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Sammanfattning 

Denna studie behandlar den politiska diskursen inom stadsplanering och utveckling. 

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med politiker från kommunstyrelsen, 

socialnämnden och stadsplaneringsnämnden i Norrköping. Syftet är att belysa hur 

föreställningar inom diskursen kan utgöra förutsättningar inom stadsplaneringen. I 

studien kommer, bland annat, begreppen förtätning, attraktionskraft och framkomlighet 

lyftas fram för att belysa hur dessa kan utgöra en idémässig grund inom planeringsarbetet 

och belysa vilka effekter föreställningarna kan ha för stadsplanergin som politisk praktik.  

 

Nyckelord 
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Förord 

Det har varit ett stort nöje att få genomföra denna studie. Jag vill utdela ett stort tack till 

samtliga informanter som deltog, utan er hade denna studie inte varit möjlig. Det har varit 

en intressant period och jag har lärt mig mycket på vägen.  

Sedan vill jag tacka min handledare Mats Brusman som väglett och gett mig goda råd.  
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Inledning 

Inledning 

”En vision är en bild av någonting som man gärna vill förverkliga, ett idealtillstånd eller en dröm. 

En vision är inte omöjlig, men den tänjer på gränserna.” 1 

Citatet ovan är från Norrköpings kommuns vision Det goda livet finns i Norrköping en 

vision för 2030. Citatet beskriver betydelsen av hur en vision fungerar som en bild för att 

beskriva en dröm, eller ett idealtillstånd.  

Men vilka föreställningar ligger till grund för visionen? Och hur formar föreställningarna 

förutsättningarna för stadsplanering och utveckling? För att besvara detta måste först 

betydelsen av begreppet planering förklaras. Planering kan beskrivas som en 

framtidsorienterad beslutsprocess som ska leda fram till ett mål.2  

Norrköping är i en period där planering och utveckling för det urbana är aktuellt. Detta 

synliggörs, bland annat, genom planeringen för inre hamnen där utvecklingen presenteras 

som en chans för att utveckla en innerstadsmiljö som bidrar med ökad attraktionskraft och 

ökar stadens hållbarhet.3  

Detta illustrerar vikten av att belysa de idémässiga föreställningarna i den politiska 

diskursen inom stadsplanering, eftersom den formger målen och visionen för stadens 

utveckling. Stadsplanering påverkar inte bara stadens utformning, men också människors 

livsvillkor genom hur stadens miljöer möjliggör olika livsstilar. 4 

I studien har politiker från kommunstyrelsen, stadsplaneringsnämnden och 

socialnämnden intervjuats i syfte att undersöka den politiska diskursen för stadsplanering 

och utveckling. Studien använder Norrköping som utgångspunkt för att exemplifiera hur 

den generella diskursen kan se ut. I studien kommer begrepp som förtätning, 

attraktionskraft och det offentliga rummet lyftas fram för att belysa vilka föreställningar 

som ligger bakom dem. Detta kommer att göras för att problematisera hur föreställningar 

inom stadsplanergin kan påverka stadens utformning och vilka effekter det kan ha i 

praktiken.   

                                                   

1 Norrköpingskommun, 2008, Det goda livet finns i Norrköping en vision för 2030. S, 3. 

2 Dalia Mukhtar-Landgren, Planering för framsteg och gemenskap: om den kommunala 
utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar, (Lund, 2012), s. 37.  

3 Norrköpingskommun, rev 2014-06-24, Program för inre hamnen. S. 6. 

4 Thomas Johansson, ”Den frånvarande staden?”, i Urbanitetens omvandling, kultur och identitet i den 
postindustriella staden, red. Thomas Johansson och Ove Sernhede, (Göteborg, 2004) s. 15 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka den politiska diskursen inom stadsplanering 

inom Norrköping för att synliggöra hur föreställningar, om det urbana rummet, 

konstruerar förutsättningar för formandet av staden. Detta innebär att belysa hur 

värderingar och föreställningar kan förstås i förhållande till Norrköpings stadsplanering. 

För att besvara mitt syfte har jag följande frågeställningar. 

 Vilka begrepp synliggörs i diskursen och hur kan de förstås i förhållande till 

stadsplanering? 

 Hur kan föreställningar och begrepp, inom diskursen, fungera som en idémässig 

förutsättning för formande av staden? Samt, vilka resultat kan dessa olika 

föreställningar och begrepp ha i praktiken för utformandet av staden?   

 Hur kan olika föreställningar i utsagorna förstås i förhållande till människors 

livsvillkor? 

Urval och material 

Det empiriska materialet består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I min studie 

har jag avgränsat mig till sex intervjupersoner, då jag anser att antalet är representativt för 

studiens syfte. Dessa består av politiker från stadsplaneringsnämnden, socialnämnden och 

kommunstyrelsen i Norrköping. Jag valde att avgränsa mig till dessa instanser då jag anser 

de arbetar med relevanta frågor som berör studiens syfte. Exempelvis var 

stadsplaneringsnämnden ett självklart val, eftersom de är direkt kopplade till frågor om 

stadsplanering och utveckling. Jag valde politiker från socialnämnden för att de skulle 

kunna ge ett perspektiv på hur stadsplanering kan förstås i förhållande till människor och 

olika samhällsgrupper. Sedan valde jag att intervjua politiker från kommunstyrelsen för att 

den är kommunens högsta verkande instans och att de kunde ge ett genomgripande och 

översiktlig bild inom diskursen för stadsplanering.   

Disposition 

Här kommer jag att redogör för studiens upplägg och olika delar. Jag kommer att inleda 

med att presentar bakgrunden till studien. Sedan kommer jag att presentera den tidigare 

forskningen och hur detta har inspirerat min studie och vad min studie kan bidra med 

inom fältet. Därefter kommer jag redogöra för mina teoretiska perspektiv som jag använt 

för att tolka utsagorna och sätta dem i ett perspektiv. Efter detta kommer jag redogöra för 

hur jag nyttjat diskurs som teori och metod. Sedan beskriver jag, under rubriken 

tillvägagångssätt, hur jag arbetat under min studie, vilket följs av en förklaring av hur 

studien är kvalitativ och vad det innebär. Efter detta redogör jag för mina etiska 

reflektioner. Sedan kommer analysen som är uppdelad i fyra delar och avslutas med en 
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sammanfattning. Avslutningsvis kommer en diskussion som följs av förslag till vidare 

forskning.  

 

Bakgrund 

Norrköping är en stad som expanderar. Norrköpings kommun räknar med en tillväxt på 

40 000 till år 2035, detta innebär att Norrköping kommer ha runt 175000 invånare.5 Detta 

innebär att Norrköping behöver expandera och utvecklas för att tillgodose den nya 

tillväxten.  

Norrköpings kommun har lanserat att antal nya projekt som har i syfte att tillgodose 

Norrköpings tillväxt och attraktions kraft.  Exempel på detta är planer för ombyggnationen 

och utvecklingen av inre hamnen. I programmet för inre hamnen presenteras bland annat 

idéer om hur man ska bygga för att tillgodose hållbarhet och attraktion samt ta vara på 

platsens historik.6 Här presenteras resonemang om hur och varför en viss utveckling 

behöver genomföras och vilken funktion den kommer ha i för hållande till Norrköpings 

tillväx och utveckling.7 Bland annat presenteras det hur riktade satsningar inom boende 

för låginkomsttagare ska främja den sociala hållbarheten. Betoningen av en 

socioekonomisk blandning artikuleras. I programmet betonas vikten av hur kopplingar 

mellan den omgivna staden, gatorna samt platser gynnar en social blandning, genom hur 

detta möjliggör möten. Här är tanken att det ska vara lockande smidigt och självklart att 

kunna röra sig från en plats till en annan.8 Föreställningar om den täta innerstaden är idag 

mycket populär och ses ett ideal inom stadsutveckling och stadsplanering.9 

I programmet för inre hamnen betonas vikten av att koppla samman staden och att inre 

hamnen behöver hänga ihop med den befintliga staden.  Iden är att möjliggöra ”flöden” av 

människor så att ”butiker, restauranger och andra besöksmål” ska kunna gynnas.10 Detta 

presentraras som en kvalitetsfråga i förhållande till människors möjligheter till att lätt 

kunna ta sig till och nyttja det offentliga rummet, eller gemensamma ytor som är till för 

alla. I programmet presenteras framkomligheten som en viktig komponent för att 

människor ska vilja bosätta sig i området. Med framkomlighet menas det människors 

möjlighet till att förflytta sig från en plats till en annan. 11 

                                                   

5 Norrköpingskommun, 2016, Vision 2035, s. 10.  

6 Norrköpingskommun, rev 2014-06-24, Program för inre hamnen. 

7 Ibid. 

8 Ibid. S.25 

9 Tunström, Moa, ”Staden som scen, bostad och paradox”, i Bor vi i samma stad, om stadsutveckling, 
mångfald och rättvisa, red. Ola Broms Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley, (Stockholm, 2005) s. 66.  

10 Norrköpingskommun, rev 2014-06-24, Program för inre hamnen. S. 27. 

11 Ibid. S. 27. 
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Historiken introduceras också som en viktig komponent i planeringsarbetet. I programmet 

beskrivs det hur en inventering av kulturmiljö och byggnader har gjorts. Här presenteras 

”bevarande värda” byggnader och strukturer som har ett kulturellt, eller historiskt, värde. 

Många av dessa byggnader kan i de flesta fall få en ny funktion eller användas på ett annat 

sätt under ombyggnationen för området. Dock så specificeras inte funktion detta skulle 

vara. I dokumentet presenteras också hur Andreas kvarns tegelbyggnader är de äldsta i 

området och har en ”mycket karaktäristisk arkitektur”, vilket ger dem en viktig roll som 

”ikonbyggnader för hela området”.12 En viktig del av Norrköpings byggnadshistoria är dess 

etablerade som stenstad under 1800-talet. Med stenstad menas en viss typ av struktur, för 

det urbana, som anammar förtätning och förbättring av utemiljöer och kommunikationer. 

Stenstaden representerar den moderniserade genom sin bebyggelse med utsmyckade 

offentliga byggnader, vilket formade stadens scenografi och etablerade staden som makt 

centrum. Så kallade märkesbyggnader tillkom, vilket kan förklaras som operahus, posthus, 

rådhus, banker, sjukhus och varuhus.13  

Iden om vikten av att bevara historiska byggnader återkommer i Norrköpings vision 2030, 

där bevarandet av historiska platser, exempelvis Norrköpings industriområde, 

framkommer som en viktig aspekt för att forma en kreativ kulturstad.14 Nedan presenteras 

ett citat från Norrköpings kommuns vision Det goda livet finns i Norrköping en vision för 

2030. 

I Norrköping finns många kreativa miljöer; från förskolans lekfulla lärande till 

universitetets forskning. Idéer kan växa sig starka och steget till förverkligande är 

aldrig långt borta. Genom kunskap och innovationer skapas förutsättningar för 

människor och företag att växa. Universitetets forskning och utbildning är vida 

känt i världen.15  

Genom dokumenten framkommer idéer om Norrköpings utvecklingsmöjligheter. Vad som 

är intressant är vilka föreställningar, antaganden och värdering som ligger till grund för 

dessa resonemang och hur de utgör förutsättningarna för hur stadsrummet formas och 

människors livsvillkor.  

 

Tidigare forskning och studier 

I den här delen kommer jag att presentera tidigare forskning som har inspirerat och berör 

min studie. Jag kommer också redogöra för hur min studie ska kunna bidra med vidare 

kunskap inom forskningsfältet. 

                                                   

12 Norrköpingskommun, rev 2014-06-24, Program för inre hamnen. S. 62 

13 Tunström, (Stockholm, 2005), s. 59. 

14 Norrköpingskommun, 2008, Det goda livet finns i Norrköping en vision för 2030, S. 4 

15 Ibid. s, 1. 
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I min undersökning har jag inspirerats av Dalia Mukhtar-Landgrens avhandling Planering 

för framsteg och gemenskap. Dalia Mukhtar-Landgren skriver om ”förutsättningarna för 

planering som politik verksamhet.”16 Syftet med hennes avhandling är att undersöka 

”planeringstänkandets idémässiga förutsättningar, med särskilt focus på de antaganden 

som ligger till grund för och därmed möjliggör planering som en politisk praktik.”17 Hon 

belyser samtidigt hur idéer tillämpas och vad som händer i tillämpningen i förhållande till 

den politiska praktiken.18 Hon utgår ifrån två teoretiska antaganden som utgör grunden för 

avhandlingen. Detta är att ”idéer påverkar den politiska praktiken” och att ”denna 

påverkan är en maktrelation.”19 Genom sin avhandling belyser Mukhtar-Landgren hur 

rationalitet och demokrati kopplas till allmänintresse, vilket utgör en idémässig 

förutsättning för planering genom att det legitimerar planeringen som politiskt verktyg.20 

Bland annat lyfter hon fram hur begreppen gemenskap och framsteg präglar planeringen.21 

Hon belyser hur antaganden och föreställningar om gemenskap och framsteg format 

planeringen genom att använda Malmö som exempel.22 Mukhtar-Landgren beskriver hur 

upplevda framsteg producerar nödvändigheten för planering. Samtidigt som hon tillägger, 

det motsatta perspektivet, att planering kan ha genererat framstegen.23 Hon fortsätter med 

att förklara hur platsmarknadsföringen och antaganden om framsteg kan ha negativa 

konsekvenser, eftersom det osynliggör en slags heterogenitet som annars kännetecknar 

städer. Detta leder till att planeringen kan producera en homogen miljö, vilket skapar 

spänningar för gemenskapen i staden.24 Hon belyser motsägelsefulla aspekter som 

antaganden om en gemenskap som baserar sig både på homogenitet och heterogenitet. 

Ambivalensen i planeringen framkommer i resonemang om hur staden, som heterogen 

enhet, måste skyddas mot främlingar, men samtidigt locka till sig främlingarna. 

Främlingar är en viktig aspekt i utvecklingen samtidigt som de utgör ett hot med den.25  

Jag hämtar inspiration från hur Mukhtar-Landgren belyser hur idéer, antaganden och 

användningen av begrepp kan utgöra förutsättningarna för planeringen och utvecklingen 

av staden. Detta är något som reflekterar min undersökning genom hur den belyser 

föreställningar och begrepp inom stadsplaneringen.  

                                                   

16 Mukhtar-Landgren, s. 13. 

17 Ibid, s. 17. 

18 Ibid, s. 17. 

19 Ibid, s. 18. 

20 Mukhtar-Landgren, s. 50-55. 

21 Ibid, s. 61. 

22 Ibid, s. 18. 

23 Ibid, s. 96f. 

24 Ibid, s. 124f. 

25 Ibid, s. 174f. 
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Med Dalia Mukhtar-Landgren avhandling som grund hoppas jag på att kunna bredda 

förståelsen för hur stadsutveckling och planeringsarbete kan förstås. Jag hoppas min 

studie ska kunna bidra med att kunna bygga vidare på förståelsen för hur stadsplanering 

fungerar genom att belysa den politiska diskursen inom ämnet. 

I min studie har jag också hämtat inspiration från Moa Tunströms på spaning efter den 

goda staden. I avhandlingen kritiskt granskar hon hur urbanitet och staden diskursivt 

konstrueras i diskussioner om svensk stadsbyggnad mellan 1990- och 2000- talet.26 I sin 

avhandling belyser Tunström kopplingen mellan idéer inom planeringen och hur staden 

byggs.27 Tunström menar att historien har en inverkan på hur både ideal och 

problembilden av en stad konstrueras. Argument konstruerade ifrån föreställningar om 

vad som betecknar den traditionella och moderna staden kopplas till olika begrepp, som 

förort, funktionsseparation och kontinuitet, för att belysa vad som är ideal och problembild 

för staden. Idéer om historien blir på så vis en viktig aspekt för både hur ideal staden bör 

se ut och inte bör se i förhållande till stadsplanering. Tunström lyfter också fram hur 

fysiska ideal, alltså vilka normer om staden och det urbana som konstrueras, kan förstås 

och problematiseras. Bland annat förklarar hon hur stadskärnan framhålls som en viktig 

fysisk plasts att bevara och belyser hur identitet kopplas till tradition och stadskärnans 

utformning. Genom att vissa fysiska aspekter prioriteras försummas också andra. 

Exempelvis ”Fysiska mötesplatser och direkta möten framhålls, på bekostnad av andra 

typer av mötesplatser, och möten som potentiellt konfliktfyllda eller ojämlika tas knappt 

upp alls.”28 Hon tar också upp hur inramningen för planeringen legitimiseras genom 

konstruktionen av hur ”tilltro till konsensus” ges mening och nyttjas genom begrepp som 

samverkan, dialog och helhetssyn.29  

Moa Tunströms undersökning belyser hur urbanitet och staden diskursivt konstrueras 

inom stadsbyggnad. Min studie kommer kunna bidra med vidare kunskap för hur 

planering kan förstås genom att belysa hur politikernas föreställningar om stadsplanering 

formger livsvillkor för människor.   

 

Teoretiska perspektiv inom planeringsarbete  

I den här delen kommer jag att presentera olika teoretiska perspektiv som används under 

analysen av materialet. Jag har använt dessa teoretiska perspektiv för att tydliggöra hur 

olika utsagor och begrepp kan förstås och samtidigt belysa vad de kan innebära i 

                                                   

26 Tunström, Moa, På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal och problem i svensk 
stadsbyggnadsdiskussion, (Örebro, 2009), s. 14f. 

27 Tunström, (Örebro, 2009) s. 21. 

28 Ibid, s. 156f.  

29 Ibid, s. 156. 
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praktiken. Jag valde dessa perspektiv för att de behandlade återkommande temana och 

begrepp i diskursen och var därför av relevans för undersökningen. 

I studien har jag använt mig av Mats Franzén och hur han diskuterar den urbana 

offentligheten. I sin diskussion använder Franzén Jane Jacobs bok The death and life of 

great american cities. Boken har fungerar som en källa för stadsplanerare och arkitekter 

som kritik mot det modernistiska stadsbygget för trafiksystem där renodlad funktion och 

rationalisering har stått i fokus för utvecklingen.30 Franzén diskuterar hur den urbana 

offentligheten möjliggör gemenskap och möte mellan människor, “men på en frivillig 

grund”.31 Den urbana offentligheten, eller det offentliga rummet, utgör genom detta en 

trygghetsfaktor genom hur den möjliggör ”mångas närvaro”.32 Jag kommer använda detta 

perspektiv för att lyfta fram föreställningar om hur den urbana offentligheten fungerar 

som en mekanism för trygghet och möten i min analys. 

Inom stadsplanering har idén om den kreativa människan och miljön fått genomslag vilket 

har påverkat de idémässiga förutsättningarna inom den urbana stadsplaneringen.33 

Richard Florida menar att platsen är ”vår tids viktigaste ekonomiska och sociala enhet”, 

eftersom dess utformning skapar förutsättningarna för samhällsutveckling.34. Han 

argumenterar för att kreativitet är det främsta attributet en stad borde eftersträva, då 

regional tillväxt skapas av kreativa människor som samtidigt behöver en kreativ miljö att 

bo i.35 Utifrån detta perspektiv går det att förstå hur föreställningar om att kreativa miljöer 

ska gynna tillväxt kan användas för att motivera och legitimisera olika 

stadsplaneringsprojekt i namnet av kreativitet.  

Genom analysen framkom antagande om allmänna intressen i förhållande till 

stadsplaneringen. Lars Orrskog menar att planeringen rättfärdigas och ges legitimitet 

genom att definiera ”allmänna respektive enskilda intressen” som kopplas till vad som bör 

utvecklas och förändrar.36 En sådan definition av ett allmänt intresse kan bland annat vara 

att marknaden står för drivkraften i samhället, vilket speglar den nyliberala tanken om hur 

samhället fungerar. Detta skulle kunna legitimera att stadsplaneringen fokuserar på att 

forma samhället utifrån denna princip, vilket belyser idéernas inverkan på 

                                                   

30 Mats Franzén, ”Jane Jacobs och den urbana offentligheten”, i Urbanitetens omvandling, kultur och 
identitet i den postindustriella staden, red. Thomas Johansson och Ove Sernhede, (Göteborg, 2004) s. 35ff. 

31 Franzén, s. 38. 

32 Franzén, s.38. 

33 Mats, Brusman, Mellan kulturpolitik och regionalutveckling, (Linköping, 2014), s. 35 

34 Richard L, Florida, Den kreativa klassens framväxt, Daidalos, (Stockholm, 2006), s. 15.  

35 Ibid, s. 23. 

36 Lars, Orrskog, ”Stora och små berättelser om svenskt stadsbyggande”, i Bor vi i samma stad, om 
stadsutveckling, mångfald och rättvisa, red. Ola Broms Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley, (Stockholm, 
2005) s. 37. 
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stadsplaneringen.37 Genom detta perspektiv har jag lyft fram hur föreställningar om 

allmänna intressen kan användas för att rättfärdiga planeringsarbetet.   

Föreställningar och värderingar påverkar hur stadsplaneringen fortgår samtidigt som den 

tillskriver värderingar och identiteter till staden och dess olika områden. Ett exempel på 

det är miljonprogrammet där föreställningar om dess inverkan och betydelse har kopplats 

till segregation, klasskillnader och kriminalitet. Från detta har det födds en kritik mot den 

modernistiska stadsplaneringen, där miljonprogrammet representerar traditionslöshet och 

anonymitet genom sina flerbostadshus i betong, även om bara 55 procent av husen som 

byggdes var i betong. Kritiken och debatten som kommit upp om miljonprogrammet ställs 

därför ofta i kontrast mot ”den gamla trygga småstaden”.38 Detta har medfört att andra 

segregerade områden, som exempelvis, med höginkomsttagare står för en majoritet. Detta 

fokus medför en stigmatiserande effekt för de områdena som representerar moderniteten, 

då dem ofta pekas ut som problemet, vilket leder till en mental segregation där man delar 

upp människor i vi och dem baserat på var dem bor.39 Med detta perspektiv går det att 

bättre förstå hur segregation kan fungera och kasta ljus över hur den kan förstås i 

förhållande till stadsplanering.40 

Genom studien framkom det föreställningar och begrepp som gick att koppla till 

inkludering och exkludering. Hur staden och områden byggs påverkar vem som 

inkluderas. Detta belyser hur föreställningar inom stadsplanering utgör förutsättningar för 

hur människor inkluderas och exkluderas i stadsrummet. Thomas Johansson menar att 

staden kan liknas med en levande organism som är under ständig social och kulturell 

förändring. Johansson fortsätter med att förklara hur ”stadens geografiska och sociala 

rum” karakteriseras av en skiktning. En stadsdel får sin karaktär beroende av vilken social 

skiktning den attraherar, denna skiktning kallas horisontell skiktning. Inom ett sådant 

område finns en vertikal skiktning som betecknar den hierarkiska skiktningen inom 

området. Dessa skickningar kan reflektera tecken på ojämlikheter i samhället, genom hur 

de sorterar människor utifrån olika markörer för social tillhörighet.41 Om ett område 

endast attraherar en slags livsstil reproducerar och producerar området en homogen 

kultur som kan fungera som ett exkluderande element mot människor med andra 

livsstilar. Detta perspektiv har gett mig ett verktyg för hur jag kan förstå hur olika element 

inom stadsplaneringen kan fungera i förhållande till människors inkludering och 

exkludering. 

 

                                                   

37 Ibid, s. 37. 

38 Molina Irene, ”Miljonprogrammet och förortens rasifiering”, i Bor vi i samma stad, om stadsutveckling, 
mångfald och rättvisa, red. Ola Broms Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley, (Stockholm, 2005) s. 105f. 

39 Molina, s. 105ff. 

40 Norrköpingskommun, rev 2014-06-24, Program för inre hamnen. S. 25 

41 Johansson, s. 15. 
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Diskurs som metod och teori  

Diskurs finns både som metod och teori. I denna del kommer jag redogör för hur jag 

nyttjat diskurs som teori och metod. 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Denna studie har använt diskursteori som teoretisk utgångspunkt. En diskurs kan kort 

förklaras som ett bestämt sätt att förstå och tala om verkligheten.42 Diskursteorin utgår 

ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i förhållande till språket, vilket innebär att 

föreställningar om verkligheten är formbara och inte fastställda.43  

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips förklarar hur språket kan förstås som ett 

nät där olika ord och betydelser kan placerar på olika sätt i förhållande till varandra och 

därigenom forma nya betydelser. Diskursanalysen belyser processen för hur meningar och 

ord ordnas i förhållande till varandra för att producera och reproducera fixerade betydelser 

och föreställningar som kan framstå som naturliga.44 I denna mening får olika objekt den 

betydelse som människor tillskriver dem.45 Genom detta synsätt blir olika sociala 

praktiker, som Norrköpings kommun, viktigt att undersöka, eftersom de formger 

förutsättningarna inom stadsplanering genom hur de artikulerar olika mål och 

föreställningar. Winther Jørgensen och Phillips menar, utifrån ett diskursivt perspektiv, 

att politik förordnar det sociala ett vissa bestämda sätt vilket leder till att andra sätt 

utesluts. Detta skulle exempelvis i praktiken kunna innebära att vissa gruppers behov 

försummas på grund av att dem inte inkluderas i den politiska diskursen. Detta belyser hur 

olika artikulationer kan reproducera och producerar olika föreställningar om verkligheten, 

vilket kan påverka människors livsvillkor.46  

Diskursteori 

Genom att ha diskursteorin som utgångspunkt betraktar jag inte kunskap och erfarenheter 

som absoluta eller objektiva. Detta hjälper till att hålla mig kritisk till det empiriska 

material jag samlar in till min undersökning, då den inte behöver representera sanningen 

utan endast en representation av en subjektiv uppfattning.47 Med hjälp av diskursteori 

kommer jag kunna lyfta fram hur föreställningar och begrepp från den politiska diskursen 

                                                   

42Marianne, Winther Jørgensen & Louise, Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 7. 

43 Ibid, s. 31. 

44 Winther Jørgensen & Phillips, s. 32f, 32. 

45 Ibid, s. 42. 

46 Ibid, s. 43f. 

47 Ibid, s. 11. 
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reproducerar och producerar föreställningar om verkligheten och hur dessa kan utgör en 

förutsättning inom stadsplaneringen.  

En viktig aspekt vid användandet av diskursiv teori är också att reflektera över hur och vad 

för material jag själv producerar genom min tidigare kunskap, erfarenhet och 

föreställningar. Winther Jørgensen och Phillips poängterar hur det kan vara svårt att 

undersöka diskurser forskaren själv är nära och har åsikter om. Som nämns i etik avsnittet, 

som också poängteras av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, behöver 

forskaren reflektera över hur mina egna åsikter kan påverka studien. Det kan vara svårt att 

ta ett steg utanför kulturen, eller som i detta fall diskursen, för att få ett mer ”objektivt” 

perspektiv när man är en del av den. Därför försöker jag ställa mig ”främmande inför” 

intervjupersonernas utsagor för att hålla ett öppet sinne inför olika föreställningar.  Detta 

innebär dock inte att jag kan vara helt objektiv inför utsagorna, men att jag fortfarande 

strävar efter att gör en så transparant analys som möjligt.48 Om man vill gå djupare i 

problematiken med användandet av diskursteori så behöver man granska hur min 

undersökning ställer sig emot andra representationer av verkligheten.  

Problematiken uppstår i och med den diskursiva utgångspunkten att verkligheten är 

socialt skapad. Detta innebär att min undersökning endast är en till representation av 

verkligheten och inte en klar objektiv observation av verkligheten. Problematiken uppstår 

genom hur jag ska kunna argumentera för att min presentation av verkligheten står över 

någon annans. Med ”står över” menar jag inte högre värderad, men värd att lyssna på.  

Till detta svarar jag att min undersökning, eller representation, inte behöver fungera som 

ett absolut svar, men istället som en tankeställare och problematisering i hur man kan 

förstå någonting. I detta fall den politiska diskursen inom Norrköpings stadsplanering. 

Detta medför möjligheten till att det finns mer till berättelsen som jag skildrar och att jag 

endast utgör ett specifikt perspektiv och belyser en viss aspekt i hur man kan förstå 

något.49  

Kritisk diskursanalys 

I min undersökning kommer jag att använda kritisk diskursanalys som metod. 

Diskursanalysen är lika mycket ett teoretiskt perspektiv för språket som det är en metod 

för att lyfta fram föreställningar som reproducerar och produceras i det genom text och 

tal.50  

Inom den kritiska diskursanalysen är diskurser en viktig aspekt av den sociala världen, 

eftersom diskurserna både producerar och reproducerar föreställningar om den sociala 

världen. Dock så bidrar diskurserna inte bara med att de producerar och reproducerar 

                                                   

48 Winther Jørgensen & Phillips, s. 28f. 

49 Ibid, s 28ff. 

50 Ibid, s. 10. 
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sociala strukturer, föreställningar och social dimensioner utan dem speglar dem samtidigt 

också. På så viss behöver diskurser förstås som en dialektal process mellan olika sociala 

praktiker.51 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips förklarar att metoden 

använder teorier och metoder i syfte att belysa och problematisera ” relationerna mellan 

praktik och social och kulturell utveckling”.52  

Detta passar min studies syfte, då den kritiska diskursanalysen kommer fungera som ett 

verktyg för att problematisera hur den politiska diskursen inom stadsplanering kan förstås 

i förhållande till praktiken. Diskursiva praktiker, exempelvis Norrköpings kommun, som 

producerar, bedömer och tolkar texter som konsumeras anses som en viktigt social 

praktik, eftersom de formger föreställningar om den sociala världen samtidigt som de 

konstituerar den.53 Därför är det viktigt att kritiskt diskursivt analysera den politiska 

diskursen för att belysa hur föreställningar om verkligheten kan utgöra förutsättningar för 

Norrköpings utveckling. Genom att göra detta går det att problematisera utsagorna och 

belysa vilka effekter föreställningarna, inom den politiska diskursen, kan ha i praktiken. 

 

Tillvägagångssätt 

Insamlingen av empiri har skett parallellt med transkribering samt det teoretiska arbetet. 

Jag valde att avgränsa mig till att genomföra en intervju om dagen för att hinna bearbeta 

det insamlade materialet medan det var färskt i minnet, samt ha tid till att modifiera min 

frågeguide inför nästa intervju.  

Jag använde Norrköpings kommuns visions beskrivning Det goda livet finns i Norrköping, 

En vision för 2030 och Programmet för inre hamnen som utgångspunkt när jag 

formulerade mina frågor inför intervjuerna. Dessa användes också som bakgrund för 

arbetet och hjälpte mig att få en förståelse för det nuvarande läget inom stadsplaneringen. 

Från dessa lyfte jag fram nyckelbegrepp som presenterades som viktiga i förhållande till 

stadsplanering och utveckling.  

När jag kontaktade politiker om förfrågan till att delta i min undersökning lät jag dem 

avgöra var och när det passade dem att bli intervjuade. Detta i syfte att ge dem möjligheten 

till att välja en miljö där de själva känner sig säkra, vilket potentiellt underlättar för att 

forma mer avslappnad miljö som frodar en lukrativ intervju. Under analysen lyfte jag fram 

återkommande teman och nyckelbegrepp från utsagorna för att få en bild av hur diskursen 

var konstruerad.  Jag kopplade dessa begrepp och återkommande teman till teoretiska 

perspektiv för att ge en bild av hur dem kan förstås och vad de kan innebära i praktiken. 

Detta skulle samtidigt belysa hur föreställningarna kunde skapa förutsättningar för 

                                                   

51 Winther Jørgensen & Phillips, s. 67f. 

52 Ibid, s. 66. 

53 Ibid, s. 67. 
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stadsplanering som politiks praktik. Jag valde att inte ge mina informanter några fiktiva 

namn, eftersom belysa vem som sa vad i förhållande till vilka dem var blev inte relevant då 

jag ville undersöka den generella diskursen. Dock så skulle detta kunna vara en intressant 

aspekt att undersöka i vidare studier. Exempelvis skull man kunna lyfta fram hur de olika 

partierna skiljer sig från varandra och vilken betydelse deras ideologier har i förhållande 

till stadsplanering.  

I studien var jag tvungen att avgränsa mig till vissa teman, eller begrepp, för att kunna göra 

en mer ingående analys. Dessa begrepp, eller teman, bestod av Förtätning, 

attraktionskraft och framkomlighet. Jag valde dessa begrepp, eller teman, eftersom de var 

de mest återkommande i utsagorna. Det är dock viktigt att påpeka att andra begrepp 

kommer analyseras i anslutning till dessa, då de hjälper till att kontextualisera de mer 

betonade begreppens betydelse i förhållande till diskursen om stadsplanering. Exempel på 

dessa är trygghet, privatisering och kreativitet. De andra begreppen befann sig i diskursens 

periferi och återkom eller betonades inte på samma nivå som begreppen förtätning, 

attraktionskraft och framkomlighet i diskursen. Jag valde att strukturera analysen utifrån 

de olika begreppen, eller återkommande temana från utsagorna istället för strukturera den 

utifrån frågeställningarna. Detta var nödvändigt då utsagorna var sammankopplade på ett 

sätt som hade gjort analysen återupprepande om jag valt att strukturera den efter 

frågeställningarna.  

I analysen valde jag samtidigt att inte göra någon jämförelse mellan de olika instansers 

utsagor, eftersom jag ville fånga den generella diskursen. Jag belyser heller inte hur 

utsagorna kan förstås i förhållande till informanternas politiska tillhörighet, eftersom detta 

inte var relevant för syftet. Hade jag genomfört en större studie hade det varit intressant 

att inkludera fler politiker från hela det politiska spektrumet för att ge en bredare bild av 

hur diskursen kan förstås ideologiskt.  

I undersökningen används Norrköping som utgångspunkt för att belysa hur den generella 

politiska diskursen om stadsplanering kan se ut. Detta innebär att vissa aspekter som, 

exempelvis, är kopplade till stadens identitet och karaktär kan variera från stad till stad, 

vilket kan innebära att begreppen i diskurserna kan variera. Detta innebär inte att min 

studie inte har någon relevans, utan kan fortfarande fungera som ett verktyg för hur 

föreställningar inom stadsplanering kan förstås. Sedan kan dessa föreställningar, eller 

begrepp, variera beroende av vilken geografisk avgränsning som görs. Jag hoppas att min 

studie kan bidra med att öka förståelsen för hur den diskursiva processen inom 

stadsplanering kan påverka stadens utformning. Jag valde Norrköping av 

bekvämlighetsskäl, då jag själv bor i Norrköping för har jag har större tillgång till politiker 

i Norrköpings kommun. 
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En kvalitativ undersökning 

Denna undersökning använder en kvalitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa 

forskningen försöker besvara frågor som hur något är, istället för att det är, eller inte är? 

Detta innebär att förstå hur exempelvis intervjupersoner uppfattar den sociala 

verkligheten. Detta innebär att den har en kunskapsteoretisk inriktning som kan förklaras 

som interpretativistisk, eller tolkningsinriktad. Den kvalitativa forskningsstrategin har 

också en ontologisk ståndpunkt som kan förklaras som konstruktionistisk. Detta innebär 

att samspelet mellan människor formar sociala egenskaper, istället för att dessa är 

naturligt givna. Den kvalitativ forskningsstrategi karakteriseras också av sitt induktiva 

förhållningssätt mellan praktik och teori, menat att de praktiska resultaten från 

undersökningen genererar teorin.54 

För insamling av det empiriska materialet har jag valt att använda mig av 

Semistrukturerade intervjuer som metod. Detta innebär att jag följer en lista över specifika 

frågor under intervjun för att hålla ett focus till det valda temat i undersökningen, men 

samtidigt lämnar utrymme för intervjupersonen att utformas sina utsagor själv. Den semi 

strukturerade-intervjun kommer samtidigt ge mig rum att ställa följdfrågor ifall 

intervjupersonen tar upp någon intressant aspekt som är relevant för undersökningen.55  

Steinar Kvale och Sved Brinkman menar att kvalitativa intervjuer försöker fånga 

synvinkeln och erfarenheterna från intervjupersonerna som deltar i undersökningen.56 

Därför passar det att göra en semistrukturerad intervju för att den ger både utrymme för 

följdfrågor och fylliga svar samtidigt som den ger ett focus till det valda temat för 

undersökningen. Jag har valt att nyttja denna metod för att kunna fånga erfarenheterna 

och perspektiven från intervjupersonerna och hur de förhåller sig till den politiska 

diskursen.  

Etiska reflektioner 

Vid genomförandet av ett fältarbete behöver man reflektera över sin roll som forskare.  Det 

finns det flera olika etiska aspekter som behöver eftertanke.   

Fyra krav behöver tillfredsställas för att undersökningen ska kunna rättfärdigas. Dessa 

krav var något jag hade med mig genom min studie. Inledningsvis behöver jag informera 

intervjupersonerna om syftet med undersökningen för att ge personen en förståelse för vad 

de deltar i. Detta krav heter informationskravet. I detta moment informeras 

intervjupersonerna om att deltagande i undersökningen är frivilligt och att de har rätt till 

att avbryta sitt deltagande när de vill. Informationen ska också omfatta vilka moment som 

                                                   

54 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2011), s. 340. 

55 Bryman, s. 415. 

56 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 2009)s 17. 
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undersökningen består av. Exempelvis längden på intervjun, att den kommer att spelas in 

och hur informationen kommer att behandlas.57 Samtycke behöver också inhämtas från 

deltagaren. Samtyckeskravet yrkar på att individen har rätt att bestämma om dem vill 

delta i undersökningen.58 Det tredje kravet yrkar på att information från 

intervjupersonerna måste behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det är viktigt att 

aldrig garantera någon intervjuperson total konfidentialitet, då detta aldrig kan garanteras. 

Detta innebär informationen inte får spridas och ska hanteras så konfidentiellt som 

möjligt. Detta för att beskydda informanterna i undersökningen. 59  Det sista kravet, 

nyttjandekravet, omfattat hur den insamlade empirin endast får avvändas till studiens 

syfte och inget annat.60  

I min studie består intervjupersonerna av politiker inom kommunstyrelsen, 

socialnämnden och stadsnämnden vilket gör att anonymiteten för intervjupersoner blir 

svårare att försäkra, eftersom det bara finns få politiker inom dessa instanser. Dock så 

kommer jag inte lyfta fram någon specifik person, eftersom detta inte var relevant för 

undersökningens syfte. Mina intervjupersoner har visat sitt förtroende och öppnat upp sig 

genom att lyft fram sina egna personliga åsikter, både positiva och negativa, i förhållande 

till stadsplaneringen, vilket belyser deras förtroende för konfidentialiteten. I mitt arbete 

har jag också reflekterat över vilka citat jag kommer använda, då vissa avslöjar deras 

position, eller ger ledtrådar till vem personen kan vara. En annan aspekt jag reflektera över 

är de konsekvenser min forskning kan ha i förhållande till mina informanters välmående.  

Kvale och Brinkmann menar att forskning ska producera kunskap och samtidigt måste 

hjälpa till att kunna förbättra livsvillkoren för människor. Detta innebär att min forskning 

måste vara etiskt hållbar i förhållande till de resultat jag får. De eventuella 

konsekvenserna, eller riskerna, med min forskning får alltså inte överväga de potentiella 

positiva kunskapen som jag producerar.61 Då min forskning undersöker diskursen inom 

stadsplanering lyfter den samtidigt också fram hur livsvillkoren för människor påverkas. 

Detta bidrar med att förbättra kunskapen för hur stadsplanering påverarkar människors 

livsvillkor. Med tanke på detta bidrag och hur, samt vilket forskningsmaterial som används 

så överväger de potentiella positiva aspekterna av forskningen de potentiella 

konsekvenserna.62  

                                                   

57 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer – inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. (2002) 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2016-06-10),s. 7f.  

58 Ibid, s. 9ff. 

59 Ibid, s. 12f. 

60 Ibid, s. 14. 

61 Kvale & Brinkmann, s. 293f. 

62 Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petterson, God forskningssed, Vetenskapsrådet rapport 

nummer 1:2005, (Stockholm, 2011)s, 35. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Forskarens roll och relation till intervjusdeltagarna och forskningsobjektet är även viktig 

att reflektera över. Relationen mellan forskaren och intervjupersonerna kan påverka 

forskningen på olika sätt, beroende av kontexten för relation. Detta är något som är lika 

viktigt att tänka på från första dagen för fältarbetet som den sista. Exempelvis kan 

forskaren ha svårt att distansera sig till en deltagare, vilket kan få konsekvenserna av att 

forskaren får problem att analysera utsagorna på ett så objektivt sätt som möjligt. Detta 

skulle kunna ledat till att undersökningen rapporterar endast från intervjupersonens 

perspektiv. Att nå en total objektivitet är inte möjlig, då föreställningar, värderingar och 

tankar alltid kommer att forma hur vi uppfattar vår omgivning. Men att sträva efter en så 

objektiv och opartisk ställning som möjligt inför sin forskning är fortfarande fördelaktig, 

eftersom det gör forskningen mer legitim. Därför är det bra att göra en självrannsakan och 

fundera över vilka värderingar och föreställningar jag som forskare har som kan påverka 

min forskning. Kvale och Brinkmann menar att detta är viktigt att reflektera över, eftersom 

forskningens oberoende kan hotas vilket också kan hota forskningens kvalitet.63 Genom 

studien har jag reflekterat över vilka värderingar och föreställningar jag har om 

forskningsområdet och hur det kan påverka mitt fältarbete. Exempelvis så har jag bott i 

Norrköping i över tio år och format egna förställningar om staden. Dessa värderingar 

skulle kunna komma i konflikt med mina intervjupersoners föreställningar och 

värderingar, vilket skulle kunna påverka hur jag analyserar och förstår utsagorna.    

 

Analys 

Analysen är indelad i fyra olika delar.  Delarna är namngivna utifrån de begrepp och teman 

som lyftes fram i utsagorna. Den första delen behandlar hur förtätning och blandat boende 

kopplas till stadsplanering och utveckling. I den andra delen presenterar jag begreppet 

attraktionskraft och belyser begreppets betydelse i förhållande till stadsplaneringen och 

utvecklingsarbete. Den tredje delen behandlar föreställningar om stadens-, byggnaders- 

och områdens historiska värde inom stadsplanering. Den sista, och fjärde delen, kommer 

belysa begreppet framkomlighet och dess betydelse inom den politiska diskursen för 

stadsplanering. I analysen kommer jag lyfta fram centrala begrepp samt återkommande 

teman och ställa dem emot teorier för att belysa hur dem utgör en förutsättning inom 

stadsplanering och utveckling. Jag har strukturerat min analys utifrån begreppen och 

återkommande tema som kom fram i intervjuerna. 

Stadskärnans förtätning och blandade boendeformer  

Genom intervjuerna återkom begreppet förtätning och föreställningar om dess betydelse 

och roll i stadsplaneringen.  

                                                   

63 Kvale & Brinkmann, s. 90f. 
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Informanten 1: Jag tror att vår stad kommer både behöva att förtätas centralt, för 

många vill bo centralt, men vi kommer också behöva tänka ut helt nya 

bostadsområden.  

 

Från utsagan ovan beskriver informanten hur människor vill bo centralt och att staden 

behöver förtätas. Här framkommer begreppet förtätning i diskursen och dess betydelse i 

förhållande till stadsplanering. Detta belyser förtätningen som ett verktyg för att gynna 

tillväxt och attraktionskraft genom att tillgodose människors behov av att vilja bo centralt. 

Detta speglar de funktionalistiska föreställningarna under 1930 fram till 1970 där den täta 

innerstaden var ett ideal i ”den svenska utvecklings och planeringsdiskussionen.”64 

Utsagan speglar också 30- till 70- talets synsätt på funktion där boendemiljö står i fokus 

för utveckling, istället för att staden ska fungera som en scen eller kuliss.65 Begreppet 

förtätning återkommer också i andra utsagor.  

 

Informant 2: Vi börjar med att fylla luckor som finns inne i inre staden. 

Informant 3: Ja man förtätar. Man bygger ihop dem här hålen som finns i 

stadsbilden, där blir det byggnader istället. […] Framför allt är det bostäder som 

byggs. Framför allt, i alla fall om vi pratar (om) inne i staden.  

 

Från utsagan går det att utläsa hur förtätningen koncentreras centralt, eller i innerstaden, 

och att det är bostadshus som ska prioriteras. Här följs det som flera informanter 

benämner som ”principen av att börja inifrån och ut”.66 Denna princip beskrevs av fler 

informanter och innebär att utvecklingen skulle inledas centralt för att sedan spridas ut till 

stadens ytterkanter. Principen kan i praktiken leda till att områden utanför stadskärnan, 

eller centrum, blir försummade. Fokusen för att utveckla stadskärnan kan förstås som en 

gentrifiering av området. Gentrifiering kan förklaras som en status höjning av ett område 

genom att exempelvis genomföra en påkostad renovering, eller påkostande nybyggen. 

Detta leder till att människor med högre inkomst flyttar in i området, på grund av den 

ökade attraktionen. Denna sociala statushöjning av området kan leda till att människor 

kan bli exkludera på grund av föreställningar om deras lägre status. Exempelvis kan 

exkluderingen basera sig på lön, arbete eller utbildning.67 Planeringsprincipen skulle på så 

                                                   

64Moa, Tunström, ”Staden som scen, bostad och paradox”, i Bor vi i samma stad, om stadsutveckling, 
mångfald och rättvisa, red. Ola Broms Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley, (Stockholm, 2005) s 66. 

65 Tunström, (Stockholm, 2005), s. 61 

66 Informant 3 

67 Paul, Henderson, Including the excluded from practice to policy in European community development, s. 
43. 
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viss kunna ha en exkluderande effekt. Dock så framkommer det att denna aspekt har 

räknats in i planerandet. I utsagorna nedan framkommer föreställningar om förtätningens 

funktion och hur man planerar för att motverka denna exkludering och socioekonomiska 

uppdelning mellan människor och att utvecklingen ska fungera som ett inkluderande 

instrument.  

 

Informant 2: Blandat boendeformer, det ger också yttre fysiska möjligheter. Att 

bo kvar i ett område, att göra boende karriär, från när du växer upp och vill bilda 

familj, att du ska kunna bo kvar i samma område för att det finns där. […] en 

socio-ekonomisk spridning, att dem fattiga, dem, får bo på den här sidan och dem 

som är rika i en annan, men så behöver det inte vara längre. […] Mötesplatser, 

människor ska kunna mötas, jag försöker hävda att Norrköping är så geografiskt 

konstruerad, och så liten att vi har inga enklaver där människor finns som inte 

finns någon annanstans.  

 

Här presenteras blandade boendeformer, eller blandade uppehållsformer, som ett verktyg 

för att motverka segregation genom att de möjliggör mötesplatser. Från detta framkommer 

föreställningar om vilken funktion förtätningen av staden ska ha i förhållande till 

människors livsvillkor. Nämligen att den ska gynna människors sociala utbyte genom att 

möjliggöra möten. Detta speglar Lena Falkheden beskrivning av hur förtätningen kan 

motiveras genom hur den kan bistå med att öka den ”sociala och kulturella intensiteten”.68 

Risken för segregation ska lösas genom att planera för blandade boendeformer. Utsagorna 

och föreställningarna om hur det blandande boendet och förtätningen ska fungera som en 

integrerade mekanism belyser hur visionen i stadsplaneringen legitimeras. Lars Orrskogs 

förklaringar hur föreställningar om allmänna intressen kan användas för att legitimera 

planeringsarbete.69 I detta fall motiveras förtätningen genom att den ska fungerar som en 

integrerande mekanism och är därför för människors, eller allmänhetens, bästa.70 Detta 

framkommer från utsagorna nedan där förtätningen och de blandade boendena jämförs 

med miljonprogrammet som symboliserar segregation.71   

 

Informant 3: Men nu 2015, 2016 så är det ju ingen som vill göra om 

miljonprogram på det sättet, […] medförde att du fick viss segregation av 

befolkningen. […] vad man måste göra när man förtätar nya områden är att du 

fixar blandad bebyggelse.    

                                                   

68Lena, Falkheden, ”Initiativ för hållbar utveckling i staden”, i Bor vi i samma stad, om stadsutveckling, 
mångfald och rättvisa, red. Ola Broms Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley, (Stockholm, 2005) s. 76-77. 

69 Orrskog, s. 37. 

70 Ibid s. 37. 

71 Molina, s. 105ff. 
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Informant 5: Men att ha alltså, jag tror nog dem flesta är överens om att det här 

är väldigt stora massenheten, den är ju förödande. Vi har ju, miljonprograms 

områden som är fruktansvärda  

Informant 6: Man vill ju liksom inte riva industrilandskapet och bygga ett 

miljonprogramsområde. Vi vill ändå att det ska byggas varsamt, men ändå 

utvecklas.  

 

Från citaten ovan ställs föreställningar om karaktärsdragen från miljonprogrammet i 

kontrast till antaganden om förtätningen av staden för att belysa vilken effekt förtätningen 

kommer åstadkomma. Här beskrivs karaktärsdragen för miljonprogrammet av 

segregation, massenhetlighet och framställs som något fruktansvärt. Detta reflekterar 

Molinas beskrivning av hur miljonprogrammet har fungerat som en symbol för 

segregation, klasskillnader och kriminalitet, vilket har medfört en kritik mot denna 

planeringsstrategi.72 I kontrast till beskrivningen av miljonprogrammet kopplas 

förtätningen samman med integration och att den formger möjligheter till social 

interaktion mellan människor samtidigt som den möjliggör boendekarriär, vilket innebär 

att en person inte behöver flytta till ett annat område bara för att hen vill byta boendeform. 

Genom denna jämförelse framkommer föreställningar om utvecklingens betydelse i 

förhållande till människorna i staden, nämligen att möjliggöra möten. Detta belyser 

föreställningar om hur man planerar för att forma en gemenskap genom att skapa det 

urbana stadsrummet utifrån antagandet om att blandande boenden och förtätning ska 

fungerar som en integrerade mekanism. Detta speglar Molinas beskrivning av hur 

inramningen av planering kan legitimeras genom att konstruera en ”tilltro till konsensus” 

genom olika begrepp, i detta fall integration, möten och förtätning.73 Denna föreställning 

speglas också i citatet nedan där Norrköping beskrivs som en inkluderande miljö för alla.  

 

Norrköping är en stad där alla människor får plats. Vi erbjuder varierade 

boendemiljöer för människor i olika åldrar och livssituationer.74  

  

En risk med detta är att man försöker passa in alla i en och samma mall som utgår ifrån ett 

endimensionellt perspektiv där människors olikheter inte bejakas. Bradley, Broms Wessel 

och Tunström lyfter fram denna problematik när dem beskriver hur planering för 

                                                   

72 Molina, s. 105f. 

73 Ibid, s. 105f. 

74 Norrköpingskommun, 2016, Vision 2035, s. 5. 
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jämställdhet och rättvisa inte alltid tar vara på olikheter för människor.75  Från detta 

perspektiv kan föreställningarna om förtätningen och de blandade boendeformerna ses 

som en förenklad lösning på ett mer komplext fråga.  

 Attraktionskraftens associationer  

 
Från det insamlade intervjumaterialet återkom begreppet attraktionskraft och dess 

förhållande till hur regional tillväxt skulle uppnås. Från citatet nedan framkommer 

föreställningar om vad som associerades med attraktionskraft och vad som skapar det.  

 

Informant 4: Mycket bygger på att, det finns ju mycket olika typer av besökande 

som rör sig. En attraktionskraft är ju, att det finns något att göra här. Att vi har en 

besöks-näring som lockar hit människor och där ser vi ju att Norrköping börjar ju 

och har blivit en väldigt intressant stad för turister att komma till. Inte minst tack 

var Kolmården, vi har Bråvalla festivalen och vi har en hel del musikfestivaler och 

så. Och det lockar ju människor till att komma hit som besökare men också för att 

bo, tror jag. Det finns en puls. 

 

Tomas: Pulsen är viktig? 

Informant 4: Ja, för en del av befolkningen, unga människor vill ju ha puls. 

Många utav dem. Men sedan är det ju så att det ska vara en stad för alla och då är 

ju det att ha en attraktiv levande miljö. Livsmiljö att ha, rekreationsområden, att 

ha nytta utav vatten till exempel är ju någonting som finns med i planeringen av 

inre hamnen.  Nya stadsdelar som är planerade.  

 

Här framkommer begreppet attraktionskraft och vilka verksamheter samt element som 

formger den. Informanten menar att rörelse, eller en levande miljö, skapar 

attraktionskraft. Informanten beskriver hur den levande miljön, eller rörelse, möjliggörs av 

att det finns något att göra, eller besöka. Från utsagan framkommer också föreställningar 

om inkludering genom betoningen av att ”det ska vara en stad för alla”.  Verksamheter och 

evenemang som Bråvallafestivalen samt Kolmården utgör exempel för vad som bidrar till 

ökad attraktionskraft. Detta speglar Moa Tunströms beskrivning hur marknadsföring av 

evenemang fungerar som strategier för regional tillväxt. Resonemanget syftar på att tillväxt 

uppkommer genom konkurrenskraft.76 Tunström fortsätter beskriva hur detta resonemang 

följer en stadsutveckling som anammar en strukturomvandling där städer söker nya 

                                                   

75 Karin Bradley, Ola Broms Wessel och Moa Tunström, ”Om stadensutveckling, mångfald och rättvisa – en 
inledning”, i Bor vi i samma stad, om stadsutveckling, mångfald och rättvisa, red. Ola Broms Wessel, Moa 
Tunström, Karin Bradley, (Stockholm, 2005) s 16ff. 

76 Tunström, (Stockholm, 2005), s. 64f. 
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funktioner för gamla områden och byggnader. Detta skulle exempelvis kunna vara 

omvandlingen av gamla industriområden till museum, samt vattennära platser till 

boendeområden.77 Detta resonemang reflekteras i utsagorna nedan där Norrköpings gamla 

industriområde benämns. Från utsagorna framkommer det hur platsens historik fungerar 

som en tillgång i planeringsarbetet, men att platsen inte endast kan ha sin historia som 

attribut utan behöver samtidigt en funktion för att ha en plats i staden. 

 

Informant 6: Dels behöver man tänka på att man bygger staden varsamt, ska man 

bygga någonting i det här området (industriområdet) så måste man ju verkligen 

vara varsam med vad man gör och hur man, vilken sorts hus som byggs. 

Tomas: Just med tanke på historiken? 

Informant 6: Industrin, ja men precis. Och att det ser ut på ett vist sätt, det är en 

viss historik, en viss typ av utseende som jag tror ändå dem flesta 

Norrköpingsborna vill bevara.  

Informant 6: Man inte kan stanna i historien, att säga att det här ska vara ett 

område som bara ska se ut so det gjorde en gång när textilindustrierna lades ner. 

Utan att det ska ändå vara ett levande område där människor är, då måste vi 

bygga ett område där människor kan vara, då kanske vi måste bygga om för att en 

restaurang ska kunna vara i huset eller vi måste kanske bygga om för att 

universiteten ska kunna vara i huset tillexempel. 

 

Detta belyser platsens historiska värde, i diskursen, genom att den både kan fungera som 

en resurs, på grund av sin estetik, samtidigt som den behöver kombineras med något nytt 

för att kunna fungera som ett instrument för attraktionskraft och tillväxt. För att 

byggnaden eller platsen behöver ha ett erkänt värde behöver den samtidigt vara erkänd av 

Norrköpingsborna som värt att bevara. Detta framkommer också från föreställningar om 

hur det historiska värdet hjälper till att skapa ett levande område, eller som tidigare 

benämnt som en levande miljö och rörelse. Tunström menar att stadsplanering som 

anammar ett perspektiv där stadsrummet ses som en resurs för konkurrenskraft och 

attraktionskraft har baksidan av att privatisera offentliga miljöer, samtidigt som det kan 

leda till en ”disneyfiering” av den lokala kulturen, menat att verksamheter som shopping, 

kaféer och restauranger överskuggar den lokala kulturen.78 Detta är något som 

framkommer från citatet nedan där föreställningar om hur shopping, kaféer och 

restauranger har en stark koppling till vad som gör en plats attraktiv presenteras. 

 

                                                   

77 Tunström, (Stockholm, 2005), s. 64f.  

78 Ibid, s. 64f 
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Informant 5: Alltså vi kommer ju aldrig ifrån det här med shopping. Samtidigt 

ligger det ju kaféer kring det här, för att folk älskar att sitta på kaféer och spana 

på varandra. Så att det måste man ju ha då.  

 

Tomas: Men den där pulsen vilka slagsverksamheter, eller vad behöver man, hur 

behöver man formge den för att få denna attraktionskraft tror du? 

Informant 1: Ja men jag tror alltså väldigt mycket på det här med, vi pratar 

fortfarande om här med uteserveringar, krogar och restauranger. 

 

Antagandet och föreställningarna om hur krogar, restauranger och shopping formar en 

levande miljö och attraktionskraft kan i praktiken leda till en privatisering av det offentliga 

rummet. Privatiseringen kan leda till att människor behöver betala för att kunna få full 

tillgång till den offentliga miljön. I praktiken kan detta innebära att vissa människor blir 

exkluderade från det offentliga rummet, eftersom alla inte har samma ekonomiska 

förutsättningar för att kunna vistas där. Enligt Johnsson kan platsens karaktär fungera 

som ett exkluderande element genom vilken social skiktning den attraherar. Exempelvis 

om en stadsdel, eller område, endast attraherar en viss konsumenter exkluderas övriga 

grupper som antingen inte kan eller vill konsumera. 79 Detta belyser hur föreställningar om 

attraktionskraft kan utgöra en förutsättning för hur det offentliga rummet formas och vem 

det inkluderar och exkluderar. Resonemanget om hur restauranger och kaféer formar 

attraktionskraft återspeglar Richard Floridas ide om hur samhällen behöver underlätta 

social interaktion genom utvecklingen av den tredje platsen. Den tredje platsen skulle i 

praktiken exempelvis kunna vara affärer och kaféer där människor kan träffas informellt.80 

Platsen behöver samtidigt vara en flexibel plats som tillåter ett antal livsstilar, till exempel 

nattlivet med dans, musik, och fysisk aktivitet.81 Detta speglas i informanternas 

föreställningar om vad som definierar liv och rörelse. Genom detta framkommer det hur 

attraktionskraft och privatisering kopplades samman. Dock så fanns det delade 

uppfattningar om privatiseringens funktion. I utsagorna nedan uttrycks en kritik mot en 

privatisering av det offentliga rummet.  

 

Informant 6: Jag tänker att man inte får privatisera det offentliga rummet för 

mycket. För man måste ju ha miljöer där det faktiskt inte finns karv på att jag 

måste köpa någonting.  

                                                   

79 Johansson, s. 15. 

80 Florida, s. 271. 

81 Ibid, s. 269f. 
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Informant 2: Mötesplatser är ditt du kan rör dig utan att det inte är inträde, eller 

några såda här grejor, inga kostnader är förknippade med det. Det är en allmän 

platsmark, om man får prata byråkrat språk, som är öppet och tillgängligt.  

 

Kritiken mot privatiseringen belyser hur det råder delade uppfattningar inom diskursen 

om för vem och hur det offentliga rummet bör utformas. Några informanter fokuserar på 

det offentliga rummet som en resurs för att öka attraktionskraften och för att uppnå detta 

behövs exempelvis restauranger, krogar och shopping. Andra informanter är kritiska till 

detta och fokuserar på det offentliga rummet som främst en mötesplats som ska vara till 

för alla och att en excess av privata verksamheter skulle hindra detta. Även om det råder en 

generell konsensus om att utveckla det offentliga rummet och att ett levande stadsrum 

behövs så finns det delade åsikter om vad och hur det bör utvecklas. Som nämnt tidigare 

kopplades föreställningar om liv och rörelse samman med attraktionskraft. I citatet nedan 

fortsätter denna koppling, men nu presenteras begreppet trygghet i förhållande till 

betydelsen av liv och rörelse. 

 

Informant 3: Så för att vara en attraktiv stad så, då måste du ha det här utbudet, 

du måste ha mångfalden, du måste ha variation och allt det där bidrar ju också till 

trygghet som också samtidigt förstärker dem andra, så man får ju en positiv 

spiral. 

Informant 6: Utan att det ska finnas olika sorters mötesplatser, parker, som är 

trygga där man känner att man kan vara på olika timmar på dygnet. 

Tomas: alltså man vill skapa någon trygghet, det finns en ide med trygghet för 

människor? 

Informant 6: Absolut, trygghet, liv och rörelse. Att det myllrar liksom, att det 

finns olika sorters, människor befolkar stadsdelar olika tider på dygnet är ju 

också en trygghet. Det är människor här. Det blir svårare att göra ett brott, det 

blir tryggare för mig även om det inte har utförts något brott där så känner jag 

mig ändå trygg att vistas.  

 

Från citaten ovan behandlas begreppet trygghet. Begreppets betydelse förklaras som ett 

förstärkande element i formandet av mötesplatser, attraktion, liv och rörelse, mångfald 

och variation. Detta belyser hur begreppet samtidigt kan fungerar som ett sätt att 

legitimera och motivera planer och föreställningar om det offentliga rummet genom att 

lyfta fram människors trygghet och säkerhet som motiv för att utveckla. Genom att 

motivera utveckling och planering på detta viset blir det inte en fråga om att privatisera, 

men i stället en trygghetsfråga för allmänheten. Genom att göra denna koppling kan 

stadsplaneringen legitimisera olika utvecklingsmöjligheter i namnet av trygghet. 

Utsagorna om att rörelse och liv skapar trygghet speglar Franzéns beskrivning av hur den 
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urbana offentligheten kan fungera som en trygghetsskapare genom ”mångas närvaro”, 

vilket antas motverka brottslighet.82 Frågor om brottslighet och otrygghet är en klassisk 

problembild inom städer.83 Franzén poängterar att den urbana offentliga miljön möjliggör 

möten mellan människor och gynnar därför formandet av gemenskap.84 Detta resonemang 

återspeglas i informanternas utsagor nedan om hur social hållbarhet ska uppnås.  

 

Informant 6: En social hållbarhet handlar ju om att mötas också.  Så att man inte 

bara sitter i sina små, här bor vi som är så här och här bor vi som är så här. Utan 

att man möts i skolan, man möts på köpcentret.  

 

Här presenteras begreppet social hållbarhet som kopplas samman med betydelsen av 

möten och mötesplatser. Detta speglar de tidigare utsagorna om hur förtätningen 

möjliggör möten och integration, vilket belyser hur begreppet möten återkommer som en 

symbol för integration och gemenskap i diskursen. Franzén menar att den urbana 

offentliga miljön innehåller ett kreativt moment i förhållande till hur människor tar det 

offentliga rummet i bruk. Detta innebär att planerandet behöver möjliggöra människors 

förmåga att kunna använda det offentliga rummet.85 Detta resonemang återspeglas i 

utsagorna nedan där föreställningar om den kreativa människans betydelse för utveckling 

synliggörs och att miljön behöver formas efter den kreativa människan för att tillgodose 

denna utveckling.  

 

Informant 5: Alltså tillslut så är det ju den flitiga människan, den kreativa 

människan som skapar utveckling, och dem, man får inte begränsa den 

möjligheten till folk. Och då har man det här med kommunikation, […]. 

Egentligen är det ju, det är ju alltid människan som skapar någonting. så att där 

diskuterar man ju väldigt mycket att man ska satsa på folk i din ålder så att dem 

blir kvar, i staden då. För där finns kometens och drivkrafterna att göra 

någonting. Där har du det där attraktiva boende miljön, närhet, till andra 

människor egentligen. Vi är ju så sällskapliga av oss människor.    

 

Från utsagan framkommer föreställningar om vilket subjekt som anses vara den kreativa, 

alltså människor i tidig vuxen ålder. Detta kan i praktiken innebära en satsning på en 

bestämd åldersgrupp vilket kan leda till exkluderingen av en annan åldersgrupp. Detta 

innebär att möjligheterna och livsvillkoren för människor kommer att variera beroende av 

                                                   

82 Franzén, s. 37f. 

83 Mukhtar-Landgren, s. 162. 

84 Franzén, s. 38. 

85 Ibid, s. 39. 
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deras ålder.  Antagandet motiveras, eller legitimisternas, med argumentet att den kreativa 

människan är den som skapar utveckling. Föreställningen om hur möten, ett levande 

stadsrum, blandade boenden och verksamheter utgör en betydelsefull komponent i 

stadsutvecklingen speglar Mats Franzéns beskrivning om hur den högsta symbolen för den 

kreativa platsen har blivit ”en stad som aldrig slutar leva, människor som rör sig kors och 

tvärs, löftet om oväntade möten”.86 Franzén menar att denna föreställning kopplas 

samman med den täta innerstadens blandning av verksamheter och bostäder.87 Denna 

beskrivning återspeglas i informanternas utsagor om hur staden behöver en blandning av 

verksamheter och blandad boendeformer för att ge förutsättningarna för att skapa ett 

”myller, eller en ”puls”, vilket gör staden attraktiv. Resonemanget om kreativitet speglar 

Richard Floridas teorier om den kreativa människans betydelse i förhållande till planering.   

Florida menar att regional tillväxt drivs av kreativa människor som avsiktligt väljer att 

bosätta sig på platser som anammar en kreativ miljö.88 Detta skulle i praktiken kunna 

innebära en plats som inhyser tolerans för formbarhet för nya visioner och har mångfald. 

Den mångfacetterade platsen blir därför dit den kreativa människan drar sig, eftersom 

människans utveckling inte begränsas på samma sätt i denna miljö. Florida lyfter fram 

platsens betydelse genom att dess utformning lägger grunden för om människor finner en 

stad attraktiv att flytta till. Genom denna förståelse kan platsen förstås som en viktig 

organisationsenhet för samhället, ekonomin och planering. 89  Denna förståelse 

framkommer av utsagorna genom hur stadsplaneringens betydelse lyfts fram i förhållande 

till människor och stadens tillväxt. Iden om en mångfasetterad stad återkommer i 

diskursen om stadsplanering och utveckling. Exempel på detta är hur blandade 

boendeformer lyfts fram som en integrerande och social mekanism för människor, samt 

föreställningar om hur det sociala rummet behöver utformas för att attrahera människor 

med restauranger och kaféer för att skapa en ”puls”, eller ett ”myller”. En kritisk synpunkt 

till detta är att de verksamheter som informanternas föreställningar identifierar som 

attraktiva, eller kreativa, för staden tillväxt påverka vilka livsstilar och människor som blir 

inkluderade i planterings- och utvecklingsarbetet. Detta belyser hur föreställningar kan 

utgöra förutsättningar inom stadsplanering.  

 

Historik och karaktär som värden 

I den här delen kommer jag mer ingående lyfta fram hur föreställningar om platsens 

historiska, kulturella och karakteristiska värde spelar för roll i diskursen.  

                                                   

86 Franzén, s. 165. 

87 Ibid, s. 165. 

88 Florida, s. 23. 

89 Florida, s. 296f. 
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Som nämnts tidigare i delen som behandlar stadens förtätning så har förställningar och 

värderingar om platsens och byggnader historik samt karaktär lyfts fram i förhållande till 

attraktionskraft. I utsagorna nedan presenteras karaktärsdrag och historik som har ett 

värde för att forma attraktionskraft.  

 

Tomas: Men hur tror du man skulle behöva satsa för att skapa attraktionskraft för 

den här, som vi just diskuterade, den här karaktären? Vad tror du man skulle 

behöva bygga eller planera?  

 

Informant 5: Där finns ju karaktären, dels Johannisborg som jag tycker, den 

gamla slottsvalven va, och sedan har du ju redan norrapromenaden.  

 

Informant 2: Jag tror att det är, just det vi var inne på med rent 

gestaltningsmässigt hur huskropparna ska se ut till att faktiskt planera in flera 

spårväg (för spårvagnarna). Att vi behåller det, det tror jag, och att vi absolut inte 

river några promenader och sådant där alltså. Alltså de grundläggande 

kulturvärdena liksom  

 

I citaten ovan lyfts föreställningar om platsen historiska och karakteristiska värde fram 

som en komponent för att forma attraktionskraft. Historiken får på så viss ett tilldelat 

värde i hur den fungerar som ett verktyg för att ge staden attraktionskraft. Enligt Florida är 

stadens autenticitet en viktig komponent för att staden ska vara attraktiv, vilket kan 

innebära att staden har ”historiska byggnader, berömda kvarter, en unik musikscen eller 

speciella kulturella attribut”.90 Detta återspeglas i informanternas utsagor där de 

historiska, kulturella och karaktäristiska värdena kopplas samman med bland annat 

Norrköpings promenader och Johannisborg. Detta belyser samtidigt vilka platser, eller 

karaktärsdrag, i Norrköping som tillskrivs ett historiskt-, kulturellt- eller karaktäristik 

värde. 

Informant 1: Så har vi en karaktär av att vara en stenstad, Norrköping, och det 

där är ju viktigt när man då måste bygga mycket och snabbt att försöka behålla, 

vad ska man säga? själen av staden för den är ju viktig.  

 

I citatet ovan betonas Norrköpings karaktär som stenstad och hur nybyggnation och 

utveckling behöver ske varsamt i syfte att bevara Norrköpings karaktär. Nämligen att 

bevara en viss struktur och scenografi som anammar bland annat, förtätning som 

                                                   

90 Florida, s. 273. 
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byggnads strategi och är utsmyckad genom sin fasadornamentik.91 Här betonas 

karaktärsdraget ”stenstad” som en del av själen av staden, vilket belyser föreställningar om 

värdet för karaktärsdraget. Denna värdering delas inom stadsplanering där stenstaden har 

fungerat som en modell för att formge och marknadsföra nya attraktiva stadsdelar i 

stadens ytterkanter.92 I utsagorna betonad betydelsen av att bygga varsamt i förhållande 

till karaktäristiska och historiskt värderade platser.  

 

Informant 4: Det är ju alltid en balansgång med hur mycket man ska bevara och 

hur mycket man ska bygga nytt, men jag tycker väl inte att man ska, man får inte 

göra samhället till en museum-plats heller, utan man ska ta vara på det 

funktionella i, utforma det på ett sådant sätt att det ges en känsla av att här har 

det varit något tidigare. 

 

Informant 2: Ta vara på dem gamla husen som fungerar fortfarande i en annan 

omgivning så att säga. Jag menar en annan funktion. […] Men att försöka ta vara 

på lite karaktärsdrag så att säga, vad det har varit också.  

 

Här kopplas utvecklingen och planeringen till en historisk kontext där de historiska 

byggnaderna, eller plasterna, behöver en funktion för att de ska ha ett värde. Historiken 

fungerar samtidigt som en resurs för att förstärka en viss karaktär för staden, eller platsen, 

medan funktionen rättfärdigar byggnadens, eller platsens fortsatta existens. 

Kombinationen av det historiska, eller karaktäristikas, värdet och funktion belyser hur 

gamla platser, områden eller byggnader, används som ett kapital för att formge en 

attraktiv plats. Det återkommande temat av funktion i förhållande till planerandet av 

historiska byggnader och platser speglar en mer traditionell planeringsstrategi där 

föreställningar om funktion prioriteras. I den mer traditionella planeringsstrategin betonas 

det bästa och de effektivaste lösningarna i förhållandet till planeringsarbetet. Enligt Ola 

Broms Wessel kommer detta perspektiv alltid på bekostad av någon grupp eller område, 

eftersom det endast planerar utifrån den stora massans behov och missar därför enskilda 

gruppers behov.93 Vilket belyser hur föreställningar utgör en idémässig förutsättning för 

planeringsarbetet. 

 

                                                   

91 Tunström, (Stockholm, 2005), s. 59. 

92 Ibid. 66. 

93 Broms Ola Wessel, ” Uppdrag-rörelse och mångfald”, i Bor vi i samma stad, om stadsutveckling, 
mångfald och rättvisa, red. Ola Broms Wessel, Moa Tunström, Karin Bradley, (Stockholm, 2005) s. 213. 



27 

Den täta stadens framkomlighet och tillgänglighet 

Stadens förtätning och attraktionskraft kopplas ofta samman med hur det ska gynna 

framkomligheten i staden. Genom att staden förtätas ska avstånden i staden minska. 

Utvecklingen ska samtidigt gynna gångtrafikanter och cyklister. Med framkomlighet 

menas underlättandet för människor att kunna ta sig fram. Detta innebär i praktiken att 

framkomlighet ska kunna gynna människors tillgång till olika områden. 

 

Informant 4: Tanken är ju att staden ska bli attraktiv och att man ska få en bra 

livsmiljö, meningen är att det ska kännas att Norrköping är en stad för alla, att 

man ska hitta någonting i Norrköping som gör att man vill bo här och att man vill 

bo här och kan leva på ett bra sätt. Och just framkomligheten är ju viktigt just för 

att få ihop livs puzzlet.  

 

Från citaten ovan framkommer begreppet framkomlighet. Informanten beskriver hur 

framkomlighet bidrar till att öka tillväxten genom att den formger en attraktiv livsmiljö. 

Genom att utveckla framkomligheten ska Norrköping bli en stad alla kan hitta någonting 

och alla är inkluderade. Genom detta går begreppet framkomlighet att förstås som en 

planeringsstrategi som ska gynna människors tillgänglighet till staden och inkludering. 

Föreställningar om framkomligheten kopplas samtidigt till alternativa färdmedel som 

cykel och möjligheten till att kunna gå.   

 

Informant 6: Att det finns möjligheter till att gå och cykla mellan dem här 

områdena, att man inte behöver ha tillgång till bil hela tiden.  

 

Utvecklingen kopplas till en idé om inkludering och gemenskap genom hur 

framkomligheten ska möjliggöra att miljön ska vara tillgänglig för alla. Detta belyser hur 

utveckling legitimeras genom antagandet att utvecklingen är för allmänhetens bästa 

genom hur den ska gynna gemenskap och inkludering. Detta bygger på antagandet om att 

förtätning är en planeringsstrategi som bistår alla människors olika livsstilar och 

livsvillkor. Som tidigare nämnt så kopplas stadens förtätning samman med framkomlighet 

genom hur förtätningen ska minska avstånden och utvecklingen ska på så vis gynna 

tillgängligheten, speciellt för cyklister och gångtrafikanter. Detta återspeglar Lena 

Falkhedens beskrivning av hur föreställningar om den täta staden förminskar avstånd och 

på så vis formar förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, vilket minskar behovet för 

användandet av bil. Falkheden menar att förtätningen kan förbise människors olika behov 

av rekreations- samt fritidsaktiviteter. Detta kan innebära att förtätningen bygger bort 

alternativa miljöer, eller ytor, som kan användas för alternativa aktiviteter. Falkheden 

fortsätter genom att belysa hur detta kan leda till en ökning av biltrafik, eftersom 
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människor nu måste färdas längre sträckor för att kunna tillgodose sina fritidsaktiviteter 

och rekreations behov.94 Denna kritik återspeglas i utsagan nedan där problematik med 

förtätningen lyfts fram utav en av informanterna. 

 

Informant 3: Det ju då när du bygger igen dem här parkeringsplatserna då blir 

det ett problem för bilismen. Kanske inte för dem som bor inne i den förtätade 

staden för här finns ju så mycket, och borde finns då gå och cykel, innanför 

promenaderna är ju inga problem egentligen. 

 

Här framkommer begreppet bilismen. I citatet beskriver informanten hur förtätningen 

kommer på bekostnad av parkeringsplatser. Detta i sin tur kopplas till hur människor som 

bor utanför centrum och behöver bil för att får samma tillgång till staden som de som bor i 

centralt. Informanten menar att detta inte är möjligt om förtätningen och 

framkomligheten anpassas efter gångtrafikanter och cyklister. Samtidigt som det råder en 

generell konsensus om att staden behöver förtätas belyser utsagan och betoningen för 

bilismen hur det råder delade uppfattningar, inom diskursen, för hur framkomlighet ska 

formas. Detta belyser hur det råder delade uppfattningar om vilka bieffekter förtätningen 

har samt om de är positiva eller negativa.  

 

Sammanfattning och slutsatser 

Den här delen sammanfattar analysen och diskuterar slutsatserna i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är att undersöka den politiska 

diskursen inom stadsplanering inom Norrköping för att synliggöra hur föreställningar, om 

det urbana rummet, konstruerar förutsättningar för formandet av staden. Detta innebär 

att belysa hur värderingar och föreställningar kan förstås i förhållande till Norrköpings 

stadsplanering. För att besvara mitt syfte har jag följande frågeställningar. 

 Vilka begrepp synliggörs i diskursen och hur kan de förstås i förhållande till 

stadsplanering? 

 Hur kan föreställningar och begrepp, inom diskursen, fungera som en idémässig 

förutsättning för formande av staden? Samt, vilka resultat kan dessa olika 

föreställningar och begrepp ha i praktiken för utformandet av staden?   

 Hur kan olika föreställningar i utsagorna förstås i förhållande till människors 

livsvillkor? 

Nedan kommer jag att lyfta fram de centrala begreppen och återkommande ledmotiven 

inom diskursen. Jag kommer inleda med att presentera förtätning, sedan följer begreppen 

                                                   

94 Falkheden, s. 76f. 
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attraktionskraft, rörelse och den levande miljön, möte, eller mötesplats, kreativitet, social 

hållbarhet och avslutningsvis framkomlighet. Jag kommer att belysa hur varje begrepp 

tolkades i diskursen i syfte att lyfta fram hur förställningar om begreppens betydelse kan 

förstås som en förutsättning inom stadsplanering genom att de utgör en grund för 

planeringsarbetet. Detta kommer göras för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Genom diskursen framkom begreppet förtätning som ett återkommande tema som många 

andra begrepp kopplades samman med. Från analysen framkom föreställningar hur 

förtätningen skulle fungera som ett verktyg för att tillgodose tillväxt och gynna 

attraktionskraften för Norrköping. Detta byggde på antagandet att man tillgodosåg 

människors behov av att vilja bo centralt, vilket samtidigt belyste hur centrum stod i focus 

för utvecklingen inom stadsplaneringen. Detta gjordes även tydligare från, det 

informanterna benämnde som, principen att börja inifrån och ut. Genom utsagorna 

framkom det en generell konsensus om användbarheten och behovet av förtätningen. 

Förtätningen kopplades samman med planeringsstrategin att bygga blandade 

boendeformer. Denna sammankoppling skulle göra förtätningen till en inkluderande och 

integrerade mekanism för olika grupper i samhället genom att möjliggöra möten. Från 

detta framkom det hur föreställningen om hur förtätningen och det blandande boendet 

skulle genomföras för människors bästa och hur detta skulle kunna förstås som ett sätt att 

legitimera planeringsarbetet. Dock så specificerades aldrig hur integrationen skulle äga 

rum mer än att man möjliggjorde möten. Detta belyste antaganden, eller föreställningar, 

om hur det blandade boendeformerna och förtätningen skulle utgör en mall som 

inkluderade alla grupper och livsstilar. En risk med detta antagande kan vara att inte alla 

människors olikheter tas tillvara på i planeringsarbetet, vilket kan leda till att vissa grupper 

kan bli exkluderade. Detta belyser hur föreställningar om förtätningen och blandade 

boendeformer utgör en förutsättning för stadens utformning och människors livsvillkor.   

Från utsagorna framkom också begreppet attraktionskraft. Informanterna associerade, 

begreppet med en levnad miljö och rörelse, vilket i sin tur definierades av att det ska finnas 

något att göra. Bland annat exemplifierades Kolmården och Bråvalla festival som 

verksamhet och evenemang som konstituerade attraktionskraft. Begreppet attraktionskraft 

kopplades samtidigt till föreställningar om funktion och platsers historiska värde. Det 

historiska värdet betecknades av äldre byggnader, eller platser, som behövde vara erkänt 

av allmänheten, eller medborgarna. Exempelvis menar en av informanterna att 

industrilandskapet ett sådant område” dem flesta norrköpingsborna vill bevara”. De 

historiska byggnaderna och platserna behöver samtidigt kombineras med funktion. 

Exempelvis skulle detta kunna innebära att renovera, eller bygga om, en äldre 

industribyggnad till att bistå universitetet där människor kan röra sig. Funktionen kopplas 

här samman med föreställningar om, eller begreppen, rörelse och den levande miljön. Här 

framkommer det hur de historiska byggnaderna kombineras med föreställningar om 

funktion för att forma attraktionskraft. Historiken kan på så viss förstås som ett symboliskt 
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kapital inom stadsplaneringsarbetet. Detta speglade Thåströms teori om hur idéer om 

historik används inom stadsplanering för att lyfta fram hur något bör utformas.95  

Från utsagorna framkommer det också hur privata verksamheter, som exempelvis 

shopping, restauranger och krogar, utgör instrument för att formge en levande miljö och 

rörelse. Som nämnt tidigare så associeras dessa två begrepp med attraktionskraft. I 

praktiken skulle detta kunna innebära att människors tillgång till den offentliga miljön 

begränsas, eftersom en satsning på privata verksamheter skulle kunna begränsa vilka 

grupper som har tillgång till den offentliga miljön. Detta reflektera Johnssons beskrivning 

av hur en stadsdelars karaktär kan fungera som ett exkluderande element utifrån vilken 

social skiktning den attraherar. Genom föreställningarna om att karaktärsdragen ”rörelse” 

och ”en levande miljö” betecknas av privata verksamheter produceras en idémässig 

förutsättning inom diskursen som kan fungera som ett exkluderade element mot 

människor med andra livsstilar.96 Dock behöver detta inte innebära en total exkludering av 

människor med andra livsstilar, men begränsar fortande deras möjligheter till att få 

tillgång till det offentliga rummet. Detta synliggör hur föreställningar om attraktionskraft, 

inom stadsplanering, kan utgöra en förutsättning för hur stadsrummet formas och 

påverkar människors livsvillkor.  

Dock så fanns det delade uppfattningar om betydelsen av de privata verksamheternas 

funktion. Här synliggjordes hur det offentliga rummet skulle fungera som en mötesplats 

för alla. Här framkom det hur den offentliga miljön betecknas av att vara en inkluderade 

plats som alla skulle ha tillgång till. Detta belyser hur det finns olika fokus inom 

stadsplaneringen av vad man belyser och varför i förhållande till vad man vill uppnå. Vissa 

utsagor pekade på att det offentliga rummet skulle öka attraktionskraften om mer privata 

verksamheter uppkom. Medan andra informanter fokuserade på det offentliga rummet 

som en mötesplats och att privatiseringen skulle hindra detta. Genom utsagorna framkom 

betydelsen av det offentliga rummet i diskursen, men det fanns delade uppfattningar om 

hur det skulle utvecklas. 

Som nämnts tidigare betonades betydelsen av en levande miljö samt liv och rörelse i 

förhållande till attraktionskraft. Begreppen ”en levande miljö” samt ”liv och rörelse” 

kopplades också samman med begreppet trygghet. Från utsagorna framkom ett 

resonemang om hur samlingar av människor, vilket associerades med båda begreppen 

rörelse och liv, formade trygghet. Begreppet trygghet synliggjorde hur 

utvecklingsmöjligheter lyfts fram som ett allmänt intresse genom antagandet att det är för 

människors trygghet. På så vis kan kopplingen mellan begreppen attraktionskraft, rörelse, 

en levande miljö och trygghet fungera som ett sätt att legitimera och motivera varför olika 

utvecklingsmöjligheter bör genomföras. Kopplingen mellan hur trygghet möjliggörs av 

                                                   

95 Tunström, (Örebro, 2009), s. 156f. 

96 Johansson, s. 15. 
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rörelse speglade samtidigt lösningen till en klassisk problembild inom städer där 

brottslighet möjliggörs av människors frånvaro.97 Detta synliggjordes också från Franzéns 

förklaring av hur det urbana rummet möjliggör trygghet genom ”mångas närvaro”.98 

Från utsagorna framkom begreppet möte, eller mötesplats, återkom som ett 

återkommande tema. Begreppet kopplades samman med begreppet social hållbarhet. Från 

utsagorna framkom föreställningar om hur möten skulle gynna den sociala hållbarheten 

genom att möjliggöra möten mellan människor. Detta går också tillbaka till föreställningar 

om vilken funktion förtätningen och det blandande boendeformerna skulle fylla, nämligen 

en integrations mekanism.  

Begreppet kreativitet synliggjorde det mänskliga subjektet inom stadsplaneringen. Här 

framkom föreställningar om hur människans kreativitet stod för utveckling och för att 

gynna utvecklingen behöver miljön formas efter den kreativa människans behov. Vilket 

synliggjordes av Floridas teori om hur kreativitet är det viktigaste attributet vid skapandet 

av en plats.99 Från utsagorna synliggjordes samtidigt vem, eller vilka, det kreativa subjektet 

var, nämligen människor yngre vuxna människor. I praktiken kan en sådan föreställning 

innebära att andra grupper exkluderas från inom stadsplaneginsarbetet, eftersom dem inte 

anses tillhör de kreativa gruppen. Detta kan leda till att stadsmiljön formas efter den yngre 

gruppen behov. Detta belyser hur föreställningar påverkar förutsättningarna för 

stadsplaneringen av staden och vilka effekter det kan ha för människors livsvillkor.  

I anslutning till begreppet förtätning och attraktionskraft framkom begreppet 

framkomlighet. Innebörden av framkomlighet var att gynna människors tillgång till olika 

områden i staden genom att göra det lättare för människor att ta sig fram. Detta byggde på 

föreställningar om att förtätningen skulle gynna tillgängligheten genom att förtäta staden. 

I anslutning till detta framkom det hur gång- och cykeltrafik skulle prioriteras framför 

biltrafiken. För att förstå vilka konsekvenser detta kan få i praktiken behöver detta sättas i 

kontext med ”principen att börja inifrån och ut”, alltså att prioritera utvecklingen centralt 

för att sedan utveckla stadens ytterkanter. Med denna förståelse går det att synliggöra vilka 

effekter föreställningarna kan ha för stadens utveckling och dess befolkning. Nämligen att 

människor utanför stadskärnan inte får samma tillgänglighet till staden som de som bor 

centralt.  

Från en av utsagorna framkom begreppet bilismen. Begreppet belyser hur det råder en 

splittring i diskursen om vad som definierar framkomlighet. I detta fall belyser begreppet 

föreställningar om hur biltrafik möjliggör att fler människor får tillgång till staden. Detta 

bygger på resonemanget att människor som bor utanför stadskärnan bli exkluderade om 

man bygger bort bilvägar, eftersom deras tillgång till staden delvis blir begränsad. Detta 

                                                   

97 Mukhtar-Landgren, s. 162. 

98 Franzén, s.38. 

99 Florida, s. 15, s. 23.  
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bygger dock på föreställningen om att de flesta människor har tillgång till bil, vilket 

innebär att denna planeringsstrategi är bäst anpassad för människor med bil.   

I förhållande till den tidigare forskningen har min studie kunna bidra med att utöka 

kunskapen för hur olika föreställningar kan utgöra en förutsättning inom 

stadsplaneringen. Jag har kunnat belysa hur föreställningar kan fungera som en idémässig 

förutsättning för utformandet av staden, samt kritiskt analyserat vad de föreställningarna 

kan ha för effekter i praktiken. Som nämnt tidigare kan begreppen och teman i utsagorna 

variera från stad till stad, vilket gör att resultaten för studien hade varierat beroende av 

vilken stad den utförts i. Jag hoppas min studie ska kunna fungera som en tankeställare 

och illustrera hur föreställningar inom diskursen kan utgöra en förutsättning inom 

stadsplanering som politisk praktik.  

Diskussion 

Från utsagorna framkommer föreställningar om hur Norrköping bör utvecklas. 

Föreställningarna målar upp en bild av en stad med karaktärsdrag av att vara 

inkluderande, attraktiv och framkomlig. Förtätningen ska fungera som ett inkluderande 

verktyg, samtidigt som blir ett instrument för utöka tillväxten genom att skapa fler 

bostäder. Dessa artikulationer belyser hur diskursen handlar om Norrköpings 

utvecklingsmöjligheter och belyser visionen som finns för staden att utvecklas till en plats 

med attraktionskraft. Norrköping ska bli en stad med liv och rörelse som är trygg. För att 

sammanfatta tolkar jag att diskursen handlar om Norrköpings framtid som god stad. Detta 

innebär inte att det finns föreställningar som pekar på att staden i sitt nuvarande skick är 

en dålig, eller negativ, men belyser synen, inom diskursen, och föreställningarna om hur 

utvecklingsmöjligheter representerar något gott eller positivt, för Norrköping. 

Förslag till vidare forskning  

Som nämnt under rubriken material avgränsade jag mig till dem mer dominanta 

begreppen, eller återkommande teman, i diskursen. Detta lämnade vissa intressanta 

områden outforskade, vilket skulle vara intressant att undersöka för vidare studier. Bland 

annat betonades betydelsen av gröna miljöer genom utsagorna, vilket är ett intressant 

tema att undersöka vidare. För vidare studier skulle det också vara intressant att 

undersöka hur utsagorna skiljer sig från varandra i förhållande till vilka partier 

informanterna tillhör och hur deras ideologier synliggörs i utsagorna. Detta skulle kunna 

omfatta en ideologisk analys av utsagorna.   
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