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Abstract 

 

Compact cities have become a most saluted goal and strategy for city planning, especially when 

it comes to solving the sustainability questions of today’s cities. Many articles and books are 

dealing with these issues, however not this thesis. Instead of scrutinizing weather or not there 

is some truth to the different sustainability claims, this thesis focuses on the actual possibilities 

of the compact city to counter what is many times regarded as the biggest problems of today’s 

cities, namely urban sprawl. Many times the compact city stand as an opposite of the sprawled 

city, however according to the European environmental agency (2006) most cities in Europe 

today have adopted some kind of compact city approach and yet fail to tackle the continued 

geographical spread. In order to study this seemingly contradictory development in today’s 

cities, a case study was conducted within a municipality in the northern parts of Sweden, namely 

Umeå municipality. This municipality meets the criteria’s of pursuing a compact city while at 

the same time having a continued geographical spread. After studying the different strategies 

to combat urban sprawl in Umeå municipality I have come to the conclusion that the planning 

department in the municipality in many aspects lack the basic tools to counteract the market 

conditions which sets the framework for the development of new peripheral housing suburbs.      
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1.0 Inledning 

Hur ska framtidens städer se ut? En kan tänka sig att det inte finns ett entydigt svar på frågan 

men faktum är att vi vid närmare studier av dagens stadsutvecklingstrender runt om i 

västvärlden kan se en rad gemensamma grundpelare (Nilsson 2015). På 60- och delar av 70-

talet leddes stadsplaneringen av modeord som funktionsseparering, huvudleder, bilism, grönska 

och innergårdar. Idag ser vi istället användningen av helt andra begrepp som miljövänlig, 

promenad & cykelvänlig, hållbar, grön, kulturdriven, kreativ, pulserande, levande städer,  

mötesplatser etc. (Nilsson, 2015). Hur ska då dessa målsättningar uppnås? Ja, den övergripande 

lösningen på nästintill samtliga av dagens planeringsideal verkar ligga i en förtätning av den 

befintliga stadsstrukturen. Att läka de sår i stadsväven som skapades under förortseran och 

återigen skapa liv i stadens centrum (Tigran, Haas 2016). Den täta stadens löften om att tjäna 

en social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet har gjort idealet omåttligt populärt, där vissa 

till och med hävdar att vi har att göra med en doktrin som har blivit allt för svår att ifrågasätta. 

Rådberg (2014) hävdar att vi i tider av stark konsensus kring stadsbyggnadsideal riskerar att 

göra de största misstagen där vi saknar en nyanserad debatt om lösningarnas mångfald och 

stadens komplexitet.  

Ett av dessa områden som skulle behöva analyseras och debatteras på ett djupare plan är den 

motsättning som råder mellan dagens förtätningsideal och den typ av bebyggelse som många 

gånger uppfattas som den mest attraktiva. I dagens berättelse om staden beskrivs det hur vi 

invånare eftersträvar en pulserande blandstad med hög täthet (Ståhle 2005). Om vi istället tittar 

på var socioekonomiskt starka grupper med stor valfrihet väljer att flytta så är det många gånger 

den externa villaförorten som lockar mest (Rådberg 2014). Denna utveckling står i skarp 

kontrast med att skapa tätare städer och där utvecklingen snarast blir en fortsättning på precis 

den typen av stadsutbredning (urban sprawl) som förtätningen ämnar råda bot på.  

1.1 Problemformulering 

Vad är då problemet med att våra städer breder ut sig? I takt med att en allt större andel av den 

mänskliga befolkningen bor i städer har staden fått en central roll i arbetet mot en uthålligare 

och mer hållbar framtid på planeten. Detta i kombination med att global urbanisering och 

klimatförändringar också sätter en allt större press på att städerna. Trots dessa utmaningar ska 

städerna dessutom bli rättvisa, sunda och trivsamma levnadsmiljöer för invånarna. Det är minst 

sagt en komplex uppgift men är också helt och hållet nödvändig. Trots olika typer av 

förtätningsstrategier de senaste decennierna fortsätter våra städer att breda ut sig genom 
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markextensiva villaförorter. Detta är enligt European Environment Agency (EEA) (2006) en 

ignorerad utmaning som sannolikt får stora konsekvenser för framtiden på jorden i takt med att 

allt fler flyttar in till urbana miljöer. Forskning idag pekar också på hur en tät stad sannolikt är 

bättre lämpad för att bemöta vår tids stora miljö- och klimatproblematik (Neuman 2005).  

Många invånare eftersträvar idag en blandning mellan stadsliv och landsbygd (Neuman 2005). 

Stadens arbetstillfällen, mångfald och möjligheter attraherar stora grupper, samtidigt som den 

lugna och gröna villaförorten fortsatt har en stor efterfrågan på bostadsmarknaden (EEA 2006). 

En kan säga att vi både vill äta kakan och ha kakan kvar. Här uppstår också en problematik där 

tillgång och efterfrågan ställs mot kommunens fysiska planering. Ska invånarnas 

självbestämmande få stå tillbaka för ett moraliserande hållbarhetsideal som inte nödvändigtvis 

skulle vara aktuellt i andra delar av samhället?  

Stadsutbredning har historiskt förknippas med USA där enorma villamattor kombineras med 

flerfiliga motorvägar som knyter an till städernas centralorter. Fenomenet är dock långt ifrån 

isolerat till USA utan har visat sig vara ett utbrett fenomen i nästintill alla medelstora till större 

europeiska städer (EEA 2006). Sverige är på inget sätt unikt, enligt SCB (2013) har 

stadsutbredning varit en trend i landets städer de senaste 30 åren. En av de städer som haft allra 

störst befolkningsökning i tätortsnära landsbygd är Umeå. Idag beskriver sig Umeå kommun 

sikta mot att minska denna utbredning genom olika åtgärder och strategier (Umeå kommun 

2011). Kommunen är således ett intressant och relevant fall att studera när det kommer till att 

fördjupa kunskaperna om villaförortens attraktivitet och dagens förtätningsideal. Ökade 

kunskaper inom detta område kan potentiellt bidra till en ökad koherens inom olika 

planeringsstrategier och i slutändan skapa förutsättningar för mer hållbara städer.  

2.0 Syfte 

Syftet med studien är att genom en fallstudie på Umeå kommun fördjupa kunskapen om 

hantering av stadsutbredning samt nå en fördjupad förståelse för relationen mellan 

stadsutbredning och dagens förtätningsideal. 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Vad kännetecknar Umeå kommuns stadsutveckling mot bakgrund av stadsutbredning 

och förtätning? 

- På vilket sätt förenas villaförortens attraktivitet med dagens förtätningsideal inom den 

kommunala planeringen i Umeå kommun? 
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3.0 Litteraturgenomgång 

För att genomföra denna studie har en omfattande undersökning av litteratur bedrivits som på 

ett eller annat sätt relateras till stadsutbredning (urban sprawl). Beroende på studiens omfattning 

kommer vissa aspekter av stadsutbredning få ett extra stort fokus. Detta är en naturlig väg att 

gå då all samhällsvetenskap är komplex och kan studeras från otaliga infallsvinklar (Sohlberg 

2009). Här har jag val att lägga huvudfokus på stadsutbredningens drivkrafter, dess effekter 

samt strategier som ämnar minska stadsutbredning. En central aspekt av stadsutbredning är 

villaförortens attraktivitet som naturligt får ett stort utrymme i studien. Utöver detta har ett stort 

fokus lagts på, vad som många gånger beskrivs som stadsutbredningens motsatts, nämligen 

förtätning och komplettering av befintlig stadsstruktur. Anledningen till att förtätning får ett 

stort utrymme i studien är det faktum att förtätningsidealet idag har kommit att bli en populär 

och vägledande metod när dagens stadsplaneringsutmaningar, däribland stadsutbredning, ska 

bemötas. Stadsutbredning anses alltså idag vara någonting värt att bekämpa då det anses ha 

negativa effekter på ekonomi, våra sociala liv samt vår miljö (EEA 2006).  

3.1 Urban sprawl / Stadsutbredning: 

Stadsutbredning syftar i grunden till någon form av geografisk utspridning/utbredning av 

staden. Det finns idag flera olika begrepp för samma fenomen och i denna studie används 

stadsutbredning som synonymt med begreppet urban sprawl. Fenomenet är på flera sätt 

komplext, svårdefinierat och de flesta definitioner som erbjuds skiljer sig åt. Vissa menar att 

det syftar till en process snarare än ett faktiskt tillstånd. Att mäta avstånd från stadens centrum 

till stadens utkant blir problematiskt då en stad med 5 miljoner invånare helt naturligt kommer 

att kräva en större geografisk yta än en stad med 1 miljon. Istället kan urban sprawl förstås som 

en utbredning av stadens geografiska yta som överstiger befolkningstillväxten (Goetz 2013). 

En stad utan befolkningstillväxt som fortsatt växer utåt är då att ses som stadsutbredning. 

European Environmental Agency beskriver istället fenomenet som:  

 “sprawl as the physical pattern of low-density expansion of large urban areas, 

under market conditions, mainly into the surrounding agricultural areas.” (EEA 

2006, 6) 

Här ser vi att själva utbredningen i sig inte är att ses som stadsutbredning i bemärkelsen (urban 

sprawl) utan kombineras också med begreppet ’low density’ som syftar till områdets 

glesbebyggda karaktär som drivits ut på perifer skogs- och jordbruksmark som ett resultat av 

rådande marknadsförhållanden.  
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Begreppet urban sprawl har sin bakgrund i USA där flera städer efter andra världskriget började 

breda ut sig som ett resultat av ekonomisk tillväxt, billiga bolån samt bilens ökade tillgänglighet 

och popularitet. Detta möjliggjorde vad som idag lite slentrianmässigt brukar kallas the 

American dream (Neuman 2005). Stadsutbredning i europeiska städer har börjat likna 

utvecklingen i USA men där förloppet har varit långsammare, primärt som ett resultat av 

städernas historiskt relativt täta stadsbyggnadsarv (EEA 2006). Att historien sätter spår som än 

idag dikterar städernas utveckling beskriver Pacione (2001) som helt naturligt, där det enklaste 

att förändra i en stad är markanvändning till skillnad från det betydligt besvärligare förloppet 

med att förändra existerande byggnation och/eller stadsplanens grundstruktur. Detta är dock 

också en anledning till att villaförorter just har blivit så populärt eftersom det oftast sker på 

tidigare obebyggd mark som är billigare och lättare att exploatera (EEA 2006).  I Sverige har 

städerna utvecklats lite olika beroende på storlek men en generell utveckling som skapade mer 

geografiskt utbredda städer var 60- och 70-talens modernistiska förortsideal (Rådberg 2014). 

Målsättningen var att bygga bort städernas bostadsbrist genom att bygga höga flerbostadshus  i 

prefabricerade betongelement som förlades i stadens periferi (Rådberg 2014). Idag består  

svenska städer av en blandning av relativt tät kvartersstad i vissa områden, täta 

miljonprogramsförorter i vissa områden och gles villabebyggelse i andra. Dagens fortsatta 

stadsutbredning sker primärt som ett resultat av en ökad efterfrågan på villaförorter och inte så 

mycket flerbostadshus som på 60- och 70-talet (EEA 2006).  

Att förstå sig på dagens och gårdagens urbana trender som helhet är naturligtvis en komplex 

uppgift. Vissa trender har skett som ett resultat av statliga interventioner medan andra trender 

mer är ett resultat av tillgång, efterfrågan samt vanor från städernas invånare (Bell 2006, 

Rådberg 2014). Olika samhällsklasser har olika stora valmöjligheter i samhället där 

socioekonomiskt starka grupper får ett helt annat spelrum när det kommer till att välja sitt 

boende. Resurserna hos de allra flesta är dock begränsade så till vida att vissa kompromisser 

blir nödvändiga. Denna typ av kompromisser kan beskrivas som att invånaren: ”seeks to 

maximize the net utility of location” (Knox, Marston 2007). Här blir platsens relation till andra 

platser väsentligt, där distans spelar en stor roll.   

” The importance of distance as a fundamental factor in determining real-world 

relationships…”. (Knox, Marston 2007, 24) 

Som nämndes tidigare är det idag primärt extern villabebyggelse som driver på dagens 

stadsutbredning och det finns väldigt goda anledningar till detta, om vi utgår ifrån premissen 
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att vissa invånare fortsatt eftersträvar villaboende vill säga. Att bygga villaområden i stadens 

centrum (central business district) skulle av flera anledningar bli oerhört dyrt. Villaboende är i 

sig markextensivt per boende jämfört med exempelvis ett flerfamiljshus (Rådberg 2014). Detta 

gör att villabebyggelse, för att folk ska få råd att bygga och bo, förläggs i stadens periferi där 

exempelvis relativt billig jord- eller skogsbruksmark kan exploateras (Pacione 2001, EEA 

2006). Det finns dock en viktig aspekt som saknas här och det är ’quality of life aspects’ (Knox, 

Marston 2007). Villaförorten lockar trots eventuella nackdelar som längre till arbete, handel, 

skola etc.   

“After all, people like big houses, large yards, (…) and other benefits associated 

with urban sprawl.” (Bell 2006, 202) 

Rådberg (2014) har, utifrån Stockholmsbaserade studier, kategoriserat hur attraktiviteten 

uppfattas i olika kvarterstyper (se tabell 1 nedan). Här kan vi se hur de högsta värdena uppnås 

av friliggande villor medan exempelvis de klassiska miljonprogrammen hamnar lägst. Rådberg 

(2014) skriver också att friliggande villor i förorten har samma attraktivitetsindex som 

Stockholms innerstad.  

Tabell 1, Attraktivitet efter kvarterstyp.  Källa: Rådberg 2014, 149 

Beteckning kvarterstyp Attraktivitets-index 

 
Grupp 1 - Högattraktiva 

Friliggande villor 

Radhus 

Blandad trädgårdsstad 

Grupp 2 - Genomsnittligt attraktiva 

Postmoderna kvarter, urbana höghus (1990-tal) 

Sluten kvartersstad / Förstad 

Grupp 3 – Lågattraktiva 

2- vån – 3-vån lamellhus, låga punkthus 

Friliggande höghus (punkthus / skivhus)  

Loftgångshus 

 

159-195 

174-192 

153 

 

109-143 

102 

 

78 

75 

59 

 

En studie över vilken typ av bostad invånarna i Norrbotten och Västerbotten helst vill bo i, visar 

att 64% av tillfrågade helst skulle vilja äga en villa eller en gård (Länsförsäkringar 2013). 
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Villaförortens fördelar väger alltså upp för eventuella nackdelar för många invånare. Detta 

möjliggörs delvis som ett resultat av villaförortens tillgänglighet samt att vår känsla för avstånd 

påverkas i stor utsträckning av våra bilar (Bruckner 2008 ). Vilken tillgänglighet som finns till 

bil, bilvägar, buss, parkeringsplatser, cykelvägar etc. kommer att få effekter hur invånarna 

transporterar sig (Knox, Marston 2007). Det finns alltså flera aspekter som driver på 

stadsutbredningen. Den största anledningen till fenomenet är dock, enligt Rådberg (2014) och 

Brueckner (2008), ett ganska oskyldigt utnyttjande av rådande marknadsförhållanden.  

“… urban growth merely reflects the operation of a market economy allocating 

land to its highest uses… Land conversion is guided by the economist’s “invisible 

hand,” which directs resources to their highest and best use.”. (Bruckner 2008. 5)  

Här kommer vi in på hur den svenska planeringsmodellen fungerar. Först och främst är fysisk 

planering i teorin ett resultat av politiska beslut (Khakee 2007). Rådberg (2014) beskriver hur 

planeringspolitiken i Sverige förändrades dramatiskt under 70-talet. Fram till 1975 hade 

Sverige en omfattande bostads- och stadsbyggnadspolitik där staten hade ett stort inflytande 

genom olika planeringsinstrument: stadsplaner, generalplaner, femåriga 

bostadsbyggnadsplaner samt allokerade statliga primärlån. Efter 1975 har Sverige, enligt 

Rådberg, gått successivt mot mer och mer marknadsstyrning vilket har fått stora effekter på 

politikens inflytande över planeringsprocessen.  

Bruckner (2008) fortsätter med att förklara hur stadsutbredningen egentligen har uppstått som 

ett resultat av tre stycken olika marknadsmisslyckanden ’market failures’ där vi felvärderar 

olika element av stadsutbredningen vilket gör det väldigt prisvärt att flytta till externa 

villaområden:  (I) - failure to account for the benefits of open space. (II) - failure to account for 

the social costs of traffic congestion. (III) - failure to make new development pay for the 

infrastructure costs it generates. (Brueckner 2008, 3) 

3.1.1 Kritik mot stadsutbredning 
De senaste årtiondena har städernas expanderande villaförorter fått utstå hård kritik. De har 

symboliserat som det dåliga och omoderna i dagens städer samtidigt som förtätning har 

beskrivits som dess motsats. Kathleen Bell skriver hur stadsutbredningen på senare år har 

beskrivits som:  

” … sprawl is ugly, it eats up farmland, reduces amenities and open space, 

increases public service costs and taxes, causes traffic jams increases urban runoff 
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and flooding, and reduces wildlife habitat and water quality. Sprawl is even blamed 

for causing obesity, apathy and antisocial behavior.” (Bell 2006, 202)    

Vi kan se hur pendeln har vänt, där negativt språkbruk som användes om innerstaden på 50- 

och 60-talen nu istället riktas mot villaförorten (Nilsson m.fl. 2015). Ofta idag hänvisas 

stadsutbredningen som ohållbar i olika bemärkelser: 

(I) För det första finns det olika ekonomiska anledningar för städer att eftersträva en tätare 

stadsstruktur. I en gles stad minskar centrum attraktivitet och kommunerna kan få problem med 

minskad investeringsvilja. För det andra är det dyrare att utveckla och underhålla infrastruktur 

åt ett fåtal glesa områden än ett stort antal invånare på en tät yta (Bell 2006). Detta är en stor 

fråga i Sverige eftersom kommunerna enligt lag är nödgade att stå för infrastrukturkostnader 

till hushåll, dock inte under alla omständigheter (Haas 2016).   

“Surveys show that urban sprawl has got costs 20 times more than the normal 

growth because of needs to news ways, schools, housing and public services.” 

(Habibi 2011) 

(II) Ekologiskt sett har den utbredda staden ett stort fotavtryck per invånare vilket medför att 

markanvändningen blir extensiv där skogs- och jordbruksmark måste tas i anspråk. I övrigt 

visar forskning på att transportsträckorna blir längre i mer utbredda städer vilket medför större 

utsläpp från bilar (Neuman 2005). Det blir också färre som går och cyklar i och med att 

sträckorna blir längre. Också kollektivtrafiken blir lidande på så sätt att det blir svårt och dyrt 

att nå invånare som bor glest (Bell 2006, Neuman 2005).  

(III) Den sociala hållbarheten blir enligt Bell (2006) lidande av att människor hamnar längre 

ifrån varandra och där säkerheten i staden minskar om befolkningstätheten och en blandning av 

verksamheter är låg. Bell (2006) skriver också att staden blir mer segregerad vilket leder till 

ökade klyftor i samhället. En annan aspekt är att en mer utbredd stad minskar olika tätortsnära 

rekreationsytor vilket kan medföra ett minskat välbefinnande för invånarna (EEA 2006).  

3.2 Strategier för att förhindra stadsutbredning 

Det finns en rad strategier för att bemöta stadsutbredning. Vissa är specifika medan andra mer 

generella. Det finns bland annat strategier/verktyg för att minska villaförortens attraktivitet men 

också strategier för att helt stoppa ny exploatering på vissa platser samt förhindra förändrad 

markanvändning på vissa marker. Ofta sker dock en kombination av flera strategier och ofta 

har flera strategier mer än ett syfte. Till exempel beskriver EEA (2006) hur en minskad 
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bilanvändning i stadens centrum kan få effekter både för ökad kollektivtrafik, säkrare gator, 

bättre luftkvalité, samtidigt som villaförortens tillgänglighet till centrum minskar.    

3.2.1 Generella strategier 
En strategi som är generell i sin karaktär är det populär förtätningsidealt. Många städer i USA, 

Europa, och inte minst Sverige (Talen 2015) har av olika anledningar börjat eftersträva just den 

täta staden (Bell 2006). Precis som med stadsutbredning så finns det egentligen inget tillstånd 

där en stad blir tät eller gles. Istället utgår förtätningen ifrån existerande stadsstruktur. Själva 

grundprincipen är dock inte särskilt komplicerad. Det hela går ut på öka bebyggelsens täthet 

genom att komplettera den befintliga stadsstrukturen med exempelvis nya byggnader på 

obebyggd mark, en ökning av antalet våningar på befintliga byggnader eller rivning av gammal 

byggnation som ersätts med nybyggnation. Ofta används parkeringsplatser, grönområden, 

industrimark, innergårdar, eller obebyggd tomtmark (Boverket, 2010). Förtätningsidealet är 

inte nödvändigtvis ett ideal i sig, utan där det istället har kommit att bli en gemensam nämnare 

för många populära stadsbyggnadsideal som: Blandstaden, New urbanism, Smart growth, Re-

urbanism, samt Grön urbanism (Nilsson m.fl 2015). 

När det kommer till förtätning spelar ideologi en stor faktor vilket gör det kan vara svårt att 

hålla isär fakta från åsikter. För att förstå oss på staden bör vi se den som en berättelse. Detta 

hävdar Tunström (2015) som menar att det finns olika sätt att titta på staden och dess utveckling 

vilket formar vår syn på vad som är rationell planering. 

”Vad vi lägger i begrepp som attraktiv, hållbar, förort och så vidare är av stor betydelse… Vi 

måste se vad som faktiskt händer i rummet, inte bara hur vi talar om det…” (Tunström 2015, 

36)  

Städernas och kommunernas roll har också förändrats de senaste decennierna vilket påverkar 

hur vi förhåller oss till planeringsideal (Harvey 1989). Harvey menar att vi har gått från städer 

och kommuner vars syfte var att styra/leda, till en förskjutning idag där istället entreprenörskap 

har blivit det huvudsakliga syftet. Grunden till denna trend ligger, enligt Lundqvist, Pierre 

(1995),  i det faktum att kommunerna sedan 1980-talet i allt större utsträckning tvingats 

eftersträva konkurrenskraft som ett resultat av att statsbidragen relativt sett har minskat i de 

svenska kommunala budgetarna. En inspirationskälla till hur städer runt om i västvärlden ska 

komma ut i toppen av detta nollsummespel är Richard Floridas teorier om kulturdriven tillväxt 

(Nilsson m.fl. 2015). Dessa strategier och teorier har gjort att städer idag tävlar om att bli så 

attraktiva som möjligt för inkomstbringande företag och en kreativ medelklass som driver på 
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innovation och entreprenörskap. I detta ingår också inslag som att skapa ett attraktivare centrum 

för investeringar och olika typer av event som sätter kommunen på kartan (Nilsson m.fl. 2015). 

I dessa strategier för att göra städer mer stadsmässiga och attraktiva kommer också, enligt 

Nilsson m.fl. (2015) dagens förtätningsideal. Som vi ser ovan verkar den täta staden ha många 

syften. Detta kan innebära att tilltron på att en förtätning ska lösa utbredningsproblematiken är 

allt för stor och där det istället sker en förtätning i centrum simultant med en att extern 

villabebyggelse fortsätter (Rådberg 2014). Det finns stora mängder litteratur som behandlar den 

täta staden och hur den potentiellt är miljömässigt, socialt och ekonomiskt överlägsen den glesa 

staden. Huruvida den täta staden faktiskt kan leva upp till sitt rykte ur ett hållbarhetsperspektiv 

är en, för studien, separat fråga. Det primära här är istället hur olika strategier används för att 

minska stadsutbredning.  

Nedan följer en rad generella strategier som indirekt kan ha effekt på stadsutbredning. Många 

av strategierna förekommer ofta i kombination och många har den gemensam nämnare att de 

ingår i olika förtätningsstrategier.  

 Högre densitet innebär fler människor på mindre ytor vilket gör att staden rent 

geografiskt sett rymmer fler människor vilket kan påverka stadsutbredningen. (Bell 

2006) 

 Blandstad innebär eventuellt att fler invånare kan tänka sig att flytta närmare centrum 

som ett resultat av att olika typer av byggnader kan skapas i en rad olika miljöer.  (Song 

och Knaap 2004) 

 Högre täthet innebär bättre kollektivtrafik, detta kan i kombination med en bilsnål 

planering få effekter på stadsutbredning (EEA 2006) 

 Attraktiva bostäder exempelvis vid vattnet kan locka invånare som annars hade valt att 

bo i villaförorten (Nilsson m.fl. 2015).  

 Erbjuda grönstrukturer som kan ge både stads- och naturkänsla vilket potentiellt kan 

ersätta villaförortens attraktiva blandning mellan stad och land. (Johnson 2009)  

 Gång- och cykelvänligare planering kan skapa ökad trygghet och interaktion mellan 

stadsdelar som potentiellt kan locka fler att bosätta sig i centrum (Bell 2006) 

 Minskad bilanvändning i centrum kan få effekter på hur tillgängliga städernas centrala 

stadsdelar upplevs. Denna strategi kan genomföras på flera sätt. Bland annat genom att 

sänka hastigheter, minska antalet filer, erbjuda färre parkeringar samt erbjuda bättre 

möjligheter för cykel, gång och kollektivtrafik (Bell 2006, Brueckner 2008).  
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3.2.2 Specifika strategier 
Vissa strategier som används för att förhindra eller minska stadsutbredning är direkt riktade 

mot vad som uppfattas som roten till fenomenet. Enligt Brueckner (2008) har riktade strategier 

haft bättre framgångar när det kommer till att minska stadsutbredningen.  

 En vanlig strategi för att direkt påverka hur staden utvecklas är en reglering av bebyggelse 

på olika typer av mark. Ett vanligt exempel på detta är att skogs- och jordbruksmark, som 

anses väsentlig för andra ändamål, inte får exploateras för bebyggelse (Habibi 2011).  

 Delning av infrastrukturkostnader skulle innebära en större kostnad vid exploatering av 

ny mark (Habibi 2011).  

 Urban growth boundaries är en metod för att sakta ned och kontrollera utbredning i större 

utsträckning. Det finns olika typer av detta där vissa är mer generella och skapar ett 

underlag för beslutsfattning som exempelvis city limits.  Andra är mer fysiska som till 

exempel green belts som går ut på att det skapas en obebyggd korridor runt staden inom 

vilken det inte får byggas. Detta kan dock få en så kallad leap-frog effekt som innebär att 

invånare ändå flyttar ut fast då utanför denna barriär vilket skapar ännu längre avstånd. 

(Brueckner 2008, Habibi 2011, EEA 2006). 

Som nämndes tidigare identifierade Brueckner (2008, 3) tre stycken ’market failures’ som han 

menar utgör grunden för stadutbredning:  

-Failure to account for the benefits of open space.  

-Failure to account for the social costs of traffic congestion. 

-Failure to make new development pay for the infrastructure costs it generates.  

Bruckner (2008) menar att dessa tre aspekter kan motverkas genom riktade kostnader för 

externa villaområden som höjer priser till de nivåer som utbredningen egentligen kostar 

samhället.    

 - Officials can put a “development tax” on each acre of land converted from agricultural 

to urban use. The tax, which would slow development, would be based on the value of the 

benefits from open space.  

 - Second, “congestion tolls” (vägtullar) can be charged… These tolls, which can be 

accurately set, will lead to shorter commute trips and make cities smaller.  

 -Third, “impact fees” can be charged to cover the infrastructure costs from new 

development. Like development taxes, impact fees will slow the process of urban growth.  
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4.0 Metod 

I följande kapitel redogörs för vilken metod som använts för att genomföra studien, vilka 

resonemang som ligger låg bakom olika val samt vilka för- och nackdelar respektive val har 

medfört.  

4.1 Fallstudie över Umeå kommun: 

Den ursprungliga målsättningen med studien var i grova drag att öka kunskapen om hur 

stadsutbredningsfrågor hanteras. Anledningen till att detta ansågs intressant att studera var det 

faktum att en stor del av världens städer fortsatt breder ut sig trots uttalade strategier om att 

förtäta städer och stoppa denna utveckling. Jag uppfattade detta som motsägelsefullt vilket 

slutligen ledde fram till valet att studera detta vidare. Att studera alla städer var naturligtvis inte 

en rimlig väg att gå, utan istället föll valet av metoddesign på vad som brukar kallas en 

fallstudie. Här valde jag att studera Umeå kommun. Detta val gjordes av fler olika anledningar. 

En stor anledning var den förkunskap jag hade om hur Umeå kommun befolkningsmässigt 

växer samtidigt som kommunen har en tydlig målsättning om att förtäta staden samt minska 

stadsutbredningen. En annan anledning var av rena tillgänglighetsskäl för mig som forskare på 

grund av bostadsort. Sammanfattningsvis var Umeå kommun helt enkelt ett naturligt val då det 

dels passade bra in för att studera både hantering av stadsutbredning och förtätning, samtidigt 

som det var den mest tillgängliga kommunen. Anledningen till att bara en kommun studerades 

istället för att exempelvis jämföra två eller flera kommuner, var primärt för att jag inte ville 

riskera en allt för ytlig kunskap om ett fenomen som framstått som komplicerat. Detta får 

effekter på studiens överförbarhet då det blir svårt att påvisa en liknande utveckling i andra 

kommuner och städer men förtjänsten blir istället att det möjliggör för en djupare analys 

fenomenet (Denscombe 2016). Att genomföra en fallstudie har flera fördelar. Dels är fallstudien 

flexibel vilket skapar utrymme för att kombinera olika typer av data samt olika typer av analys 

samtidigt som resultat hela tiden kan återkopplas till det specifika fallet (Denscombe 2016). 

Fallstudien är också att ses som holistisk samtidigt som den är verklighetsförankrad vilket gör 

att fenomenet kan undersökas i en verklig kontext (Yin 2011). Detta ansågs vara en fördel i 

detta fall då det som låg till grunden för studien var den svårighet som verkar finnas när 

stadsutbredningen i praktiken ska hanteras.  

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Fallstudien består av två moment där olika kommunala policydokument och rapporter 

kombineras med transkriberat textmaterial från två djupintervjuer. För att bearbeta och 
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analysera denna data användes en så kallad kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen är väl lämpad för att undersöka och tolka karaktären av olika texter. Inom 

samhällsvetenskapen görs här ofta en distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod, där kvalitativ metod syftar till att undersöka karaktären eller egenskaperna 

hos någonting medan kvantitativ metod i större utsträckning intresserar sig för förekomst och 

frekvens av ett fenomen (Widerberg 2002). Studien resultat har således byggts på en kvalitativ 

analys av den data/empiri som relaterar till Umeå kommun. 

Den kvalitativa innehållsanalysen kan, enligt Hsieh & Shannon (2005), delas in i tre olika 

angreppssätt: conventional, directed, eller summative. Det konventionella angreppssättet 

utgår ifrån ett induktivt förhållningssätt till data vilket gör att kategorier och teman hämtas 

direkt från den analyserade texten. Det riktade angreppssättet (directed) är istället deduktiv och 

utgår ifrån teori som styr analysen. Det summativa angreppssättet jämför och räknar exempelvis 

nyckelord vilket sedan följs av en tolkning av en underliggande kontext (Hsieh, Shannon 2005). 

I denna studie har det konventionella angreppssättet använts, dels på grund av dess induktiva 

förhållningssätt mellan analys och teori men också dels som ett resultat av dess deskriptiva 

karaktär där ett fenomen undersöks för att sedan beskrivas utifrån primärt manifesta meningar 

(Hsieh, Shannon 2005). Ett induktivt förhållningssätt används primärt inom kvalitativ forskning 

(Yin 2011) och innebär här att fallstudien har ansetts vara kunskapsgenererande inom det 

studerade fallet vilket sedan kan kopplas till/diskuteras utifrån tidigare forskning/teori. 

En fråga som här blir relevant är på vilken nivå (vilket djup) som data ska analyseras på. Även 

om en tolkning alltid sker av forskaren, görs en distinktion mellan latenta och manifesta 

meningar. En manifest mening är i större utsträckning en ren redogörelse för vad som faktiskt 

sägs i intervjuer eller vad som faktiskt står i dokument (Graneheim, Lundman 2004). En latent 

mening å andra sidan syftar i större utsträckning underliggande meningar där en djupare 

tolkning krävs (Graneheim, Lundman 2004). I denna studie har det primärt varit manifesta 

meningar som analyserats för att sedan ställas i ljuset av den litteraturgenomgång som 

genomförts. I analysen av intervjumaterialet gjordes också en distinktion mellan huruvida de 

intervjuade tjänstepersonerna var att ses som informant eller respondent (Repstad m.fl. 2007). 

Även om alla människor är kännande och tänkande individer och fullständig objektivitet är en 

omöjlighet så fann jag det mest värdefullt att se på dessa intervjusvar som en förlängning av 

Umeå kommuns planeringsdokument och rapporter. Detta eftersom det speglar deras yrkesroll 

och att studien ändå ämnar analysera manifesta meningar i data. 
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Graneheim, Lundman (2004) redogör för en modell som kan användas inom kvalitativ 

innehållsanalys. Analysförfarandet i denna studie följer i grova drag denna modell men där 

vissa moment har kombinerats med andra föreslagna inslag som Hsieh & Shannon (2005) 

förespråkar. Följande moment har genomförts i denna studie. 

 Först lästes allt textmaterial igenom ett flertal gånger för att få en känsla för innehållet.  

 All text ansågs inte relevant för studien vilket medförde en gallring där text som utifrån 

studiens syfte och frågeställning ansetts vara relevant markerats men bibehållet i sin 

kontext.  

 Nästa steg var att analysera relevant textmaterial närmare för att sedan sätta in denna 

text i ett större sammanhang där slutresultatet bildar så kallade teman.  

 Dessa teman har sedan ytterligare ’kondenserats’ där kategorier skapas för att få en 

bättre överblick över dokumenten och intervjuerna.  

 Dessa kategorier har sedan kodats, vilket då utgör själva manifesta grunden i 

textdokumenten och intervjutranskriberingen som har ansetts ha relevans för studiens 

frågeställningar och som utgör grunden för studiens resultat. Sammanställningar och 

citeringar utgör sedan själva essensen av den redovisade fallstudien.   

Det uppstod vissa skillnader mellan intervjumaterial och de textdokument som analyserades. 

Intervjuerna innehöll en betydligt större mängd relevant data vilket gjorde att de teman som 

uppstod blev mer övergripande än för övriga dokument. Intervjuerna erbjöd också en betydligt 

mer nyanserad bild av varför och hur olika strategier tillämpades vilket gjorde att större vikt 

lades vid dessa.  

4.3 Empiriskt material 

Den data som analyserats i studien består dels av planeringsrelaterade dokument från Umeå 

kommun och dels transkriberat material från två stycken djupintervjuer med tjänstepersoner 

från Umeå kommuns planeringsavdelning.  

4.3.1 Kommunala dokument 
Den primära källan från de kommunala dokumenten var Umeå kommuns översiktsplan (ÖP). 

Anledningen till detta val var primärt ett resultat av att studien avser studera 

planeringsrelaterade frågor inom Umeå kommun och då är översiktsplanen det mest 

övergripande dokument som redogör för detta. Just Umeå kommuns ÖP är idag en 

sammanslagning av först och främst en grundläggande ÖP som fick laga kraft 1998. Denna har 

dock kompletterats ett flertal gånger och flera geografiska områden i Umeå kommun ingår nu 
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under diverse fördjupningar som har ersatt den ursprungliga planen. Detta gjorde arbetet delvis 

svårare då den ursprungliga översiktsplanen innehåller vissa vägledande riktlinjer som inte är 

kopplat till geografiska platser som då skulle kompletterats av nya dokument som ligger 

betydligt närmare i tiden än 20 år. Här valde jag att undvika att nämna eventuella motsägelser 

mellan dokumenten utan valde istället att fokusera på vad de nyare dokumenten redogjorde för. 

Ett exempel på ett sådant fall var när den fördjupade översiktsplanen över Umeås centrala delar 

(Umeå kommun 2011) beskrev strategier som sträcker sig även utanför stadens centrala delar. 

I dessa fall gavs ett företräde till strategier och målsättningar i det senast tillkomna dokumentet. 

Utöver ÖP och andra fördjupningar som ingår i ÖP, tillkommer olika rapporter och strategier 

som berör frågor om stadsutbredning och förtätning. I mångt och mycket är övriga dokument 

och rapporter redan inkorporerade i översiktsplanen + fördjupningar men där resonemang 

bakom vissa strategier och visioner i vissa fall redogörs i större utsträckning. Dokument som 

analyseras i studien:  

 Umeå kommuns ÖP-98 (Umeå kommun 1998). inklusive - ’Översiktsplan Umeå 

kommun - Fördjupning för Umeå (Umeå kommun 2011)  

 Strategi för bostadsförsörjningen i Umeå Kommun perioden 2013–2020, (Umeå 

kommun 2013)   

 Scenario för bebyggelseutveckling, (Umeå kommun 2010)   

 Strategier för tillväxt. (Umeå kommun 2014) 

 Aalborgåtagandena, för en hållbar stadsutveckling, (Umeå kommun 2007) 

4.3.2 Intervjuer 
För att få en djupare insikt i hur Umeå kommun idag jobbar med frågan om urban utbredning 

har, som nämndes tidigare, två stycken djupintervjuer genomförts. Dels en intervju med Umeå 

kommuns Planeringschef och dels en med Umeå kommuns Stadsarkitekt. Dessa intervjuer 

ansågs kunna komplettera studerade policydokument och rapporter genom att medföra en 

djupare inblick i processer och underliggande tankar bakom olika strategier och beslut. 

Planeringschefen ansågs, utifrån hennes yrkesroll, kunna besvara frågor kring övergripande 

planering medan stadsarkitekten istället ansågs, utifrån hans yrkesroll, kunna besvara frågor 

rörande planeringsfrågor av mer detaljerad karaktär.  

Att genomföra intervjuer är många gånger en delikat uppgift menar Widerberg (2002). Det 

innefattar många tolkningsmoment samtidigt som forskaren själv aldrig kan komma ifrån att 

själv påverka slutresultatet. Det finns dock möjligheter för forskaren att minska och ta hänsyn 
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till sin egen påverkan. Detta brukar kallas reflexivitet och innebär att forskaren reflekterar över 

på vilket sätt som denne påverkar olika moment. Detta gäller allt ifrån själva platsen där 

intervjun äger rum, vilka kläder som används, hur olika personer tilltalas, vilken typ av frågor 

som ställs, etc. Detta är således någonting som är tänkt att genomsyra alla moment i 

intervjusammanhang  (Widerberg 2002). På grund av att analysförfarandet primärt är fokuserat 

mot manifesta meningar samtidigt som tjänstepersonerna ställer upp i egenskap av sina yrken 

gör att kravet på reflexivitet i viss utsträckning minskar jämfört med intervjuer där personer 

ställer upp i en intervju i egenskap av att representera sig själva (Widerberg 2002).  Intervjuerna 

genomfördes på tid och plats som utgick ifrån informanternas intressen, vilket blev på deras 

arbetsplats. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturell karaktär, vilket skapar utrymme 

för riktade frågor samtidigt som informanten tillåts röra sig i riktningar som denne ansåg 

relevant för att förstå fenomenet. Det skapar också möjligheten för en mer avslappnad intervju 

som snarare påminner om ett samtal inom vilket olika teman belyses (Denscombe 2016). De 

olika teman som eftersträvades att behandlas var: stadsutbredning (orsaker och problem), 

förtätning och dess möjligheter att påverka stadsutbredning, strategier/verktyg för att påverka 

stadsutbredning. Dessa teman styrdes sedan av mig samt informanten in på spår som låg i linje 

med deras yrkesroll. Mer specifika/riktade svar från stadsarkitekten och mer övergripande svar 

från planeringschefen. Före intervjuerna var jag också inläst på de olika dokument som 

analyseras i studien. Det var inga specifikt utformade frågor utifrån dessa dokument men kom 

ändå att i viss utsträckning forma intervjuerna och därmed slutresultatet. Fördelen med detta 

var att punkter jag reflekterat över i de kommunala dokumenten kunde klargöras tydligare via 

intervjuerna.  

Själva intervjuerna spelades också in, detta för att kunna transkribera materialet ordagrant och 

på så sätt inte behöva lägga allt för stort fokus på att anteckna samt för att i större detalj kunna 

återge ordagrant för vad som sades (Denscombe 2016). Intervjuerna genomfördes på mellan 30 

till 40 minuter vilket ansågs vara tillräckligt för att rama in studieområdet samtidigt som hänsyn 

togs till informanternas uttalat pressade tidsschema. 

4.4 Metoddiskussion   

I redogörelsen för de olika momenten i metoden har jag eftersträvat att klargöra för vilka 

fördelar respektive nackdelar olika val medfört. Det finns dock mer generella frågor som bör 

diskuteras. Inom den samhällsvetenskapliga disciplinen spelar forskaren en förhållandevis stor 

roll för studiens slutresultat. Detta är ingenting konstigt men strider ändå i viss bemärkelse mot 

den vetenskapliga strävan efter objektivitet (Denscombe 2016). Detta kan i viss mån vägas upp 



18 

 

av att forskaren försöker se sina brister samt föreställningar för att sedan redogör för dessa. 

Denna typ av självrannsakan brukar, som nämndes tidigare, kallas reflexivitet och ska med 

fördel appliceras på alla moment genom hela studien (Widerberg 2002). En uppenbar aspekt är 

att vi alla i viss bemärkelse är barn av vår tid, vilket innebär att vi idag ser på dagens 

planeringsideal som någonting självklart medan vi i framtiden kan titta tillbaka och undra hur 

det kunde bli så fel.  Dagens hållbarhets- och förtätningsideal är ett sådant exempel som det 

idag råder en stark konsensus kring. Ofta framställs stadsutbredningsfrågan förenklat där den 

täta staden ofta per automatik förknippas med hållbarhet och andra värdeladdade ord. 

Hållbarhet kan dock uppnås på fler än ett sätt och framtiden döljer vissa av svaren om vägarna 

dit. Detta har gjort att det i studien eftersträvats en kombination av litteratur och där en 

komplexitet i frågan har getts utrymme.  

Också relevant är studiens pålitlighet och validitet. Kan metoden rimligen besvara studiens 

frågeställningar? Generellt sett anser jag att metoden är relativt simpel i sin utformning speciellt 

i den meningen att det primärt analyseras manifesta meningar. En svaghet med detta är att det 

riskerar att undvika hur Umeå i praktiken faktiskt jobbar med dessa frågor utan endast hur de 

skriver att de ska hantera dessa frågor eller hur de säger att de hanterar dessa frågor. Det blir 

ingen demaskering av hanteringen av stadsutbredning utan snarare en beskrivning. Om Umeå 

kommun till exempel skriver i ett dokument att social hållbarhet eftersträvas genom förtätning 

så innebär detta naturligtvis inte per automatik att detta efterlevs. Detta kan således framstå som 

ett naivt synsätt på kopplingen mellan studiens data och den faktiska verkligheten. Det hela blir 

en fråga om studiens pålitlighet och validitet. Den data som analyseras är, enligt mig, att ses 

som pålitlig i den mån att den i allra högsta grad representerar Umeå kommuns uttalade 

planeringsarbete och ligger därmed i linje med studiens syfte om att fördjupa kunskaperna om 

hanteringen av stadsutbredning. Hur den faktiska verkligheten ser ut behandlas i viss 

utsträckning genom intervjuerna som i större omfattning ger en mer nyanserad bild och där det 

fanns utrymme för ett mer kritiskt förhållningssätt till hur olika strategier faktiskt fungerar. 

Detta är ingen garanti för att förstå den planeringsarbete i praktiken men där kopplingen mellan 

målsättningen och verkligheten har problematiserats. Själva analysen innebär naturligtvis också 

att texten granskas kritiskt vilket innebär att eventuella motsättningar i kommunens visioner 

och hantering av olika frågor kan belysas. De två frågeställningarna kan också komplettera 

varandra i den utsträckningen att den ena syftar till att beskriva en faktisk utveckling i Umeå 

medan den andra syftar till hur olika strategier används i strävan efter att uppnå vissa politiskt 

uttalade målsättningar inom planeringen.   
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5.0 Resultat – Fallet Umeå kommun 

I följande del presenteras resultatet från analyserade intervjuer samt kommunala 

planeringsrelaterade dokument från Umeå kommun. Inledningsvis besvaras studiens första 

frågeställning som lyder: Vad kännetecknar Umeå kommuns stadsutveckling mot bakgrund av 

stadsutbredning och förtätning? Denna del av resultatet består primärt av direkt data från olika 

kommunala dokument som beskriver hur Umeå kommun utvecklas samt vilka visioner som 

finns framåt som redogör för stadsutbredning och förtätning. Nästa resultatdel behandlar 

frågeställningen: På vilket sätt förenas villaförortens attraktivitet med dagens förtätningsideal 

inom den kommunala planeringen i Umeå kommun? Denna del består av olika visioner och 

målsättningar samt strategier från kommunala dokument såväl som data från de två 

djupintervjuerna vilka bidrar till en mer nyanserad beskrivning av stadsutbredning, förtätning, 

olika strategier samt vilka möjligheter och begränsningar som planeringsavdelningen måste 

förhålla sig till.   

5.1 Stadsutveckling Umeå kommun 

Umeå kommun är beläget i de östra delarna av Västerbottens län. Tack vare en kraftig 

befolkningstillväxt de senaste 50 åren är kommunen idag Norrlands största med drygt 120 000 

invånare. (Umeå kommun 2014) Kommunen består av Umeå stad samt en rad mindre tätorter 

och byar. Tätorten Umeå delas av Umeälven som historiskt varit en central del av stadens 

förbindelser med omvärlden. På 50- och 60-talet skedde en rad stora händelser som har påverkat 

Umeås stadsutveckling. Dels så placerades Norrlands första universitet i staden. Detta fick stor 

inverkan på stadens utveckling både ekonomiskt, befolkningsmässigt. Det andra skeendet, som 

pågick samtidigt som universitetet utvecklades, var att det nationella miljonprogrammet fick 

stora effekter för stadens fysiska planering. Rationellt planerade förorter placerades ut strategisk 

runt om tätorten vilket bidrog till att staden blev geografiskt mer utbredd och att stadens 

infrastruktur kraftigt ökade. Denna utbredda stadsstruktur utgör än idag grunden för hur Umeå 

stad idag jobbar med förtätning av den befintliga stadsstrukturen (Umeå kommun 2011). 

”Staden har växt i årsringar. Den senaste tioårsperioden har dock tillväxten 

framförallt skett som kompletteringar i den befintliga strukturen. Ambitionen för 

den fortsatta utvecklingen är att uppnå en tätare stad och bygga staden ’inifrån’.” 

(Umeå kommun 2011) 

Detta stämmer överens med att kommunen mellan 2004 och 2008 hade en relativt hög 

nybyggnation vilket också sammanstrålar med en period av många nybyggda flerbostadshus 
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vilket medför att nivåerna ökar totalt sett (Umeå kommun 2007). Villabebyggelsen var då runt 

en fjärdedel av all nybyggnation. Från 2009 fram till 2011 sjönk andelen nybyggnation av 

flerbostadshus medan villabebyggelsen ungefär låg kvar på liknande nivåer, vilket gjorde att 

villabebyggelsen stod för nästan hälften av Umeå kommuns nybyggnation (Umeå kommun 

2013). Mellan 1998 och 2007 bestod också mycket riktigt ungefär 70 % av bostadsbyggandet i 

form av komplettering av befintlig bebyggelse (Umeå kommun 2007).  Denna utveckling har 

legat väl till hands då mycket av den mark som används har varit outnyttjad som ett resultat av 

den relativt utspridda miljonprogramseran skapade. De senaste decennierna har Umeå kommun 

vuxit kraftigt både i tätorten men ligger också bland topp 3 av svenska städer på att bygga 

tätortsnära villaområden (SCB 2013). Sedan 1975 har folkmängden, i kommunen, ökat med ca 

36 500 personer och målsättningen är att fortsätta växa till ett invånarantal runt 200 000, senast 

år 2050 (Umeå kommun 2013). I denna vision ingår planer för var framtida bebyggelse i 

kommunen ska ske. I centrala Umeå beräknas uppemot 15 000 av befolkningstillväxten ske. 

Nyexploaterade områden planeras också inrymma 15 000 invånare. Kusten mot Bottenviken, 

mindre orter samt älvnära lägen förväntas ge plats för 5000 invånare. Övriga kommundelar 

(Sävar och Hörnefors) planeras kunna växa med drygt 6000 invånare vardera och i Holmsund 

planeras ytterligare 5000 invånare (Umeå kommun 2011). Värt att notera här är att utav de 

dryga 70 000 invånare som visionen talar om ska flytta in till kommunen fram till 2050 beräknas 

endast 15 000 av dessa inrymmas inom Umeås tätortsgräns medan övriga 55 000 ska rymmas 

runt om i övriga kommundelar samt i närheten av Umeå stads tätortsgräns.   

Det som idag karaktäriserar kommunens stadsutveckling är en faktisk procentuell ökning av 

andelen nya bostäder som har byggts inom Umeå tätort gentemot utanför. Detta indikerar att 

investeringsviljan har ökat och att flera invånare kan bosätta sig i mer tätbebyggda områden. 

Detta har dock kombinerats med en varierad fortsatt utbredning av villaområden. Vid en titt på 

Karta över utbyggnadsområden 2016-2023 (Umeå kommun 2016) framgår det tydligt att stora 

ytor utanför Umeås tätortsgräns planeras för ytterligare expansion av externa villaförorter. Detta 

tillsammans med den planerade befolkningsökningen i kommunen indikerar att 

stadsutbredningen ser ut att fortsätta.  

5.2 Hantering av stadsutbredning 

I den data som analyserats framgår det tydligt hur Umeå kommunen ämnar skapa ett hållbart 

samhälle i vilket förtätning är en viktig strategi för att nå dit. Umeå kommun argumenterar för 

att denna strategi kommer leda fram till förbättringar för den sociala, ekonomiska samt 

ekologiska hållbarheten. Att kommunen eftersträvar förtätning problematiseras delvis av 
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planeringschefen som menar att förtätningen utgår ifrån Umeås nuvarande stadsstruktur och 

där själva begreppet förtätning är att se som relativt och inte absolut. I den fördjupade 

översiktsplanen beskrivs det hur tanken är att det ska ske en fortsatt utfyllning av stadens 

tomrum där en funktionsblandning (blandstad) ske premieras vilket ska locka invånare och 

företag till kommunen (Umeå kommun 2011).   

”I allt väsentligt handlar den framtida bebyggelsen om kompletteringsbebyggelse. 

Först när komplettering inte kan tillgodose behovet ianspråktas mer perifera 

områden…” (Umeå kommun 2011) 

I den fördjupade översiktsplanen (Umeå kommun 2011) framgår det att stadsutbredning står i 

kontrast med den täta hållbara staden men att viss villabebyggelse fortsatt kommer att ske som 

ett resultat av stark efterfrågan. För att förhindra vidare stadutbredning eller åtminstone 

premiera tätare bebyggelse, har Umeå kommun satt upp en vision om 5-kilometersstaden.  

”En väl definierad och tydlig stadsgräns skulle bidra till en långsiktig och önskvärd 

förtätning av Umeå stad. Den stora delen av tillväxten bör rymmas inom denna 

radie eller inom lämpliga områden där kollektivtrafikens stomlinjer kan 

förlängas.” (Umeå kommun 2011) 

Anledningen till denna typ av förtätningsvisioner är flera. Stadsarkitekten säger att det  inte 

bara populariteten i förätningsidealet som ligger till grund för Umeå kommuns visioner utan 

också lika mycket en, av olika anledningar, absolut nödvändighet när stadens invånarantal 

växer. Kommunen kommer dock inte att eftersträva ett helt stopp på ny villabebyggelse. Dessa 

områden ska dock premieras på vissa platser samt under vissa premisser: 

- Ny villabebyggelse ska placeras utanför 5-kilometersstaden och då premieras längs med 

huvudstråk ut från kommunens tätorter.  

- Den fördjupade översiktsplanen beskriver också hur ny villabebyggelse endast får ske 

på jordbruksmark om det ligger i allmänhetens intresse. (Umeå kommun 2011, 20). 

Detta menar planeringschefen också fungerar bra med kommunens 5-kilometersvision 

inom vilken det finns relativt små ytor med jordbruksmark  

- Inom de områden som planeras för framtida bebyggelse får heller ingen byggnation ske 

som kan riskera genomförandet av framtida planer. (Umeå kommun 2011, 20-21)  

- I vissa undantag kan villabebyggelse ske inom 5-kilometersstaden om det blir en del av 

en i övrigt blandad bebyggelse:  
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”Nya stadsdelar och kompletteringsbebyggelse bör utformas som kvartersstad. 

Stadens bebyggelse ska präglas av variation, blandning och mångfald for en ökad 

attraktivitet. I både nyexploaterings- och kompletteringsområden eftersträvas en  

funktionsblandning mellan bostäder och verksamheter. Blandad bebyggelse och 

blandade upplåtelseformer bidrar till social integration.” (Umeå kommun 2011, 

20) 

Både planeringschefen och stadsarkitekten menar att extern villabebyggelse i viss bemärkelse 

är svår att reglera på så sätt att vi i Sverige har ett fritt val att bosätta oss vart vi vill  så länge 

det inte strider mot övrig reglering och förutbestämd markanvändning.  

”Om vi (kommunen) inte äger marken kan vi bara reglera marken för bostäder 

genom planmonopolet. Vilken typ av bostäder som byggs där är svårligen 

hanterbart. Det är ju tillåtet att bygga villa på tomt som är planerad för 

flerbostadshus… När det gäller kommunalt ägd mark så gör vi ett 

markanvisningsavtal där vi då styr, i viss utsträckning, den som köper marken för 

det ändamål som anses bäst lämpat.” – (Stadsarkitekten) 

Ytterligare en aspekt är att den fysisk planering i grunden är politiskt styrd vilket innebär att 

politiker har satt upp mål där villabebyggelse ska kunna fortsätta samtidigt som vissa 

ekonomiska och ekologiska målsättningar ska uppfyllas.  

” Direktiven vi har är att balansera det här på någorlunda hyggligt sätt.” - 

(Stadsarkitekten)  

Det framgår också i den fördjupade översiktsplanen att kommunen, som ett resultat av ökade 

kostnader, försöker styra mot ökad täthet i de olika kommundelarna och i Umeå stad. Eftersom 

Sveriges kommuner har ansvaret att förse invånare med infrastruktur kan olika täthetsnivåer bli 

ett krav för utbyggnad av exempelvis vägar och VA-system. Planeringschefen menar att detta 

är en väldigt stor kostnad för kommunen vilket innebär att bebyggelse i närhet till existerande 

infrastruktur ska gynnas vilket kan minska stadsutbredningen. Denna typ av hinder för 

utbyggnad av infrastruktur kan dock visa sig mindre verkningsfull i vissa fall när boende kräver 

rätt till nödvändig infrastruktur.  

”Dels är det plan- och bygglagen och dels är det vattentjänstlagen som gör att den 

enskilda kan kräva att det blir kommunalt vatten och avlopp. …detta blir en 

balansgång mellan att tillåta och möjliggöra bebyggelse i exempelvis byar 

samtidigt som det innebär en stor kostnad för skattekollektivet. Hur detta ska 

balanseras beror i stor utsträckning på vilka som sitter vid makten” -

(Stadsarkitekten)    
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Generellt sett beskriver planeringschefen och stadsarkitekten en stor svårighet i att minska 

stadsutbredningen om det fortsatt finns en efterfrågan. Det som eftersträvas är istället någon typ 

av mer hållbar stadsutbredning där kommunen försöker rikta om villabebyggelse mot områden 

där det kan ske ett så stort samnyttjande som möjligt av mark, infrastruktur och kollektivtrafik.  

”Vid lokalisering av bebyggelse bör hänsyn tas till förutsättningarna att klara en 

acceptabel trafikförsörjning och annan samhällsservice till rimliga kostnader…  Ny 

permanent bostad bör därför normalt lokaliseras i närheten av befintliga 

helårsbostäder och i närheten av allmän väg eller större allmänt trafikerad enskild 

väg.” (Umeå kommun 2011) 

Ett problem med detta som stadsarkitekten nämner är det faktum att Umeå kommun är en av de 

fritidshustätaste kommunerna i landet. Denna bebyggelse har i allt större utsträckning börjat 

användas som permanentbostad vilket ökar kommunens investeringar på infrastruktur. Detta 

får effekter på hur infrastrukturen utvecklas men också att befolkningen blir geografiskt mer 

utspridd. Detta får enligt stadsarkitekten effekter för hur invånarna transporterar sig. I den 

fördjupade översiktsplanen (Umeå kommun 2011) framgår det tydligt att mycket vikt läggs vid 

att göra det mindre attraktivt att åka bil i kommunen. Detta menar stadsarkitekten är en svår 

utmaning att se till då många av kommunens invånare är välmående och i stor utsträckning har 

råd att ha två bilar.  Den fördjupade översiktsplanen (Umeå kommun 2011) redogör dock för 

flera förändringar inuti Umeå tätort som anses kunna få effekt på bilanvändning: Bättre 

kollektivtrafik (bättre buss- och tågförbindelser) vilket kan minska bilanvändning både inom 

Umeå tätort och mellan de olika kommundelarna. Färre och smalare gator i centrum, och 

minskade möjligheter till parkeringar i samband med arbetspendling anses kunna påverka hur 

invånarna reser primärt då relaterat till jobbpendling.  

Bilen är enligt kommunala dokument samt enligt planeringschefen och stadsarkitekten 

nödvändig men som samtidigt också innebär negativa effekter för utvecklingen i kommunen. 

För att redogöra för den komplexa relation som råder mellan extern villabebyggelse och 

förtätning beskriver stadsarkitekten hur marknadskrafter idag på många sätt drar åt motsatt håll 

mot vad som många gånger är den önskvärda utvecklingen. Både stadsarkitekten och 

planeringschefen beskriver hur marknadskrafter inte bara får människor att maximera platsen 

de bor på utan att det även gäller näringsidkare. Detta medför att dagens förorter inte utvecklas 

med samma service som exempelvis miljonprogramsförorter en gång gjort. Stadsarkitekten 

beskriver hur miljonprogramsstadsdelar som Mariehem och Ålidhem skiljer sig mot stadsdelar 

med mer villabebyggelse som exempelvis Umedalen och Tomtebo. Villaförorterna beskrivs 
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som för glesbefolkade vilket gör att det inte finns underlag för dagligvaruhandel. Detta drivs 

också på än mer av att många av villaförorternas invånare också äger en eller flera bilar vilket 

gör att externa köpcenter lockar med större utbud samt lägre priser. Situationen är inte 

densamma i miljonprogramsstadsdelar som exempelvis Ålidhem där befolkningstätheten är 

större vilket möjliggör för ett större serviceutbud. Också själva förtätningen i Umeå beskrivs, 

av planeringschefen samt den fördjupade översiktsplanen (Umeå kommun 2011), som beroende 

av marknadsförhållanden.  

”Kommunen ska planera för att komplettera staden genom att lägga nya 

stadskvarter intill de gamla och därigenom skapa en större investeringsvilja i det 

befintliga fastighetsbeståndet, framförallt i centrum!” (Umeå kommun 2011). 

Planeringschefen menar dock att det finns baksidor med att förtäta. Bland annat beskrivs det  

som komplicerat och dyrt vilket medför högre priser på bostäderna. Också att det finns en aspekt 

av att politiken i Umeå har gett direktiv om att skapa ett attraktivare centrum både för invånarna 

och för investerare. För att detta ska fungera krävs det att det finns aktörer på marknaden som 

är villiga att investera. Både planeringschefen och stadsarkitekten framhåller hur det många 

gånger finns en bristande koherens mellan stadsutbredning och förtätning men att det är en helt 

naturlig del av kommunal planering. Stadsarkitekten beskriver hur politikerna måste förhålla 

sig långsiktigt såväl som kortsiktigt som ett resultat av den komplexa verklighet som råder. 

Olika intressen ska förenas så som - Invånarnas intressen, företagens intressen, politiska 

intressen i att bli omvalda, lagar och förordningar, miljöfrågor, samt marknadskrafter som är 

svåra att kontrollera.  
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6.0 Diskussion 

Resultatet visar att Umeå kommun jobbar på olika fronter med att hantera frågor som relaterar 

till stadsutbredning. Generellt sett visar resultatet också på att synen på en minskad 

stadsutbredning är långt ifrån entydig. Det framgår till exempel tydligt att förtätning är en viktig 

del i framtidens Umeå och hur detta ideal möjliggör byggandet av en mer stadsmässig stad 

samtidigt som stadsutbredningen kan minskas. Samtidigt planeras det för nya villaförorter på 

både kommunal och privat mark.  

I litteraturgenomgången gjordes en distinktion mellan generella och specifika strategier för att 

bemöta stadsutbredning. Det som främst sticker ut i hur Umeå arbetar med att minska 

stadsutbredningen är just olika typer av generella strategier som har mer eller mindre koppling 

till förtätningsidealet. En risk här kan dock vara att det potentiellt finns en diskrepans mellan 

litteraturgenomgångens specifika strategier och situationen i Umeå kommun. Flera av de mer 

specifika strategierna är potentiellt icke-kompatibla med den svenska planeringsmodellen eller 

åtminstone Umeå kommun. Bruckner (2008) och Habibi (2011) föreslår exempelvis extra 

beskattning samt ökade infrastrukturkostnader för de som vill bosätta sig i villaförorter. Detta 

skulle kunna visa sig vara praktiskt svårt eller rent av omöjligt. Också vägtullar som Bruckner 

talar om är potentiellt oaktuellt i en så pass liten stad som Umeå. Det verkar dock finnas en rad 

viktiga komponenter som förklarar kommunens stadsutveckling samt olika visioner. Fokus 

verkar ligga  på att skapa förändringar inuti Umeås tätorter istället för att bemöta utbredningen 

på plats. Dels är det ett hållbarhetsideal som ska ligga till grund för all utveckling vilket har 

gjort att kommunen eftersträvar en tätare stad. Kommunen vill också växa befolkningsmässigt 

vilket gör att de dokument som analyserats pekar på en ganska aggressiv exploatering av ny 

mark vilket blir oundvikligt med en sådan ökning. I litteraturgenomgången beskrivs det hur den 

täta staden många gånger har fler än ett syfte. Detta verkar kunna appliceras även på Umeå 

kommun där förtätningen anses kunna bidra till en mer hållbar och stadsmässig stad vilket också 

kan öka attraktiviteten för investerare, företagare och för invånarna. Förtätningen beskrivs 

också i ljuset av befolkningsökningen, av både planeringschefen och stadsarkitekten,  som en 

absolut ekonomisk nödvändighet där kostnaderna för gles stadsstruktur skulle blir mer än vad 

kommunen skulle ha råd med.  

Två strategier sticker ut som mer specifika i sin natur när det kommer till att bemöta 

stadsutbredning i kommunen. Tydligast är kanske Umeås strategi om 5-kilometersstaden som 

potentiellt är att ses som en urban growth boundary (city limit). Denna gränsdragning runt 



26 

 

tätorten beskrivs dock inte som på något sätt bindande utan verkar mer fungera som en gräns 

inom vilken kommunen helst förlägger olika typer av flerbostadshus och verksamheter 

samtidigt som det också skapar en gräns bortom vilken majoriteten av framtidens villaområden 

helst ska förläggas. En annan mer specifik strategi är det skyddandet av jordbruksmark som 

förespråkas. Det finns naturligtvis annan mark att bygga på men det är en typ av skydd av mark 

som kan förhindra utbredning där utbredning annars kunnat äga rum. Kommunens kanske 

kraftfullaste verktyg (som möjligen att ses som specifikt i sin natur) är den  möjlighet som 

kommunen har att förhindra utbyggnad av infrastruktur till områden som inte uppnår en 

tillräckligt hög täthet. Denna typ av strategi ligger delvis i linje med vad Bruckner (2008) 

föreslår och skulle potentiellt kunna få stora konsekvenser om kommunen lyckades bedriva en 

restriktiv linje i denna fråga. Det skulle också kunna få effekter på markpriser vilka (Brueckner 

2008) menar är ett av de stora problemen med dagens stadsutbredning.   

På många sätt liknar Umeå kommuns utveckling och strategier den i övriga europeiska städer. 

Invånarantalet önskas stiga samtidigt som förhoppningen är att den geografiska utbredningen 

ska vara kompakt. I mångt och mycket är fortsatt villabebyggelse dock fullt möjligt och 

huruvida kommunens strategier får effekt är sannolikt mest en fråga om marknadskrafter där 

tillgång och efterfrågan kan få invånarna att vända sig till tätorterna i större utsträckning än 

idag. Både de kommunala dokumenten och informanterna i studien talar varmt om 

förtätningsidealet men där intervjuerna bidrar till en betydligt mer komplex bild i relationen 

mellan förtätningen och stadsutbredningen. Framförallt stadsarkitekten beskriver situationens 

komplexitet där den fysiska planeringens bristande verktyg skapar en situation där rådande 

marknadsförhållanden i stor utsträckning ligger till grund för hur invånarna bosätter sig samt 

hur de väljer att transportera sig. Här visar sig mobilitet och marknadsförhållanden vara ett 

centralt tema som begränsar planeringens möjligheter. Hög mobilitet under 

marknadsförhållanden verkar skapa stor valfrihet för invånarna men som samtidigt också gör 

planeringsarbetet svårt när det kommer till att minska stadsutbredningen. I 

litteraturgenomgången beskrivs det hur Knox & Marston (2007) förklarar invånarnas intressen 

av att ”maximize the net utility of location”. Enligt informanterna verkar liknande resonemang 

också kunna tillämpas för exempelvis livsmedelsbutiker, kanske föga förvånande. Kopplingen 

till stadsutbredning verkar dock vara att trenden allt mer går mot externa köpcenter vilket i stor 

utsträckning också gör den ofta bilberoende villaförorten förblir attraktiv och tillgänglig, detta 

medan mer tätbebyggda centrala delar uppnår tillräckligt kundunderlag för att locka till sig allt 

ifrån butiker men sannolikt också annan service som sjukvård. Kommunen beskriver i olika 
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kommunala dokument om hur mobiliteten ska öka genom andra sätt än bilen, där primärt 

kollektivtrafiken ska förbättras och bättre möjligheter att exempelvis cykla. En relativt 

förmögen befolkning i villaförorterna är dock svåra att påverka menar stadsarkitekten.    

Som jag ser det finns det flera aspekter som ter sig problematiska för Umeå kommun om en 

mer kompakt stadsstruktur ska realiseras. Dels är det en växande kommun som dessutom, enligt 

stadsarkitekten, är Sveriges fritidshustätaste. Om kommunen ska fortsätta växa finns det en 

möjlighet att allt fler av dessa fritidshus börjar göras om till permanentbostäder. Detta skulle 

innebära en stor geografisk utbredning vilket dessutom kan skyndas på av det faktum att 

förtätningsideal ofta driver upp priser nära centrum som ett resultat av ökad attraktivitet för 

boende och företag. Informanterna beskriver dessutom här hur balansgången mellan att erbjuda 

infrastruktur eller ej i stor utsträckning beror på kommunalt styre.  

Sammanfattningsvis verkar det som att Umeå kommuns planeringsavdelning primärt jobbar 

med riktlinjer men där marknadsförhållanden i stor utsträckning i slutändan får ett stort 

inflytande över stadsutvecklingen, både vad gäller stadsutbredning och förtätning. Generellt 

sett använder sig Umeå av vad som i studien har kommit att benämnas som generella strategier 

som exempelvis förtätning eller förbättrad kollektivtrafikslinjer. En anledning till detta skulle 

kunna vara att det är betydligt enklare och mindre kontroversiellt att ta bort parkeringsplatser i 

centrum till skillnad från exempelvis ett införande av trängselavgift.  

7.0 Vidare forskning 

Stadsutbredningen framstår som komplex och där frågan uppstår om hur mycket den fysiska 

planeringen faktiskt kan påverka villaförortens fortsatta attraktivitet. En risk finns att frågan 

faller mellan stolarna om den fysiska planeringen inte kan, åtminstone på egen hand, hantera 

dessa frågor. Istället verkar marknaden vara den drivkraft som bäst förklarar både uppkomsten 

av villaförorter men också svårigheten i att minska stadsutbredningen. Detta förhållande mellan 

marknadskrafter och den fysiska planeringen ter sig som det naturliga steget i att vidare 

undersöka frågan om hur framtidens städer ska kunna bli mer hållbara samtidigt som invånarna 

erbjuds tillfredsställande närmiljöer. En brist som också verkar finnas inom forskningsfältet är 

frånvaron av studier på hur förortens invånare uppfattar sin situation och varför de bor som de 

gör. Detta riskerar att skapa en kunskapslucka som potentiellt skapar sämre utformade 

planeringsstrategier samt visioner vilka i sin tur minskar möjligheterna till utvecklingen av mer 

hållbara städer.  
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