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ABSTRACT  
 

The urban planning paradigm of today consists of one particularly 
prominent concept; Sustainable development.  The concept takes a 
holistic approach on how we can act, build and arrange the world around 
us, to avoid ruin the conditions for future generations to do the same. 
This is a matter of long-term resource management and democracy. The 
question around the discourse of sustainable urban development is not 
if, but how. Urban densification is one approach, which has gained a 
strong foothold in the planning of Umeå municipality this past decade.      
 
This paper aims to explore and uncover the discourse around 
densification as a strategy for urban sustainable development, in Umeå. 
The content in and the relations of two key detailed comprehensive plans 
(fördjupad översiktsplan) to the consultation report 
(samrådsgedogörelse) and the written words in media on the subject 
densification, has been analyzed. The study was conducted through a 
critical discourse analysis of this material and linked to urban planning 
practices and theories.  
 
The findings in this study suggest that sustainable development in Umeå 
aims to enable demographic and economic growth, based on the 
underlying assumptions and rhetoric’s in the material. The concept of 
sustainable development is difficult to define, generally and in the case 
of Umeå. The identity and shaping of the discourse around densification 
is dependent on the persons and the interests involved.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Urban planning, Infill, Urban densification, Sustainable 
urban planning, Discourse, Umeå  
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1. INLEDNING 
 
I utformningen av en stad finns det en mängd aspekter att ta i beaktan. 
Vilka förutsättningar finns här, vad behöver invånarna, vad önskar vi 
främja och vilken sorts stad vill vi inte ha? Här synliggörs visioner om 
stadens utveckling, som sedan konkretiseras genom sociala, kulturella 
och ekonomiska processer och i den byggda miljön.  

Urbaniseringsprocessen fortsätter, idag bor hälften av jordens 
befolkning i städer och till år 2050 beräknas andelen vara över 70 % 
(United Nations Ed., 2013). Det senaste århundradet har världens och 
därmed stadens förutsättningar förändrats, genom att den globala 
världen ökar i komplexitet och befolkningstal. Relaterat till denna 
omvandling påverkas mängden och karaktären av mänskliga aktiviteter, 
där planetens gränser ofta överskrids. Detta har fått många att inse att 
vi måste förändra vårt sätt att leva och bygga städer på ett mer hållbart 
sätt, för att undvika lokala och globala konflikter och kriser.  

1.1. Vad är hållbar utveckling? 

 
År 1987 definerades hållbar utveckling i rapporten Report of the World 
Commission on Environment and Development: Our Common Future 
med ordförande Gro Harlem Brundtland i spetsen: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs.” (Harlem Brundtland, 1987. s.41) 

Detta förutsätter en god planering av jordens resurser. Att planera för en 
hållbar stad kan ses både som en process och som ett mål (Fainstein & 
Campbell, 2012. s.424) där utgångspunkten är att det vi gör, planerar 
och manifesterar i den byggda miljön får konsekvenser. Detta skapar 
åter spelreglerna på vår jord, då det påverkar våra förutsättningar för ett 
gott liv i en livskraftig och hälsosam miljö (Nilsson, 2013).  

FN-rapporten Sustainable development challenges, World economic 
and social survey (2013) fokuserar på tre viktiga sektorsöverskridande 
områden för att få till hållbar utveckling; transformera energisektorn, 
säkra livsmedelsförsörjningen och främja hållbara städer. Staden är 
alltså en av de viktigaste arenorna för en hållbar framtid. Det finns 
däremot inte en lösning som passar alla, det måste bestämmas i det 
specifika fallet och utvärderas mot dess utmaningar och möjligheter 
(United Nations Ed., 2013). 
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Hållbar utveckling kan beskrivas som bestående av tre delar, som rätt 
avvägda bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling; sociala, ekonomiska 
och ekologiska aspekter (Fainstein & Campbell, 2012). Här har 
planeraren en viktig roll (Nyström & Tonell, 2012) att underhålla 
förutsättningar för en lönsam ekonomi, som skall fördelas rättvist utan 
att bidra till ekologiskt förfall (Fainstein & Campbell, 2012). 

Diskursen om hållbar stadsutveckling är långt ifrån enad. En lång och 
komplex debatt i ämnet har mynnat ut i en mångfald åsikter om hur den 
hållbara staden skall byggas. Här kan två läger urskiljas, som tycks stå i 
en (ideologisk) konflikt. Är det den tätbyggda staden som är mest 
hållbar, med sammanhållna täta blandade stadskvarter (Jacobs, 2005) 
och grannskapsenheter, gångavstånd och demokratiskt inflytande enligt 
New Urbanism (DZP, 2014 ). Eller, om det är den glesare staden som 
främjar grönstruktur, följande bland annat Ebenezer Howards idé om 
den socialistiska och gröna trädgårdsstaden (Fainstein & Campbell, 
2012) som skall stödjas? Även i samhällsplaneringspraktiken och i 
samhällsdebatten syns olika intressen och åsikter om detta, vilket 
kommer belysas i denna studie. 

1.2. Umeå Kommun 

Expanderande städer har en särskild utmaning framför sig, för att bygga 
en hållbar stad. Visoner, strategier och plandokument för en stad 
vägleder utvecklingen genom språk, genom att diskutera och 
kommunicera budskap. Vidare är diskursen som förs kring detta därför 
intressant att undersöka på flera nivåer, för att se vilka vägval som görs 
och varför. I tidningen Arkitekten skriver Elisabet Näslund (2013) om 
synen på hur den hållbara staden skall byggas, i Umeå.  
 

 ” - Översiktsplanen från 1998 sa att vi skulle bygga bostäder glest i skogen, 
så går det inte att fortsätta. Det är för dyrt och inte hållbart, säger Olle 
Forsgren” (Stadsarkitekt Umeå kommun. reds. amn.).  (Näslund, 2013. 
s,45f) 
 

Umeå kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Från 1995 
till 2015 har Umeå kommun växt med en femtedel och har idag ungefär 
120,000 invånare (SCB, 2016). Detta innebär ett högt tryck på byggande 
och planerande av staden. Umeå är en av tre finalister tillsammans med 
Lund och Eskilstuna i Världsnaturfonden WWFs Earth Hour City 
Challenge (Hållbar stad, 2016) och har ansökt om att titulera sig Europas 
Miljöhuvudstad 2018, efter två års finalplatser 2016 och 2017 (Umeå 
kommun, 2016b). Umeå vill stärka sin miljöprofil för att öka 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour-city-challenge/1599862-earth-hour-city-challenge-2016
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour-city-challenge/1599862-earth-hour-city-challenge-2016
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incitamenten till miljömässiga åtgärder och samtidigt öka stadens 
attraktionskraft (Umeå kommun, 2016b).  

Sedan augusti 2011 har Umeå två nya fördjupade översiktsplaner (Umeå 
kommun 2011a, 2011b) som har förändrat förutsättningarna för 
byggandet av staden, där bland annat nya bygghöjder tillåts. Umeås titel 
som Europas kulturhuvudstad 2014 samt byggandet av nya 
märkesbyggnader i centrala Umeå, har gjort att debatten om stadens 
identitet, struktur och framtid gått varm. Umeås fördjupade 
översiktsplan för de centrala stadsdelarna har fått Sveriges Arkitekters 
Planpris år 2012 (Forsgren, 2013). I den kallar dåvarande stadsarkitekt 
Olle Forsgren bland annat (trafik) omvandlingarna för ett 
paradigmskifte och att det är nödvändigt att städer blir tätare för att vara 
långsiktigt hållbara (ibid). 

1.3. Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka diskursen kring förtätning som 
strategi för hållbar stadsutveckling i Umeå Kommun. Detta genom att 
undersöka hur förtätningsdiskursen uttrycks i kommunala dokument 
och att undersöka kopplingen mellan språkbruket och diskursen om 
förtätning i stort.  
 
Frågeställningar: 
 

 Hur skrivs det om förtätning och hur motiveras detta i      
          Umeå? 

 Vad grundas dessa antaganden och slutsatser på för synsätt? 
 Vilka motstående intressen kan identifieras? 

 Hur bidrar detta till diskursen om förtätning? 

1.4. Uppsatsens disposition 

Efter inledningen så börjar ett kapitel om de teoretiska utgångpunkter 
som används i uppsatsen, inklusive en ämnesbakgrund, planerings-och 
urbanteoretiskt perspektiv samt introduktion till diskursanalys. 
Därefter följer en metoddel där tillvägagångssätt och material 
presenteras tillsammans med en metoddiskussion. Sedan presenteras 
resultatdelen, med tre underrubriker relaterat till den tredimensionella 
kritisk diskursanalysmodell som använts. Efter denna så följer en 
diskussionsdel där teoretiska kopplingar återfinns, en diskussion av 
materialet och slutsatser av studien. Slutligen en sammanfattning av 
uppsatsen.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1. Bakgrund: Den täta staden och den gröna staden  

2.1.1. The Garden City 
 

Ebenezer Howard var en brittisk stadsplanerare och teoretiker som 
främst är känd för sitt bidrag med idéerna kring The Garden City från år 
1898 (Fainstein & Campbell, 2012). Han ansåg att det krävdes en reform 
av hur städer byggdes då han såg urbaniseringen som ohälsosam. Staden 
skulle planeras och begränsas till högst 30,000 invånare och skulle 
omges av grönområden och jordbruksmark som var en gemensam 
tillgång (Fainstein & Campbell, 2012). Trädgårdsstaden, är ett 
förkroppsligande av kooperativ socialism och decentralisering av makt 
och välstånd. Med flera lokala samhällen, kunde makten fördelas och 
direktdemokrati tillämpas. Tanken var att allting skulle finnas i dessa 
begränsade enheter, och därmed minska dragningskraften till 
storstadsområdena. Inom staden skulle det vara enkelt att promenera 
från sin egen gård till arbetet (fabriken) som skulle ligga i utkanten av 
staden. Detta till följd av synen på dåtidens stads brist av hälsa och 
hygien, - att bo för tätt inpå fabrikernas och människornas restprodukter 
ansågs skadligt och ohälsosamt (Fainstein & Campbell, 2012). 
 
Howard skapade ensam modeller för idealstaden, deltog i verkligt 
skapande av två brittiska städer – Letchworth och Welwyn och lyckades 
föra in sina ideer om idealsamhället i stadplaneringsdebatten för lång tid 
fram över (Fainstein & Campbell, 2012). Även delar av andra städer, 
exempelvis Hampstead Garden Suburb i London och Ullevål Hageby i 
Oslo, är inspirerade av visionerna i planeringen och den sociala 
reformen som är förknippad med trädgårdsstaden (Luccarelli &  Røe, 
eds. 2012). 
 

2.1.2. The Radient City 
 

1900-talet var urbaniseringens främsta epok hittills. De då stora 
städerna, som Paris, Berlin, London och New York växte explosionsartat 
(Fainstein & Campbell, 2012). Howard var inte ensam om att se dåtidens 
städer som en självväxande sjukdom. I början på 1900-talet verkade 
även arkitekten och stadsutopisten Charles-Édouard Jeanneret, känd 
som Le Corbusier (Fainstein & Campbell, 2012). Till skillnad från den 
utsträckta Trädgårdstaden ville Le Corbusier renodla stadsfunktionerna, 
ta bort de traditionella kvartersgatorna och istället placera skyskrapor i 
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en parkliknande miljö -The Radient City. Le Corbusier föreställde sig att 
lägenheterna i byggnaderna skulle vara anpassade efter familjernas 
storlek och behov, inte av makt eller status. Idéen med lyxiga boenden, 
som inte använder marken på ett effektivt sätt, var totalt onödigt 
(Fainstein & Campbell, 2012). Grönområden och fritidsmöjligheter 
skulle delas av invånarna, för att skapa en attraktiv och varierad stad. 
Han menade att boendet och området skulle fungera som en diciplinerad 
maskin, och att alla vardagsfunktioner skulle finnas tillhands inom dessa 
enheter. Dock skulle kommersiella aktiviter, fabriker och boende vara 
uppdelade och länkade via motorvägar – funktionsuppdelning (Parker, 
2004). Det skulle vara en perfekt balans av en hierarkiskt styrd 
organisation och individernas frihet. Modernisterna inom CIAM - 
Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (Parker, 2004), 
menade att den moderna staden måste omformas så att omfattande 
höghusstrukturer kan breda ut sig med grönytor mellan dessa. Med den 
nya extensiva personbilismen var inte avståndet längre ett hinder, vilket 
ledde till städernas utbredning – Urban sprawl (Parker, 2004). Detta 
kan kopplas samman med den amerikanska drömmen om frihet och 
ägande av den egna marken, där tillgången till dessa ytor finns i utkanter 
av städerna, och därför är kopplade till ett utbrett vägnät för att försörja 
denna typ av bosättningsmönster (Parker, 2004). 
 

2.1.3. Stadens förfall 
 

En motreaktion till detta kan förstås genom bland annat Jane Jacobs 
(2005) verk The death and life of Great American Citis, som först gavs 
ut 1961. Den välfungerande staden måste vara tätbyggd, bestå av små 
kvarter, inneha byggnader av blandad ålder och en blandning av 
funktioner inom ett begränsat område. Jacobs menar att det är så 
mångfald och interaktion mellan invånare skapas vilket leder till en gott 
stadsliv. Till skillnad från Le Corbusier så menar Jacobs att trottoaren 
har en viktig funktion för staden då det är där spontana sociala möten 
sker (ibid).  
 

2.1.4. New Urbanism 
 

Andres Duany and Elizabeth Plater-Zyberk grundade CNU - Congress 
for New Urbanism på 1980-talet (DPZ, 2014) med syftet att motverka 
satelitsamhällen och sprawl-effekter. De ville i stället återgå till en 
traditionell funktionsblandad och tätare stadsmiljö (Parker, 2004) 
enligt begreppet traditional neighburhood design (TND). Idealet för 
staden består i att planera utifrån målet att främja social interaktion och 
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motverka segregation, främja gående och cykelanvändande, bygga med 
miljömässigt goda material och minska energi och resursslöseri (Parker, 
2004). Dessa kvarters enheter skall också fungera i demokratiska 
sammanhang, där samråd och möjlighet att styra över närområdet är 
viktigt för den hållbara staden. New Urbanism syftar inte till att helt 
motverka förortssamhällen, men genom att öka funktionsblandningen 
och interaktion via infrastruktur, kan stadens villkor förbättras (Parker, 
2004).  

2.2. Dagens planeringsparadigm: hållbar stadsplanering? 

”Hittills har planeringen i första hand beskrivits som ett sätt för människan 
att få maximalt utbyte av mark- och vattenresurserna för eget bruk. 
Behovet att värna om det ekologiska systemets fortbestånd har 
inledningsvis kommit i skymundan. Det är ett uttryck för det 
materialistiska förhållningssätt som präglat planeringen fram till 1990 – 
talets början, inte minst inom teoribildningen.” (Nyström & Tonell, 2012.s. 
109). 

 

Nilsson menar i kapitlet Planning for sustainability: From 
environmental concern to Climate Change Measures, Attractiveness 
and Innovation (Nilsson 2013 s. 181-192), att 2010-talets ledord består 
av innovation, förtätning och attraktivitet, blandstad, hållbarhet. Synen 
på vad som är en hållbar stad handlar främst om täthet. Kritiken mot 
denna brukar främst handla om brist på sociala rättigheter och att det 
inte främjar mångfald (Nilsson 2013 s. 181-192).  
 

Miljöfrågor är, tillsammans med resurseffektivisering och 
medborgarinflytande, det område som fått mest ökad betydelse inom 
planeringen de senaste 20 åren vilket märks både i praxis och 
lagstiftning (Nyström & Tonell, 2012). Regeringen tillsatte Delegationen 
för hållbara städer år 2008 (Boverket, 2016a), för att främja hållbar 
stadsutveckling och kunskapsutbyte. Enligt Delegationens rapport 
Delegationen för hållbara städer – erfarenheter hittills (2011) uttrycks 
ideén kring vad en hållbar stad är, på följande sätt:  

 
”En hållbar stad är en vacker stad med täta kvarter och skiftande arkitektur 
och offentlig konst, öppna platser, torg, vattenytor, grönska och parker. Det 
är en stad som istället för att ta värdefull jordbruksmark i anspråk strävar 
efter att tillvarata tidigare industri- och hamnområden. Det är en 
sammanhållen stad som uppmuntrar cykling och promenader – som inte 
domineras av bilar och skärs sönder av trafikleder. ” 
 (Delegationen för hållbara städer – erfarenheter hittills, 2011.s.36) 
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2.3. Urbanteoretiskt perspektiv 

Christine Haaland och Cecil Konijnendijk van den Bosch på SLU Alnarp 
publicerade artikeln Challenges and strategies for urban green-space 
planning in cities undergoing densification: A review (2015), på 
ämnena förtätning och hållbar stadsutveckling. Där avhandlar de 
forskningsläget för nyckelorden Compact city, Green infrastructure, 
Green space change, Infill development, Public participation samt 
Sustainable urban development. Haaland & van den Bosch (2015) 

bekräftar att förtätning är centralt i dagens planering. De menar också 
att den tätbyggda staden och förtätningsprocesser kan vara ett hot för en 
fungerade grönstruktur. Haaland och van den Bosch menar också att det 
behövs mer kunskap om hur detta fungerar, och ställer frågan om 
kvalitét kan väga upp kvantitet.  

David Harvey et. al.(2011) menar att de urbana förändringsprocesserna 
formas av kapitalackumulationens logik, eftersom vi lever i ett 
kapitalistiskt samhälle. Staden formas av sociala processer inom detta 
system, och stadens processer kan inte särskiljas från detta faktum. 
Stadens byggda struktur formar de sociala skeendena (Harvey et al., 
2011) vilket gör det viktigt att studera hur stadsbyggnadsprocesser kan 
yttra sig, och specifikt i relation till en nyliberal diskurs och 
marknadsmässiga resonemang. Harvey menar att det är tydligt hur den 
storskaliga planeringen från statlig sida det senare decennierna fått 
andra spelregler, där staden gått mot att agera ”entreprenöriellt”. Detta 
beskriver han med begreppet den entrepreniöriella staden (Harvey et 
al., 2011). 
 
I relation till detta är platsmarknadsföring ett allt viktigare fenomen. 
Umeå kommun menar exempelvis att satsningen på att bli Europas 
miljöhuvudstad 2018, gynnar hållbarhetsfrämjande aktiviteter och är ett 
bra sätt att marknadsföra staden på (Umeå kommun 2016b). Richard 
Floridas teori om den kulturella klassen (MacKinnon & Cumbers, 2011) 
relaterar till att göra staden attraktiv. Den kulturella klassen består av 
människor med kreativa och innovativa sysselsättningar såsom 
ingenjörer, arkitekter och designers, musiker och konstnärer. Enligt 
Florida så har tillgången på en kreativ klass i staden, blivit ett sätt att 
konkurrera med andra städer om innovativa och kreativa invånare och 
besökare, samt företag som önskar ha dessa människor som arbetskraft 
(MacKinnon & Cumbers, 2011). 
 
Hållbar utveckling är ett brett begrepp som ofta uppfattas som luddigt. 
Fainstein & Campbell (2012) beskriver i kapitlet “Green cities. Growing 
cities, just cities?” att begreppet hållbar utveckling är för omfattande för 
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att vara användbart och målet för avlägset. Samtidigt är det långa 
perspektivet nödvändigt i sammanhanget och den holistiska blicken är 
nödvändig och som gör begreppet användbart då det tar ett enande 
grepp på stadsutveckling (Fainstein & Campbell, 2012).  Författarna 
menar också att det finns ett inbyggt problem med att jobba proaktivt 
för hållbar utveckling och samtidigt vara en gemensam plan för bredden 
av intressen som finns i en stad. Det uttrycks på följande sätt:  
 

“States will require communities to “Sustainable development master 
plans” which will prove to be glib wish lists of goals and suspiciously vague 
implementation steps. To achieve consensus for the plan, language will be 
reduced to the lowest common denominator, and the pleasing plans will 
gather dust.” (Fainstein & Campbell, 2012.s.425)   

 
Språket blir alltså viktigt i plandokumenten för att få till hållbara 
samhällsbyggnadsprocesser, då det är dessa ord som efterföljande 
planering och genomförande bygger på.  
 

2.4. Diskursteoretisk ingång 

Diskursanalysen baseras på synsättet att det är människan som skapar 
samhället tillsammans i mötet med varandra. Att språket som vi 
använder inte visar på en neutral objektiv sanning utan istället är en del 
i skapandet av verkligheten. Det innebär att den är 
socialkonstruktionistisk och bygger på en hermeneutisk tradition. Detta 
kan ställas i kontrast med en positivistisk syn som bygger på att det finns 
en objektiv sanning ”där ute” som vi kan ta reda på. Vad en diskurs är 
kan beskrivas som  

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 
enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.7).  

Vidare handlar diskurser om hur vi agerar och talar och inte, inom ett 
visst kunskapsområde eller genre. Det är del av diskursen och bidrar 
också till vad diskursen är och blir (Fairclough, 2013, s.3).  

Diskursanalysen är relationell, dialektisk, och interdisciplinär 
(Fairclough, 2013, s.3.). Den är relationell då det är genom interna och 
externa relationer inom diskursområden och till andra diskursområden, 
som den kan förstås. Relationen mellan diskursområden och sociala 
praktiker och praxis, men också till språkbruk och fysiska objekt. 
Diskursanalysen är dialektisk i den mening att den särskiljs från 
någonting annat (det är dock inte alltid tydligt var gränsen går), och det 
är i detta förhållande som diskursen kan analyseras. Dessa relationer 
och dialektiska förhållanden skär ofta genom olika discipliner som till 
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exempel politik, samhällsplanering, sociologi, juridik och lingvistik. Det 
är det Fairclough menar med att kritisk diskursanalys är interdisciplinär 
(Fairclough, 2013, s.3). 
 
För att ta ett exempel så har välfärdsdiskursen påverkats av nyliberala 
konsumtionsdiskurser, som tidigare begränsats till marknadens 
diskursordning. Detta har påverkat hur det talas om välfärd - som en 
tjänst. Här förvandlas en medborgare i behov av vård istället till en 
konsument av en sjukvårdstjänst (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Denna retorik påverkar den sociala praktiken kring omvårdnad och 
välfärd. Diskursordningen är därför både struktur och praktik (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
När det gäller det skrivna ordet, i en specifik text, Den kommunikativa 
händelsen, så konsumeras den i och med att den läses, och tolkas utifrån 
subjektiva erfarenheter och åskådningar. Det finns alltså inte en given 
sanning, istället så menar Foucault (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000) att det finns så kallade sanningseffekter. Alltså, att vad som är 
sant och falskt konstitueras av olika kunskapsregimer och sammanhang. 
Foucault anser att detta skall dekonstrueras för att förstå de sociala 
regler som påverkar detta (ibid).  
 
Genom det skrivna ordet kan strukturer och maktrelationer undersökas. 
Vad som representeras inom en diskurs kan sättas i relation till makten 
att producera kunskap och förändra konventioner inom ett område, och 
där språkbruk i media är en del i konstruktionen av diskursen (Eriksson, 
2010). Då det skrivna ordet i media påverkar många läsares förståelse 
för ett visst ämne, är detta en brännpunkt för att undersöka diskursen.  
 
Enligt Fairclough så är det i relationen mellan den kommunikativa 
händelsen (texten) och den sociala praktiken, som vi kan undersöka 
diskursen. Den kommunikativa händelsen, är en del av 
diskursordningen och kan (re)producera en sanningseffekt eller 
motsäga denna. Detta betyder att diskursen påverkas av vad som sägs 
och skrivs inom denna och är därför föränderlig. Ord och begrepp väljs i 
syfte att förmedla en bild av verkligheten, och därför handlar 
diskursanalys också om att analysera maktförhållanden (Fairclough, 
2013). 
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3. METOD 
 

Denna studie bygger på en 
kvalitativ genomgång av diskursen 
kring förtätning, som strategi för 
hållbar stadsutveckling, med 
utgångspunkt i Umeå Kommun. 
Syftet med att använda ett 
kvalitativt angreppssätt är att 
studera språkbruk och relationer 
inom diskursen kring förtätning, 
samt att koppla samman detta med 
den sociala praktik som planering 
innebär.  
 
 
 
 
 
 
 

    3.1. Kritisk diskursanalys 

Genom att använda kritisk diskursanalys är målet att avkoda och avslöja 
sammanhanget text producerades i, samt att undersöka hur diskurser 
används av mottagaren för att tolka detta. Detta för att sätta det skriva 
ordet i relation till både diskussion och praktik inom hållbar 
stadsplanering. Syftet med att använda kritisk diskursanalys är att ställa 
frågor om vad det egentliga syftet med en text är, samt undersöka vilka 
antaganden ligger bakom orden. Genom detta kan maktförhållanden 
och förändringsprocesser studeras enligt Fairclough (2003). 
 
Faircloughs tredimensionella analysmodell (figur 1) består av tre delar. 
1) det är en text, där ord och meningar kan analyseras språkligt. 2) det 
är en diskursiv praktiv, där textens produktionssammanhang och 
mottagarens tolkningar på denna kan undersökas, samt 3) en social 
praktik. Här kopplas diskursen till ickediskursiva element, såsom 
ekonomi betingelser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med denna 
utgångspunkt är det intressant att undersöka språket i Umeå kommuns 
översiktsplaner, då det sätter ramarna för den framtida utvecklingen. 
Mer specifikt har två centrala plandokument studerats: Fördjupningen 
för Umeå (Umeå kommun, 2011a) och fördjupningen för de centrala 

Figur 1. Illustration av Faircloughs 
tredimensionella modell.  1) text 2) 
diskursiv praktik 3) social praktik. Den 
kritiska diskursanalysen är delad i tre 
delar genom dessa. (Egen illustation, efter 
Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 
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stadsdelarna (Umeå kommun, 2011b).  Dessa är högst relevanta kring 
diskursen om förtätning i Umeå eftersom innehållet i dessa är 
konstituerat av diskursen, och konstituerar diskursen kring hållbar 
stadsplanering och förtätning.  

3.2. Material  

3.2.1. Avgränsningar  
 

Den geografiska avgränsningen är det administrativa området Umeå 
kommun. Ämnesmässigt så har studien avgränsats genom syftets 
förmulering och frågeställningar. Dock har en avgränsning till vad som 
är relaterat till diskursen varit svår att fastställa. Då det ligger i 
diskursens natur att knyta an till föregående händelser och relaterade 
diskurser som påverkar varandra, är det problematisk att fullt ut 
bestämma var en diskurs börjar och slutar. För att förstå vad diskursen 
kring förtätning som strategi för hållbar stadsutveckling innebär har 
sökord, begrepp och ämnesord använts. Urban planning, Sustainable 
development, Infill, Urban densification, Sustainable urban planning, 
Discourse är centrala begrepp som används för att hitta relevant 
information.  
 
Materialet som analyserats i denna studie har producerats mellan år 
2010 till våren 2016. Detta för att undersöka hur diskursen ser ut idag. 
Det två fördjupade översiksplanerna - Fördjupningen för Umeå och 
Fördjupningen för de centrala stadsdelarna (Umeå kommun, 2011a och 
2011b) är antagna 2011 och är gällande i skrivande stund. Dessa två 
fördjupningar är centrala i planeringen, då dessa visar den 
grundläggande visionen för Umeå stad. Samt att dessa består av den del 
av översiktsplanen där förtätningprocessen är mest relevant, nämligen i 
bostadsutvecklingsområden och Umeå tätort. Figur 2 visar framtida 
förtätning och omvandling av trafikleder i centrala Umeå. 

 
Figur 2. Illustration över framtida förtätning. (Källa: Umeå kommun, 2011b)  
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3.2.2. Litteratur 
 

För att förstå dagens diskurs om förtätning har teoretiker som behandlat 
förtätning, stadsutbredning, grönstruktur, hållbar utveckling, hållbar 
stadsutveckling, samt diskursanalys och kritisk diskursanalys lästs. 
Därtill har ett antal offentliga dokument och rapporter kring hållbar 
stadsutveckling lästs för att få en bild av vad detta innebär i deras 
perspektiv. Detta har sammanställts i en bakgrund för ämnet och en 
teoretisk utgångspunkt för studien. 
 
3.2.3. Fördjupade översiktsplaner  
 
Till denna studie har det primära materialet varit två fördjupade 
översiktsplaner i Umeå kommun. Fördjupningen för Umeå (Umeå 
kommun, 2011a) och fördjupningen för de centrala stadsdelarna (Umeå 
kommun, 2011b). Dokumenten har studerats i sin helhet och relevanta 
delar för frågeställningarna har djuplästs och analyserats enligt kritisk 
diskursanalys, mer specifikt enligt Faircloughs tredimensionella modell. 
Dessa texter benämns utifrån denna modell som den kommunikativa 
händelsen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 

3.2.4. Samrådshandlingar 
 

För att förstå kontrasterande åsikter och olika ideologiska inriktningar i 
relation till förtätning så har Samrådshandlingarna (Umeå kommun, 
2011c) undersökts.  
 

3.2.5. Artiklar 
 

I tillägg till detta har tio (10) artiklar undersökts för att kartlägga vilka 
intressen som synts i media under det senaste sex åren (sedan 
2010.01.01) via Mediaarkivet Retriever. Med media menas här det 
skrivna ordet i form av debattartiklar, reportage och ordet fritt. 
Tidsspannet valdes för att få med eventuella diskussioner kring de två 
fördjupade översiktsplanerna som antogs i augusti år 2011. 
 
Urvalet gjordes slutligen genom sökorden ”Umeå” AND ”förtätning” 
AND ”debatt” sedan 2010.01.01. Denna sökning resulterade i 22 träffar, 
varav tio (10) artiklar valdes ut som intressanta för studien. Det innebar 
att 8 artiklar från Västerbottens-Kuriren (frisinnad liberal), en (1) från 
tidningen Arkitekten och en (1) från tidningen Arbetaren. 
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Av det artiklar som valdes bort, hade några följt med i sökningen på 
grund av att de nämnt Umeå och förtätning någonstans i texten, men 
inte hade fokus på Umeå totalt sett. Vissa artiklar valdes bort för de 
ansågs ha liknande eller samma innehåll och/eller avsändare som en 
annan artikel (exempelvis fler artiklar med Anders Ågren, Moderaterna, 
som varit aktiv i ämnet i skriven media under denna period). Här valdes 
den mest relevanta artikel innehållsmässigt, för studiens 
frågeställningar. Urvalet gjordes så att en bredd av åsikter skulle synas, 
dock är det främst moderaterna (M) och en socialdemokratisk avsändare 
(S). Någon avsändare från de mindre politiska partierna i Umeå saknas. 
Åsikter från Vänsterpartiet, Rättvisepartiet, folkpartiet och 
Kristdemokraterna syns dock i en artikel (Brodin, 2010). Den andra 
stora dagstidningen i Umeå, Folkbladet Västerbotten 
(socialdemokratisk) representeras inte, vilket hade varit önskvärt. 
Endast en privatperson syns i skriven media i detta urval. I kombination 
med privatpersoners åsikter angående diskursen om förtätning i Umeå 
som syns i samrådshandlingarna (Umeå kommun, 2011c), bedöms att 
dessa sammantaget sett ha kartlagts på ett riktigt sätt. Vilka intressen 
och åsikter som syns i skriven media angående förtätning inom detta 
tidsspann är dock intressant i sig. En detaljerad förteckning på dessa 
artiklar återfinns i Bilaga 1.  
 

3.3. Metoddiskussion  

Kvalitativ metod är särskilt påverkat av subjektiva åsikter och 
erfarenheter i tolkandet av det empiriska materialet. Det är därför viktigt 
att förhålla sig kritiskt till materialet och sina egna tolkningar av detta 
(Denscombe, 2009). För att få en tydlighet i vad tolkningarna utgår från, 
skall citat och hänvisningar från det empiriska materialet och från 
litteraturstudier användas på ett tydligt sätt. Då det empiriska materialet 
i denna studie tolkas och ställs i relation till annat utvalt material av 
författaren, påverkas resultatet och slutsatserna av detta.  
Utgångspunkten är dock att inte använda ord som förvränger 
materialets innebörd samt att framlägga tolkningar så objektivt som 
möjligt. Förutom detta har ett öppet sinne varit eftersträvat och 
reflektioner över möjliga alternativa tolkningar har beaktats.  
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4. RESULTAT 

4.1. Förtätning i Umeå kommun 

4.1.1. Fördjupningen för Umeå 
 

Fördjupningen för Umeå tar tydligt utgångspunkt i tillväxtmålet om 
200,000 invånare senast år 2050 (Umeå kommun, 2011a). Detta lägger 
grunden för utvecklingen i Umeå, tillsammans med avtalet om de så 
kallade Aalborgåtagandena. Detta avtal ger att Umeå kommun förbinder 
sig att arbeta med hållbar stadsutveckling genom tio punkter integrerat 
i sin verksamhet (Umeå kommun, 2007). Den femte punkten, 5. 
Planering och stadsbyggande består av fem åtaganden. 
 

 Återanvända och revitalisera övergivna och utsatta områden. 

 Undvika stadsutbredning genom att uppnå lämpliga bebyggelsetätheter i 

staden och genom att prioritera tidigare använd mark inom stadens gränser 

framför oexploaterad mark i stadens utkanter. 

 Ha en blandning av olika användningar och verksamheter i byggnader och 

bebyggelse med en bra balans mellan arbete, bostäder och service, och med 

en prioritering av bostäder i stadens centrala delar. 

 Vårt urbana kulturarv bevaras, upprustas och används/återanvänds på 

lämpligt sätt. 

 Tillämpa krav för hållbar stadsbyggnad och byggande och främja arkitektur 

och byggteknik av hög kvalitet. 

 

 
 
 
 
 

Figur 3. Illustration förtätningsexempel. (Egen 
illustration) 

Figur 3. Förtätningsexempel, kompletteringsbebyggelse. (Egen illustration, 2016) 
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Till följd av innehållet i Aalborgs- åtagandena 
och befolkningsmålet påverkas vidare 
planeringsarbete i Umeå. I Fördjupningen för 
Umeå (Umeå kommun, 2011a) är de 
återkommande begreppet Hållbar tillväxt, 
utifrån dessa två grundförutsättningar. En 
central aspekt som tas upp i fördjupningen för 
Umeå är Umeås problem med dålig luftkvalité, 
vilket är en konsekvens av ett utbrett bil- och 
fordonsanvändande med fossila bränslen 
(Umeå kommun, 2011a). Detta faktum i 
kombination med en önskad hög 
befolkningstillväxt är en viktig utgångs- punkt 
i planen. Det föreslås en kompakt 
blandstadsbebyggelse, för att skapa en 
attraktiv och hållbar stad. Verksamheter och 
boendemiljöer skall blandas på en mindre yta 
än tidigare för att motverka avstånd och det 
omfattande transportbehov som en 
funktionsseparerad stad innebär (Umeå 
kommun, 2011a). Det skall vara nära till 
service och infrastruktur så att kollektivtrafik, 
gång- och cykelanvändandet främjas och 
bilanvändadet minskas. Planen syftar till att 
styra bebyggelseutvecklingen så att den främst 
tar impedimentyror i anspråk, istället för så 
kallad jungfruelig mark, och därmed 
komplettrar den befintliga strukturen. För att 
få ned koldioxid- och kvävedioxiod nivåerna i 
centrum byggs en ringled runt Umeå dit större 
mängder fordon planeras att ledas med hjälp 
av mobility mangament och smarta 
skyltsystem (Umeå kommun, 2011a). När 
denna ringled är på plats skall det centrala 
trafiklederna omvandlas till stadsgator med 
tätare bebyggelse i gaturummen. Dessa skall 
anpassas väl för en effektiv kollektivtrafik. 
Umeå kommun medger också i planen att 
detta kräver stora beteendeförändringar i 
tillägg till omvandling av den fysiska miljön.  
 
 
 

Figur4. Befolkningstäthet. 
Nuvarande befolkningen 
illustreras med brun färg och 
framtida med röd. Grön ring 
markerar en önskad gräns för 
den kompakta staden. (Egen 
illustration) 

Figur5. Exploateringstal. För att 
räkna ut exploateringstal, ses hur 
stor del av tomten som bebyggts 
och hur många våningar denna 
har. Två våningar på 1/4 av 
marken blir därför 0,5. 
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Planen (Umeå kommun, 2011a) syftar till att möjliggöra kompletteringar 
och till att bygga högre byggnader i stadens centrum. (Se karta över 
planområdet i Bilaga 2). En tät stad kan byggas och mätas på flera sätt, 
bland annat genom befolkningstäthet (se figur 4) och exploateringstal 
(se figur 5). Planen uttrycker att en tätbyggd stad är hållbar genom att 
den hushåller med resurser effektivare än en gles stad. Markanvändning, 
material och underhåll minskar. Service och infrastruktur är redan 
utbyggda, skolor och kommersiellt verksamhet, el och VA-system kan då 
nyttas av fler personer (Umeå kommun, 2011a).  
 
Byggandetakten måste fördubblas för att förse invånarna med boende 
om befolkningsmålet skall uppnås (Umeå kommun, 2011a) och det 
gäller för kommunen att ha en god plan- och markberedskap för att 
denna byggtakt skall kunna nås. Sedan 1990-talet då bostadsmarknaden 
avreglerades så gäller marknadsmässiga principer för boende, vilket 
innebär att byggföretagen vill utveckla bostäder i attraktiva lägen så att 
risken för ekonomiska förluster minimeras (Umeå kommun, 2011a). I 
kapitlet Riktlinjer för bebyggelse (Umeå kommun, 2011a, s.25) punktas 
viktiga förhållningsregler för den framtida stadsutvecklingen upp. Den 
första punkten är  
 

”Nya stadsdelar och kompletteringsbebyggelse bör utformas som 
kvartersstad. Stadens bebyggelse ska präglas av variation, blandning och 
mångfald för en ökad attraktivitet. I både nyexploaterings – och 
kompletteringsområden eftersträvas en funktionsblandning mellan 
bostäder och verksamheter. Blandad bebyggelse och blandade 
upplåtelseformer bidrar till social integration.”  

 
Här presenteras också var det är viktigast att prioritera hög täthet:  
 

”inom fem-kilomtersstaden och särskilt i anslutning till kollektivtrafikens 
stomlinjer ska tillgänglig mark nyttjas effektivt. Det innebär att tät 
bebyggelse prioriteras. ” (Umeå kommun, 2011a. s.25) 

 
Vid komplettering i befintlig bebyggelse ska ”isolerade bostadsområden 
knyts samman med ny bebyggelse så att bättre flöden uppnås i och 
mellan stadsdelarna.” I Fördjupningen för Umeå (2011a) finns det också 
uttryckliga gröna ambitioner, de menar att” Stadens gröna områden och 
stråk har sociala, kulturella och ekologiska värden och ska utgöra en 
självklar del i bebyggelseplaneringen.”  
 
Vidare så beskriver planen att  
 

”När staden förtätas blir det allt viktigare att planera för och utveckla park-
och naturområden med höga sociala och ekologiska värden... I och kring 
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ett tätare stadslandskap är gröna korridorer och stråk viktiga för att 
bevara den biologiska mångfalden och för att lätt kunna nå ut i naturen för 
avkoppling, motion, lek och naturupplevelse under alla årstider. Både det 
sociala och det ekologiska perspektivet är lika viktiga att beakta i den 
hållbara staden.” (Umeå kommun, 2011a. s. 63)  
 

Naturen erbjuder en rad ekosystemtjänster som vi människor har nytta 
av. Exempelvis dagvattenhantering, växtlighet som renar luft och fixerar 
partiklar, insekter som pollinerar blommor och grödor vilket ger oss 
livsmedel. Planen visar att för att ta vara på ekosystemtjänsterna så bör 
bebyggelse och naturmiljöer utformas så detta tas tillvara. Gröna 
korridorer och kilar in mot centrum gör att närheten till dessa områden 
ökar samt att spridning av arter i och runt staden underlättas (Umeå 
kommun, 2011a). Ett system med grönyteindikatorer skall tas fram, som 
värderar olika åtgärder. Detta kan vara en drivkraft och riktmärke till att 
utveckla grönområden inom exempelvis en detaljplan.  
 
På grund av kommunens förtätningstrategi och kommande 
kompletteringsbebyggelse kommer valet ibland stå mellan viktiga 
grönytor och betydelsefulla exploateringar. För att säkra en hållbar 
stadsutveckling och attraktiv grönstruktur i staden skall en platsbank 
inrättas. I denna listas områden som kan användas som kompensation 
till förlorad grönstruktur på någon annan plats i staden (Umeå kommun. 
2011a). Vidare framhåller Umeå Kommun (2016a) att det är av yttersta 
vikt att mark används till rätt sak. Detta är förankrat i 3 kapitlet 3 § Plan 
och bygglagen (PBL 2010:900) samt i 3 kap 1 § Miljöbalken (1998:808)  
 

”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning.” 3 kap 1 § Miljöbalken 
(1998:808) 

 

4.1.2. Fördjupningen för de centrala stadsdelarna 
 
Samtidigt som fördjupningen för Umeå togs fram så gjordes en 
fördjupning för de centrala delarna parallellt (Umeå kommun, 2011b). 
Båda dessa antogs den 29 augusti 2011, och har ett gemensamt 
dokument för samrådsredogörelse från mars månad samma år (Umeå 
kommun, 2011c). Då dessa två plandokument är starkt 
sammankopplade utgår de från samma vision och framtidsstrategi för 
staden. Dock skall detta realiseras på ett annat sätt i den centrala staden, 
på grund av de förutsättningar och karaktärer som skiljer dessa åt. 
Fördjupning för de centrala delarna (Umeå kommun, 2011b) är betydligt 
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mer avgränsad och detaljerad kring stadens centrum som funktion. Se 
bilaga 3 för planområdet. 
 
I det centrala delarna skall boende och arbetsplatser fördubblas, med 
sikte på 200,000 invånare år 2050 (Umeå kommun, 2011b). Sedan ett 
beslut av Länsstyrelsen våren 2010 har riksintresset som inneburit en 
jämn stadssiluett slopats, och det är nu möjligt att bygga högre på vissa 
platser i Umeås absoluta centrum (Umeå kommun, 2011b). Samtidigt 
vill man ”eftersträva ökad andel grön yta i staden” samt ” återta 
parkmark i centrum och återupprätta gröna samband” (Umeå kommun, 
2011b. s. 50).  
 
För att kunna göra detta är tanken att det främst är delar av trafikleder 
som skall få förändrat användningsområde, eftersom dessa utrymmen 
ska komplettera den befintliga stadskvartersstrukturen. Förutom 
bostäder, attraktiva grönområden och en utvecklad handel så skall också 
centrum inrymma ”centrumskapande verksamheter av regionalt 
intresse”. Syftet här är att skapa ”den goda staden”. För att bevara 
kulturhistoriska värden, vilket anses extra viktigt i centrala Umeå, 
utvecklas riktlinjer för detta i plandokumentet (Umeå kommun, 2011b). 
En god balans mellan gammalt och nytt skall eftersträvas och de 
arkitektoniska inslagen skall vara av hög kvalité (Umeå kommun, 
2011b). Detta skall göra Umeå till en attraktiv blandstad, som ett 
självklart centrum i regionen och Norrland.  
 
De två planerna innehåller inte något enskilt kapitel som beskriver hur 
Umeå kommun ser på vad hållbarhet är, samt om det finns någon stad 
som kan agera förebild eller något mer konkret om visionen för den 
hållbara staden. De finns inte heller någon uttalad förklaring varför 
Umeå skall bli just 200.ooo och till år 2050.  

 

4.1.3. Samrådsredogörelsen   
 
I samrådsredogörelsen (Umeå kommun, 2011c) tillhörande 
utställningshandlingarna för Fördjupningen för Umeå (Umeå kommun 
2011a) och för de centrala stadsdelarna (Umeå kommun 2011b), kan 
olika åsikter och kommentar till planerna undersökas. Nedan 
sammanfattas det viktigaste kommentarerna i samrådsredogörelsen 
(Umeå kommun, 2011c) gällande förtätningsdiskursen och hållbar 
stadsutveckling.  
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Balticgruppen uttrycker att staden skall vara funktionsblandad och 
innehålla grönstruktur för att göra den attraktiv, men att planen inte får 
styra för mycket eftersom det kan hämma tillväxt.  
 
Link Arkitektur, Mats Johansson, menar att centrum kan förtätas ännu 
mer än vad planen medger. 
 
Föreningen för byggnadskultur menar att ”Det aktuella förslaget ger inte 
tillräckligt stöd till skydd för byggnadshistoriska och kulturmässiga 
värden eftersom formuleringarna är för allmänt hållna.” (Umeå 
kommun, 2011c, s.26) Vidare så önskar det en förklaring på varför 
staden skall byggas tät, och vad detta baseras på för underlag. 
Föreningen önskar att den jämna siluetten bevaras och att 
exploateringar inte missgynnar äldre hus.  
 
Hyresgästföreningen Södra Västerbotten har uppmärksammat att det 
finns ett antal punkter i planen som står emot varandra. Bygga nära 
vägar samtidigt ha god luftkvalité, fokus på förtätning samtidigt ytor för 
rekreation, lek och grönstruktur. Trafiken ska minska men befolkningen 
öka kraftigt. Hyresgästföreningen påpekar också att de hade velat se 
alternativ på kommunens utveckling i planen.  
 
Miljöpartiet de gröna vill att planen förtydligar hur de gröna 
korridorerna skall utformas för att överbrygga barriärer. Dessutom 
anser de att naturliga grönområden som Hamrinsberget och Gammlia 
är viktiga inom staden.   
 
Naturskyddsföreningen ifrågasätter den oproblematiska bild som ges av 
tillväxt i planen, huruvida detta egentligen är hållbart. De tycker att 
femkilometersstaden är ett bra mål, men förmedlar att det finns en risk 
att staden breder ut sig kring ringleden och skapar en så kallad ”dough 
nut city”, som motverkar förtätning.  Dessutom påpekar de att 
ytterligare handel i externa lägen som diskuteras, bygger vidare på ett 
bilberoende samhälle. I framtiden skall inte bilägande vara så 
normaliserat som idag. Naturskyddsföreningen hävdar också att det är 
svårt att få till ett grönytefaktorsystem och platsbank för kompensation 
för ianspråktagna områden, men att det är en bra idé om det görs på rätt 
sätt och har ett helhetsperspektiv.  
 
Svensk handel tycker att planförslaget inte bör satsa på skrivelsen 
”stadsmässighet” utan istället ”vill man se ett välplanerat område för 
handel väl försörjt för tillgänglighet för alla transportslag och 
kollektivtrafik men utan boende” (Umeå kommun, 2011c, s.33). 
Anmärkningsvärt är att Svensk handel tycker att ytterligare 
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handelsområden bör begränsas, och att Entré Syd omgående bör tas bort 
från planen. De menar att ”tre områden är redan för många”.  
 
Kommentarer från privatpersoner består av 22 inlägg (främst från 
personer med typiskt manliga namn, endast 2 av 22 inlägg har typiskt 
kvinnliga namn). Här önskas blandade saker, exempelvis ökad 
sammanhängande grönyta i centrum, högre hus med modern ”ny” 
arkitektur, ökat fokus på barn och pedagogisk verksamhet, att 
förtätningen inte riskerar grönområden och skog, undvika höghus och 
främja historiska byggnader. Några personer ifrågasätter varför staden 
skall växa så fort, och tror inte att detta är hållbart. Det viktiga är ”att ha 
en stad som invånarna uppfattar som bra” (Umeå kommun, 2011c, s.37). 
Vidare påpekas att om vägen (ringleden) flyttas så förflyttas problemet 
till andra områden. Det är inte bara centrum som har dålig luft och 
behöver förbättras.  

4.2. Åsikter om förtätning i skriven media  

Nedan följer en redogörelse för vad som skrivits inom 
förtätningsdiskursen det senaste sex åren, mellan 2010.01.01 – 2016-
04-28. Läs mer om artikelurvalet i metodavsnittet.  
 
I den första artikeln från 30 mars 2010 ”Ja till höghuset på Brogatan”  
(Brodin, 2010) visas det delade åsikterna om Umeås utveckling i och 
med en omröstning i kommunfullmäktige angående en detaljplan med 
höghus vid Brogatan Väst på stan. Som svar på Vänsterpartiets, 
Folkpartiet och Rättvisepartiets Nej-röst, säger Socialdemokraternas 
dåvarande ordf. Lennart Holmlund: 
 

”- Är det förbehållet en enda generation att bestämma hur samhället ska se 
ut, funderade Lennart Holmlund i talarstolen.” (Brodin, Anders. 2010, s.8).  

 

På nej-sidan hördes Rättvisepartiet som  
 

”hävdade att det krävs en demokratisk debatt om hur Umeå ska förtätas 
och det var ett skäl att partiet säger nej till detaljplanen som medger högre 
hushöjder.” (Brodin, Anders. 2010, s.8). 

 
Artikeln och dessa citat visar på politiska motsättningar angående 
förtätning och stadens framtida utveckling, våren 2010. 
 
Anders Ågren (M) medger i början av 2011 att det finns en lång debatt 
om Umeås utveckling, framförallt gällande täthet och gleshet, högt och 
lågt byggande. ”Den uttalade ambitionen måste vara att Umeå skall vara 
ett kraftcentrum för tillväxt. Storstaden i norr.” (Ågren, 2011a, s.4).  
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Vidare säger Ågren i flertalet artiklar under senaste åren (Ågren, 2011a, 
2011b, 2013a, 2013b, 2016.) att stark tillväxt är vägen framåt. Han menar 
att det är avgörande för investerare att veta att det finns en politisk 
enighet, som står bakom befolkningsmålet 200,000. Moderaterna gick i 
spetsen, Holmlund hängde på och att det är ”glädjande att se alla 
politiska partier har slutit upp bakom Umeås 
befolkningsmässiga tillväxtambitioner.” (Ågren, 2011b, s.4) Här visar 
han en ensidigt positiv bild av tillväxt och tätbyggd stad, som alla tycks 
vara överens om. I debattartikeln Fokus på tillväxt är A och O (Ågren, 
2013b) menar Ågren att tillväxt ger tillväxt, och därför säkrar välfärden.  
 
I tidskriften Arkitekten (Näslund, 2013) berättas om planpriset som 
getts till Fördjupningen för de centrala stadsdelana.  
 

”Det är inte visionen att bygga en tät och blandad stad med fler parker som 
genererat Planpriset. Juryn prisar istället den operativa strategin. I Umeå 
tänker man, diskuterar och genomför samtidigt.” (Näslund, 2013 s.45f).  

 
Här talas det också om enhällighet, så när som på en röst. Stadsarkitekt 
Olle Forsgren säger att vi hittills har byggt bostäder glest i 
skogsområden, vilket inte kan fortsätta. Den nya generationen vill ha 
urbana kvaliteter, enligt Forsgren (Näslund, 2013,).  
 
I Arbetaren (2015) skriver Erik Persson och texten inleds med att säga  
 

”Den entreprenöriella tidsåldern har nått svensk stadsplanering. Kärnan i 
nyordningen är en tilltagande samverkan mellan den offentliga sektorn och 
det privata näringslivet. Men dessa förändringar kläds in i ett slags 
ideologiproduktion, ett språk fyllt av positiva och progressiva värdeord, som 
ger ett fasadartat intryck av att befolkningen som helhet ska gynnas...” 
(Persson, 2015, s.8). 

 
Texten fortsätter att förklara sin syn på hur stadsomvandlingen går till, 
och är tydligt teoriförankrad.  
 
Debatten fortsätter, och alla verkar helt klart inte vara med på båten, 
som Ågren med fler fått det att låta som. Ett exempel återfinns i ett öppet 
brev i Västerbottens-Kuriren den 15 mars, där signaturen Bo-R. 
Granström undrar Var ska alla bo när Umeå blir 200 000? (Granström, 
2016) och hur den kommunala ledningen har tänkt i denna fråga. 
Granström menar att det inte framgått till medborgarna var alla dessa 
människor skall få plats, när invånarantalet skall öka med ett drygt 
Skellefteå. Syftet med detta öppna brev tycks vara att föra en offentlig 
debatt och få en förklaring till utvecklingen, då politiker allt för sällan 
svarar på medborgares frågor, enligt Granström (2016). 
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Som svar på detta är det återigen Anders Ågren (M) som syns i debatten 
med Umeå går mot 200 000 invånare (Ågren, 2016) i avdelningen 
Ordet Fritt. Han förklarar kortfattat det viktigaste delarna ur 
fördjupningsplanerna, att det ska byggas tätare högre och effektivare och 
i vilka delar. Ågren avslutar med att försvarande poängtera att ”Detta har 
vi aldrig tigit om. Tvärtom.” (Ågren, 2016). 

4.3. Bakomliggande antaganden & synsätt i plandokumenten 

I de två plandokumenten (Umeå kommun, 2011a, Umeå kommun, 
2011b) så framhålls att förtätningsprocessen av staden är avgörande för 
att bygga en hållbar stad. För att försöka förstå vad detta baseras på, har 
vissa påståenden och textstycken i plandokumenten undersökts 
närmare. Detta kapitel är alltså författarens analys av det skrivna ordet i 
plandokumenten. Kapitlet avslutas med en kommentar kring olika 
ideologier och åsikter i samrådshandlingarna och retorik i artiklarna.  
 

4.3.1. Hållbar utveckling från Umeås kommuns perspektiv  
 

På många ställen i planerna tas begreppet Hållbar utveckling upp som 
ett mål för Umeås utveckling, som skall ”uppnås”. Under rubriken 
Planens syfte, lyder första punkten ”Syftet med planen är att skapa 
förutsättningar för: En hållbar och attraktiv stad.” (Umeå kommun. 
2011a, s.9). Att staden skall få dessa egenskaper, att den är hållbar och 
att den är attraktiv, till följd av planens inriktning. Dessa två 
målsättningar skrivs här jämlikt, där ingen tycks stå över den andra. 
 
Vidare så menar Umeå kommun  
 

”För att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle föreslås en 
sammanhållen stadsstruktur eftersom det ger lägre trafikarbete än utspridd 
bebyggelse.” (Umeå kommun, 2011a. s.7). 

 

I detta stycke betyder, att ha lägre trafikarbete (än idag) är långsiktigt 
hållbart, och metoden för att nå dit är den täta staden. Detta är en viktig 
del i de bakomliggande orsaker till varför Umeå väljer förtätning som 
strategi för hållbar stadsutveckling.  
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4.3.2. Synen på förtätning som stadens räddning 
 

Dagens planeringsparadigm kontrasteras alltid mot föregående. 
Modernismen och den funktionsuppdelade staden visade sig medföra en 
rad effekter på den sociala strukturen, ineffektiv landanvändning och 
omfattande miljöproblem (Parker, 2004). En grundläggande inställning 
är alltså att stadens struktur måste förändras för att motverka dessa 
negativa effekter.  
 
”En grundbult för planförslaget, och möjligheten att klara tillväxtmålet 
samtidigt som staden har problem med luftföroreningar, är 
trafikutvecklingen.” Menar Umeå kommun (2011a. s.7). Detta är 
intressant att undersöka, då de själva säger att det är en grundbult i 
planförslaget och därför mycket centralt.  
 
I denna mening är den önskvärda utvecklingen befolkningstillväxt, 
hotet/restriktionen är luftföroreningar som kopplas till trafik. Detta 
tänker man sig lösa genom att öka underlaget för kollektivtrafiken 
genom att bygga tätt. I relation till föregående citat, där lågt trafikarbete 
nästintill likställs med hållbar utveckling, blir alltså hållbar utveckling 
ett medel för att kunna åstadkomma tillväxt.  
 
Angående underlag för kollektivtrafiken så baseras detta på ett 
marknadsmässigt synsätt där större kundunderlag ger ökad lönsamhet i 
verksamheten. Vidare ger detta att verksamheten kan öka utbudet, 
exempelvis i tätare kollektivtrafik och förlängning av, samt nya 
dragningar av linjer. I och med att fler då åker kollektivt beräknas 
utsläppen gå ner till godtagbara nivåer, därefter kan fler människor bo i 
dessa områden. Detta har då öppnat upp för ytterligare tillväxt - Där är 
vi runt. Detta ses alltså som en positiv spiral, som leder uppåt och åter 
uppåt. 
 
Detta baseras på idéen om att människan är en rationell varelse, och 
alltid väljer det effektivaste och bästa alternativet. Om busshållplatsen 
är närmare dörren och avgår ofta, så kommer personen ta bussen. Dessa 
planer utgår från utvecklingen att bilismen ska och måste minska 
drastiskt. Alltså, om det inte gör det, så blir riktvärdena för luftmiljön 
ohanterliga och därför blir boendemiljön ohälsosam. 
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4.3.3. Stadens struktur och upplevelsen av denna 
 

I kapitlet Strategiska överväganden för Umeås tillväxt, återfinns 
punkten Mer stad! – komplettering som vitaliserande kraft (Umeå 
kommun, 2011a. s.14). Här benämns mellanrummen i staden som 
”döda/passiva ” och som måste struktureras genom exploateringar till 
ett mer ”sammanhängande stadslandskap”, för att förvandlas till en 
”god” stad. Dessa ordval är effektiva att använda för att skapa en negativ 
känsla och bild av denna typ av områden. En gles stad betyder här en 
stad där döda ytor tillåts finnas, vilket bidrar till otrygghet och passivitet. 
I motsats blir då den täta staden den levande, den aktiva och den trygga.   

 

På flera ställen i plandokumenten beskrivs subjektiva åsikter och 
upplevelser förenklat till en generell åsikt. Exempelvis ”...varierad miljö 
där gammalt och nytt förstärker upplevelsen av staden.” (Umeå 
kommun, 2011b, s.90) Detta uttalande beskriver att det tycks finns en 
objektiv sanning (upplevelsen, i singular och bestämd form) om vad som 
är en bra och dålig upplevelse, oavsett individuella skillnader. Denna 
retorik går ut på att motivera planens inriktning ytterligare, genom att 
få läsaren att förstå att detta är en sanning. Genom uttalanden och ordval 
som detta, visas en auktoritär ställning om Umeås utveckling. 
 
I den fördjupade planen för Umeå visas dock en annan synvinkel, genom 
citatet ”Det är viktigt att ta med olika erfarenheter och kunskaper om 
hur stadens olika rum upplevs av människan.” (Umeå kommun, 2011a, 
s.18). Utifrån denna mening skall vi förstå att planen tar individen i 
beaktan. Här är maktperspektivet är mer horisontellt än i förra stycket, 
från fördjupningen för de centrala stadsdelarna.  
 
Från dessa två stilar av språkbruk kan två bakomliggande idéer ligga till 
grund. För det första, det generella greppet som väljs i det övre stycket, 
kan härledas till plandokumentens gemensamma grund, en gyllene 
mittenväg för alla intressen som finns i en kommun. För det andra, att 
planen är antagen av politiker som representerar folket, samt genom 
samråd och debatt. Att Umeå kommun vill visa att planerna är till för 
individerna. 
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4.3.4. Viktigt med tillväxt, men varför? 
 
I planerna så är den viktigaste förutsättningen för all vidare planering 
att Umeå skall växa. Vad som är den grundläggande och bakomliggande 
syftet med detta är dock inte helt klarlagt i plandokumenten. Det som 
kan förstås är att de utgår från antagandet att fler människor attraherar 
ännu fler människor, och därmed ökar sociala, kulturella och 
ekonomiska aktiviteter. Samt att en viss typ av aktiviteter och vissa 
sorters människor/yrkesgrupper drar till sig fler människor. Detta 
förväntas bygga en ännu attraktivare stad, och säkra tillväxten. Detta 
kan kopplas till Richard Floridas teori om den kreativa klassen, där 
högutbildade kreativa personer förväntas attrahera kunskap och leda till 
innovation och ekonomiska vinster (MacKinnon & Cumbers, 2011). 
 
Eftersom syftet med tillväxt inte är motiverat på ett tydligt sätt i någon 
av planerna, kan det antas att detta synsätt förväntas tillfredsställa de 
flesta läsare, vilket därför inte behöver utvecklas till något djupare 
resonemang om tillväxtens vara eller icke vara. I relation till detta kan 
det vara intressant att fundera på vem som läser planerna, alltså vilken 
typ av personer som är mottagare. En ledtråd till detta kan finnas i vilka 
som yttrar sig i samrådshandlingarna och i skriven media. Mer om detta 
i diskussionskapitlet. Detta kan också koppas till Fainstein & Campbell 
(2012) där de menar att språket i plandokument blir till den minsta 
gemensamma nämnaren, för invånarna och intressena som skall bli 
representerade i den gemensamma visionen för staden som en 
fördjupad översiktsplan är.  

 
4.3.5. En bredd av intressen och ideologier 
 

I samrådshandlingarna och i artiklarna framgår det att avsändarna har 
olika intressen som de ser efter och utgår från i sina uttalanden.  
 
Naturskyddsföreningen och Balticgruppen har exempelvis helt olika syn 
på vilken roll grönstruktur skall ha i staden. Där naturskyddsföreningen 
är en stark förespråkare för naturens eget värde och därför måste 
skyddas och integreras i plandokument, ser balticgruppen grönstruktur 
som en faktor som ökar attraktiviteten för ett område. Tillväxt skall vara 
ännu mer i fokus i planerna enligt Balticgruppen vilket ifrågasätts av 
naturskyddsföreningen.  
 
Föreningen för byggnadskultur vill bevara Umeå stads historia genom 
lägre bygghöjder, medan Link arkitekter vill bygga ännu högre än planen 
medger. Svensk handel vill ha tillgängliga handelsområden utan boende 
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och Balticgruppen stöttar en funktionsblandad attraktiv stad. 
Byggnadskultur ifrågasätter varför en stad skall vara tät där 
naturskyddsföreningen ser fem-kilomtersstaden som en god 
utgångspunkt (Umeå kommun, 2011c). 
 

4.3.6. Sanningseffekter 
 

Förtätning kan innebära både minskande och ökande av barriäreffekter: 
Ett minskande av barriärer för människan, och samtidigt öka barriärer 
ur ett miljömässigt perspektiv då grönytorna får konkurrera med 
bebyggelse och hårdlagda ytor. Detta beroende på vilka glasögon 
avsändaren har på sig. Detta illustrerar hur de olika uttalanden utgår 
från skilda ideologier och grundläggande synsätt vilka alla skall rymmas 
i en stads planeringsinriktning, och balanseras så gott det går. 
Uttalanden som: ”Förtätning bidrar till ökade barriäreffekter” och 
”Förtätning bidrar till minskade barriäreffekter” är alltså båda sanna och 
falska samtidigt.  
 

4.3.7. Retorik och determinism 
 

Subjektiva åsikter och erfarenheter kan skilja sig åt beroende på intresse, 
kunskap och position i samhället. Detta blir tydligt redan i två av 
artiklarnas rubriker; Var ska alla bo när Umeå blir 200 000? 
(Granström, 2016) samt svaret från Ågren (som är 1:a vice ordförande 
kommunstyrelsen/Moderaterna) Umeå går mot 200 000 invånare 
(Ågren, 2016). Granström undrar hur det skall bli i framtiden och tycks 
känna sig utanför debatten i Umeås förändring. Ågren, som 
representerar både sitt parti och Umeås kommunstyrelse, visar på hur 
det ska bli eftersom retoriken och ordvalen får det att låta som en 
naturkraft och en oundviklig utveckling.  

4.4. Diskursen & den sociala praktiken  

4.4.1. Diskursen om förtätning 
 

Dagens planeringsparadigm handlar alltså till mångt och mycket om att 
skapa en hållbar stad. Detta ska enligt ledande teoretiker främjas genom 
att bygga täta städer (Nilsson 2013 s.181-192). Diskursen om förtätning 
som strategi för hållbar stadsutveckling är alltså utbredd och 
omfattande.  
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I Umeå kommuns fördjupade översiktsplaner uttrycks en stark tilltro på 
förtätning som en väg till ett hållbart samhälle. Ett plandokument har 
inte bara en påverkan på diskursen genom den diskursiva praktiken, 
utan även mer konkret för vidare planering då juridiskt bindande 
detaljplaner skall förankras i översiktsplanens innehåll. Vad som står 
och hur det uttrycks i dokumenten påverkar därför på flera nivåer. Det 
kan delas upp i fyra underrubriker. 
 

4.4.2. Den kommunikativa händelsens påverkan på diskursen 
 

Umeå kommuns fördjupande översiktsplaner för Umeå (Umeå 
kommun, 2011a) och för de centrala stadsdelarna Umeå (Umeå 
kommun, 2011b), som behandlats i denna studie, är starkt 
förespråkande av förtätning som strategi för hållbar stadsutveckling.  I 
och med detta så reproducerar och förstärker dessa kommunikativa 
händelser hur diskursen idag ser ut. 
 
I Umeå är hållbarhet en önskad utveckling parallellt med tillväxt. Då 
båda dessa mål uttrycks parallellt som två grundpelare, bidrar detta till 
synen att dessa två skall verka tillsammans. Synen på vad en hållbar 
stadsutveckling är, förknippas då starkare tillväxt. Genom 
kombinationen av dessa två mål med förtätning som strategi, 
reproduceras därför diskursen om förtätning, till följd av hur det skrivs 
om detta i plandokumenten.  

 
4.4.3. Interdiskursiva kopplingar 
 

I textstycken om trafiklösningar kan begrepp som mobility 
management och smarta skyltsystem hittas. Detta innebär att en tro på 
att nya tekniklösningar och innovation i kombination med 
beteendestudier kan lösa miljöproblem genom att få bilister att välja 
annorlunda än idag. Här kopplas diskursen om hållbar utveckling till en 
innovationsdiskurs. Att det är genom teknik och utveckling av nya 
uppfinningar som staden skall bli hållbar kan hänga ihop med synen på 
utveckling som en framåtrörelse, vilket innebär att det anses negativt att 
behöva ”gå tillbaka till” hur samhällen byggdes förut. I planernas 
språkbruk finns kopplingar till en demokratidiskurs, vilket betyder att 
alla medborgare skall ha rätt att uttrycka sina åsikter och önskningar om 
stadens utveckling. Detta finns också konkret formulerat i 
utvecklingsstrategin ”Alla ska vara med!” (Umeå kommun, 2011a). Målet 
är att alla skall visas i staden på samma villkor, och detta är något de 
aktivt behöver arbeta med. Det finns också en koppling till en nyliberal 
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diskurs, där exempelvis platsmarknadsföring av staden, liknar staden 
vid en vara som skall göras attraktiv för en konsument. Relaterat till 
Harveys et. al. (2011) begrepp den entreprenöriella staden, avregleringar 
och privatiseringar som tydligt kan kopplas till det kapitalistiska 
systemet, som sätter spelreglerna för dagens städer, då även Umeå.  
 

4.4.4. Den kommunikativa händelsen & den sociala praktiken 
 

Som nämndes tidigare så påverkar den kommunikativa händelsen både 
diskursen och den sociala praktiken. Den inriktningen som återfinns i 
plandokumenten understödjer en kraftig befolkningstillväxt trots att 
luftmiljön idag är under kritik och måste åtgärdas. Och enligt planerna; 
även på grund av att luftkvaliteten är så dålig.  
 
Plandokumenten är direkt sammankopplade med den sociala praktik 
som samhällsplanering innebär. Planerna innebär att det sedan 
antagandet i augusti 2011 är större fokus på förtätning, hög 
planberedskap, hög byggtakt, nya högre byggnader i exploateringarna, 
ökade kontraster i stadsbilden. Samtidigt ger detta incitament att satsa 
på grönområden i staden. Med en ökad konkurrens om markytan inom 
det fem kilometer som stadens förtätade del består av, så kommer detta 
antagligen leda till en mer yteffektiv planering och design av utrymmen 
i staden. Detta innebär mer välordnade och mindre ”naturliga” och 
spontana områden. Detta sätter ytterligare fokus och krav på 
tjänstemännens kompetens och lyhördhet gentemot ”tysta” intressen. 
Dessa kan exempelvis vara barn och ungdomar, lågutbildade, nyanlända 
personer, människor som inte är/känner sig delaktiga i debatten och 
samhällsbygget. Ett viktigt ”tyst” intresse att ta hänsyn till blir även de 
ekologiska värden och biologiska systemen inom och kring Umeå, då 
detta är avgörande för både en hållbar och en attraktiv stad. 
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5. DISKUSSION  
 

Det är klart att det är den hållbara och attraktiva staden som Umeå vill 
uppnå. Genom hur de skriver om hållbarhet så är det logiskt att använda 
förtätning som strategi för att bygga en hållbar stad. Dock blir synen på 
att hållbarhet är någonting som skall uppnås problematisk när det inte 
definierats tydligt vad detta är, ur deras perspektiv.  

Fainstein och Campbell (2012) menar att hållbarhetsbegreppet är 
svårdefinierat. Det här är tydligt i Umeå kommuns fördjupande 
översiktsplaner, då det inte ges en tydligt definierad vision och konkret 
målbild av hur det hållbara Umeå skall se ut i framtiden.  
 
Det är tydligt hur föreställningen om hur ett fokus på hållbarhet i 
planerna ger vinster åt och förutsättningar för en önskad (befolknings) 
tillväxt. I texten så beskrivs främst hållbarhet i kopplingen till en god 
luftmiljö, men även andra delar som gör staden till en ekologisk, social 
och ekonomisk gynnsam miljö. Detta bidrar samtidigt till en attraktiv 
miljö, ur dessa tre perspektiv. Det är dock inte lika tydligt vad tillväxt ger 
för att skapa en hållbar stad.  
 
Många av Jane Jacobs idéer (2005) om hur staden kan och bör byggas 
revitaliseras i hur Umeå ser på hållbar stadsutveckling och förtätning. 
Hennes fyra faktorer för en välfungerande stad; blandade verksamheter 
och boende, små kvarter, blandad ålder och arkitektur och en hög täthet, 
återfinns i de fördjupade översiktsplanerna och i diskursen om 
förtätning i Umeå. Detta trots att hennes bok, The Death and Life of 
Great American Cities kom ut redan 1961. Jacobs var egentligen inte 
urbanteoretiker, utan författare och stadsplaneringskritiker. Hon har 
dock fått stort genomslag inom urban teori och är fortfarande relevant, 
genom hur det skrivs om stadsplanering och i den sociala praktiken.  
 
En annan teoretisk koppling kan göras till new urbanism-rörelsen. 
Genom new urbanism har det hittats en form för att motverka de 
negativa följderna som kommit ur stadsutbredning, såsom bilberoende 
och ineffektiv markanvändning (Parker, 2004, DZP 2014). Det Jacobs 
såg redan på 1960-talet och dagens new urbanism-rörelse står för, är 
idag centralt i dagens planering, vilket påverkar diskursen om 
förtätning.  Detta är ett svar på förra generationens modernistiska 
planering och medföljande miljöproblem och segregation. Detta gäller i 
fallet Umeå vilket framgår av plantexterna inom denna studie. Enligt 
new urbanism måste inte externa stadsdelar helt byggas bort men de 
måste förbättras så att service och en blandning av funktioner finns nära, 
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så att hållbara transportmedel främjas (Parker, 2004). Detta är också 
önskvärt i Umeå genom de nya fördjupningarna.   
 
Till följd av planerna och den nya parkeringsstrategin så kan det förstås 
som att det skall vara okej att äga en bil, men alla skall köra bil betydligt 
mindre. Här kan det ifrågasättas om detta kommer att leda till en 
drastisk minskning av bilanvändande. Detta måste kombineras med 
omfattande beteendeförändringar. Detta är någonting som kan påverkas 
av den byggda miljön, men det är endast en del av processerna i staden 
som påverkar hur hållbar staden är och blir.  
 
Haaland och van den Bosch Challenges and strategies for urban green-
space planning in cities undergoing densification: A review (Haaland 
& van den Bosch, 2015), påpekar att det finns en stor risk att grönytor 
och ekologiska värden får stå tillbaka vid högt exploateringstryck. Detta 
är ett synsätt och kritik mot förtätning som tydligt syns i 
samrådshandlingarna (Umeå kommun, 2011c). Umeå kommun nämner 
kortfattat att detta kan vara en konflikt bland annat genom 
”utvecklingen av grönstrukturen i samband med förtätningsbyggande 
innehåller ibland svåra avvägningsfrågor.” (Umeå kommun, 2011b. 
s.11). 
 
Det är genom förtätning som Umeå skall bli en hållbar stad, och en 
attraktiv stad. Ur Floridas synvinkel (MacKinnon & Cumbers, 2011) så 
syftar denna strategi till att locka till sig attraktiva medborgare, 
verksamheter och företag. Vad som attraherar den kreativa klassen 
bygger på teorin att dessa har livsstilspreferenser, som gör att om ett 
visst utbud och särskilda möjligheter finns i en stad så är det lättare att 
attrahera dessa grupper (MacKinnon & Cumbers, 2011). Begreppet 
attraktiv stad förekommer på flera ställen i plandokumenten. Ofta i 
kombination med tillväxtmålet och ibland med marknadsförings- 
strategier som titeln Europas kulturhuvudstad 2014 och ansökan till 
miljöhuvudstad 2018, innebär. Mackinnon och Cumbers (2011) 
beskriver Richard Floridas argument kring teorin om den kulturella 
klassen: 
 

”... the driving forces of economic development are rooted in the human 
capacity to generate ideas and knowledge rather than in technology or 
organizational structures...” (MacKinnon & Cumbers, 2011. s.254).  
 

Vidare att detta syftar till att ökat ekonomiskt värde för staden, vilket 
antas vara det grundläggande syftet med Umeås höga tillväxtmål. Detta 
kan kopplas till Harveys begrepp den entreprenöriella staden (Harvey 
et al., 2011), då denna mekanism kan likna staden vid ett företag på 
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grund av hur marknadsföring av staden används.  I kombination med 
uppförandet av märkesbyggnader och ett främjande av en viss livsstil 
genom planering av en tät levande stad, skall staden bli attraktiv och 
attrahera de bästa anställda tillika invånare. 
 
Plandokumenten är skriva av tjänstemän, och det verkar vara relativt 
jämnt fördelade mellan kvinnor och män som deltagit i framtagandet av 
desssa. Med tanke på vilka som yttrar sig i samrådshandlingarna och i 
skriven media, som har undersökts i denna studie, så kan vissa grupper 
utskiljas som aktiva i diskursen. Vilka som är delaktiga i dessa är en 
viktig del av hur diskursen kring hållbar stadsutveckling och förtätning 
som strategi, utvecklas. 

I samrådshandlingarna var 20 av 22 namn vanliga manliga namn, och 
av artiklarnas författare var det 9 av 10. I artiklarna var det en 
övervägande liberal synvinkel som gavs, då Västerbottens-Kuriren stod 
för 8 av 10 inlägg i debatten, varav 6 st. från Ågren och Moderaterna. En 
artikel kan också sägas ha akademiskt språk och socialistiska argument 
och slutligen en med arkitektoniskt perspektiv och som etablerad i 
samhällsbyggandedebatten (tidningen Arkitekten). Detta kan 
sammanfattas som att det är kategorierna liberala, män och 
högutbildade som hörs i denna debatt, baserat på denna studie. Dock 
skall påpekas att detta inte fullt ut speglar verklighetens fördelning av 
vilka som yttar sig, då det är ett resultat av urvalet till denna studie.  

Det inbyggda problemet med ett proaktivt grepp om hållbar 
stadsplanering och samhällsbygge, enligt Fainstein &  Campbell (2012) 
är att samordna alla tänkbara intressen i staden, för att hitta ett 
gemensamt mål. Att hitta minsta gemensamma nämnare, och samtidigt 
styra om utvecklingen till ett proaktivt perspektiv med långsiktig 
resurshantering i åtanke. För att styra mot att nästkommande 
generationer skall ha tillgång till en trivsam och hälsosam miljö, ur 
ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv, har begreppet hållbar 
stadsautveckling skrivits in i Umeås strategi och plandokument. 

I planerna visas en stor tilltro till förtätning som Umeås räddning. 
Följande new urbanism, Boverkets råd om den hållbara staden och 
Aalborgåtandandena som Umeå kommun antagit, skall förtätning ske på 
dåligt nyttjad mark såsom impedimentytor, hamnområden och 
industriområden. Detta förutsätter att industrier och lagerutrymmen 
inte är en lika stor del av staden som den varit tidigare, då dessa 
verksamheter inte är lönsamma längre. Produktionen sker ofta på andra 
ställen än där de konsumeras, vilket förändrar stadsbilden och 
förutsättningarna för en stadsomvandling. Vilken typ av verksamheter 
som finns i staden, är också avgörande för möjliggörandet av 
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funktionsblandning och om detta är önskvärt. Att blanda bostäder, 
kontor och handel ses inte som speciellt problematiskt, men att placera 
bostäder intill fabriker är en annan sak. Även om den teknisk 
utvecklingen bidragit till att farliga utsläpp minskats sedan Howards 
trädgårdsstadvisioner på tidiga 1900-talet och den tidens syn på staden 
som ohälsosam (Fainstein & Campbell, 2012), så är det förmodligen få 
personer som önskar bo nära denna typ av verksamheter. Att Umeå 
satsar på förtätning och önskar en funktionsblandning är en del av 
dagens rumsligt uppdelade värld.  

En tät stad skall göra staden hållbar och attraktiv, enligt Umeå kommun. 
Dock är det av yttersta vikt att en rad andra faktorer samtidigt 
säkerställs. Att ha en tät stad med samma utbredda bilism kommer inte 
förbättra staden, tvärtom. Det har att göra med beteende, och är därför 
en nyckelfråga. Relaterat till detta måste resursanvändandet och 
konsumtion minskas, oavsett tätbyggd eller gles. Umeå är länkat till 
resten av världen, och därför är den byggda miljön viktigt för en hållbar 
utveckling, men kan inte i sig själv förändra förutsättningarna för nästa 
generation.  

Från denna studie kan en rad slutsatser dras. Dock bör det poängteras 
att resultatet i denna studie är begränsat till det material som valts, och 
resultatet kring diskursen om förtätning som strategi för hållbar 
stadsutveckling i Umeå kan inte generalliseras för till alla städer. Detta 
är också ett utsnitt i tiden, då diskursen ständigt förändras.  

Förtätning i Umeå är en strategi för att bygga en hållbar och attraktiv 
stad. Den hållbara staden ses som ett mål som skall uppnås, men 
visionen är inte redogjord för, vilket gör att det är svårt att följa upp om 
utveckling är på rätt väg och hur långt det är kvar. Hållbarhet beskrivs 
främst i termer av låga utsläpp och effektivisering av resurser och 
markanvändning. Förtätning skall göra att utsläpp skall minska och 
därmed förbättra luftmiljön, vilket möjliggör en ökad befolkningstillväxt 
centralt i Umeå. Detta gör att den hållbara staden är ett medel för 
tillväxt. De motstående intressena som finns i staden är de som inte tror 
på förtätning för att bygga en hållbar stad. Här finns intressen såsom 
bevarande av kulturmiljö, biologisk mångfald och naturliga miljöer och 
kritik mot nyliberala strömningar i planering och auktoritärt 
bestämmande över utveckling. Slutsatsen är också att hållbarhet är ett 
koncept som är svårt att definiera men allmänt erkänt som centralt och 
önskvärt i dagens planeringsparadigm. Till följd av plandokumentens 
bidrag till diskursen stärks sambandet mellan hållbar stadsutveckling, 
befolkningstillväxt och förtätning av staden.  
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Vidare forskning kan knyta an till frågeställningarna i denna studie, och 
fördjupa genomslagskraften kring forskningen om förtätnings-
diskursen och hållbar stadsutveckling. Detta genom att utöka det 
analyserade materialet till andra former av media; nyhetsrapporteringar 
av stadsutveckling där tjänstemän och politiker är intervjuade samt där 
privatpersoner kommer till tals i frågan. Därav bildas en bredare grund 
att basera analysen på. Forskning skulle också kunna använda intervjuer 
för att fördjupa kartläggandet av kritiken av förtätning, då detta är 
begränsat i denna studie. Här skulle privatpersoner och ideella 
organisationer kunna vara intervjuobjekt. Detta kan också undersökas i 
ytterligare städer, och sedan jämföras för att kontrastera olika 
platsspecifika förutsättningar kopplat till förtätningsdiskursen. En 
jämförelse skulle också kunna göras mellan olika tidsperioder, där 
exempelvis diskursen om förtätning i Umeå analyseras om tio år från 
idag, för att se skillnader i fokus jämfört med dagens diskurs. Att sätta 
in studien i ett historiskt perspektiv kan visa på skillander mellan olika 
tidsperioder, och på så sätt klarlägga dagens samhällsplanernings- 
problem och tydliggöra möjligheter till en hållbar stadsutveckling.  
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6. SAMMANFATTNING 
 

Denna studie undersöker diskursen kring förtätning som strategi för  
hållbar stadsutveckling i Umeå. Eftersom Umeå kommun är en av de 
snabbast expanderande städerna i Sverige så ställs extra höga krav på en 
aktiv samhällsplanering.  

Med denna diskursanalys av förtätning är syftet att undersöka hur det 
talas om förtätning och hållbar stadsutveckling, vilket språkbruk som 
används, vad de bakomliggande meningarna kan vara och 
grundläggande antaganden som slutsatserna baseras på. Samt att 
undersöka hur dagens diskurs om förtätning reproducerar och 
reproduceras i Umeå kommuns planering. Två fördjupande 
översiktsplandokument har analyserats -  Fördjupningen för Umeå och 
Fördjupningen för de centrala stadsdelarna, båda från 2011.   

Diskursanalysen är genomförd i tre delar, där 1) textens formella drag 
och innehåll undersöktes, 2) den diskursiva praktiken granskades 
genom att analysera vilka antaganden som gjorts och vilka sammanhang 
texten producerats i, samt hur den kan tolkas. Sista delen 3) är en 
koppling till urban teori samt den sociala praktik som samhällsplanering 
innebär. Kontrasterande åsiker och ideologier har undersökts genom att 
analysera samrådshandlingar till de två planerna och 10 artiklar 
gällande förtätning och Umeå de senaste 6 åren.  

En viktig aspekt i denna studie är tillväxtmålet och hur denna hänger 
ihop med hållbar utveckling. Det står i det grundläggande syftet med 
planen att Umeå skall vara en hållbar och en attraktiv stad (Umeå 
kommun, 2011a. s.9). Genom en analys av innehåll och språk tycks 
hållbarhet vara ett medel för att ytterligare kunna skapa och främja 
tillväxt i Umeå. Denna studie visar på svårigheten att definera vad 
hållbar stadsutveckling betyder och att enas om hur detta skall 
appliceras i Umeå. Slutligen så visar studien på hur avgörande det är 
med vilka personer och intressen som deltar i diskursen och därmed 
formar den. Hur det talas om förtätning reproducerar en social 
gemensam kunskap vilket förändrar utgångspunkten för våra 
antagnaden, slutsatser och därför beslutsunderlag för den framtida 
planeringen.  
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