlas under metoddiskussionen. 

4.1 Fallstudie 

En fallstudie fokuserar på en eller några få förekomster av ett specifikt fenomen. 

Fallstudier har i syfte att ge en djupgående redogörelse för erfarenheter, händelser, 

processer och förhållanden. Genom att studera det specifika är förhoppning att kunna 

belysa det generella. Fallstudier är vanligt förekommande inom samhällsforskning, 

inte minst i småskaliga studier. Det ses, i praktiken, som en kvalitativ snarare än 

kvantitativ forskningsmetod (Denscombe, 2016). Fallstudier tillåter användandet av 
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olika sorters information och kombination av metoder såsom observation, 

frågeformulär, dokument och intervjuer (Denscombe, 2016).  

I denna uppsats behandlas hållbar utveckling Öst på stan i Umeå. Planering och 

förverkligande av kvarteret Mården 11 m.fl. behandlas därmed. Tanken är att utifrån 

just detta kvarter kunna visa på generella drag i planering av stadsdelen Öst på stan. 

4.2 Plandokument 

De plandokument som har studerats gällande Umeå kommuns översiktsplanering är 

Vägvisning till planens delar, teman och aktualitet samt Fördjupning för de centrala 

stadsdelarna. Översiktsplanen ska vara vägledande för mark- och vattenanvändning. 

Strategier för långsiktig och hållbar utveckling ska finnas formulerade (Boverket, 

2018a). Den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna i Umeå sätter 

ramarna för planering inom området. Bland annat trafik- och parkeringsstrategier 

samt om- och nybyggnationer regleras i denna fördjupning. Till de centrala 

stadsdelarna hör centrumfyrkanten, Väst på stan, Öst på stan, de nedra delarna av 

Haga, Regementet samt delar av Teg (Umeå kommun, 2011). Båda dokumenten har 

vunnit laga kraft och är vägledande för planering än idag. Översiktsplanen och den 

fördjupade översiktsplanen används i denna studie för att visa på kommunens mål för 

hållbar utveckling. 

I denna fallstudie har dessutom dokumentet Detaljplan för fastigheten MÅRDEN 11 

m.fl. inom Öst på stan i Umeå kommun, Västerbottens län studerats. I detta 

detaljplanedokument inkluderas även en samrådsredogörelse. En detaljplan har enligt 

Adolfsson och Boberg (2013) huvudsakligen två syften. Att reglera förändringar 

gällande bebyggelse och markanvändning samt att reglera förnyelse eller bevarande av 

befintlig bebyggelse. I denna studie har detaljplanen använts för att ge bakgrund till 

utformning av området samt att redovisa mål för hållbar utveckling. Den har även legat 

till grund för beskrivning av kvarteret Mården och tillhörande diskussion gällande 

hållbarhet.  

4.3 Intervjuer 

Två informantintervjuer har utförts i denna studie. En informantintervju görs med 

någon som kan anses ha expertinformation inom ett specifikt ämne och intervjuas som 

representant för en myndighet eller i sin yrkesroll. En informantintervju ska främst 

syfta till att samla information som inte dokumenterats. Enligt Denscombe (2016) kan 

intervjuer i småskaliga studier lämpa sig för insamlande av åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter angående ett givet ämne. En nackdel med intervjuer är att de kan vara 

tidskrävande. Det har dock inte varit problem i denna studie då intervjuerna 

begränsats i antal såväl som tid. Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade. Det 

innebär enligt Denscombe (2016) att ett antal ämnen och frågor har förberetts men att 

intervjuaren emellanåt är flexibel gällande exempelvis ordningsföljden. Respondenten 

tillåts även utveckla sina egna idéer och fördjupa sig i vissa ämnen. 

Intervju med respondenterna gjordes på respektive arbetsplats. Båda intervjuerna 

hölls i enskilda rum där vi var ostörda. Enligt Denscombe (2016) är en lugn och relativt 
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tyst plats att föredra. Respondenterna fick själva välja intervjulokal samt föreslå dag 

och tidpunkt för intervjun. Intervjuerna var ungefär 30 minuter lång.  

4.3.1 Urval för intervjuer 

I denna studie har subjektivt urval tillämpats vid val av intervjurespondenter. 

Subjektivt urval innebär att respondenter handplockas utifrån deras relevans för 

ämnet som studeras samt deras priviligierade kunskap av ämnesområdet. Urvalet 

består därför, i regel, av ett begränsat antal personer. För att göra ett subjektivt urval 

krävs det att forskaren har viss kännedom om företeelsen eller de människor som ska 

studeras (Denscombe, 2016). Intervjuerna har varit ett komplement till skriftliga 

källor. 

En detaljplanehandläggare för kvarteret Mården valdes som respondent i och med 

hens centrala roll i detaljplanprocessen. Intervjun gav insikt i arbetat bakom kulisserna 

såsom avvägningar, kompromisser, prioriteringar och utmaningar vid planering av 

kvarteret Mården. Med andra ord framkom information om detaljplanering som inte 

nödvändigtvis fanns nedskrivet i detaljplanedokumentet. Under intervjun 

diskuterades även avvägningar gällande att ta en av få oplanerade grönytor Öst på stan 

i anspråk samt utformningen av förskolan, främst sett till dess gård, och placering. 

En förskolelärare intervjuades som respondent i och med hens yrkesmässiga 

erfarenhet och fördjupade kunskap gällande förskoleverksamheter. Valet av 

intervjupersonen baserades även på hens erfarenhet av att arbeta på en förskola i två 

plan, likt detaljplanens nya förskola. Denna intervju har erbjudit ett annat perspektiv 

på planering av förskolor. Då enbart en förskolelärare intervjuades har andra källor 

många gånger använts för att stödja hens påstående och på så vis ökas tillförlitligheten. 

Under intervjun diskuterades huvudsakligen hens erfarenhet av att arbeta på en 

förskola i två plan, betydelse av förskolegårdens utformning och storleksyta samt hens 

tankar kring den nya förskolans samnyttjande med en park. 

4.4 Observationer 
Observationer är vanligt förekommande i fallstudier såväl som i många andra 

kvalitativa studier (Denscombe, 2016). I denna uppsats har observation varit ett viktigt 

komplement till intervjuer och plandokument. Besök i kvarteret har bidragit till en 

förståelse för området som inte går att läsa sig till. 

I denna fallstudie har totalt två observationer gjorts. Initialt utfördes en observation av 

detaljplaneområdet och Öst på stan. I senare skede gjordes ytterligare en observation 

av kvarteret Mården och fotografier togs. Miljö såsom bebyggelse och vägnät 

observerades snarare än invånare och dess samspel. Observationerna illustreras med 

fotografier samt miljöbeskrivningar i texten.  

4.5 Analysmetod 
Den empiri som insamlats genom plandokument och intervjuer till denna studie har 

behandlats i en tematisk analys. Bryman (2018) förklarar att en tematisk analys kan 

baseras på ett flertal olika typer av data såsom dokument och intervjusvar. Enligt 
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denna analysmetod ska återkommande teman, på uttalad såväl som underliggande 

nivå, identifieras. 

I denna fallstudie identifieras ett flertal teman. Inledningsvis lästes kommunens 

översiktsplan, den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna och 

detaljplanen för kvarteret Mården igenom. I samband med den läsningen plockades 

delar, gällande specifikt hållbar utveckling, ut. Samma process följdes sedan för 

behandlingen av intervjuernas transkriberingar. Därefter kodades materialet för att 

slutligen grupperas in i teman. Några av de koder som användes var social hållbarhet, 

barn och unga i planeringen, den täta blandstaden samt avvägningar. De fyra teman 

som identifierats vid analys av översiktsplanen är: Hållbarhet, Förtätning, Tillväxt 

och Hållbara miljöer för barn. Vid analys av detaljplanen framkom följande teman: 

Avvägningar, prioriteringar och kompromisser, Bostäders hållbarhet, Parkens 

hållbarhet samt Förskolans hållbarhet. Samtliga teman är kopplade till uppsatsens 

syfte och frågeställningar samt tidigare forskning som ligger till grund för denna 

studie. 

4.6 Metoddiskussion 

Generaliseringar gjorda utifrån fallstudier kan många gånger komma att ifrågasättas. 

Fallstudier utgår trots allt ifrån ett specifikt fall, och vissa omständigheter kan därmed 

bedömas som unika. Det är heller inte helt enkelt att avgöra vare sig fallet är 

representativt eller inte. Fallstudier syftar dock inte till statistisk generalisering, utan 

målet är snarare att utveckla och generalisera teorier, vilket ibland benämns som 

analytisk generalisering. Hypoteser och påståenden, som kan förklara vad och varför 

saker händer, kan formuleras genom att analysera en situation i ett specifikt fall 

(Denscombe, 2016). Utifrån denna studie skulle generalisering exempelvis kunna 

göras genom att applicera resultatet av denna fallstudie på en annan central stadsdel i 

Umeå.  

4.6.1 Abduktion 

I denna studie har abduktion tillämpats. Abduktion är enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (1997) en kombination av deduktion och induktion. En deduktiv 

ansats innebär att utgå ifrån en teori eller modell och därifrån formulera hypoteser 

som sedan testas mot verkligheten genom observationer. Induktion kan ses som 

motsatsen till detta, en induktiv ansats innebär att utgå från observationer i 

verkligheten och därifrån göra generaliseringar inom en teoretisk referensram. I denna 

fallstudie har utgångspunkten varit tidigare forskning kring hållbar utveckling. Utifrån 

det som framkommit i olika källor, såsom dokument och intervjuer, har ytterligare 

forskning allt eftersom studerats även i efterhand. Det har med andra ord skett en 

pendling mellan teori och empiri.  

4.6.2 Reflexivitet och validitet  

Forskare ska sträva mot att vara objektiva men samtidigt är det viktigt att ha i åtanke 

att forskaren aldrig till fullo kan vara det. För att begripa världen använder människan 

sig av begreppsmässiga redskap med ursprung i ens egna erfarenheter och kultur. 

Forskaren kan inte ställa sig utanför och på så vis vara helt objektiv och neutral. De 
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skriftliga redogörelserna är ett resultat av redigering, tolkning och skicklig 

språkhantering (Denscombe, 2016). 

Personliga faktorer bör därför beaktas vid utförande och resultat i studier. Ett exempel 

på en sådan faktor är att jag har arbetat en del inom förskolan. Det kan ses som en 

fördel då jag har en större förståelse. Samtidigt måste jag försöka distansera mig från 

mina egna erfarenheter och vara mottaglig för ny information vid exempelvis intervju 

med förskoleläraren samt annat material gällande förskolor. 

Validiteten i källor är avgörande för uppsatsens resultat, därför har källkritik 

tillämpats vid val av samtliga vetenskapliga artiklar och annat skriftligt material. De 

källor som valts ut bedöms trovärdiga. Ett sätt att kontrollera källors trovärdighet är 

enligt Denscombe (2016) att undersöka utgivarens, exempelvis ett förslags, rykte. Att 

kontrollera huruvida en respondent talar sanning är nästintill omöjligt, särskilt när det 

gäller någons erfarenheter och upplevda känslor. Vissa kontroller, såsom att kolla 

andra källor och kontrollera rimlighet, kan dock göras när det gäller mer objektiv 

information. 

Vad gäller översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen, sett till information 

om kommunens mål och riktlinjer vid planering, bedöms trovärdigheten av båda 

plandokumenten som hög. Detta motiveras genom att kommunen själv är ansvarig 

utgivare. Vad gäller informationen om effekterna, för exempelvis hållbar utveckling, av 

kommunens planeringsstrategier kan dock trovärdigheten ifrågasättas. Givetvis 

kommer kommunen argumentera för sin sak och på så vis utelämnas kritik och studier 

som visar på brister i dessa planeringsstrategier. För att avgöra validiteten i denna 

studie har därför andra källor använts för att i vissa fall stödja, och i andra fall 

ifrågasätta, hållbarheten av översiktsplanens och detaljplanens strategier. Validiteten 

gällande ambitioner för detaljplanering av Mården bedöms, på liknande sätt som i 

översiktsplaneringen, som hög. 

4.6.3 Etiska överväganden 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns fyra huvudprinciper som forskare 

förväntas följa; deltagarna och dess intressen ska skyddas, det ska vara frivilligt att 

delta och informerat samtycke ska ges, forskarens arbete ska ske på ett öppet och ärligt 

vis med vetenskaplig integritet samt att den nationella lagstiftningen ska följas 

(Denscombe, 2016).  

Deltagarnas intressen ska skyddas på så vis att respondenterna inte kommer till fysisk, 

psykisk eller personlig skada av studien. Därtill ska anonymitet tillämpas om inte 

annat bestäms (Denscombe, 2016). Den bedömning som gjordes i denna studie var att 

respondenterna, med största sannolikheten, inte skulle skadas till följd av deras 

deltagande i studien. Anonymitet har tillämpats för båda intervjudeltagarna som ett 

sätt att skydda deras integritet. 

Ingen människa ska tvingas delta i en forskningsstudie. Deras deltagande måste 

därmed vara frivilligt och tillräcklig information ska ges för att personen ska kunna 

göra ett medvetet val (Denscombe, 2016). Samtliga respondenter informerades därför 
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om att deras deltagande var frivilligt, och att de kunde dra sig ur studie även i senare 

skede. Samtliga deltagare gav samtycke till att delta i studien och godkände att 

intervjun spelades in. 

Forskare ska vara tydliga och öppna, de ska informera om deras roll som forskare och 

syftet med den information som samlas in (Denscombe, 2016). Med detta i åtanke gavs 

kortfattad information om studiens innehåll redan vid initial kontakt med 

respondenterna. När intervjun väl ägde rum gavs ytterligare information om studiens 

innehåll och hur hanteringen av intervjumaterialet skulle ske. 

Vid forskning måste nationell lagstiftning följas. Därför ska exempelvis rimliga 

åtgärder vidtas för att säkerställa ett säkert förvarande av data (Denscombe, 2016). 

Utifrån ljudinspelningar har intervjuerna i efterhand transkriberats genom att skriva 

ner ord för ord från delar av intervjuerna. Citat har därigenom hämtats. Utifrån 

ljudinspelningarna har även utförliga anteckningar gjorts. Intervjumaterial såsom 

ljudinspelningar och transkriberingar förvaras på lösenordskyddad enhet utom 

räckhåll för obehöriga.  

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in främst via plandokument, 

intervjuer och observationer men även andra litterära källor. En beskrivning av 

innehållet i först översiktsplanen, sedan detaljplanen och slutligen kvarteret Mården 

ges. Innehållet analyseras kontinuerligt med hjälp av andra källor. 

5.1 En tematisk analys av Umeås översiktsplan i relation till hållbarhet: Förtätningsidén 

I materialet för denna beskrivning ingår, förutom översiktsplanen, en fördjupad 

översiktsplan för de centrala stadsdelarna. 

Samtliga svenska kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunen. Övergripande mål, fysisk struktur såväl som allmänna intressen ska 

behandlas. Strategier för kommunens långsiktigt hållbara planering ska formuleras. 

Översiktsplanen är inte juridisk bindande men ska vara vägledande vid beslut för 

kommunens mark- och vattenanvändning samt inte minst miljömässiga aspekter 

(Boverket, 2018a). Därmed är översiktsplanen exempelvis vägledande vid 

detaljplanering (Boverket, 2018b). Avsteg från översiktsplanen kan i viss mån tillåtas 

med kravet att dessa kan motiveras som särskilt viktiga för allmänintresset (Boverket, 

2018a). 

Processen för framtagande av en översiktsplan består av ett flertal steg som bland 

annat involverar dialog med medborgare, berörda aktörer och myndigheter (Umeå 

kommun, 2019a). Plan- och bygglagen kräver att översiktsplanen tar hänsyn till 

nationella, regionala och lokala mål för hållbar utveckling. Kommunen ska även se till 

att tillgodose långsiktiga behov av bostäder (Umeå kommun, 2018). I Umeå är detta av 

särskild vikt i och med den rådande bostadsbristen. Översiktsplanering kan ses ett 

verktyg för att uppnå hållbar utveckling.  
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5.1.1 Olika dimensioner av hållbarhet 

Det första temat som identifierats vid analys av översiktsplanen är hållbarhet. I 

översiktsplanen finns ingen tydlig definition av hållbarhet, däremot talas det många 

gånger om saker som bidrar till hållbarhet av olika slag. Vissa saker bidrar främst till 

en form av hållbarhet medan andra förslag kan bidra till flera sorters hållbarhet på 

samma gång. Den hållbarhet som behandlas i översiktsplanen är främst ekologisk, 

ekonomisk och social. Planeringen av Umeå ska enligt kommunen genomsyras av 

demokrati, jämställdhet och öppenhet (Umeå kommun, 2018). 

5.1.2 Förtätning och hållbarhet 

Nästa tema som framkommit i analysen av översiktsplanen är förtätning. 

Femkilometersstaden är ett planeringsideal i Umeå som syftar till att all tillväxt, i 

största möjliga mån, bör ske inom femkilometersradier från universitetsområdet eller 

stadskärnan. De korta avstånden bidrar enligt kommunen till en hög tillgänglighet som 

framförallt gynnar gång- och cykeltrafiken. Denna form av förtätningar är fördelaktig 

för barn och ungdomar samt gynnar kvinnors rörlighet inom staden. I översiktsplanen 

argumenteras det för en funktionsblandad och tät stad genom att förklara att de korta 

avstånden minskar transportbehovet. I och med detta blir gång och cykel mer 

konkurrenskraftiga alternativ till bilen. En hög befolkningsmängd- och täthet ger i sin 

tur underlag för en kollektivtrafik med hög turtäthet. Därigenom menar kommunen 

att kollektivtrafiken blir bättre för alla, vilket kan bidra till ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet (Umeå kommun, 2018). 

För att nå 200 000 invånare till senast år 2050 bedömer kommunen att det krävs en 

fördubbling av uppbyggnadstaken. Inom femkilometersradier från 

universitetsområdet eller stadskärnan föreslås därför totalt en komplettering med 

15 000 nya invånare. I jämförelse med år 2010 innebär det en fördubbling av antalet 

invånare. Kommunen förklarar även att all nyproduktion ska bidra till social och 

ekologisk hållbar bebyggelse (Umeå kommun, 2018). 

En tät blandstad föreslås av Umeå kommun (2018) som ett medel för att klara av 

kommunens tillväxtscenario och samtidigt uppnå hållbar utveckling. Det skapar även 

en socialt och fysiskt sammanhållen stad. I översiktsplanen argumenteras det att ett 

ökat flöde av människor bidrar till ett rikare socialt stadsliv. Enligt Umeå kommun 

(2011) kan en blandning av funktioner och boendeformer motverkar segregation i form 

av exempelvis kön, ålder och etnicitet. Detta ska därför vara riktlinjer för planering 

inom hela staden, inte minst i de centrala stadsdelarna. 

Umeå kommun (2011) förklarar, i den fördjupade översiktsplanen för de centrala 

stadsdelarna, att förtätningspotentialen Öst på stan framförallt finns i älvsstråket samt 

i gränsen till kringliggande stadsdelar i nordost längst Blå vägen. En komplettering av 

nya kvarter där kan bidra till att bygga samman Öst på stan med Berghem. Utveckling 

av park- och gångstråk ska ske på så vis att barriäreffekter elimineras. I 

bullerskyddande lägen som potentiellt kan skapas längs Östermalmsgatan är ett 

relativt stort antal bostäder möjligt. Det kan enligt kommunen totalt röra sig om 

ungefär 1 800 enheter. 
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I kommunens översiktsplan (Umeå kommun, 2018) förklaras det att parker och 

offentliga rum ska ha en plats även i den täta blandstaden. Dessa platser ska bidra med 

upplevelser och attraktionskraft för stadens invånare såväl som besökare. En 

befolkningstäthet i dessa områden kan enligt kommunens leda till ökad trygghet i det 

offentliga rummet, det ska gälla alla kön och åldersgrupper under alla tider och 

årstider. LeGates och Stout (2011) förklarar att offentliga rum inom staden möjliggör 

social interaktion. 

5.1.3 Tillväxt och hållbarhet 

Det tredje temat som identifierats vid analys av översiktsplanen är tillväxt. Med tillväxt 

menas, i denna uppsats, befolkningstillväxt men också ekonomisk tillväxt. Tillväxt ses 

som sammanlänkat med förtätning, att bygga en tät stad är enligt Umeå kommun 

(2018) önskvärt och motiverat av ekonomiska skäl. Det ger nämligen ett bra underlag 

för service och verksamheter. I översiktsplanen förklaras det att ekonomisk hållbarhet 

handlar om att hänsynsfullt förvalta naturresurser och därigenom på sikt tillväxt. 

Hållbar utveckling sett till ekonomi kan enligt kommunen utgöra grunden för 

finansiering av social, kulturell och ekologisk hållbar utveckling. 

Umeå kommuns översiktsplan syftar till att skapa en hållbar och attraktiv kommun 

samt att främja en fortsatt hållbar tillväxt. Deras vision är att göra Umeå till Norrlands 

tillväxtmotor och storstad. Genom denna roll hoppas kommunen även kunna driva 

förändring samt skapa nya, mer hållbara alternativ (Umeå kommun, 2018). 

Komplettering av staden ska enligt översiktsplanen (Umeå kommun, 2018) ske genom 

att placera nya stadskvarter intill äldre bestånd. Genom detta är kommunens 

förhoppning att skapa större investeringsvilja hos de redan befintliga kvarten, särskilt 

i centrum. Anläggning av dessa nya och täta blandstadskvarter bör, enligt kommunen, 

öka flödet av verksamheter. Hyresgästföreningen (2019a) förklarar att det är en 

mänsklig rätt att ha ett eget hem samt att det bidrar till trygghet. För att alla faktiskt 

ska få en bostad krävs det att det byggs mer, särskilt hyresrätter. Verkligheten är idag 

att många unga har svårt att flytta hemifrån och behöver därför vara inneboende eller 

hyra i andra-, tredje- eller fjärdehand. Detta bedöms inte av Hyresgästföreningen fullt 

ut som att ha en bostad. 

5.1.4 Barns hållbara miljö 

Fjärde temat består av hållbara miljöer för barn och hur dessa kan uppnås. Umeå 

kommun (2018) förklarar i översiktsplanen att planering ska ske med barnen i åtanke, 

barnens goda levnadsvillkor ska tillgodoses även i innerstaden. Det handlar bland 

annat om att skapa miljöer där barn kan uppleva, röra sig, leka och växa upp utan 

hälsorisker. I den fördjupade översiktsplanen (Umeå kommun, 2011) påpekas det att 

luftkvalitén bör vara god där skolor och förskolor placeras. Boverket (2015) förklarar 

att planering, utformning och förvaltning av den byggda miljön kan påverka barn och 

ungas livsvillkor. I och med att bebyggelsen, särskilt inom städer, blir allt tätare skapas 

enligt Boverket nya utmaningar. 

Miljön för förskolor, lekplatser och skolor såväl som dess placering i förhållande till 

vägar, inte minst vältrafikerade sådana, måste enligt Umeå kommun (2011) ses över. 
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Region Skåne et al. (2014) förklarar att fordon och vägslitage är några av de främsta 

källorna till kväveoxidföroreningar. Deras rekommendation är därför att inte placera 

förskolor nära stora vägar. Enligt Boverket (2015) är barn, i jämförelse med vuxna, mer 

känsliga mot kemiska miljöföroreningar. Till följd av luftföroreningar kan barn och 

ungas lungkapacitet försämras. 

Umeå kommun (2011) förklarar att lekmiljöer och uteplatser som är utsatta för buller, 

exempelvis till följd av närhet till bilvägar och järnväg, kan hämma barns 

språkinlärning samt minskar möjligheten till att föra samtal, särskilt för de som har 

nedsatt hörsel. I den fördjupade detaljplanen argumenteras därför att bullerstörningar 

ska minimeras för att skapa en god bebyggelse i en tät stadsmiljö. Det gäller inte minst 

för barn och unga men även för befolkningen i stort. Kommunen förklarar att själva 

bebyggelsen i många fall utgör bullerskyddet vilket resulterar i tystare lekmiljöer och 

uteplatser. 

I takt med ett ökande antal boende i de centrala stadsdelarna ökar behovet för 

planering av förskolor och skolor. Enligt Umeå kommun (2011) finns det i nuläget 

omkring femtio förskoleavdelningar och sex olika grundskolor inom de områdena. 

Kommunen konstaterar att tendensen för utveckling är att desto fler barnfamiljer gör 

valet att bo centralt. Vid framtida byggnationer av för- och grundskolor kan 

samnyttjande av park- och naturområden bidra till en god utemiljö. Boverket (2015) 

förklarar att okonventionella lösningar för lokaliseringar av utemiljöer i skolor och 

förskolor krävs på grund av den ökande konkurrensen om mark. Därför föreslås 

takterrasser och samnyttjande av parker som komplettering till förskole- och 

skolgårdar. Den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna (Umeå 

kommun, 2011) är med andra ord förenlig med boverkets allmänna råd för utformning 

av friytor. 

Tillgång till friytor för utevistelse och lek i anslutning till bostaden beskrivs i 

översiktsplanen (Umeå kommun, 2018) som ett viktigt inslag inom hela kommunen. 

Vid nybyggnation ska dessa ytor i första hand placeras på kvartersmarken för att ge 

god livskvalitet i vardagen. Friytor bör främst utformas utifrån ett socialt perspektiv 

där hänsyn tas till olika livskvaliteter. Rik vegetation bidrar till renare luft såväl som 

goda upplevelsevärden. Som riktlinje inom de centrala stadsdelarna ska friytan 

tillhörande kvartersmark, enligt Umeå kommun (2011), vara åtminstone vara en 

tredjedel av bostädernas totalyta (m2 BTA). Friytan ska ha inslag av träd och buskar 

samt ge möjlighet att följa årstidsväxlingarna. Kommunen påpekar att planering av 

grönstruktur ska ske på så vis att barnens utemiljöer säkerställs och 

kompensationsåtgärder ska utföras vid begränsad yta. 

I centrum finns enligt Umeå kommun (2011) ett begränsat antal kommunala lekparker. 

Öst på stan i kvartersparken Herrgärden finns en lekplats. Utöver det finns lekplatser 

på skolgårdar och miljöer för lek på vissa bostadsgårdar. Vid planering och 

nybyggnation ska, enligt den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna, 

yta för bostadsnära lek avsättas. 
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5.2 En tematisk analys av detaljplanen för kvarteret Mården i relation till hållbarhet 

I materialet för denna beskrivning ingår, förutom detaljplanen, en intervju med en 

detaljplanehandläggare för kvarteret Mården. 

En detaljplan ska upprättas vid främst större förändringar och används för reglering 

av mark- och vattenområden. Planen kan reglera förändringar såväl som förnyelse och 

bevarande. Detaljplanen ska ta hänsyn till nationella och lokala mål. 

Detaljplaneprocessen är på många sätt lik processen för framtagande av 

översiktsplaner. Båda planprocesserna involverar till exempel samråd med berörda 

parter såsom medborgare och myndigheter. När detaljplanen väl tagit laga kraft är den 

juridisk bindande och därmed vägledande för exempelvis bygglov (Adolfsson & 

Boberg, 2013). 

5.2.1 Avvägningar, prioriteringar och kompromisser mellan olika intressen 

Det första temat som identifierats vid analys av detaljplanen är avvägningar, 

prioriteringar och kompromisser vid planering. I detaljplanen har intresseavvägningar 

gjorts gällande kvarterets utformning. Kvarterets bostäder, nya park och förskola 

bedöms av kommunen som lika viktiga. Samtliga intressen kräver sitt utrymme. 

Avvägningar mellan bland annat förskolan, parken, bostadsbyggandet, buller och 

trafikfrågor har gjorts. Det har uppstått svårigheter vad gäller att få till en bra förskola 

och samtidigt en bra och välfungerande park (Umeå kommun, 2014). I intervju med 

detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) framkom det att den nya parken kräver 

tillräckligt stor mark och att den marken inte hamnar i konflikt med förskolan eller 

bostäderna. Önskemålen från samtliga intressen gällande lösningar och utformning 

har inte gått att förena till fullo. Bedömningen är ändå enligt detaljplanen (Umeå 

kommun, 2014) och detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019), att varken 

parken, förskolan eller bostädernas intresse har fått stå tillbaka. 

I detaljplanedokumentet (Umeå kommun, 2014) och under intervjun med 

detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) framkom det att kommunen till en 

början även tänkte inrymma en form av särskilt boende tillhörande socialtjänsten. 

Detaljplanehandläggaren poängterade att det beslutades att inte genom detta förslag, 

och argumenterar för det genom att säga att det därigenom gavs mer plats för övriga 

intressen. Hen förklarar att; 

”Möjligheten fanns [till bostäder för socialtjänsten] men att behovet, man hittade 

andra platser kanske att lösa det på.” (Detaljplanehandläggaren, intervju, 8 maj 2019). 

Vad gäller planekonomiska frågor gällande bostäderna har planavtal tecknats med det 

kommunala bostadsbolaget AB Bostaden. Ansvaret för byggnation av förskolan samt 

anläggandet av den nya parken ligger på Umeå kommun. Samnyttjandet av ytor 

innebär högre slitage då områden såsom parken i praktiken dubbelutnyttjas. Det 

innebär i sin tur högre driftkostnader för parkområdet, detta ekonomiska ansvar 

hamnar på kommunen (Umeå kommun, 2014). Även vid intervju med 

detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) framkom det att olika aktörer skulle 

ansvara för underhåll och skötsel av olika delar av kvarteret Mården. 
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5.2.2 Bostäder och hållbar utveckling 

Som andra tema i analys av detaljplanen har bostädernas hållbarhet identifierats. I 

plandokumentet (Umeå kommun, 2014) framkommer det att exploatören för 

bostäderna, det vill säga det kommunala bostadsbolaget Bostaden, vill bygga bostäder 

på delar av fastigheterna Mården 11 och 12. Lägenheterna ska enligt kommunen i första 

hand bestå av smålägenheter, det vill säga en- och tvårumslägenheter, men även ett 

begränsat antal större lägenheter. Samtliga av dessa är tänka som hyresrätter. 

Förslaget innebär byggnation av cirka 170 - 200 lägenheter. 

I detaljplanen (Umeå kommun, 2014) hänvisas det till översiktsplanens mål (Umeå 

kommun, 2018) om att det ska byggas fler bostäder, inte minst hyresrätter. Därför 

beskrivs bostäderna i detaljplanen som ett viktigt tillskott för staden i helhet, och inte 

minst för de centrala stadsdelarna. Enligt Umeå kommun (2014) råder nämligen brist 

på hyresrätter i centrumnära lägen. Det argumentet används i sin tur i detaljplanen för 

att motivera avsteg från översiktsplanens riktlinjer för friyta gällande bostadsgårdens 

utemiljö. 

Hyresgästföreningen (2019b) förklarar att det finns flera skillnader mellan att bo i 

hyres- och bostadsrätt. En hyresrätt har exempelvis ingen startkostnad, det behövs 

därmed inget kapital för att få en sådan bostad. Hyresrättsföreningen poängterar att 

det däremot krävs antingen kapital eller lån för att köpa en bostadsrätt. Ansvaret för 

att finansiera och utföra underhåll faller på hyresvärden i hyresrätter, och på ägaren i 

bostadsrätter. Hyresrätter har en fast månadskostnad till skillnad från bostadsrätter 

vars kostnad kan förändras på grund av räntor, underhåll med mera. 

Hyresrättsföreningar förklarar att ens egna resurser är en av de främsta anledningar 

bakom valet av upplåtelseform. För att åstadkomma social hållbarhet bör därför 

bostadsrätter såväl som hyresrätter finnas. Enligt Hyresgästföreningen har många 

kommuner brist på hyresrätter. 

Bostädernas gård ska enligt Umeå kommun (2014) inte samnyttjas med förskolan eller 

parken. Kommunen förklarar att bostädernas friyta, genom sitt läge, är skyddat från 

avgaser samt innehåller träd och buskage som bidrar till en god rumsverkan. 

Detaljplanen uppfyller dock inte kravet att friytor ska motsvara en tredjedel av 

bostadshusens totala yta. Planområdet innehåller cirka 13 000 m2 bostäder och 

omkring 3 000 m2 friyta. 

I detaljplanen (Umeå kommun, 2014) konstateras att den rekommenderade gränsen 

för bullernivå inom bostadsområdet inte har uppnåtts. I detta fall har avsteg tillåtits på 

grund av att bostäderna, i kommunens åsikt, utgör en stor samhällsnytta. Det 

motiveras bland annat genom dess läge Öst på stan samt gång- och cykelavstånd till 

centrum. Parken och förskolan får genom kvartersstrukturen bättre skydd än tidigare 

från buller. Bostädernas rekreationsytor och uteplats är lokaliserade på så vis att de 

skyddas från buller och därmed möts kravet gällande maximal bullernivå. 

Efter detaljplanens samråd har flera av huskropparna sänkts med två våningar från 

den ursprungliga höjden. Det innebär i sin tur en mindre skuggpåverkan och lägre 

exploatering (Umeå kommun, 2014). I intervjun med detaljplanehandläggaren 
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(intervju, 8 maj 2019) framkom det att exploateringsgraden av bostäderna har sänkts 

till 13 000 m2 BTA från ursprungligen omkring 16 000 m2 BTA. Hen förklarar att 

resultatet därigenom blev mer plats åt förskolan och parken. 

5.2.3 Park och hållbar utveckling 

Det tredje temat som framkommit vid analys av detaljplanedokumentet är hållbarhet 

kopplat till parken. Detaljplanen (Umeå kommun, 2014) syftar till att ersätta den 

tidigare oplanerade och stora grönytan som bestod av gräs, träd samt en stor grusplan. 

Istället kommer ett parkområde att byggas. I detaljplanen talar kommunen om att den 

nya parken ska byggas med höga kvalitéer. Parkområdet ska vara trivsamt, samt 

tillgängligt för alla i kontrast till förskolan som måste vara inhägnad. 

Umeå kommun (2014) beskriver ett den nya parken kommer bestå av ett flertal, så 

kallade, rum. En del kommer innefatta planteringar och utsmyckningar som bidrar till 

lugn och ro. I mitten kommer ett större cirkulärt område, med en grusyta som inringas 

av växtlighet, kunna användas till aktiviteter året runt. De boende får tillgång till 

parken och dess funktioner samt förskolegården. Parkbesökare kan ta del av den 

barnanpassade miljön på förskolegården. Förskolans gård är enbart tillgänglig för 

övriga besökare då verksamhet inte bedrivs, det vill säga kvällstid och helgdagar. 

Vid intervju med detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) framkom att det 

resonerade mycket och länge kring utformningen av den nya parken. Därför 

undersöktes det vilka liknande funktioner som fanns, och inte fanns, i närområdet. På 

gymnasieskolan nära intill detaljplaneområdet finns bland annat en stor spelplan. Hen 

förklarar att bedömningen därför blev att det skulle räcka att ersätta den tidigare 

grusplanen inom detaljplaneområdet med en mindre cirkulär grusplan. 

Det blev tydligt under detaljplanesamrådet att den befintliga grusplanen och grönytan 

var uppskattad och välanvänd. Planen användes bland annat till skridskoåkning, 

fotboll, cykling, lek och aktiviteter med hund såsom agility. I detaljplanen framgår att 

den nya parkens grusplan kommer motsvara omkring två tredjedelar av den tidigare 

planens yta. I samrådet framkom att de som saknar bil är särskilt negativa mot att 

parken görs mindre. Flera deltagare i samrådet ansåg att öppna ytor var bättre än 

planerade parker. Kritik mot de begränsade friytorna för bostäderna såväl som för 

förskolan har framkommit (Umeå kommun, 2014). Enligt detaljplanehandläggaren för 

kvarteret Mården (intervju, 8 maj 2019) är människor generellt sätt skeptiska till 

förändring; 

”Förändring brukar vara, man brukar alltid, man får väldigt sällan positiva yttranden 

på, på det som ska förändras. Det är väldigt sällan även om det finns ganska många 

som tycker att dehär blir bra så är det väldigt få som kommer på möten och berättar 

att dom tycker att det är bra eller skriver in och tycker att det är bra.” 

(Detaljplanehandläggaren, intervju, 8 maj 2019). 

Vid samrådet för detaljplanen (Umeå kommun, 2014) framkom en namninsamling 

från 170 barn som bor inom Öst på stan framkom under samrådstiden. Barnen ställer 

sig kritiska till att parken blir mindre än tidigare, samt att den blir mer planerat. De 
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öppna ytorna tillät i deras mening mer kreativitet och fantasi. Det gynnade även 

platskrävande aktiviteter såsom fotboll och agility med hund samt nyttjande av 

isbanan. Kommunen inledde sitt svar genom att säga; 

”Det är jättebra och viktigt att kommunen får in synpunkter från barn och ungdomar 

när det planeras.” (Umeå kommun, 2014, s. 79). 

Vidare förklarar kommunen att den nya parken kommer tillåta vissa av de aktiviteterna 

samt att de kan nyttja förskolegården när verksamhet inte bedrivs. I svaret från 

kommunen till barnen nämns inget om ytterligare förändringar med anledning av 

namninsamlingen (Umeå kommun, 2014). 

5.2.4 Förskola och hållbar utveckling 

Som fjärde tema i detaljplanen har förskolans hållbarhet identifierats. I anslutning till 

bostadsbyggnaderna beskrivs i detaljplanedokumentet (Umeå kommun, 2014) att 

exploatören vill uppföra en ny förskola fördelat på två plan. Kommunen bedömer att 

sex avdelningar bör rymmas på den ytan. Den nya förskolan kommer att ersätta den 

som fanns sedan tidigare och bestod av fem avdelningar. Förskolan kräver tillräckligt 

stor yta för att hålla godtagbar kvalité för pedagogik och lek. Den valda lokaliseringen 

och utformningen innebär att förskolan kommer byggas i vinkel. Kommunen förklarar 

att byggandet av ett vinkelhus innebär att bullerkraven kan mötas.  

Umeå kommun (2014) beskriver i detaljplanen Mården 11 m.fl. att förskola och park 

ska samnyttjas som en kompensationsåtgärd för den relativt begränsade förskolaytan. 

I mitten av parken ska den cirkulära grusytan ringas in med en häck och förstärkas 

med stängsel. Kommunen argumenterar att det ska underlätta förskolans användning 

samt att det bidrar med ett extra rum till parken. Samnyttjandet motiveras genom den 

begränsade grönytan för människor som rör sig i området såväl som förskoleeleverna. 

I och med att förskolebarnen nyttjar parken skapas ytterligare behov av skötsel och 

underhåll, därför ska parken byggas med hållbara och högkvalitativa material. Den 

höga kvalitén bidrar enligt kommunen till att boendemiljön, förskolegården och 

parken upplevs som vacker och intressant. I detaljplanen förklaras det att detta kan 

kompensera för de begränsade ytorna inom kvarteret. Enligt detaljplanehandläggaren 

(intervju, 8 maj 2019) är samnyttjandet med en park ett helt nytt koncept i kommunen. 

Förskolan inom kvarteret Mården är med andra ord den första i sitt slag i Umeå. 

Vid intervju med förskoleläraren (intervju, 29 april 2019) framkom kritik mot förslaget 

till samnyttjande. Hen förklarade att det utifrån hens erfarenhet är svårt att göra 

utflykter med barnen. Detta gäller även om det bara rör sig om att vara i parken som 

ligger utmed förskolan. Med knappa resurser i form av antalet förskolelärare finns 

enligt hen inte möjligheten att lämna förskolegården i någon högre utsträckning. Vid 

nyttjande av en park utan inhängning är det i hens mening svårt att ta med fler än en 

handfull elever. Hen var desto mer positiv till tanken på en inhägnad park, vilket det 

framgår av detaljplanen (Umeå kommun, 2014) att vissa delar av parken kommer vara. 

Enligt Umeå kommun (2014) var den tidigare förskolans friyta omkring 2 500 m2 och 

den nya förskolegården kommer att vara cirka 2 000 m2. Det innebär att barnen 
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tidigare hade ungefär 29 m2 friyta per barn i jämförelse med 20 m2 per barn i den nya 

förskolan. Kommunen förklarar i detaljplanen att om samnyttjandet med parken 

räknas in uppnås en liknande yta som tidigare, vilket innebär 30 m2 per barn. Enligt 

plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 8 kap 9-11 § ska det, i förskolor och 

bostadsområden, finnas tillräcklig friyta som lämpar sig för utevistelse och lek. 

Definitionen av ”tillräcklig friyta” fastställs däremot inte. Boverket (2015) förklarar att 

varken lämpligheten eller storleken av friytan regleras i plan- och bygglagen. Vad som 

bedöms vara tillräcklig friyta är upp till kommunen att bestämma. Vid detaljplanering 

av förskolor ska allmänna och enskilda intressen vägas gentemot behovet av friyta 

(Boverket, 2015). I detta fall handlar det om intresset av bostäder, park och förskola.  

Ett flertal kommuner har, utifrån aktuell forskning och beprövad praxis, tagit fram 

riktlinjer för utformning av friytor. Ungefär 40 m2 friyta per barn och minst 3 000 m2 

total friyta anses enligt Boverket (2015) som rimligt inom förskolan. Bedömningen är 

enligt Mårtensson et al. (2009) att på en förskolegård som är mindre än 3 000 m2, 

oavsett antalet barn, kan barngrupper få svårt att utveckla socialt samspel och lek som 

tillgodoser deras behov. I Malmös miljöprogram (Malmö Stad, 2011) anges istället 

riktlinjerna 30 m2 per barn samt minst 2 000 m2 total friyta. När gårdarna blir mindre 

än 30 m2 per barn blir slitaget stor och användningsmöjligheterna begränsade, slitna 

lekmiljöer innebär en förlust av lekvärde. 

5.3 En analys av kvarteret Mården, med fokus på barns utemiljö, i relation till hållbar 

utveckling 

I materialet för denna beskrivning ingår intervjun med detaljplanehandläggaren för 

kvarteret Mården, detaljplanen samt egna observationer. I figur 3 visas planområdet i 

nuvarande skick. Som framgår av bilden är majoriteten av kvarteret inte färdigbyggt 

än. Varken friytan för bostäderna och förskolan eller parkens grönyta är färdigställd. 

   

Figur 3: Delar av kvarteret Mården 16 maj 2019, sett från vänster till höger syns förskolan, parkområdet och 
bostadsbebyggelsen (Fotograf: Amanda Berglin). 
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5.3.1 Bostäderna 

Den nya bostadsgården (se figur 4), det vill säga bostädernas friyta, kommer att bidra 

med förutsättning för aktiviteter såsom att grilla, sitta och titta på området samt sola. 

Flexibla hårdytor kommer tillåta exempelvis gårdsfester, samvaro och lek. Grönska och 

vegetation ska mjuka upp området, framhäva årstidsväxlingar samt erbjuda skugga. 

Gårdens utformning skapar enligt kommunen visuella kvalitéer. Funktionella inslag 

såsom kommunikationsstråk, sophantering och cykelparkering ska även finnas (Umeå 

kommun, 2014). Nästintill inget angående lek och utevistelse för barn nämns med 

andra ord. Det går heller inte att urskilja några tydliga lekområden i figur 4.  

 

Figur 4: En illustration av bostadsbebyggelsen inklusive dess innergård (Källa: Bostaden, 2019). 

5.3.2 Parken 

Den nya parken är enligt Umeå kommun (2014) väl uttänkt vad gäller utformning. Den 

består av ett flertal rum som erbjuder möjlighet för allt ifrån lugn och ro till aktiviteter. 

Under intervju med detaljplanehandläggaren för kvarteret Mården (intervju, 8 maj 

2019) framkom det att parken ska väga upp för förskolegårdens relativt begränsade 

yta. Samtidigt hänvisar hen till att förskolegården ska väga upp för parkens storleksyta. 

Det vill säga att den nya parken parkens yta är mindre än den tidigare oplanerade 

grönytan med tillhörande grusplan. Hen förklarar att de aktiviteter som fanns plats för 

på den tidigare grönytan, men inte går att utföra i den nya parken, ska gå att utföra i 

närområdet. Kommunen hänvisar då bland annat till spelplaner, för exempelvis 

fotboll, på en närliggande gymnasieskola. 

Den nya parken inom kvarteret Mården kommer enligt Umeå kommun (2019b) att 

kunna nyttjas av allmänheten, men även som sagt av den nya förskolan inom kvarteret 

Mården. Gestaltningen av parken visar att den kommer ligga utmed en cykel- och 

gångväg samt bilväg. Varken i detaljplanen (Umeå kommun, 2014) eller av Umeå 

kommun (2019b) nämns något om parkens detaljer såsom potentiellt barnanpassad 

lekutrustning. 
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5.3.3 Förskolan 

Den nya förskolan i två plan kommer att ha en utvändig trapp som leder till en entré 

för förskoleavdelningarna på den övre våningen. På samma plan kommer även en stor 

balkong finnas. Figur 5 visar på en illustration av den nya förskolan. 

 

Figur 5: Illustration av den nya förskolan i kvarteret Mården (Källa: Arkinova, 2019). 

Boverket har tagit fram allmänna råd om friyta som ska agera stöd för kommunernas 

eget arbete. Förskolans friyta bör exempelvis; 

”Vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna 

varierande terräng- och vegetationsförhållanden” (BFS 2015:1). 

”kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god 

ljudkvalitet.” (BFS 2015:1). 

Vad som bedöms vara god luft- och ljudkvalité är däremot inte helt tydligt. Enligt 

detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) har en godtagbar miljö åstadkommits 

trots närhet till kringliggande vägar. Samtidigt avråder Boverket (2015) planläggning 

av förskolor i närheten av stora vägar. Hälsorisker för fysisk såväl som mental hälsa 

påpekas. Social hållbarhet berör bland annat människors hälsa, och i detta fall finns 

motstridande bedömningar vare sig förskolans lokalisering är socialt hållbar. 

Vid intervju med detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) benämndes 

förskolans friyta som begränsad. Förskoleläraren som intervjuades (intervju, 29 april 

2019) ställer sig kritisk till små förskolegårdar. Hen tror inte på att 

kompensationsåtgärder, i form av högre kvalité av lekmiljön, helt och hållet kan väga 

upp för en minskad yta. När vi talar om utemiljöns roll för barnens välbefinnande 

förklara hen att; 
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”Utemiljön är ju lika viktig som innemiljön för barns utveckling och lärande och 

fantasi, och ja allting. Och nu pratar man ju jättemycket om barns hälsa och 

välbefinnande, och det handlar ju mycket om ute då, alltså att vara ute. Och dehär 

känns ju som att man bäddar för att man kanske inte kan vara ute i samma 

utsträckning som man kanske borde eller vill.” (Förskoleläraren, intervju, 29 april 

2019). 

Umeå kommun (2014) förklarar att den nya parken ska samnyttjas med den nya 

förskolan. Vid intervju med förskoleläraren (intervju, 29 april 2019) framkom kritik 

mot samnyttjande med parken. Hen förklarar att om parken är inhägnad, vilket delar 

av den är, underlättas däremot nyttjandet av den. Hen säger att det kan vara ett bra 

komplement till förskolans friyta, men att det inte är helt enkelt att lämna 

förskolegården i en större utsträckning. 

”Visst man kan gå med några stycken men jag har svårt att se hur man kan driva upp 

en verksamhet på att man ska gå ut till en park, det känns jättekonstigt.” 

(Förskoleläraren, intervju, 29 april). 

Under intervjun med detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) framkom det att 

flera förskolor i kommunen har byggts i två plan. Det är även något som kommunen 

tänker fortsätta med vid ny- och ombyggnationer av förskolor i Umeå. Förskolan i 

detaljplanen för Mården 11 m.fl. är med andra ord inte unik i det avseendet. Enligt 

förskoleläraren (intervju, 29 april 2019), som har erfarenhet av att arbeta på en annan 

förskola i två plan, fungerar det överlag bra med två våningar. Hen är utifrån egen 

erfarenhet positiv till att ha äldre barngrupper en trappa upp, men skeptiskt till att ha 

yngre barngrupper där. 

6 Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras förtätning, för vem eller vilka planeringen 

sker, hållbarhet med avseende på barn samt avvägningar, prioriteringar och 

kompromisser i planeringen. Avslutningsvis ges förslag till fortsatta studier. 

Översiktsplanen innehåller ambitiösa mål för hållbar utveckling. I detaljplanen 

förklaras det hur det ena och det andra ska leda till hållbarhet av olika slag. Frågan är 

dock om kvarteret Mården lever upp till det som sagts. Att svara på den frågan är inte 

helt enkelt men denna analys syftar bland annat till att föra resonemang kring specifikt 

den frågan. 

6.1 Hållbar utveckling genom förtätning 

Ett argument som kommunen använder för femkilometersstaden är att de korta 

avstånden bidrar till hög tillgänglighet. Gång- och cykel samt kollektivtrafik blir 

därmed allt mer konkurrenskraftiga i förhållande till bilen (Umeå kommun, 2018). 

Boverket (2010) förklarar att social hållbarhet bland annat syftar till jämställdhet och 

hänsyn till olika gruppers behov. Utifrån den definitionen bör femkilometersstaden ses 

som ett viktigt verktyg i att uppnå social hållbarhet. Nyström och Tonell (2012) 

förklarar att hållbara transportslag bidrar till ekonomisk och ekologisk såväl som social 
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hållbarhet. Även detta bör ses som ett argument för femkilometersstaden och dess 

främjande av hållbara transportmedel. Med dessa argument i åtanke kan det 

konstateras att femkilometersstaden onekligen har sina fördelar. 

I översiktsplanen talar Umeå kommun (2018) om målet att skapa en tät blandstad. För 

att åstadkomma det samt möta den höga efterfrågan på bostäder föreslår kommunen 

nyproduktion av bostäder. Komplettering i form av nybebyggelse kan, enligt Umeå 

kommun (2018), leda till större investeringsvilja i befintliga bestånd vilket bör ses som 

positivt. Gynnandet av näringslivet bidrar till ekonomisk hållbarhet. I sin tur kan det 

enligt Umeå kommun vara fördelaktigt för kommunens ekonomi såväl som för stadens 

invånare. Enligt Fainstein (2000) eftersträvas en blandning av bostäder, som riktar sig 

till olika inkomstgrupper, inom nyurbanismen. En sådan blandning bör därför ses en 

viktig del i att uppnå en hållbar stad. För att uppnå social hållbarhet, enligt Boverket 

(2010), bör hänsyn tas till olika gruppers behov. Som Hyresgästföreningen (2019a) 

förklarar har vi alla rätt till en bostad och i den meningen krävs fler bostäder. Med det 

i åtanke bör det stora antalet bostäder, som möjliggjorts genom förtätning, i kvarteret 

Mården ses som ett viktigt tillskott till Umeå där bostadsbrist råder. 

Boverket (2016) påpekar vikten av att förtätning ska ske på rätt sätt vilket bland annat 

innebär ett långsiktigt hållbart tänk samt medborgarinflytande. Vidare argumenterar 

Boverket för att bygga på höjd då användandet av mindre naturresurser bidrar till 

ekologisk hållbarhet. I detaljplaneprocessen (Umeå kommun, 2014) för kvarteret 

Mården har även möjlighet till dialog och inflytande från medborgare getts. I och med 

detta kan det konstateras att kvarteret, och därigenom förtätningen av Öst på stan, har 

skett på rätt sätt. 

Å andra sidan påpekar Boverket (2016) och Umeå kommun (2018) vikten av friyta i 

anslutning till bostadsbebyggelse för att uppnå en hållbar förtätning. Vad gäller den 

punkten kan hållbarheten av detaljplanen, och därigenom planeringen av förtätning 

Öst på stan, ifrågasättas. Umeå kommun (2014) förklarar nämligen att 

rekommendationen för storlek av bostäders friyta, som anges i kommunens 

översiktsplanering av de centrala stadsdelarna, inte har nåtts inom kvarteret. Thomson 

och Philo (2004) argumenterar för barnens behov av oplanerade platser, och i det 

avseendet bidrar detaljplanen inte till hållbar förtätning och utveckling med avseende 

på barn och unga.  

6.2 För vem eller vilka sker planeringen? 

I arbetet mot långsiktig hållbar utveckling bör enligt Nyström och Tonell (2012) 

följande fråga ställas; ”För vem eller vilka sker planeringen?” (Nyström & Tonell, 2012, 

s. 109). I kommunens översiktsplan (Umeå kommun, 2018) talas många gånger om 

inkluderande och jämställdhet. Det talas samtidigt om att göra staden attraktiv, frågan 

är dock för vilka kommunen då syftar till. 

I översiktsplanen talar Umeå kommun (2018) om att skapa parker och offentliga rum 

som ska bidra till stadens attraktionskraft. Parker ska därför bland annat vara visuellt 

vackra, och likaså övriga staden. Befolkningstätheten ska enligt kommunen skapa ökad 

trygghet i dessa områden. Detta vidareutvecklas genom att beskriva att samtliga 
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grupper, sett till exempelvis kön och ålder, ska känna sig välkomna. Frågan är dock om 

det är något som kommunen lyckas med i praktiken. När staden planeras utifrån att 

vara vacker och attraktiv finns enligt Andersson (2004) en tendens att städa bort det 

som upplevs dåligt och obehagligt. Det går dock att ifrågasätta vad som egentligen 

bidrar till social hållbarhet bland barn och unga. Van der Burgt och Cele (2014) 

förklarar att barn och unga behöver det urbana rummet för att träna sig på att hantera 

känslor av otrygghet och rädsla. De behöver utsättas för risker i form av exempelvis 

trafik, mobbing och stöld. Med det i åtanke bör städerna inte alltid vara vackra och 

attraktiva. 

Umeå kommun (2018) har som mål att all nyproduktion ska bidra till social, ekologisk 

och ekonomisk hållbarhet. Frågan är om detta är möjligt, sannolikt krävs 

kompromisser och en dimension av hållbarhet prioriteras framför andra. I 

detaljplanen för kvarteret Mården (Umeå kommun, 2014) framkommer det att den nya 

bostadsbebyggelsen främst består av smålägenheter. Det kan dock argumenteras att 

detta missgynnar mångfalden av människor, det är exempelvis inte vanligt att 

barnfamiljer bor i enrumslägenheter. Det främsta problemet med att uppnå social 

hållbarhet vid nyproduktion är de höga hyresnivåerna. Enligt Bostaden (2019) 

kommer en tvårumslägenhet på 54 m2 i kvarteret Mården ha en månadshyra på 7 711 

kr. I jämförelse var den genomsnittliga månadshyran i Umeå kommun 92 kr per m2 år 

2018 (Statistiska centralbyrån, 2019). En lika stor lägenhet, sett till antalet 

kvadratmeter, kostar därmed genomsnittligen 4 968 kr i månaden. Elmgren, Björkvald 

och Svanberg (u.å) förklarar att hushåll med normalinkomst vanligtvis inte har råd 

med hyrorna i nyproduktioner. Enligt Boverket (2010) handlar social hållbarhet om 

att motverka bostadssegregation och bidra till integration. Utifrån det påståendet är 

inte nyproduktioner, såsom kvarteret Mårdens nya bostäder, särskilt socialt hållbara 

då de inte är tillgängliga för samtliga inkomstgrupper. 

Det grönområde med tillhörande grusplan som tidigare fanns i detaljplaneområdet 

upplevdes, enligt flera deltagare i samrådet, som väldigt naturligt. Denna yta var en av 

få, mer eller mindre, oplanerade grönområden Öst på stan. Enligt detaljplanen (Umeå 

kommun, 2014) ska den nya parken vara väl uttänkt vad gäller utformning. Utifrån 

observationer av området kan det konstateras att Öst på stan snart har planerats in i 

minsta i lilla detalj, likt nyurbanismens ideal. En kritik som många gånger riktas till 

nyurbanismen är enligt Andersson (2004) att stadens mångfald och dynamik 

motverkas genom planering. I kommunens översiktsplan talas det även om vikten av 

grönytor där barnens fantasi får flöde fritt (Umeå kommun, 2018). Thomson och Philo 

(2004) argumenterar för att barn behöver oplanerade platser och menar på att det 

möjliggör för barnen att kunna utvecklas till självständiga individer. Enligt 

förskoleläraren (intervju, 29 april 2019) behöver barn öppna ytor där de får använda 

sin egen fantasi och kreativitet. Trots detta har kommunen valt att ta i anspråk en av 

få oplanerade grönytor Öst på stan vilket bör ses som negativt för stadsdelens 

hållbarhet. 

Inom nyurbanismen förklarar Fainstein (2000) att planering många gånger sker av 

arkitekter, vilket även är fallet i planeringen av den nya förskolan. Att döma av 
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detaljplanen för kvarteret Mården (Umeå kommun, 2014) finns en avsaknad av dialog 

med barn och förskolelärare. Inga barn har exempelvis involverats vid utformning av 

parken. Gestaltningen av parken innefattar cirkulära former och beskrivningar 

reglerar främst olika sorters växtlighet. Det går att inte att, i gestaltningen av 

detaljplanensområdet, urskilja något område som är specifikt anpassat för barn. I 

detaljplanen framgår även att en cirkulär grusplan ska finnas i mitten av parken, där 

ska barnen enligt kommunen kunna spela exempelvis bollspel och åka skridskor såsom 

på den tidigare grusplanen. Rent praktiskt håller det dock inte riktigt, många sporter 

är anpassade efter stora rektangulära planer. Åter igen blir den praktiska aspekten 

lidande till fördel för det estetiska. 

6.3 Hållbarhet med avseende på barn 

Hållbarhet är ett väldigt brett begrepp, i detta avsnitt syftar det till barns utemiljöer 

samt deras möjlighet till inflytande vid planering och utformning av kvarteret Mården. 

6.3.1 Barns möjlighet till utevistelse och lek 

Vad gäller förskolans friyta är det inte helt enkelt att bedöma om kommunen uppnått 

det som i översiktsplanen kallas för ”tillräcklig storlek och lämplighet”. Utifrån 

källorna i denna studie råder delade meningar. Boverket (2015) förklarar att det inte 

finns någon exakt definition av detta, inte ens i plan- och bygglagen. Det är en 

bedömning som kommunen själv får göra. Enligt Boverkets riktlinjer är i alla fall 

förskolegården i kvarteret Mården inte tillräcklig, friytan skulle behöva vara 1 000 m2 

större och en dubblering av friytan per barn skulle behövas. Utifrån riktlinjer från 

Malmö Stad (2011) är friytan tillräcklig vad gäller den totala ytan men det skulle 

behövas 10 m2 mer per barn. Om samnyttjandet räknas in, vilket kommunen gärna gör 

i detaljplanen (Umeå kommun, 2014), har Malmö Stads rekommendation för friyta per 

barn dock uppnåtts. Enligt detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) anser 

kommunen sig ha uppnått en godtagbar friyta sett till lämplighet och storlek. Frågan 

är dock hur förskolelärare med praktisk erfarenhet av förskoleverksamheter resonerar. 

Några exakta siffror för friyta diskuterades inte vid intervjun med förskoleläraren 

(intervju, 29 april 2019), men hen poängterade vikten av en stor friyta. Gemensamt för 

samtliga källor är att de anser att utomhusmiljön är viktig för barn. Försök till att skapa 

riktlinjer för friytans storlek och lämplighet görs. Det som däremot skiljer sig åt är 

deras åsikt om exakt hur pass stor yta som krävs. Det som kan konstateras i denna 

studie är att det är en komplex fråga, och att barns ytor tenderar att minska med 

förtätning.  

6.3.2 Barns roll vid planering 

Att döma av kommunens svar på namninsamlingen, som framkom under 

detaljplanesamrådet, har barnens roll vid planering av det nya parkområdet varit 

begränsad. I detaljplanen (Umeå kommun, 2014) gjordes nämligen inga förändringar 

utifrån den kritik som framkom. Boverket (2015) förklarar att barn är experter på sin 

egen miljö och med det i åtanke går det att kritisera det faktum att kommunens inte 

tog hänsyn till barnens åsikter eller önskemål. Tyvärr förklarar Van der Burgt och Cele 

(2014) att vuxna tenderar att inte helt erkänna barn som aktörer i sociala 
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sammanhang. På grund av deras ålder bedöms de inte vara lika kompetenta vid 

planering och utformning av samhället. I kommunens översiktsplan (Umeå kommun, 

2018) och detaljplanen Mården 11 m.fl. (Umeå kommun, 2014) talas det om att ta 

hänsyn till barn vid planering. Med det i åtanke är planeringen av kvarteret Mården 

bristfällig sett till barnens möjlighet till lek och utevistelse. Givetvis har kommunen 

tagit viss hänsyn till barn vid planering av området men med hjälp av en dialog med 

barn skulle barnperspektivet fått mer utrymme i planering och utformning av 

kvarteret. 

6.4 Avvägningar, prioriteringar och kompromisser 

I översiktsplanen (Umeå kommun, 2018) talas det om att fler förskolor behövs. 

Parkområden och offentliga rum ska inrymmas i staden. Förtätning i form av bostäder 

föreslås av Umeå kommun (2011) längst Blå vägen. Detaljplaneområdet för kvarteret 

Mården är placerat nära intill Blå vägen (Umeå kommun, 2014). På så vis är samtliga 

intressen, enligt kommunens översiktliga planering, viktiga tillskott i staden. 

Kompromisser måste därför tillämpas. 

Vid intervjun med detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) framkom det att 

olika aktörer skulle ansvara för byggnation, underhåll och skötsel av olika områden 

inom kvarteret. Ursprungligen skulle även socialtjänsten inrymmas på 

detaljplaneområdet. Antalet aktörer försvårade i hens mening också utformningen av 

kvarteret. Önskemål framkom angående samtliga intressen, när socialtjänsten togs ut 

ur ekvationen blev det enligt detaljplanehandläggaren aningen enklare. Utifrån detta 

kan det konstatera att det var allt annat än enkelt att komma fram till utformningen av 

det slutgiltiga detaljplaneförslaget. Avvägningar, prioriteringar och kompromisser 

behövde göras. Resultatet blev relativt små friytor för förskolan såväl som bostäderna. 

Socialtjänsten var uppenbarligen längst ned på prioriteringslistan i och med att 

kommunen bestämde sig för att inte fullfölja det förslaget. 

Enligt detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) och informationen i 

detaljplanedokumentet (Umeå kommun, 2014) för kvarteret Mården hänvisas 

förskolan till att även nyttja parken. Besökare till parken hänvisas av kommunen till 

att även nyttja förskolan samt platser i närområdet, såsom en gymnasieskola, för 

funktioner som fanns på det tidigare detaljplaneområdet. Indirekt känns detta som ett 

erkännande att den nya förskolegården och parken inte räcker till för barn och ungas 

behov, åtminstone inte var för sig. Att döma av intervjun med detaljplanehandläggaren 

kan dock Öst på stan, med dess närområde, i helhet vara tillräckligt för barn och unga. 

Som tidigare konstaterat är den nya förskolan inom kvarteret Mården den första 

förskolan i Umeå att tillämpa samnyttjande med en park. Vid intervju med 

detaljplanehandläggaren (intervju, 8 maj 2019) framkom det att kommunen tror starkt 

på detta men att denna lösning kommer att utredas i efterhand. Hens spekulation var 

att om det inte skulle fungera med samnyttjande kommer mark från parken att tas i 

anspråk av förskolan. Detta kan tolkas som ett erkännande att förskolan, åtminstone 

när det kommer till kritan, prioriteras över parken. Det visar även på att kommunens 
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intention att förtäta på rätt sätt och därigenom åstadkomma långsiktigt hållbar 

utveckling. 

6.4.1 Uppföljning av mål för hållbar utveckling 

I Umeå kommuns översiktsplan finns ambitiösa mål för hållbar utveckling. Det talas 

framförallt om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (Umeå kommun, 2018). 

Översiktsplanen ska vara vägledande vid detaljplanering (Boverket, 2018a), men 

frågan är om detaljplanen för Mården 11 m.fl. verkligen lever upp till de ambitiösa 

målen i översiktsplanen. Att döma av resultatet i denna fallstudie är svaret delvis. I 

detaljplanen (Umeå kommun, 2014) förklaras det att avsteg har tagits exempelvis vad 

gäller bullernivå inom vissa områden samt storleken av bostädernas friyta. Friytan bör 

enligt den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna (Umeå kommun, 

2011) exempelvis vara en tredjedel av bostädernas totalyta. I själv verket tar bostäderna 

upp 13 000 m2 och friytan är på 3 000 m2. I översiktsplanen (Umeå kommun, 2018) 

förklaras det att avsteg kan tas. Det kan dock konstateras att detta är ett stort avsteg 

som tagits vad gäller bostädernas friyta. 

6.5 Förslag till fortsatta studier 
Vid fortsatta studier vore det intressant att undersöka det färdigställda kvarteret ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Enbart vissa av bostäderna är i nuläget färdigbyggda. Ingen 

verksamhet har börjat bedrivas på förskolan än och parken är fortfarande en 

byggarbetsplats. I och med detta har möjligheten till att granska hållbarheten av 

kvarteret varit begränsad. Genom att undersöka erfarenheter och upplevelser hos de 

som vistas i området hade ytterligare slutsatser, angående kvarterets hållbarhet, 

kunnat dras. I denna studie intervjuades exempelvis en förskolelärare från en redan 

befintlig förskola i Umeå vilket gav insikt gällande förskoleverksamheter i Umeå 

generellt. Att intervjua en förskollärare från den nya förskolan hade dock varit optimalt 

eftersom denna fallstudie trots allt behandlar just kvarteret Mården. 

Alternativt skulle det kunna vara intressant att, på liknande sätt som i denna studie, 

undersöka andra detaljplaner Öst på stan i Umeå och hur de lever upp till mål om 

hållbarhet i kommunens översiktsplan. På så vis skulle generaliseringsbarheten, 

gällande planering och därigenom förtätning av Öst på stan, kunna stärkas. I denna 

uppsats behandlas trots allt enbart en detaljplan i stadsdelen vilket begränsar 

möjligheten till generalisering. Vid studie av ytterligare detaljplaner hade även fler 

detaljplanehandläggare kunnat intervjuats. Det hade kunnat visa på ytterligare 

skillnader i avvägningar, prioriteringar och kompromisser i planering av Öst på stan i 

Umeå. 
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Sammanfattning och slutsatser 
Denna studie har syftat till att ur ett hållbarhetsperspektiv undersöka förtätningen av 

stadsdelen Öst på stan i Umeå. Uppföljningen av mål i översiktsplanen- och 

detaljplanen har därför undersöks. Särskilt fokus har lagts på sociala aspekter av 

hållbarhet. För att uppnå syftet har främst plandokument, intervjuer och tidigare 

forskning använts. 

Resultatet i denna fallstudie visar på att förtätning kan användas som ett medel för att 

uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet men det har sina utmaningar; 

förtätning resulterar många gånger i en brist på grönytor vilket skildras i denna studie. 

Tidigare forskning har visat på att barn behöver stora, och även i viss mån oplanerade, 

ytor men dessa får inte alltid plats i den täta staden. I denna fallstudie fick exempelvis 

förskolan och bostadsområdet begränsade friytor vilket får en negativ inverkan på 

social hållbarhet. 

Förtätningen i form av kvarteret Mården har, genom att bygga på höjd, sparat på 

naturresurser samt gynnat tillgänglighet och rörlighet genom att skapa goda 

förutsättningen för hållbara transporter. Tidigare forskning visar även på att 

befolkningstäthet gynnar social hållbarhet. 

I denna uppsats blir det tydligt att Umeå och dess offentliga rum planeras för att vara 

vackra. Tidigare studier har dock visat på att det målet inte alltid är förenligt med det 

som bidrar till social hållbarhet. Bostädernas sociala hållbarhet, i form av mångfald, 

har även hämmats till följd av höga hyreskostnader och små lägenhetsstorlekar. 

Kommunens mål i översiktsplanen om att all nyproduktion ska bidra till social 

hållbarhet har med andra ord inte uppnåtts. I plandokumentet beskrevs även vikten 

av barns inflytande i planering men trots detta togs inte hänsyn till barn vid planering 

av kvarteret. 

Planering handlar om ständiga avvägningar, prioriteringar och kompromisser. I 

översiktsplanen påpekas behovet av fler bostäder och förskolor samt bevarandet av 

grönytor. Alla intressen var därför viktiga och det kan konstateras att kommunen 

onekligen har gjort ett bra arbete genom att få in allt detta på en så pass begränsad yta. 

I det stora hela har majoriteten av målen för hållbarhet i översikts- och detaljplanen 

uppnåtts, men vissa avsteg har gjorts och därigenom har hållbarheten blivit lidande. 

Vid fortsatta studier vore det intressant att undersöka det färdigställda kvarteret ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Genom att undersöka erfarenheter och upplevelser hos de som 

vistas i området kan ytterligare slutsatser angående kvarterets hållbarhet dras. 

Alternativt skulle det kunna vara intressant att, på liknande sätt som i denna studie, 

undersöka andra detaljplaner Öst på stan i Umeå och hur de lever upp till mål om 

hållbarhet i kommunens översiktsplan. På så vis skulle generaliseringsbarheten, 

gällande planering och därigenom förtätning av Öst på stan, kunna stärkas.  
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