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Sammanfattning 

Studien behandlar de föreställningar och ideal som präglar stadsplanering som diskursiv 

praktik. Uppsatsen tar sin empiriska utgångspunkt i stadsutvecklingsprojektet Inre 

hamnen i Norrköping och baseras på kvalitativa intervjuer med tjänstepersoner som är 

involverade i projektet. I uppsatsen ämnar jag belysa hur stadsplanering som diskurs 

formar de värden som har vägts in i planeringen av Inre hamnen. Jag har även undersökt 

huruvida man kan urskilja en spänning mellan ekonomiska och sociala föreställningar 

inom diskursen för stadsplanering. Studien behandlar teman som jag genom tolkning av 

mitt material identifierar som centrala för den planeringsdiskurs som präglar Inre 

hamnen. I studien undersöks hur informanterna talar om attraktivitet och urbanitet, vilket 

ställs i relation till teorier om gentrifiering. Jag analyserar även hur platsens historia görs 

till ett urbant värde, samt undersöker synen på staden som konkurrenskraftig. Slutligen 

diskuteras social hållbarhet i relation till stadsplanering. Studien visar att stadsplanering 

är tydligt influerad av en nyliberal diskurs där marknaden formar de villkor som 

stadsplanering sker under, vilket leder till att värden som urbanitet värdesätts då det ses 

som att det bidrar till ekonomisk tillväxt, medan sociala faktorer hamnar i konflikt med det 

nyliberala tankesättet och riskerar att nedprioriteras. 
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Bakgrund och problemformulering 

1. Inledning 

Norrköping är en kommun som befinner sig i en process av förändring. Det byggs idag mer 

i staden än vad det har gjorts på flera decennier. Från att i nuläget vara en kommun med 

omkring 140 000 invånare räknar man med att populationen kommer öka med 40 000 

nya invånare till år 2035. Norrköpings kommun ställs därmed inför frågan om hur staden 

ska anpassas för den tillväxt som kommer ske. Nya stadsdelar kommer behöva växa fram 

för att förse den ökande populationen med bostäder, välfärd och rekreationsmöjligheter. 

En av dessa nya stadsdelar som idag planeras är Inre hamnen. Projektet avses vara 

avslutat år 2028 och målet är att det ska bli en ny konkurrenskraftig del av Norrköpings 

stadskärna som ska bidra till att höja stadens attraktivitet. Ambitionerna för Inre hamnen 

tycks stora, stadsdelen ska fungera som ett banbrytande föregångsexempel inte bara 

nationellt men också internationellt. I programmet för Inre hamnen beskrivs det hur det 

gamla industri- och hamnområdet ska omvandlas från att ha upplevts som en avlägsen och 

ruffig plats till att bli en självklar och drivande del av Norrköpings stadskärna. Inre 

hamnen planeras utifrån faktorer som motiverar byggandet av en tät och blandad stad i 

staden, där värden som urbanitet och tillväxt värdesätts. Samtidigt ställs Inre hamnen 

inför en utmaning i att planera för social hållbarhet.  I Program för Inre hamnen förklarar 

man att det finns en medvetenhet om det problematiska i att Inre hamnen riskerar att 

utgöras av en socioekonomiskt sett homogen grupp. I programmet står det att kommunens 

möjligheter att göra boende i området tillgängligt för flera samhällsgrupper är begränsade, 

vilket man ser som ett problem för ambitionen att planera för social hållbarhet. Den stora 

kostnaden för genomförandet resulterar i höga prisnivåer på bostäder, vilket i sin tur 

riskerar att bidra till en ensidighet i den sociala sammansättningen i området. Man menar 

att detta glapp ska kunna överbryggas genom en satsning på de offentliga rummen i Inre 

hamnen. I programmet visualiseras Inre hamnens fysiska miljöer som platser som alstrar 

flöden av människor. Stadsdelen utlovar aktiviteter och utbud som bad, sport, shopping, 

kultur och nöje. Ambitionen är att platsens offentliga rum ska generera en mångfald som 

ska kunna uppstå i möten mellan människor ur olika befolkningsgrupper (Norrköpings 

kommun, 2014). Frågan som kommunen och de involverade i planeringen av Inre hamnen 

ställs inför är hur denna vision ska kunna realiseras och nå bortom att bara vara vackra 

ord? Denna studie har för avsikt att med Inre hamnen som exempel belysa stadsplanering 

som diskurs, vilka ideal och föreställningar den innefattar och vad detta i förlängningen får 

för konsekvenser för den sociala hållbarheten. 
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1.1 Tidigare forskning 

Jag skriver min uppsats inom fältet för kritiska stadsplaneringsstudier. Nedan kommer jag 

presentera tre studier som jag anser faller inom ramen för det här fältet, och som på olika 

sätt har inspirerat min uppsats. En kortare redogörelse kommer också göras över på vilket 

sätt min studie kan bidra till vidare kunskap inom det aktuella forskningsfältet. 

 

I avhandlingen En stad i världsklass – hur och för vem? behandlar Jon Loit de sociala 

dimensionerna av stadsplanering. Författaren utgår från föreställningen om att våra städer 

i grunden är ojämlika, en konsekvens som han härleder till stadsplanering som praktik, 

vilken författaren menar bidrar till boendesegregation där personer lever socialt och 

rumsligt åtskilda från varandra. Loit menar att stadsplaneringen har potential till att 

förändra denna utveckling. Det övervägande hindret för en socialt hållbar planering är 

enligt Loit den nyliberala ideologin, vilken präglar de villkor som planeringen sker under. I 

sin studie ställer sig Loit frågan hur och för vem Stockholms stad planeras, han söker 

besvara detta genom att undersöka vilka sociala konstruktioner och diskurser som 

påverkar hur planeringen utformas. Centralt för studien är den konflikt som existerar 

inom stadsplanering kring att sträva efter att främja social hållbarhet och att samtidigt 

förhålla sig till en nyliberal diskurs som värdesätter konkurrens och ökad ekonomisk 

tillväxt. Denna ambivalens inom planeringsdiskursen är något jag själv tror blir intressant 

att undersöka i min studie. Resultatet av Loits avhandling visar att det är det nyliberala 

synsättet som i slutänden dominerar hur planeringen ser ut i verkligheten, vilket resulterar 

i att samhällen idag planeras utifrån ideal som är förknippade med privilegierade grupper i 

stadens urbana centrum (Loit, 2014) Jag inspireras av Loits tankar om att synliggöra vilka 

föreställningar det är som präglar de sociala aspekterna av stadsplanering, avhandlingen 

reflekterar även min egen studie genom hur den belyser föreställningar och ideal inom 

stadsplanering. Min förhoppning är att min egen studie ska kunna bygga vidare på 

resultaten av Loits avhandling och bredda kunskapsfältet ytterligare genom att belysa vilka 

andra ideal som präglar stadsplaneringen idag. 

 

En annan studie som jag anser går att relatera till Loits är Moa Tunströms avhandling På 

spaning efter den goda staden. Tunström undersöker hur begreppen den goda staden och 

urbanitet konstrueras diskursivt inom stadsplanering. Hon frågar sig hur den här sortens 

begrepp etableras som sanningar inom planeringsdiskursen. I avhandlingen belyser 

Tunström även kopplingen mellan föreställningar inom planering och det som sedan 

faktiskt byggs. Författaren menar att de som är med och planerar staden blir aktörer som 

konstruerar stadsideal genom de begrepp och argument de använder sig av. Tunström 

undersöker vad stad innebär idag och hur sättet man talar om staden konstruerar olika 
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ideal för den. Dessa ideal återspeglar enligt Tunström normer i samhället i stort, och 

påverkar både hur stadsmiljön utformas samt hur samhället organiseras utifrån normer 

om ett ”vi” och ett ”dom”. Tunström ägnar stor del av sin avhandling till att undersöka 

historiens roll i stadsplanering, och hur denna påverkar ideal angående hur staden bör 

konstrueras. Föreställningar om den historiska, traditionella staden sätts i kontrast mot 

den kritiserade moderna staden för att belysa vad som blir sett som ideal kontra 

problembild för den goda staden (Tunström, 2009). I min studie vill jag använda mig av 

Tunströms syn på historia som en typ av marknadsföring för stadsdelars identitet, 

eftersom det är intressant att undersöka om detta görs giltigt även i Inre hamnen. I min 

studie kopplar jag också samman Tunströms tankar om historiebruk med idealet om 

urbanitet, då det blir tydligt att en plats historiska karaktär spelar en stor roll för urbana 

miljöer. 

 

En annan forskare som bedriver kritiska studier av stadsplanering är Mats Brusman. I min 

studie hämtar jag inspiration från hans avhandling Den verkliga staden? Norrköpings 

innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter i vilken han beskriver olika 

dimensioner som präglar stadsplanering i Norrköpings kommun. Brusman beskriver 

Norrköpings utveckling från industristad till kunskaps- och kulturstad, en utveckling som 

han länkar samman med uppkomsten av kunskaps- och tjänstesamhället. Brusman menar 

att denna samhällsutveckling driver på ideal om att bygga urbant, en föreställning som har 

fungerat vägledande inom stadsplanering i flera årtionden. Författaren menar att staden 

som idé har blivit en central resurs för att förverkliga ekonomisk utveckling. Att kunna 

konkurrera med andra städer innebär en satsning på urbana miljöer som kan dra till sig de 

människor som kan säkra stadens tillväxt. Bilden av staden reproduceras i samspel med 

andra, föreställningar om vad staden är och borde vara sprids över samhällets olika nivåer. 

Genom denna process blir stadens fysiska miljöer en arena för en diskursiv kamp mellan 

olika föreställningar. Dessa föreställningar om vad staden är resulterar i konstruktionen av 

urbana miljöer (Brusman, 2008a, s. 7f). Detta fenomen som Brusman beskriver är något 

som jag tror blir relevant att studera vidare i min uppsats, men med Inre hamnen som 

exempel. 

 

Brusman har även skrivit artikeln ”Hållbar stad för alla?”, där han tar upp hur 

stadsplanering som praktik präglas av en samhällsutveckling som driver på ideal om 

tillväxt och rörlighet, där städer ska marknadsföras som attraktiva och urbana. Samtidigt 

ställs denna utveckling mot ett växande medvetande om hållbarhet. Brusman menar att 

det är enkelt att identifiera städernas roll i de ekonomiska och ekologiska aspekterna av 

hållbarhet, men ställer sig frågan hur de kan relateras till den sociala hållbarheten 

(Brusman, 2008b, s.4). I sin artikel använder sig Brusman återigen av Norrköpings 
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kommun som exempel. Här skriver författaren om de nya bostadsområden som planeras i 

och med byggandet av ostlänken. Brusman menar att denna typ av områden vänder sig till 

en ”urban” medelklass som ska bidra till ett ekonomiskt uppsving för resten av staden. 

Brusmans artikel skrevs flera år innan Inre hamnen som projekt lanserades, därav anser 

jag att det är intressant att undersöka om och hur hans resonemang återfinns i mina 

informanters utsagor. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att analysera vilka ideal och föreställningar som ligger till 

grund för och formar planeringen av det nya bostads-och fritidsområdet Inre hamnen i 

Norrköping. Centralt för studien är att ta del av hur tjänstepersoner har resonerat och vägt 

in olika intressen i planeringen av projektet, samt vad detta får för konsekvenser för den 

sociala hållbarheten. 

 

De frågeställningar som undersöks lyder: 

• Vilka värden och ideal synliggörs i informanternas utsagor om Inre hamnen, och 

hur kan dessa kopplas till en diskurs om stadsplanering? 

• Vilka föreställningar inom stadsplanering som diskurs är det som formar 

planeringen av Inre hamnen? 

• Hur kan vi inom planeringsdiskursen för Inre hamnen se spänningar mellan 

ekonomiska och sociala intressen?  

 

Teoretiskt ramverk 

2. Teoretiska perspektiv 

I följande del av studien kommer jag redogöra för de olika teoretiska perspektiv som 

används i analysen av den insamlade empirin. Jag kommer börja med att beskriva hur 

studiens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i socialkonstruktivismens tankar om våra 

föreställningar om omvärlden som socialt konstruerade. Detta relateras till diskursanalys 

som är min valda teori och metod, vilken jag kommer beskriva i en bredare mening, 

varefter jag kommer gå in på kritisk diskursanalys som är den inriktning av diskursanalys 

jag har valt att använda mig av. Jag använder dessa teoretiska perspektiv för att synliggöra 

hur informanternas utsagor och annat textmaterial om stadsplanering kan förstås i en 

större, diskursiv kontext.  
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2.1 Socialkonstruktivism 

I denna studie har jag använt mig av diskursanalys som teoretisk och metodologisk 

utgångspunkt. Diskurser kan förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå 

verkligheten, begreppet har sitt ursprung i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där man 

ser föreställningar om verkligheten som socialt skapade. Väsentligt för 

socialkonstruktivism och diskursteori är att man på ett kritiskt sätt analyserar och 

ifrågasätter dominerande föreställningar i samhället. Inom diskursanalys förstås språket 

som ett nät där ord sätts i olika förhållanden till varandra och formar nya betydelser. 

Denna process producerar och reproducerar betydelser och föreställningar som framstår 

som naturliga. På så sätt kan diskurser både producera och upprätthålla maktstrukturer i 

samhället (Bolander & Fejes, 2009, s.90f). Då projektet Inre hamnen i nuläget befinner sig 

i en planeringsfas och ännu ej har realiserats så existerar i nuläget endast planer och 

visioner om vad området kan komma att bli. Därav är det av intresse att analysera på vilket 

sätt personer som är direkt involverade i processen talar om stadsdelen och de 

förväntningar som finns kring områdets framtid. I mina informanters utsagor uttrycks 

föreställningar om stadsplanering och vilka ramar praktiken förhåller sig till. Genom detta 

skapas olika sanningsanspråk som bidrar till att forma diskursen. I den här studien 

urskiljer jag stadsplanering som en social och diskursiv praktik, vilken influeras av andra 

dominerande diskurser i samhället, vilket kommer synliggöras i analysen. 

 

2.2 Diskurs som teori och metod 

Enligt det diskursanalytiska förhållningssättet ses det som problematiskt att koppla isär 

teori från metod, i detta avsnitt beskrivs därmed diskurs som såväl teoretisk samt 

metodologisk utgångspunkt. Inom diskursanalysen ligger inte fokus på den enskilda 

individen, de utsagor som uttrycks i en intervjusituation ses istället som ett resultat av den 

diskurs som individen befinner sig i. Utsagorna är produkter av den omgivande diskursen, 

individen som subjekt fungerar därmed som bärare av sociala konstruktioner (Alvesson, 

2003, s. 101f). Syftet med diskursanalys är således inte att försöka tolka vad som är den 

underliggande meningen bakom individers uttalanden, snarare är det själva diskursen i sig 

som är i centrum för analysen. Detta då man vill undersöka mönster som kan förekomma i 

materialet, samt att det finns en vilja att problematisera vilka konsekvenser som olika 

diskursiva föreställningar får (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 28). I den 

diskursanalytiska traditionen ses inte språket som ett redan ordnat system utan snarare 

som en form av handling. Språket speglar inte verkligheten eller omvärlden, utan är en 

aktivitet. Då språket är i konstant omvandling bör fakta ej ses som något som ligger 

färdigt, utan de är produkten av hur vi tillämpar språket. Man kan säga att språket gör 

något med vår värld, de konstituerar vår verklighet. Den huvudsakliga frågan inom 
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diskursanalys blir således inriktad på vad som kan kvalificera sig som ”sant” i en viss 

tidpunkt och plats i historien (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10). 

 

Diskurser influerar sociala och institutionella praktiker, samtidigt som diskurserna kan 

vidmakthållas inom dessa praktiker på grund av sättet de talas om där. En sådan 

institutionell och social praktik är stadsplanering, där diskursen påverkar såväl handlandet 

som resultatet av planeringen. Bestämda uppfattningar inom planeringen ter sig som 

”sanningar” om vad som är önskvärt eller icke önskvärt. På så sätt materialiserar 

stadsplanering de diskurser och maktförhållanden som från början ligger till grund för 

planeringen. Detta går bland annat att se genom hur planeringsideal har varierat över tid 

(Loit, 2014, s. 25). Stadsplanering är alltså en del av den diskursiva praktik som formar 

staden. Moa Tunström menar till exempel att staden “skrivs” genom planer och visioner 

(Tunström, 2009, s. 30). Genom att analysera texter i form av intervjuer med 

stadsutvecklare samt textmaterial i form av visioner och marknadsföring av Inre hamnen, 

är min förhoppning att kunna undersöka stadsplanering som diskurs, och belysa vilka 

ideal och föreställningar som präglar diskursen idag. 

 

2.3 Kritisk diskursanalys 

Det diskursanalytiska fältet består av en mängd olika angreppssätt som positionerar sig på 

olika sätt. I min studie har jag valt att använda mig av kritisk diskursanalys, vilken finns 

både som en bredare inriktning samt i Norman Faircloughs version, vilket är den 

inriktning jag har valt att använda mig av. Kritisk diskursanalys problematiserar och 

undersöker förhållandet mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika 

sorters sociala kontexter. Genom diskursiva praktiker produceras och konsumeras texter 

av olika slag, vilka bidrar till att konstituera den sociala världen (Winther Jørgensen & 

Philips, 2013, s. 66f). Det är genom diskursiva praktiker som social och kulturell 

förändring kan äga rum. Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips beskriver det 

som att den kritiska diskursanalysens syfte är att belysa sambanden mellan språkbruk, 

alltså hur det talas om något, och den sociala praktiken. Fokus ligger på den roll som de 

diskursiva praktikerna ges i att upprätthålla social ordning och förändring (Winther 

Jørgensen & Philips, 2013, s. 76). Den kritiska diskursanalysen skiljer sig från andra typer 

av diskursanalys då man ser diskurs som en social praktik som både konstituerar och 

konstitueras av den sociala världen. Kritisk diskursanalys har i uppgift att synliggöra hur 

den diskursiva praktiken eventuellt bidrar till att upprätthålla den sociala bild av 

verkligheten som leder till ojämlika maktförhållanden (Winther Jørgensen & Philips, 2013, 

s. 69f). 
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Fairclough definierar begreppet diskurs på två skilda sätt, dels ser han, som jag redan varit 

inne på, att diskursen såväl formar som formas av omvärlden. Han ser även diskurs som 

ett bestämt sätt att tala om något som ger betydelser åt hur vi uppfattar verkligheten. 

Diskurser bidrar på detta sätt till att konstruera sociala identiteter och relationer samt 

kunskaps-och betydelsesystem. För att studera dessa dimensioner har Fairclough ställt 

upp en tredimensionell modell vilken fungerar som en analytisk ram att förhålla sig till. 

Modellen används för att kunna skilja mellan de tre dimensionerna text, diskursiv praktik 

och social praktik. När man utgår från textnivån är inriktningen mot texters grammatiska 

struktur, man undersöker hur diskursen skapar identiteter och grupper. För att nå 

sambandet mellan texterna och den sociala praktiken behövs den diskursiva praktiken, 

vilken avser hur individer använder språket för att producera och konsumera texter. När 

analysen sedan breddas till den sociala praktiken sätts diskursen i ett större socialt 

sammanhang där diskursen relateras till såväl andra diskurser som områden som står 

utanför diskurserna. Analysen vidgas då den sociala praktiken existerar i en större struktur 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 376f). Detta är särskilt intressant för min studie då jag ser 

stadsplanering som en social praktik som formas av större samhälleliga diskurser. Mot 

denna bakgrund blir det relevant för min studie att ta in andra sociologiska och kulturella 

teorier för att vidga analysen bortom det som kan ses som diskursivt. 

 

2.4 Centrala Begrepp 

Inom fältet för kritiska stadsplaneringsstudier existerar vissa begrepp som blir särskilt 

intressanta att studera för min uppsats. Dessa begrepp formas diskursivt inom fältet och 

blir därmed relevanta att fokusera på teoretiskt. Nedan kommer jag redogöra för 

begreppen nyliberalism, gentrifiering och social hållbarhet, vilka är centrala i min studie. 

Begreppen har valts då de behandlar återkommande teman i diskursen, och de blir därför 

relevanta för studien.  

 

2.4.1 Nyliberalism 

Den nyliberala ideologin omgärdar samhällets politiska och ekonomiska klimat och har 

därmed en stark inverkan på hur våra städer utformas. Det blir därför centralt att 

analysera det nyliberala tillståndet i studier som rör stadsplanering då det formar villkoren 

för stadsplanering som praktik och har inflytande på vilken riktning resultatet av 

planeringen tar. Det är grundläggande att analysera nyliberalismens roll för att förstå det 

sammanhang i vilket en socialt hållbar utveckling ska kunna implementeras i 

stadsplanering (Loit, 2014, s. 77).  I en nyliberal planeringspraktik utgår man från 

föreställningen om att städer är bärare av ekonomisk tillväxt och utveckling. 

Målsättningen om att planera för social hållbarhet hamnar därav lätt i konflikt med det 
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nyliberala synsättet. Detta innebär bland annat att privata aktörers vinstintressen ges stort 

utrymme på marknaden, vilket leder till en konflikt i förhandlingen mellan den offentliga 

och den privata sektorn. Vanligen ansvarar den offentliga sektorn för att allmänhetens 

intressen ska uppfyllas i planeringen, men då den privata sektorn ges allt mer inflytande 

kan detta göra det svårt att kunna säkerställa sociala intressen i planeringen. Genom det 

nyliberala tillståndet normaliseras strävan efter ekonomisk tillväxt som stadsplaneringens 

huvudsakliga mål (Loit, 2014, s. 78f). Detta är något som kommer problematiseras i denna 

studie. 

 

2.4.2 Gentrifiering 

Tillsammans med nyliberalism använder jag mig av begreppet gentrifiering för att koppla 

samman det med styrande ideal inom stadsplanering. Gentrifiering är namnet på den 

process som sker när ett områdes sociala status höjs genom att en välbeställd övre 

medelklass flyttar in och orsakar höjda fastighetsvärden i ett område. Begreppet myntades 

på 1960-talet av sociologen Ruth Glass som såg denna utveckling ske i London. Glass 

beskrev hur flera av Londons arbetarkvarter invaderas av medelklassen, vilket resulterade i 

att områdets sociala status ändrades och de ursprungliga invånarna trängdes bort då de 

inte längre hade råd att bo kvar (Thörn & Holgersson, 2014, s. 14f).Gentrifieringsbegreppet 

används vanligen i debatter om bostadsområden vars sociala karaktär förändras. Trots att 

Inre hamnen inte har varit ett bostadsområde på många decennier så anser jag ändå att 

begreppet är applicerbart. Majoriteten av de verksamheter och industrier som idag 

befinner sig på platsen måste flytta då marken ska användas till att bygga bostäder som 

förespås bli dyra och bebos av höginkomsttagare (Norrköpings kommun, 2014, s. 70). 

Området kommer genomgå en statushöjning, från avlägset och ruffigt industriområde till 

ett attraktivt och urbant bostads- och fritidsområde som ska sätta Norrköping på kartan.  

En av de teorier som går att koppla till gentrifieringsbegreppet är Richard Floridas teori 

om den kreativa klassen, vilken jag använder mig av för att analysera hur stadsutvecklare 

som är engagerade i Inre hamnen talar om attraktivitet och urbanitet i relation till 

projektet. Enligt Florida drivs utvecklingen i dagens samhälle framåt av en ny 

samhällsgrupp som han kallar den kreativa klassen. Gruppen utgörs av människor i 

kreativa, kunskapsintensiva branscher (Florida, 2006, s. 35). Trots den snabba tillväxt som 

präglar den kreativa klassen så utgör de enligt Florida fortfarande en minoritet i samhället, 

men på grund av deras höga inkomster bidrar de i en större utsträckning än andra klasser, 

så som arbetarklassen och serviceklassen, till samhällets ekonomiska tillväxt. Mot 

bakgrund av denna inflytelserika roll i samhället har den kreativa klassen blivit de som 

sätter normerna för stadsplanering. Dessa normer präglas av individualism, 

självförverkligande och öppenhet och motsätter sig homogenitet och konformism (Florida, 

2006, s. 36). Den kreativa klassens ideal bidrar till att forma normerna för stadsplanering 
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och blir därmed till en viktig maktfaktor i diskursen. Av denna anledning anser jag att 

denna teori är väsentlig för min studie. 

 

2.4.3 Social hållbarhet 

Enligt Plan och bygglagen (PBL) är Sveriges kommuner ansvariga för att planera för att 

eftersträva en hållbar stadsutveckling. Hållbar utveckling utgörs av tre dimensioner; 

ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet. Den ekologiska aspekten av hållbarhet 

handlar om att utveckla en långsiktig struktur för hållbar bebyggelse avseende diverse 

miljökrav. Ekonomisk hållbarhet handlar om att främja en utveckling av näringslivet där 

initiativ för ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft ska gagnas (From, 2011, s.19). Den 

sociala hållbarheten kan definieras både som en process och ett tillstånd inom 

stadsutveckling. Som process kan det ses som något som skapar sociala förhållanden för 

framtidens medborgare, som tillstånd som något som utgör de sociala och ekonomiska 

konsekvenserna för hur vi lever våra liv idag. Vilken dimension av hållbarhet som ägnas 

störst uppmärksamhet beror på de politiska intressen och föreställningar som styr 

bedömningar och prioritetsordningar (From, 2011, s. 21ff). Hur stadsplanering som 

praktik förhåller sig till social hållbarhet styrs av de nyliberala incitament som har 

beskrivits ovan. Som följd av detta är det enligt forskning idag den sociala dimensionen av 

hållbarhet som ägnas minst fokus inom stadsplanering, även om en trend kan urskiljas där 

man är allt mer medveten om planeringens sociala konsekvenser (From, 2011, s. 21). 

 

Forskningen om hur den fysiska miljön påverkar individers sociala livsvillkor beskrivs 

alltjämt som bristfällig, vilket bland annat resulterar i att sambandet mellan människan 

och den byggda miljön ses som något som existerar i två skilda sfärer. Detta tankesätt 

ignorerar det faktum att individer är medskapare av de fysiska miljöer som de lever och 

verkar i. Häri finns en risk att fysiska förhållanden ses som orsaken till sociala problem, 

när man istället borde betrakta sociala och fysiska förhållanden som delar som samspelar 

med varandra i en större helhet (From, 2011, s. 36). Inom diskussionen för socialt hållbar 

stadsutveckling har fokus på senare tiden gått från att handla om segregation till att 

alltmer belysa vikten av integration. Diskussionen handlar om hur man inom 

stadsutveckling ska planera för att skapa de fysiska och sociala förutsättningar som krävs 

för att olika grupper ur samhället ska kunna mötas och känna sig lika delaktiga i stadens 

liv och rum på lika villkor.  Idag finns till exempel ett nytt fokus på att skapa möjligheter 

för att integrera ytterstaden med innerstaden, och på så sätt skapa ett samband mellan 

åtskilda områden (From, 2011 s. 23). Dessa tankar om förtätning som lösningen på sociala 

problem är något som ofta kopplas samman med gentrifiering och idealet om urbanitet, ett 

resonemang som jag kommer återkomma till i analysen. 
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Tillvägagångssätt 

3. Metod 

3.1 Urval och material 

Mitt specifika ämnesval har bidragit till att utbudet på intervjupersoner har varit relativt 

begränsat. Jag har avgränsat mig till fem intervjupersoner, ett antal som, i kombination 

med utvalt textmaterial, jag anser har varit tillräckligt för att kunna uppfylla studiens syfte 

och besvara de relevanta frågeställningarna. Dessa informanter är verksamma inom 

verksamheter för stadsplanering i Norrköpings kommun och de är på olika sätt 

involverade i projektet Inre hamnen. Med hänsyn till informanternas integritet väljer jag 

dock att inte redogöra för enskilda yrkestitlar.  Varje intervju pågick i snitt runt 40 minuter 

och de var utspridda över loppet av en månad. I efterhand anser jag att det potentiellt 

kunde ha varit givande för min arbetsgång att ha intervjuerna färdiga i ett tidigare skede. 

Nu var jag tvungen att påbörja analysen innan jag hade gjort klart samtliga intervjuer 

vilket måhända inte var idealt, men jag upplever ändå inte att det har varit ett större 

hinder för min analys. Med tanke på den tidsram jag har förhållit mig till är jag nöjd med 

upplägget av intervjuerna. Jag har låtit informanterna själva välja när och var de ville bli 

intervjuade, i syfte att de skulle kunna välja en miljö där de känner sig avslappnade och 

bekväma, vilket jag tror har underlättat intervjusituationen. Jag har valt att inte ge mina 

informanter fiktiva namn då det inte är relevant för studiens syfte att fokusera på vem som 

har sagt vad, utan fokus ska vara på diskursen i sig istället för på individen. 

 

Utöver intervjuerna har jag även hämtat textbaserat material från Program för Inre 

hamnen (Norrköpings kommun, 2014), vilket är ett dokument på 77 sidor som går igenom 

förslag och visioner på hur Inre hamnen ska utvecklas. Förslagen handlar om 

utformningen av stadslivet, stadsform, hållbarhet, infrastruktur, hamnutveckling, service 

och omsorg med mera. Programmet tar även upp de förutsättningar som finns på platsen 

vad gäller områdets historia, bevarandefrågor, miljö-och riskfaktorer, markfrågor et 

cetera. Ett dokument som jag har använt mig av för att få inspiration till intervjufrågor är 

Inre hamnen – vår gemensamma målbild (Norrköpings kommun, u.å). Detta är en 

kortare vision som har tagits fram av de byggherrar som är involverade i projektet, i 

dokumentet beskrivs de värdeord som man har kommit överens om ska bidra till att skapa 

Inre hamnens identitet. Dessa är urbant, banbrytande, ansvarsfullt och mångfacetterat. 

Jag har delvis utgått från dessa värdeord när jag har utformat min intervjuguide. 
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3.2 Insamlingsmetod och intervjusituation 

Studien tar sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsstrategin. Detta innebär att jag 

som forskare har förhållit mig tolkande och reflexiv till det material jag har ställts inför. 

Den kvalitativa ansatsen härrör från en ontologisk ståndpunkt, vilken beskrivs som 

konstruktivistiskt. Man betraktar sociala egenskaper som resultatet av den interaktion som 

sker mellan individer som är inbegripna i konstruktionen av dessa egenskaper (Bryman, 

2011, s. 36). Insamlingsmetod för det empiriska materialet i studien har varit 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuformen valdes då den semistrukturerade intervjun 

är flexibel till sin karaktär. Följden på frågorna kan anpassas efter hur intervjusituationen 

utvecklas samtidigt som intervjuaren har ett bestämt tema att förhålla sig till. Under 

intervjuerna har jag utgått från en intervjuguide med specifika frågor, detta för att kunna 

fokusera på det valda temat för studien. Samtidigt har utrymme lämnats för att 

komplettera intervjuguiden med följdfrågor för att passa informanternas utsagor (Bryman, 

2011, s. 415). Semistrukturerade intervjuer lämnar stort utrymme för att anpassa 

intervjusituationen efter informantens svar, samtidigt som det grundläggande fokuset för 

undersökningen bibehålls. Insamlingsmetoden har passat min undersökning väl då fokus 

till stor del har varit att fånga informanternas förhållningssätt till de diskurser som präglar 

stadsplanering som social praktik. De fem informanter som intervjuades är alla 

involverade i projektet Inre hamnen och är verksamma inom stadsplanering i Norrköpings 

kommun. Samtliga är väl insatta i fältet, något som blir tydligt i analysen då de ofta 

använder sig av ord och begrepp som kanske inte är lika självklara för den som står utanför 

diskursen. Jag upplevde dock inte detta som ett hinder utan anser att det blir desto mer 

intressant att analysera vad som egentligen menas med de olika begrepp och uttryck de 

använder. Min upplevelse av intervjuerna var att informanterna var öppna och 

välkomnande inför att svara på frågor om projektet, och de visade på en stor kunskap och 

medvetenhet. 

3.3 Att analysera med hjälp av kritisk diskursanalys 

Ett av de diskursanalytiska verktyg som jag använder mig av för att bearbeta intervjuerna 

och textmaterialet är interdiskursivitet, vilket innebär att man som forskare försöker 

synliggöra hur olika diskursiva praktiker förhåller sig till och påverkar varandra. 

Diskursiva praktiker kan blandas på så sätt att de antingen bidrar till att förändra eller 

bevara den dominerande sociala ordningen. Hur social ordning reproduceras diskursivt 

kan undersökas genom att analysera relationen mellan olika diskurser, vilket jag ämnar 

göra i min studie genom att undersöka hur stadsplanering som diskurs förhåller sig till 

andra diskurser i samhället (Winther Jørgensen & Philips, 2013, s. 77). Ett annat verktyg 

som jag använder i analysen är modalitet, vilket används för att undersöka i vilken grad 

avsändaren av en text, talaren, instämmer med det hen säger. Modalitet behandlar 

sanningsanspråk, alltså hur det som uttalas görs till en diskursiv sanning i informantens 
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utsaga. Modalitet kan användas för att analysera huruvida talaren uttrycker sig med 

säkerhet eller reservation om ett visst fenomen. En sats kan ha låg eller hög modalitet 

beroende på vilket anspråk talaren gör på att det hen uttrycker och förhåller sig till utgör 

en sanning (Winther Jørgensen & Philips, 2013, s. 87f). 

 

3.4 Etiska reflektioner 

I studien har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer, vilka handlar om 

att försäkra informanternas rättigheter i form av krav på information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande (Brinkmann & Kvale, 2014, s.104f). Jag har framställt ett 

informationsbrev som fastslår studiens syfte vilket informanterna har fått ta del av innan 

de gick med på att ställa upp på intervju. Innan intervjun började informerades de 

deltagande om att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta intervjun 

om de skulle vilja det, genom att göra detta hämtade jag även ett muntligt samtycke från 

informanterna. Vad gäller kravet på konfidentialitet så informerade jag informanterna om 

att personliga uppgifter om dem skulle uteslutas ur studien. Jag försäkrade även att den 

information de gav mig inte skulle spridas utanför studien utan endast användas för 

undersökningens syfte, vilket uppfyller nyttjandekravet (Brinkmann & Kvale, 2014, 

s.107ff). Kvale och Brinkmann skriver om vikten av att den kunskap som forskningen 

producerar på något plan bör förbättra människors livsvillkor för att den ska ses som etiskt 

hållbar. Jag anser att min studie uppfyller detta krav då den samtidigt som den undersöker 

diskurser inom stadsplanering också försöker lyfta fram de sociala aspekterna av hur 

människor livsvillkor påverkas. Förhoppningsvis kan denna studie ses som rättfärdigad i 

syftet att bidra med en ökad kunskap om bland annat social hållbarhet inom 

stadsplanering.  

En viktig aspekt vad gäller etiska överväganden är att reflektera om över sin roll som 

forskare, och att vara uppmärksam på hur ens förförståelse spelar in i hur materialet 

tolkas, samt att den egna identiteten påverkar interaktionen med informanten, och därav 

även de svar man får (Bryman, 2011, s. 43). Att som forskare uppnå en total objektivitet är 

såklart omöjligt, då förförståelsen kommer prägla hur vi ser på vår omgivning. Dock är det 

väsentligt att sträva efter att erhålla en så objektiv ställning som möjligt, då det bidrar till 

forskningens legitimitet. Om forskaren inte tänker över vilka personliga värderingar och 

föreställningar som kan påverka forskningen riskerar detta att minska forskningens 

kvalitet (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 111f). Under studiens gång har jag tänkt på hur jag 

förhåller mig till och tolkar mina informanters svar i analysen. Stundtals har jag varit 

oroad över att låta för kritisk mot mina informanter, och att det skulle kunna tolkas som 

att jag nedvärderar deras förmåga till självständiga reflektioner och kritiskt tänkande i 

relation till stadsplanering som diskurs. Jag anser dock att jag har gjort mitt bästa för att 

synliggöra hur informanterna ibland sällar sig till de dominerande diskurserna, och ibland 
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ställer sig utanför och ser med kritisk blick på de ramar som stadsplanering förhåller sig 

till. Det är denna ambivalens som enligt mig blir intressant att analysera med kritisk 

diskursanalys. Jag vill även vara tydlig med att informanterna inte kan hållas ansvariga för 

de föreställningar eller diskurser som influerar stadsplanering idag, men då de är experter 

inom ämnet stadsplanering är det av intresse att analysera hur deras professionella 

utsagor kan tolkas och huruvida de kan anses reproducera olika ideal för staden. 

 

Analys 

4. Disposition av analys 

Analysen är uppdelad i fyra övergripande teman; Den attraktiva och urbana staden, Den 

historiska staden, Den konkurrenskraftiga staden samt Den sociala staden. Tre av de 

olika temana har även varsin underrubrik som ska guida läsaren i texten. De olika 

avsnitten har fått sina namn från de begrepp och ämnen som kom fram under 

intervjuerna. I det första temat undersöks hur attraktivitet och urbanitet kopplas samman 

som ett eftersträvansvärt ideal inom stadsplanering. I det andra temat går jag vidare med 

att beskriva hur föreställningar om platsens historia används för att skapa och 

marknadsföra Inre hamnens urbana och unika karaktär. Det tredje temat handlar om hur 

övergången från en arbetarstad till ett kunskapssamhälle präglar stadsplanering i 

Norrköping, och hur denna process kan ses i Inre hamnen. I det fjärde och sista temat 

analyseras social hållbarhet och vilka föreställningar om detta som görs giltiga i Inre 

hamnen. I analysen kommer jag lyfta fram återkommande föreställningar i informanternas 

utsagor och ställa dem i relation till olika teorier för att belysa de diskurser som formar och 

formas av stadsplanering. 

 

4.1 Den attraktiva och urbana staden 

I programmet för Inre hamnen förekommer ordet “attraktivt” upprepade gånger. Inre 

hamnen beskrivs gång på gång som en attraktiv stadsdel att både bo i och besöka, och 

miljön som ska utvecklas beskrivs som att den har potential till att kunna attrahera tillväxt 

och utveckling för Norrköping. Följande citat är hämtat ur inledningen ur Program för 

Inre hamnen.  

 

Inre hamnen ligger mitt i Norrköping, på ett stenkasts avstånd från resecentrum och Gamla 

Stan. Här har Norrköping chansen att skapa en innerstadsmiljö med stora kvaliteter som bidrar 

till stadens hållbarhet och dess attraktionskraft. Tät och blandad innerstad som får luft, ljus 

och rymd av Strömmens vatten i söder och Norra Promenadens och Johannisborgs grönska i 
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norr. Kanaler, äldre byggnader, lummiga innergårdar och kraftfull, ny arkitektur kommer att 

göra stadsdelen både utmanande unik och vänligt välbekant. (Norrköpings kommun, 2014, s. 

6) 

 

Inre hamnen ska alltså inte bara vara en attraktiv stadsdel i sig, utan platsen ska även 

bidra till att höja hela Norrköpings attraktionskraft. En rad värden om vad som 

förkroppsligar den attraktiva staden synliggörs i detta citat, och många av dem kommer vi 

se speglas i informanternas yttranden. För mig blev det viktigt att belysa hur 

informanterna talar om begreppet attraktivitet, detta på grund av att deras utsagor både är 

formade av den planeringsdiskurs de befinner sig i, samtidigt som de själva är med och 

formar den när de talar och skriver om Inre hamnen. En informant svarade såhär på 

frågan om hur hen definierade begreppet attraktivitet i förhållande till Inre hamnen; 

 

Informant 2: Det är att det ska vara upplevelserikt att leva och bo där. Och att man ofta kopplar 

det till ett livligt stadsliv. Vi har haft en boom i Sverige faktiskt, det är inte bara alla fina 

perspektivbilder man ritar på uteserveringar. Alltså vi lever ett annat liv än vad vi gjorde förut. 

Åtminstone en grupp i samhället gör det där man går ut mer, där man umgås mer ute och så 

va. Så det tror jag att den här bilden av attraktivitet det är att staden ger det, att det finns stort 

utbud. Det tror jag också många lägger i attraktivitet alltså, allt från handel, det finns inte bara 

en butik utan många butiker och ska du handla kläder finns inte bara tre butiker utan åtta. Och 

både handel men också kultur, att det finns saker att göra, det finns bra utbud av film, musik 

och teater. 

 

I citatet konstrueras attraktivitet som att det inbegriper en sorts livsstil, det ska finnas 

saker att göra; ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser. Informanten uttrycker en 

föreställning om att detta är en ny utveckling som sker i samhället, där staden ska 

tillgodose våra trängande behov av rekreation. Åtminstone gäller detta för en grupp i 

samhället, som informanten menar lever ett liv där man umgås utanför hemmet i större 

utsträckning än tidigare, och som konsumerar och värderar kultur och möten högt. Enligt 

Florida är det denna typ av kvaliteter som attraherar den kreativa klassen. Florida menar 

att medlemmar ur den kreativa klassen söker sig till städer som kan erbjuda stimulerande 

livsmiljöer som präglas av innovation, mångfald och öppenhet. Att städer måste kunna 

erbjuda just mångfald beskriver Florida som viktigt för att kunna attrahera den kreativa 

klassen. En mångfald av människor innefattar individer av olika etniciteter, sexuella 

läggningar, åldrar och stilmässiga uttryck. Detta ger en plats en känsla av autencitet och 

energi vilket är eftersträvansvärt för denna grupp (Florida, 2006, s. 271f). Den kreativa 

klassen ställer krav på livskvalitet i området där de bor, till exempel är utbudet av 

mötesplatser utanför hemmet och arbetet en viktig aspekt för att städer ska kunna tilltala 
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den kreativa klassen. Det rör sig om platser som caféer och restauranger men även 

kulturella institutioner som kan erbjuda evenemang i form av musik, teater och konst 

(Florida, 2006, s.270). Som vi såg i citatet ovan speglar sig detta i informantens utsaga om 

attraktivitet. 

 

4.1.1 Att skapa urbanitet och ekonomisk drivkraft 

Enligt Floridas teori blir det den kreativa klassens intressen och värderingar som styr den 

riktning som stadsplaneringen tar. I informanternas utsagor framgår att det till stor del är 

medlemmar ur denna grupp som man vill attrahera till Inre hamnen. Det finns en tilltro 

till att dessa personer ska bidra till att stärka Norrköpings tillväxt, vilket jag kommer visa 

nedan. Med andra ord går det att argumentera för att det rör sig om en 

gentrifieringsprocess, där Inre hamnen ska omvandlas från ett avlägset och slitet 

industriområde till att bli en attraktiv och konkurrenskraftig del av Norrköpings innerstad. 

Brusman påpekar att det existerar en tydlig koppling mellan denna typ av gentrifiering och 

föreställningen om urbanitet. Den urbana staden innefattar just de värden som den 

kreativa klassen eftersträvar, såsom täthet, folkliv och varierande, spännande arkitektur 

(Brusman, 2008a, s. 8). Några av dessa värden illustreras i citat från två av intervjuerna;  

 

Informant 1: Sen så tror jag att vi vill kanske också ha, ja men just det här med variation, 

mångfald, många olika uttryck att man ska kunna kanske bli överraskad. Ja det ska finnas 

aktiviteter att göra, det ligger i det urbana. Som i sig bygger på en täthet, att det finns en täthet 

som underlag för ekonomi då med butiker och restauranger och aktivitetsplatser vad det nu 

kan va. Och en viss puls och liksom möten ingår i det också. 

 

Informant 2: Det handlar om innehållsmässigt och täthet, det är dom två ihop […] Och sen 

är ju urbant det beror ju på vad man tycker i livet men det har ju vart definitivt en trend att 

detta har varit väldigt positivt laddat i stadsbyggandet. Alla även Vetlanda vill bygga urbant 

liksom. 

 

Här speglas en rad olika föreställningar om vad informanterna definierar som urbant; den 

urbana staden är tät och variationsrik, det finns ett brett utbud på aktiviteter och 

möjligheterna till möten är stora. Den urbana staden definieras här som en pulserande, 

levande stad där element av överraskning vilar bakom hörnet. Urbanitet konstrueras som 

ett ideal att ta efter inom stadsplanering, informant 2 menar att alla vill bygga urbant, 

något som kan förklaras av att de individer som attraheras av de urbana miljöerna, alltså 

den kreativa klassen, har makten över ekonomi, media, populärkultur och samhällets 

styrande organ. Kreativiteten som denna samhällsgrupp står för blir nämligen sedd som 
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den sanna källan för ekonomisk tillväxt. Kreativitet är en avgörande konkurrensfördel som 

genomsyrar alla samhällsnäringar, därav blir det väsentligt för en stad som vill växa att 

tilltala denna samhällsgrupp (Florida, 2006, s. 25). Medvetenheten om den ekonomiska, 

konkurrensdrivna aspekten och föreställningen om den kreativa klassen som möjliggörare 

för Norrköpings utveckling synliggörs på flera plan i intervjumaterialet; 

 

Informant 1: På den ekonomiska nivån så finns det extremt stark liksom konkurrens mellan 

de större orterna i Sverige om tjänstenäringar och utbildningar, och där är min uppfattning i 

alla fall att Norrköping måste upp liksom i attraktivitet så att säga. Om man generaliserar det 

begreppet i alla fall och blir betraktat som en lika attraktiv stad som ta Linköping eller Uppsala 

eller Örebro eller något, annars kommer Norrköping att tappa. Och då, ja då kanske man vill 

det då, men jag tycker inte att Norrköping ska tappa. Jag ser det som mitt uppdrag att 

Norrköping ska växa och va en välmående stad så att säga. 

 

Maja: Men ser du någon risk i det i Inre hamnen, att man planerar efter den här gruppens 

attraktivitet? 

 

Informant 2: Jaa om jag ska va riktigt hård kan jag säga att jag ser det inte som en risk, för 

Norrköping tror jag det är en möjlighet. 

 

I citatet ovan framkommer att informanten ser på den kreativa klassen som en möjlighet 

för Norrköping. Norrköping i form av en gammal arbetarstad vars storhetstid har 

försvunnit behöver dessa personer och det inflytande de kan utöva på staden för att kunna 

hantera dagens konkurrens med andra städer och marknadsföra sig själv som attraktiv och 

urban. Att det skulle vara riskabelt att planera utifrån denna grupps intressen framställs i 

citatet inte som ett problem, utan konstrueras snarare som en lösning på hur Norrköpings 

tillväxt ska kunna öka istället för att stagnera. Informant 2 fortsätter på sitt resonemang 

om varför Norrköping behöver attrahera individer ur den kreativa klassen; 

 

Informant 2: Och sen kan man tycka det är osympatiskt, att men finns det inte plats för mig 

som är fattig förtidspensionär då? Jo och då kommer den andra dimensionen in tycker jag att 

det ska finnas ytor, det här ska va en stadsdel för alla att vistas och gå runt i om man vill. Men 

sen kanske jag inte kan köpa den dyraste bostadsrätten. Men det kan jag inte någon annanstans 

heller och det pratar vi aldrig om.  

 

Här synliggörs hur informanten är medveten om att det kan framstå som ”osympatiskt” att 

planera utifrån en viss samhällsgrupps intressen, och att detta kan ske på bekostnad av 
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andra, sämre bemedlade personer. Det blir i citatet tydligt hur informanten i sin yrkesroll 

behöver förhålla sig till de ekonomiska faktorer som spelar in och begränsar möjligheten 

att planera socialt hållbart. Det är värt att poängtera att andra strategier för att lösa denna 

problematik tas upp av informanten, något som jag kommer återkomma till i ett senare 

skede av analysen.  

 

I informanternas utsagor speglas alltjämt en föreställning om att städer som vill öka sin 

konkurrenskraft och tillväxt bör försöka forma sin karaktär och utbud efter att tilltala den 

kreativa klassen. Enligt Florida är det nämligen tillgången till kreativa människor som 

avgör var företag och industrier väljer att etablera sig. Kreativa människor dras inte bara 

till där arbete finns, utan först och främst till de miljöer som kan erbjuda dem en kreativ 

livsstil (Florida, 2006, s. 33). Därav blir det väsentligt för en stad som Norrköping, som 

befinner sig i ett känsligt skede av utveckling, att planeras utifrån de intressen som kan 

garantera att rätt sorts människor bosätter sig i staden. Mot bakgrund av detta anser jag 

att en tydlig gentrifieringsprocess kan urskiljas i Inre hamnen, då incitamentet är att 

medlemmar ur den kreativa klassen ska attraheras för att höja platsens, och i 

förlängningen hela Norrköpings, status och konkurrenskraft. Det blir i min mening tydligt 

hur gentrifiering som process är tydligt styrd av en nyliberal marknadsekonomi, där 

tanken om städer som bärare av tillväxt är styrande. 

 

Thomas Jansson skriver i sin essä Gentrifiering och estetisering av den postmoderna 

staden att gentrifieringsprocessen följer en internationell trend där gamla bruks- och 

arbetarmiljöer estetiseras och förfinas för att attrahera den grupp av människor som lockas 

till denna typ av objekt och miljöer. I förlängningen av detta stiger priserna och städerna 

förändras i en allt snabbare takt. Den gentrifierade staden blir en plats för den kreativa 

klassen att utöva sina exklusiva livsstilar på, där historiska objekt och miljöer utgör kuriosa 

som skänker platsen en känsla av genuinitet (Jansson, 2004, s. 164f). Denna typ av 

historiebruk i relation till stadsplanering kommer jag nu utforska i nästa del av analysen. 

 

4.2 Den historiska staden 

I den här delen av analysen undersöker jag de föreställningar om värdet av platsens 

historia som präglar den planeringsdiskurs som omger Inre hamnen. Föreställningar och 

värderingar om en plats historia lyfts nämligen fram som en viktig del av en plats 

potentiella attraktionskraft och urbana karaktär. I Program för Inre hamnen beskrivs 

platsens historia som central för Inre hamnens unika karaktär. 
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Inre hamnen har ett läge och en karaktär som bidrar till den framtida stadens attraktivitet. 

Området har ett vattennära läge som är unikt i staden och regionen. Andra viktiga kvaliteter 

som talar för att utveckla stad i Inre hamnen är närheten till resten av innerstaden, till 

resecentrum, till promenaderna och till den framtida stadsparken Johannisborg. Sett i sitt 

sammanhang kommer Johannisborg, utvecklat till en attraktiv stadspark, att bli en mycket 

viktig målpunkt i innerstaden. Här finns också en del äldre bebyggelse som kan utvecklas och 

bli viktig för den nya stadsdelens identitet (Norrköpings kommun, 2014, s. 8). 

 

I citatet lyfts Johannisborgs slottsruins omvandling till stadspark fram som en viktig 

komponent för innerstadens attraktivitet. Tillsammans med den äldre bebyggelsen i 

området blir dessa historiska inslag viktiga för att konstruera platsens identitet. I detta 

citat blir det tydligt hur historia har en stark påverkan på hur stadsdelar planeras för att 

ses som attraktiva. Tunström beskriver hur föreställningar om vad som utgör den 

historiska, traditionella staden ställs emot den ofta kritiserade modernistiska staden, 

varigenom ideal kontra problembild för den goda staden konstrueras. Detta var en 

föreställning som kom till uttryck under intervjuerna när informanterna talade om hur 

Inre hamnen ska utformas i relation till platsens historia; 

 

Informant 5: Vi vill inte ha förortskaraktär utan vi måste ta vara på den värdefulla marken vi 

har och bygga så mycket vi kan utan att för den sakens skull förstöra eller göra det för tätt så 

vi inte får in sol man måste liksom ha nån slags avvägning där så att man får med ja att man 

får till nånting bra då men det ska ju ändå vara ett stadsmässigt gaturum med levande, trygga, 

trivsamma bottenvåningar som är välkomnande och så. 

 

Idealet om den traditionella, stadsmässiga staden ställs här emot vad informanten kallar 

en ”förortskaraktär”. Denna benämning blir intressant då den konstruerar en tydlig 

problembild där förorten ställs i kontrast mot andra värdeord såsom ”levande”, ”trygga” 

och ”trivsamma”. Förort positioneras som något anonymt och otryggt, det blir motsatsen 

till de urbana, hållbara ideal som man vill ska prägla Inre hamnen. Precis som Tunström 

skriver synliggörs det i citatet hur stadsplanering som praktik konstruerar två olika typer 

av historia; den “traditionella” staden och den “modernistiska” staden. När informanten 

talar om hur man vill skapa stadsmässiga gaturum, positioneras den mer traditionella, 

urbana staden som idealet inom stadsplanering. Det är en stad präglad av historia och 

identitet. Den moderna staden konstrueras istället som historielös och socialt problematisk 

då den saknar karaktär och skapar tomma stadsrum som bidrar till segregation (Tunström, 

2009, s. 156). Även i nedanstående citat ur Program för Inre hamnen synliggörs 

föreställningen om värdet av den historiska, traditionella staden; 
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Stadsbyggnadsidén för Inre hamnen bygger på den ursprungliga rutnätsplanen från mitten av 

1800-talet. Stadsdelen är utformad som en medelhög kvartersstad med väldefinierade gaturum, 

det vill säga kvarter med kontinuerliga fasader som tydligt avgränsar gaturummen [...] Kajen 

längs Strömmen, rutnätet, järnvägsdiagonalen genom området och Norra Promenaden utgör 

de viktigaste byggnadselement som både knyter an till områdets historia och binder ihop 

området med den befintliga innerstaden. I Inre hamnen känner man av den historiska och 

rumsliga kontinuiteten inte bara genom de bevarade byggnaderna som fått nya funktioner. 

Även stadsplanen knyter an till den kvartersstruktur som finns i innerstaden. (Norrköpings 

kommun, 2014, s.16). 

 

Här synliggörs hur föreställningar om platsen historiska ursprung nyttjas för att 

konstruera Inre hamnens identitet och för att marknadsföra projektet. I citatet beskrivs 

hur planeringen av platsen bygger på den ursprungliga rutnätsplanen från 1800-talet, 

vilket tillsammans med andra historiska egenskaper ska knyta ihop området med 

innerstaden. Detta ska i sig skänka en historisk och rumslig kontinuitet till Inre hamnen. 

Tunström menar att ord som till exempel ”rutnät” ofta används för att signalera att gator 

byggs tätt inpå varandra istället för i en öppen, mer modernistisk struktur. Rutnätet är 

nämligen en central del av den urbana, levande stadskärnan, och bruket av ordet blir ett 

sätt att förhålla sig till idealet om den traditionella staden. Ord och uttryck som kan 

kopplas till den gamla staden används frekvent i material som beskriver olika typer av 

stadsutvecklingsprojekt. Ord som gata, torg, stadspark, stadsdel, stadskärna, mötesplats, 

esplanad eller promenad får den funktionen att de konstruerar idealet om den traditionella 

staden (Tunström, 2009, s. 60f). I Program för Inre hamnen används denna typ av ord 

ofta. Inre hamnen benämns till exempel som en ny stadsdel och inte som ett område, vilket 

blir ett sätt att konstruera platsen som en del av innerstaden istället för förorten. 

 

4.2.1 När gammalt och nytt möts 

Även i intervjuer med informanterna framträdde föreställningar om värdet av platsens 

historia, samt hur denna historiska karaktär ska bevaras och lyftas in i området för att 

stärka Inre hamnens urbana identitet. 

 

Informant 3: Man vill ju bevara den här hamnkaraktären som finns, man vill bevara lyftkranar 

och den här, det finns ju spår i backen dom vill man på något sätt integrera i stråket längs med 

kajen, gräva ner lite halvt i marken så att dom sticker upp lite. Ja mycket sådana grejer, många 

små detaljer som jag tror kommer verkligen lyfta området till att man ändå känner att det finns 

den här historien bakom. 
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Informant 5: Alla nya hus ska fånga liksom platsens karaktär idag på något sätt, man använder 

dom materialen som finns på platsen idag så vi får den här brokiga hamnkaraktären, lite ruffiga 

miljön vill vi ha kvar. Kulörer har vi fångat upp från det som finns idag, kranarna och lite det 

här rostig metall och så. Sen finns en gammal skeppsdocka som fanns för länge sen som man 

har fyllt igen sen lång tid tillbaka som vi nu gräver upp igen. Så att vi på andra sätt kan fånga 

historiens vingslag genom att inte, eftersom vi inte kan spara så mycket då ser vi till att liksom 

försöka ändå fånga dels de kulturhistoriska miljöerna och historien men också allt som vi 

adderar ska på något sätt ändå ta avstamp i den ursprungliga karaktären liksom. Och sen tycker 

jag det är viktigt att vi jobbar med det här med brokighet och lite ruffighet. 

 

Att Inre hamnen ska upplevas som ”brokigt” och ”ruffigt”, som informant 5 talar om, går 

att koppla till idealet om urbanitet, där det variationsrika och autentiska idealiseras och 

ska locka till sig ”rätt” sorts människor. Samtidigt som de äldre historiska värden som 

Tunström skriver om speglas i informanternas utsagor och i texter om Inre hamnen, så 

framhålls även en modernare del av historian. Tillsammans med bilder på kartor från 

1800-talet och illustrationer av Johannisborgs slottsruin återfinns flera bilder på den 

graffitivägg som idag finns i området. Graffitiväggen är ett genomgående inslag i 

broschyren, den framhålls både som ett föremål för bevarande av kulturmiljön, men också 

som något som ska skänka Inre hamnen den mix av uttryck och blandning mellan gammalt 

och nytt som eftersöks. I ett stycke kort efter att man har gått igenom betydelsen av Inre 

hamnens äldre historia återfinns detta citat; 

 

Ett sentida tillskott i Saltängen är den totalt ca 500 meter långa graffitivägen. Sedan början av 

90-talet har Norrköping erbjudit Sveriges största och mest kända lagliga graffitivägg. Väggen 

besöks i stort sett dagligen av graffitimålare, under de mest populära helgerna på sommaren 

och våren kan så mycket som ett 30 tal målare ses måla samtidigt. (Norrköpings kommun, 

2014, s. 61). 

 

Graffitiväggen lyfts här fram som ett värde för att marknadsföra Inre hamnen. Väggen drar 

till sig stora mängder besökare till Inre hamnens offentliga rum och hjälper till att sätta 

Norrköping på kartan i konst-och kulturkretsar. Det blir tydligt hur även en mer modern 

typ av historia kan användas för att utveckla och sälja in ett områdes karaktär och 

identitet. Denna föreställning synliggörs i ett citat från intervju med informant 3, när hen 

talar om graffitiväggen; 

 

Informant 3: Den (graffitiväggen) har man ju flyttat nu eller man håller på och flyttar den till 

ett annat ställe lite öster om planområdet kan man säga. Till en tillfällig park men den parken 

vet man inte den kanske blir tio eller tjugo år det vet man inte, så man satsar ändå lite på den 
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att försöka få den trevlig och bra under den här perioden som den kommer va. Och man pratar 

också om vissa graffitiväggar om man skulle kunna fälla ner dem i marken, det är ju Noréns 

förslag tror jag, att man vill fälla ner dom gamla graffitiväggarna som inte går att använda 

längre, man fäller ner dom i marken och har som gångstråk. 

 

Graffitiväggen ska alltså inkorporeras i stadsrummet och bidra till att ge platsen en urban 

och kreativ känsla. Kvaliteter som tidigare har funnits på platsen, och som var en del av 

dess ”ruffiga” hamnkaraktär nyttjas nu för att tilltala en kreativ medelklass som törstar 

efter trendiga miljöer att identifiera sig med. Föreställningar om platsens historia, både 

äldre och mer nutida, konstruerar alltså ideal om hur platsen bör planeras idag för att 

anses attraktiv och urban, och däri generera tillväxt och konkurrenskraft för staden. Just 

hur städer ska formas för att främja ekonomisk utveckling är något som analyseras i 

följande del av analysen. Jag kommer diskutera hur stadsplanering förhåller sig till den 

nyliberala diskursen om kunskaps-och tjänstesamhället, samt hur föreställningen om en 

utveckling från industristad till kunskapsstad kan identifieras i Inre hamnen. 

 

4.3 Den konkurrenskraftiga staden 

Norrköping är en stad som håller på att omvandlas från att ha varit en sliten arbetarstad 

till att bli en pulserande kunskaps-och kulturstad. Utvecklingen från ett samhälle präglat 

av industriell verksamhet till det post-industriella kunskaps- och tjänstesamhället har skett 

i en snabb takt, en utveckling som går hand i hand med idealet om urbanitet (Brusman, 

2008a, s. 9). Brusman skriver att föreställningen om Norrköping som industristad är en 

viktig del av stadens karaktär och självbild, men sedan slutet av 1900-talet har ett sökande 

inletts efter en ny identitet. Under 1990-talet började Norrköping marknadsföras som ”den 

lilla storstaden”, en tankebild grundad i stadens täta rutnätsstruktur från 1800-talet och i 

andra kulturella värden som kan beskriva som urbana. Att lansera Norrköping med 

prefixet urbant blir alltså ett tillvägagångssätt för att konkurrera med andra kommuner i 

liknande storlek, och för att kunna säkra en god utveckling för staden (Brusman, 2008a, s. 

202). Detta är ett resonemang som jag återfann i informanternas utsagor om Inre hamnen. 

Flera av informanterna kommer in på denna utveckling under intervjuerna, de talar om 

övergången från industristad till kunskaps och tjänstesamhälle som en förklaring till det 

urbana planeringsidealet; 

 

Informant 1: Och det är väl liksom det att vi har hela den här ekonomiska utvecklingen med 

högre specialisering och tjänster som gör att dom större städerna gynnas och kan du inte 

erbjuda urbana miljöer ja då har du svårare att konkurrera om du inte har andra fördelar. Och 

Norrköping har en konkurrensfördel hävdar jag i och med att vi har så mycket urban miljö i 

den situation som samhället befinner sig i just nu då. 



22 

 

I citatet från informanten ovan tolkar jag modaliteten, alltså i vilken grad avsändaren av 

texten instämmer med sitt påstående, som hög. Att urbana miljöer är en konkurrensfördel 

som ska gynna stadens ekonomiska utveckling görs till sanning i informantens utsaga. 

Informanten uttrycker sig med en säkerhet om att det är den här ekonomiska situationen 

som samhället befinner sig i, det enda alternativet blir därmed att satsa på att erbjuda 

urbana miljöer för att inte bli omseglad av de större städerna. Detta sanningsanspråk 

konstrueras även i en annan informants utsaga; 

 

Informant 2: Då kan man fråga sig då, vad är det då som driver det här? För man kan ju tänka 

sig att hamnen ändrar karaktär och man använder det här området för industri då eller något 

annat, eftersom det är väldigt förorenat. Och då tror jag man måste förstå att det har skett en 

total samhällsförändring i den västliga världen så att säga inte minst i Sverige då. Från en sorts 

industrisamhälle till ett kunskaps och tjänstesamhälle där upplevelser och dom typerna av 

värderingar betyder mycket, mycket mer och då är det vad man söker egentligen i boendet och 

då vill man söka det här. 

 

Ovan framställer bägge informanterna urbanitet som en konkurrensfördel, det är en 

kvalitet som ska kunna gynna Norrköping, och som dessutom hör samman med en 

ekonomisk utveckling präglad av specialisering och högre tjänster. Omvandlingen till ett 

kunskaps- och tjänstesamhälle beskrivs också innebära förändrade ideal för staden. I 

informanternas utsagor synliggörs interdiskursiviteten mellan stadsplanering som diskurs 

och diskursen om kunskaps- och tjänstesamhället. Stadsplanering ingår alltså i ett nät där 

andra samhällsstrukturer, som i det här fallet ekonomisk utveckling, påverkar diskursen. 

Stadsplanering influeras med andra ord av en nyliberal diskurs som driver på stärkandet 

av konkurrenskraft, där målet är att attrahera de personer och verksamheter som ska 

kunna öka stadens tillväxt. Medlemmar ur den kreativa klassen och andra högavlönade 

entreprenörer och investerare är exempel på dessa grupper. Städers form och innehåll 

anpassas alltså efter dessa individers behov och önskemål. Resonemanget om att stadens 

innehåll och utbud måste omvandlas för att anpassas till den nya samhällsutvecklingen 

speglas i ett annat citat från informant 2; 

 

Informant 2: Vi har ett helt annat näringsliv liksom och den här stan är ju väldigt tydlig då i 

den förändringen men alla har ju genomgått samma förändring egentligen. Alla större städer i 

alla fall och det är, då blir det andra värderingar som gäller och då när sjöfarten byter fot då 

ser man möjligheten att skapa en väldigt attraktiv stadsdel för att då dra, ja kunna erbjuda ett 

boende som stan inte riktigt har kunnat erbjuda tidigare då 
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Det nya näringslivet medför alltså att det är nya värderingar som måste prioriteras i 

skapandet av en ny attraktiv stadsdel. Man vill kunna erbjuda något som staden inte har 

kunnat erbjuda förut, och på så sätt dra till sig grupper som ska öka Norrköpings 

genomslagskraft. Loit skriver om hur omvandlingen till ett kunskapssamhälle ofta 

kritiseras för att bidra till att städer genomgår en process av exklusivitet, där konsekvensen 

är att vissa grupper utestängs i en rumslig segregation. Att kombinera ekonomisk tillväxt 

med social hållbarhet ses ofta som oförenligt inom stadsplanering. Avvägningar mellan 

dessa olika intressen sker men resulterar i allt högre utsträckning i att det främst är de 

ekonomiska dimensionerna av hållbarhet som prioriteras över de sociala. Det är den 

nyliberala planeringskontexten som möjliggör detta förhållningssätt, där socialt hållbar 

stadsutveckling förlorar sitt värde då det måste anpassas till marknadens realiteter (Loit, 

2014, s. 16f). Under flera tillfällen under intervjuerna talade informanterna själva om 

denna prioriteringsordning. Det framgick tydligt att informanterna var medvetna om, och i 

hög grad värnade om, den sociala hållbarheten i Inre hamnen. Att behöva förhålla sig till 

marknadens realiteter sågs som nödvändigt men också problematiskt av informanterna, 

vilket kan ses i citaten nedan; 

 

Informant 3: Man kan ju generellt se att skönare lägen, havsnära lägen blir ju oftast mycket 

dyrare. Jag tänker också närheten, det är extrem närhet till resecentrum som kommer också 

göras om och byggas ut. Ostlänken kommer ju till så det blir ju extremt viktigt strategiskt läge 

för Norrköping och jag tänker att det skapar högre bostadspriser också tyvärr. 

 

Informant 5: Det är en risk när man utvecklar ett sådant här område och överhuvudtaget när 

man bygger nytt så blir det av någon anledning i just Sverige väldigt dyrt […] Så att det finns 

absolut en risk och särskilt när det är så dyrt som det är att sanera marken. Till exempel att 

gräva kanaler har många byggherrar velat. Det kostar ju pengar att göra allt sånthär […] Och 

då blir det ju väldigt lätt så att det hamnar i slutändan på slutpriset ut till kund. Så blir det 

tyvärr. 

 

Informanterna upplever att det inom stadsplanering som praktik inte finns det utrymme 

eller de möjligheter som hade behövts för att kunna planera Inre hamnen på ett mer socialt 

hållbart sätt än vad man redan gör. I utsagorna ovan synliggörs hur informanterna verkar 

inom en planeringsdiskurs som styrs av yttre omständigheter och rådande ekonomiska 

förutsättningar. Normen om social hållbarhet som sekundär i relation till de ekonomiska 

intressena riskerar därmed att reproduceras inom stadsplanering, även om informanterna 

själva i deras yrkesroller hade velat se en annan utveckling. Jag kommer nu gå djupare in i 

att analysera hur stadsplanering som praktik förhåller sig till diskursen om social 

hållbarhet, och hur detta synliggörs i Inre hamnen. 
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4.4 Den sociala staden 

Medvetenheten om att Inre hamnen riskerar att bli ett socioekonomiskt homogent område 

är närvarande både i textmaterialet och i informanternas uttalanden. I Program för Inre 

hamnen står det att läsa att; 

 

De höga kostnaderna för genomförandet, i kombination med att det generellt är svårt i dagens 

läge att producera billiga bostäder, riskerar att medföra en enkelsidig sammanställning av 

boende i området (läs höginkomsttagare) (Norrköpings kommun, 2014, s. 70). 

 

Det existerar alltså en tydlig kännedom om vikten och ansvaret i att bygga socialt hållbart, 

men de faktiska villkoren som planeringen förhåller sig till upplevs på flera plan stå i vägen 

för detta. I nedanstående citat beskriver informanten hur de som planerare måste förhålla 

sig till de ramar som existerar i stadsplanering. 

 

Informant 1: När det kommer till eh vad ska vi kalla det, kön eller ålder eller ekonomiska 

faktorer så är det ju i princip vill jag påstå omöjligt för oss som planerare att påverka det. Vi 

kan bara skriva att man får bygga bostäder men om det byggs dyrt eller billigt eller för olika 

slags kategorier, äldre eller unga eller studenter, det går inte att styra med stadsplanering. Utan 

då är det ju andra slags politiska eller marknadsekonomiska styrmedel som används isåfall. 

 

Informanten avskärmar här stadsplaneringen som praktik från det sociala, och förpassar 

det till andra samhällsstrukturer. Att planera utifrån en medvetenhet om sociala faktorer 

som kön, ålder och socioekonomisk status blir alltså ej förenbart med stadsplaneringens 

förutsättningar. Informanten målar upp en bild av att det är de ekonomiska och politiska 

krafterna i samhället som kan påverka huruvida städer kan planeras socialt hållbart. Det 

finns alltså andra diskurser i samhället, både ekonomiska och politiska, som genomsyrar 

och formar villkoren för stadsplanering som praktik. Återigen synliggörs 

interdiskursiviteten i hur stadsplanering som diskurs förhåller sig till andra kringliggande 

diskurser. Den föreställning som informanten ger uttryck för ovan anser jag går att koppla 

till Brusmans resonemang om hur stadsplanering som praktik ofta ses som att den 

existerar rumsligt åtskild från det sociala, i en sfär där den nyliberala synen på tillväxt och 

utveckling är styrande. Genom detta synsätt ignoreras det faktum att sociala aspekter är 

avhängiga den fysiska miljön och tvärtom, något som tenderar att hamna i skymundan när 

städer planeras (Brusman, 2008b, s.6f). Denna separering av fysisk planering från de 

sociala frågorna riskerar alltså att dimensionerna behandlas separat, när stadsplanering 

snarare bör förstås som en social praktik som är en del av en större diskurs som både 

formar och formas av det sammanhang den är en del av. Den ekonomiska tillväxten blir i 
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och med detta synsätt det dominerande idealet som ska leda till en urban miljö som på 

långt sikt även kan lösa de sociala problemen (Ibid). Föreställningen om hur urbana, täta 

stadsmiljöer ska kunna förverkliga de ambitioner som trots allt finns om social hållbarhet 

är något som synliggörs i informanternas utsagor; 

 

Informant 1: Det som är hela grunden till hur vi har jobbat med Inre hamnen och att man gör 

Inre hamnen det är ju tanken om att en stad är mera stabil och det ökar liksom utbytet mellan 

olika grupper och människor om staden hänger ihop. Det är själva grundtanken. Så att avsikten 

är ju att den här stadsdelen ska upplevas som en naturlig liksom tillväxt på den befintliga staden 

och liksom inte som någonting annat. 

 

Informant 2: Jag tycker det är socialt rätt att bygga mera stad kopplat till den befintliga staden. 

Det är säkert en del som ser Inre hamnen som ett exklusivt område och då kunde man ju tänka 

sig att det exklusiva området kunde vi ju ha byggt en bit utanför stan på nåt ställe vid vatten, 

för sig. Nu gör vi inte det utan nu försöker vi, och det kommer ta tid, det kommer inte bli så 

första dan men så småningom kommer det bli ihoplänkat med hela övriga innerstan. Och då 

ser jag det som, det är för mig som stadsbyggare en viktig social fråga, att man inte bygger rena 

enklaver som liksom ligger för sig själva. [...] Det är där vi kan uppfylla en social hållbarhet 

men vi kommer inte göra det med utbud av bostäder jag tror det är viktigt att vara uppriktig 

där. Annars lurar vi oss själva. 

 

Informanterna ger här uttryck för en strävan efter att öka delaktighet och sociala utbyten i 

Inre hamnen genom att länka samman stadsdelen med övriga staden. Att bygga ”stad i 

staden” och på så sätt möjliggöra sociala utbyten framställs som en form av sanning inom 

planeringsdiskursen, det blir ett tydligt ideal att planera efter. Informanternas uttalanden 

har i mitt tycke en hög modalitet då de förhåller sig till denna föreställning som en 

sanning, en självklar förutsättning för ett hållbart stadsbyggande. I informanternas utsagor 

blir det även tydligt hur det, som Brusman skriver, existerar en föreställning inom 

stadsplanering om att man genom att bygga stadsmiljöer som ska attrahera 

höginkomsttagare också bidrar till att denna grupp dras in till staden istället för att isolera 

sig i områden utanför stadskärnan. Detta ska skapa en urban och blandad stad där möten 

mellan olika samhällsklasser och etniska grupper kan uppstå (Brusman, 2008b, s. 5f). 

Brusman tar upp hur det i Norrköpings kommun finns en tanke om att en attraktiv 

innerstad ska gynna hela befolkningen. Detta ska ske genom att alla invånare får ta del av 

den tillväxt och integration som skapas när en stad lyckas framhäva sig som urban och på 

så sätt attrahera ”rätt” sorts människor, ett argument som jag anser speglas i hur 

informanterna talar om förutsättningarna för planeringen av Inre hamnen (Ibid).  
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4.4.1 Integration i det offentliga rummet 

Under intervjuerna kom informanterna även in på en strategi som kan väga upp det 

faktum att det är svårt att förena de sociala dimensionerna av stadsplanering med de 

ekonomiska, utan att för den sakens skull behöva äventyra de ekonomiska incitamenten. 

Det tycks existera en utpräglad tanke om att de offentliga rummen ska överbrygga den 

sociala klyftan som kan tänkas uppstå i Inre hamnen. Denna föreställning återkommer i 

samtliga av informanternas utsagor. 

 

Informant 4: Vi har ju visserligen både hyresrätter och bostadsrätter men jag kan ju ändå se att 

dom som kommer bo här kommer ju va liksom dom kommer ha det ganska gott ställt ändå. 

Så att det finns ju ändå en risk att det blir en ganska liksom homogen typ av människor som 

bosätter sig. Så då blir ju dom allmänna platserna mycket viktigare också tänker jag, att dom 

ändå ska funka för alla liksom och att det ska vara man ska känna sig välkommen och nyttja 

liksom dom bitarna. 

 

Informant 2: Det finns naturligtvis dom som fruktar att detta blir för människor med väldigt 

god ekonomi bara. Men vi skapar också väldigt mycket ytor som hela stan kan ha nytta av och 

som man kan använda som för rekreation och fritid och sånt. Och det tycker jag är liksom den 

sociala delen i detta för vår del alltså att vi inte bara bygger en viss lös stadsdel utan det är 

någonting för alla då i det. Men däremot kommer vi inte klara det sociala att det är den absolut 

fattigaste som hittar sin bostad här, det tror jag man ska vara väldigt tydlig med att det kommer 

vi inte göra. 

 

Det blir alltså i de offentliga rummen, eller på de allmänna platserna som informanterna 

själva benämner det, som möten och integration ska kunna uppstå mellan olika grupper ur 

samhället. I citaten synliggörs hur en stor tilltro sätts till de urbana miljöerna, de ska bli 

lösningen på den sociala problematik som de dyra bostadspriserna anses utgöra. Detta är 

ett resonemang som känns igen i stadsplaneringskritikern Jane Jacobs syn på den urbana 

miljön som möjliggörare för möten och i förlängningen gemenskap mellan människor 

(Franzén, 2004, s. 37). Jacobs är känd för sitt verk Den amerikanska storstadens liv och 

förfall, som i hög grad har påverkat dagens klimat inom stadsplanering. Jacobs bok 

behandlar utformningen och nyttjandet av New Yorks gaturum under 1950- och 60-talet, 

och hennes tankar har influerat synen på stadens publika platser som stadslivets viktigaste 

miljöer (Jacobs, 2005). Jacobs menar att de offentliga miljöerna skapar en naturlig 

interaktion mellan främlingar och på så sätt kan de även garantera trygghet och 

integration i stadsrummet. Enligt Jacobs tes måste offentliga rum vara utformade på så 

sätt att de står i direkt anslutning till angränsade verksamheter, och de måste vara fulla av 

främlingar. Det är verksamheterna, i form av restauranger och butiker, som bestämmer 
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platsens karaktär, medan främlingarna säkrar en form av anonymitet på platsen och 

fungerar som trygghetsskapare då de medför en social kontroll på platsen (Franzén, 2004, 

s. 37). Detta är ett resonemang som speglas i informanternas utsagor om Inre hamnen, där 

de talar om hur stadsdelen ska alstra ett flöde av människor som ska vistas och mötas på 

platsen. 

 

Informant 3: Det är det som är tanken man försöker balansera upp det med dom här offentliga 

miljöerna, mötesplatserna generellt. Att man ändå tänker att man vill tillföra kvaliteter för hela 

Norrköping i stadsdelen genom att faktiskt erbjuda Norrköpingsborna en plats att vistas på 

och besöka, aktivera sig vad dom nu vill göra även som synd är inte alla kommer kunna ha 

möjlighet att bosätta sig där. Så jag tror att dom offentliga platserna och mötesplatserna, dom 

är extremt viktigt för inre hamnen. Det skulle jag verkligen säga om man nu verkligen vill 

komma liksom jobba mot social hållbarhet så tror jag det är extremt viktigt. 

 

Informanterna är tydliga med att de vill att Inre hamnen ska bli en plats för alla 

Norrköpingsbor att vistas och mötas på, ingen ska behöva känna sig exkluderad från 

platsen. I citatet konstrueras de urbana, offentliga rummen som lösningen på hur möten 

ska kunna uppstå mellan människor av olika bakgrund i Inre hamnen. Jacobs menar att 

det är här som urbanitetens värde ligger, som individ kan du leva i vetskap om att 

möjligheten att interagera med människor från vitt skilda bakgrunder bokstavligt talas 

finns utanför din dörr, utan att du för den sakens skull behöver känna ett egentligt tvång 

att umgås med dem. Den urbana miljön gör det alltså möjligt att välja i vilken grad du vill 

söka kontakt med andra människor (Franzén, 2004, s. 38). Denna typ av urbana miljöer 

blir en förutsättning för kreativitet och individualism, men också mångfald och sociala 

utbyten, värden som på många plan kännetecknar planeringen av Inre hamnen. 

 

Trots de uppenbara intentioner som finns om att värna om de offentliga rummen i Inre 

hamnen verkar det ändå existera en uppfattning bland informanterna om att 

stadsplanering som praktik är så pass styrd av ekonomiska incitament att det ibland blir 

svårt att fullt ut kunna förverkliga denna ambition. En informant beskrev denna utveckling 

såhär; 

 

Informant 4: Jamen det blir ju, man vill ju sticka ut och just nu växer ju Norrköping väldigt 

mycket och det går bra för Norrköping liksom. Och det är ju någonting som man är väldigt 

mån om att det ska fortsätta så och så vidare. På gott och ont tänker väl jag som värnar om 

allmänna platser lite också. Ibland byggs ju dom igen nu känner man ju lite såhär liksom, man 

exploaterar i den grad att man nästan glömmer bort att det ska finnas nånting emellan rummen 

också liksom. Det är lite dubbelt kan jag tycka. 
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Informanten uttrycker hur allmänna platser som är ämnade för samspel mellan människor 

trängs undan eller byggs bort i den förtätning och exploatering av staden som sker i och 

med den ekonomiska tillväxt som i nuläget pågår i Norrköping, vilket har beskrivits i 

tidigare delar av analysen. Jag anser att det går att utläsa en påtaglig osäkerhet, eller 

dubbelhet som informanten själv beskriver det, i diskursen om social hållbarhet inom 

stadsplanering. De ramar som finns att förhålla sig till beskrivs av informanterna som 

starkt styrda av ekonomisk vinning och upplevs sällan lämna tillräckligt med plats för de 

sociala frågorna. Resultatet av detta blir att de sociala effekterna alltjämt tas för givna 

eftersom överhängande fokus ligger på att öka stadens attraktivitet och därigenom tillväxt. 

Samtidigt som staden planeras utifrån dessa incitament så riskerar den att även 

reproduceras som en exkluderande praktik, där en syn på social hållbarhet som sekundär i 

förhållande till det ekonomiska legitimeras. 

 

Avslutande reflektioner 

5. Slutdiskussion 

I den här studien har min avsikt varit att analysera vilka föreställningar och ideal som 

bidrar till att forma planeringen av Inre hamnen. Detta har gjorts genom intervjuer med 

tjänstepersoner som är involverade i projektet och som generöst har delat med sig av sina 

tankar kring vilka intressen som har vägts in i planeringen. Jag kommer nu gå vidare med 

att sammanfatta de viktigaste slutsatserna som kan genereras utifrån den analys som 

gjorts av studiens empiri. I analysens första del undersöktes hur informanterna talade om 

attraktivitet i relation till stadsplanering, vilket snabbt ledde in på begreppet urbanitet. Det 

blir tydligt hur urbanitet görs till ett centralt värde i planeringen av Inre hamnen, det 

beskrivs som en kvalitet som Norrköping som stad ska kunna använda sig av för att tävla 

om tillväxt med andra städer. I informanternas utsagor synliggjordes också att 

anledningen till att man vill planera utifrån prefixet urbant är för att attrahera en kreativ 

och välbeställd samhällsklass som genom sitt ekonomiska och kreativa kapital ska kunna 

sätta Norrköping på kartan och bidra till ett ekonomiskt uppsving för staden. Denna 

samhällsklass, den kreativa klassen, eftersöker de värden som ingår i den urbana staden 

såsom täthet, mångfald och öppenhet. Därav blir det väsentligt för ett 

stadsutvecklingsprojekt som Inre hamnen att planeras utifrån denna grupps intressen. I 

och med detta kan en gentrifieringsprocess urskiljas i Inre hamnen, då området ska 

omvandlas från att ha varit ett avlägset, nedgånget industriområde till att bli en självklar 

och drivande del av Norrköpings innerstad och dess ekonomiska motor. 
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Genom analysen synliggjordes hur stadsplanering som diskurs är starkt influerad av en 

nyliberal samhällelig diskurs där städer ses som bärare av ekonomisk tillväxt. Detta 

resulterar i att Inre hamnen planeras utifrån nyliberala incitament, i och med att det är ett 

stadsutvecklingsprojekt som ska främja stadens ekonomiska förhållanden och dess 

förmåga att konkurrera med andra städer om potentiella utvecklingsmöjligheter. För att 

realisera denna idé blir det viktigt för planeringen av projektet att skapa en positiv bild av 

Inre hamnen med tydlig koppling till en stark identitet och karaktär, vilket ska bidra till att 

förmedla en bild av stadsdelen som attraktionskraftig. Av informanternas utsagor framgår 

att Inre hamnens identitet till stor del utgörs av föreställningar om dess urbana karaktär, i 

vilken bland annat platsens historia spelar en avgörande roll. Analysen visar på att historia 

är en viktig del av konstruktionen av vad som blir sett som idealbild för staden. 

Föreställningar om vad som är den goda staden målar upp bilden av en ”traditionell” stad 

och en ”modernistisk” stad, där den traditionella staden blir idealet och den modernistiska 

staden ses som problematisk och roten till sociala problem såsom segregation. Tankar om 

platsens historia bidrar till att konstruera ideal för hur Inre hamnen ska utformas för att 

uppfattas som attraktiv och däri även urban. Genom att idealet om urbanitet främjas så 

genereras alltså även tillväxt för Norrköping som stad, som då kan konkurrera med städer i 

liknande storlek om ekonomisk utveckling. Det blir alltså tydligt att städer ska planeras för 

att gagna en nyliberal marknadsekonomi, vilket hör samman med den postindustriella 

utveckling som har skett i västvärlden från industrisamhälle till kunskaps- och 

tjänstesamhälle. Interdiskursiviteten mellan nyliberalism och stadsplanering upplevdes av 

informanterna som något som försvårade ambitionen att planera för social hållbarhet. De 

sociala dimensionerna av stadsplanering måste anpassas till marknadens ramar, vilket 

informanterna uttryckte som problematiskt, men också som en självklarhet som det med 

stadsplaneringens villkor var svårt, för att inte säga omöjligt, att påverka. Hierarkin mellan 

ekonomisk utveckling och social hållbarhet reproduceras härigenom som en oemotsagd 

sanning inom stadsplanering. 

 

Konsekvensen av detta blir att sociala frågor, såsom exempelvis bostadsbrist och 

segregation, nedprioriteras och ses som något som ska lösas i förlängningen, istället för att 

få första prioritering. I analysen talade informanterna om att man genom att bygga ”stad i 

staden” vill locka välbemedlade grupper in till stadskärnan, och på så sätt undvika att 

dessa bosätter sig i enskilda enklaver. Detta ska på sikt skapa en mer sammanhängande 

och integrerad stad. Härigenom synliggjordes återigen resonemanget om den kreativa 

klassen och hur det sågs som nödvändigt att med stadsplanering som verktyg attrahera 

denna grupp då de med sina höga inkomster ger ekonomisk avkastning för hela staden, 

vilket i förlängning även ska ge en positiv påverkan för socioekonomiskt utsatta grupper 

och deras livskvalitet. Flera av informanterna uttryckte en föreställning om att det inte är 

den ”allra fattigaste” individen som kommer kunna bosätta sig i Inre hamnen. Detta sågs 



30 

 

som en konsekvens av de ramar som stadsplanering som praktik förhåller sig till. 

Informanterna menade dock att detta glapp skulle kunna överbryggas genom en satsning 

på de offentliga rummen. Samtliga av informanterna är noga med att poängtera att man 

vill att Inre hamnen ska vara en plats för alla att vistas på, man vill inte att det ska bli en 

segregerad stadsdel som bara de boende nyttjar, utan man eftersträvar en social blandning 

där grupper från olika bakgrunder ska mötas. De offentliga rummen blir nyckeln för 

föreställningen om mötenas potential till att skapa en integrerad stad, och förhoppningsvis 

kommer Inre hamnen faktiskt kunna bli en plats som lockar en mångfald av personer. Med 

detta sagt så uppkommer ändå frågan om vad det egentligen innebär att inte kunna bo på 

en plats, utan att bara få vara en besökare. Kan platsen verkligen bli ens egen om man 

”bara” får vistas där i egenskap av tillfällig turist? I min tolkning av informanternas utsagor 

målas det upp en relativt tydlig bild av vilka det är som kommer kunna bo på platsen, 

nämligen medlemmar ur en kreativ, välbärgad medelklass. Denna grupp görs till ett tydligt 

subjekt i min diskursanalys genom att jag belyser informanternas föreställningar om 

vikten av att kunna locka denna köpstarka grupp till Inre hamnen med urbana, innovativa 

miljöer. De som ska vistas i de offentliga rummen, besökarna, målas dock inte upp som 

subjekt i samma utsträckning som de som kommer kunna tänkas bo på platsen. Istället 

konstrueras besökaren konstrueras i denna diskurs som något konturlöst och tämligen 

oidentifierat, möjligen på bekostnad angående frågan om för vem det är som Inre hamnen 

planeras. 

 

I föreliggande studie har jag undersökt hur olika värden så som urbanitet, historia, 

konkurrenskraft och social hållbarhet har konstruerats som ideal i mina informanters 

utsagor. Jag har även synliggjort hur dessa ideal och föreställningar formas och 

reproduceras diskursivt. Resultatet av min studie visar på att stadsplanering som diskurs 

när det gäller byggandet av Inre hamnen i Norrköping är tydligt influerad av en nyliberal 

diskurs, vilket i sin tur bidrar till en ambivalens i diskursen om social hållbarhet i relation 

till stadsplanering. En konflikt mellan ekonomiska faktorer och sociala intressen kunde 

därmed identifieras, en konflikt som informanterna upplever sig tvungna att förhålla sig 

till i sitt arbete, även om den på flera plan upplevdes som problematisk. I relation till detta 

har jag ämnat synliggöra hur olika föreställningar om staden reproduceras diskursivt. 

Studien visar att staden både ses som bärare av positiva värden såsom mångfald, 

kreativitet och frihet, men att staden också riskerar att leda till processer av exkludering till 

följd av den gentrifiering som styrs av tanken om städer som bärare av ekonomisk tillväxt. 

Förhoppningsvis har min studie kunnat bidra till att i en viss mening vidga forskningsfältet 

för kritiska stadsplaneringsstudier, möjligen kan den ge en tankeställare angående hur 

diskurser formar de föreställningar som vanligen tas för givna inom stadsplanering som 

praktik. 
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5.1 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning inom ämnet anser jag att det vore intressant att intervjua personer 

från de verksamheter som idag befinner sig i Inre hamnen men som på grund av 

byggandet av bostäder måste flytta och omlokaliseras. Att ta del av hur dessa personer ser 

på utvecklingen i området skulle möjligen göra gentrifiering till en ännu mer central teori 

att analysera utifrån. Vidare skulle det vara av intresse att intervjua tjänstepersoner med 

ett ännu tydligare fokus på för vem de offentliga rummen planeras. Detta skulle kunna 

analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv, där man undersöker hur olika faktorer 

såsom kön, etnicitet och ålder med mera har diskuterats i planeringen av Inre hamnen 

eller liknande stadsutvecklingsprojekt. I delar av mitt material ser jag potential till att 

utveckla en intersektionell analys, och med ett sådant teoretiskt ramverk och utökad 

empiri hade det varit givande att utforska den typen av utsagor djupare. 
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