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Abstract 

Socially (un)sustainable urban planning – concerning social sustainability as ideology in 

the discourse of urban planning. This thesis deals with the subject of social sustainability 

within the context of urban planning. The study is based on interviews with several 

participants that consist of public officials and politicians in the municipality of Norrköping, 

Sweden. The purpose of the study is to analyze and problematize social sustainability as a 

concept in relation to the modern post-industrial city and its role as a feature on the urban 

planning agenda. The analysis takes the methodological approach of Critical discourse 

analysis (CDA) in order to frame the ideas and opinions of the participants as parts of a 

discourse of urban planning, and how the discursive synthesis can be conceived in terms of 

ideology. The results describe a picture of Norrköping, with its industrial history and 

contemporary challenges, as a city in need of a new basis for economic growth in order to 

pave the way for the social dimension of sustainable development. This predicament serves 

as the discursive motive for the planning’s increased focus on place branding and urban 

attractiveness. Another discursive element emphasizes mixed forms of tenure on the 

housing market, as well as public spaces and venues as essential features in the socially 

sustainable city. The thesis concludes in highlighting the discourse’s role in reproducing a 

neoliberal ideology on the area of urban planning. 
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Förord 

Uppsatsen ni ser framför er på en skärm eller kanske rentav håller i era händer är ett resultat 

av närmare ett års arbete. Orden social hållbarhet och stadsplanering kommer jag i 

framtiden sannolikt förknippa med året 2017. Året då jag under många månader utvecklades 

och inspirerades av teoretisk fördjupning och utvidgning av min förståelse för staden som 

fenomen. Året då jag under perioder av både vällust och missmod skrev min masteruppsats. 

Det vore en underdrift att hävda något annat än att det har varit en kamp. En kamp för att 

göra mig själv rättvisan att fullfölja det som påbörjades för fem år sedan när jag som redan 

allvetande tjugoåring kom till Norrköping för att studera Samhälls- och kulturanalys. 

Resultatet har ni framför er. 

Den här uppsatsen är personlig i en vidare mening än att det är jag som skrivit den. För när 

sista terminen närmade sig visste jag inte vad den skulle handla om; av alla intresseområden 

jag utvecklat under studietiden skulle jag välja ett. Jag hade inte den blekaste aning. Ett 

mentalt virrvarr av teoretiska intressen och möjliga tillämpningsområden kokades så 

småningom ner till det som den här studien handlar om. Uppsatsen återspeglar alltså mig i 

mångt och mycket och utkristalliserar det som engagerar mig mest – att kritiskt analysera 

den verklighet som manifesteras i materiella ting och våra sinnen. Mitt framför våra ögon. 

Att genom kunskap om världen väcka en fantasi för hur den kan omgestaltas. 

Ett stort tack går till min handledare Mats Brusman. Din kunskap om staden och 

urbaniteten har varit en aldrig sinande källa till nya idéer som berikat mitt arbete. Din 

ledande hand och tålamod har varit avgörande för att projektet till sist roddes i hamn. 

Jag vill tacka min familj och mina närmaste vänner för att ni finns. Existens kan betyda 

mycket. 

 

Alexander Sparr 

Eskilstuna, 2017-12-06 
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Den socialt (o)hållbara stadsplaneringen 

Inledning 

Staden har länge varit en självklar utgångspunkt i det politiska samhällsbygget. I egenskap 

av central mänsklig samlevnadsform så har sinnebilden av stadens egenskaper, dess 

bebyggelse och invånare alltid varit avspeglingar av samtida ideologiska strömningar. 

Mentaliteten för hur vi ska leva, bo, arbeta och vad (och vem) den urbana miljön ska vara 

till för står i korrelation med hur det politiska samtalet ser ut samt vilka utmaningar 

samhällets utveckling står inför. Så var fallet när urbaniteten blommade ut på allvar i 

industristadens glansdagar och så är fallet i det moderna postindustriella stadsbygget. Idag 

är staden som arena för politiska idéer lika aktuell och omdebatterad som någonsin. Vi lever 

i en tid där bostadsbristen ställer till stora problem för kommunerna och dess invånare; inte 

minst socioekonomiskt utsatta människor som har svårt att hitta billiga hyresrätter. 

Bostadsmarknadens allt hårdare klimat och en starkt skiktad arbetsmarknad har skapat ett 

fragmenterat samhälle som manifesteras i en stad som är tudelad. Dagens predikament är 

förstås inte historiskt unikt, men det aktualiserar på nytt vad Henri Lefebvre sa om rätten 

till staden. Staden är en reflexion av klassamhället och dess potential till deltagande, 

samhörighet och utlopp för alla människors kreativitet har gått till spillo.1 

Idag satsar många kommuner expansivt i byggnationer av bostäder, ytor för företagsamhet, 

kulturella upplevelser och rekreation för att öka stadens attraktivitet och konkurrenskraft. 

Ett inslag som har kommit att bli vanligt i stadsplaneringen är hållbarhet. Att städer ska 

omvandlas för att bli ekologiskt och ekonomiskt hållbara är nästintill självskrivna 

prioriteter, men den hållbarhetsdimension vars innebörd tycks vara mindre utmejslad är 

den sociala. Till exempel i Norrköpings kommun finns det en strävan efter att åstadkomma 

ett helhetsperspektiv för hållbar stadsutveckling genom att sammanfoga hållbarhetens alla 

dimensioner i planeringen av den fysiska miljön. I ambitiösa byggprojekt som det aktuella 

Inre hamnen ser man från kommunens sida hållbarhet som en grundsten i en ansvarsfull 

samhällsutveckling. Inre hamnen ska vara ett föredöme i inkorporering av smarta 

ekologiska lösningar, bidra till stadens tillväxt och samtidigt ta ett socialt ansvar.2 Det kan 

således betraktas som ett försök till att beakta staden som helhet inom 

hållbarhetsbegreppets ramar och där den sociala dimensionen ska införliva målet om en 

stad som tar ansvar för sina invånare. Stadsplanering handlar nämligen inte bara om 

                                                   

1 Francesco Chiodelli, ”Planning and urban citizenship: suggestions from the thoughts of Henri Lefebvre”, i 

Planning Perspectives, 28 (2013:3), s. 489 f. 

2 Next: Norrköping Prospekt Inre hamnen, http://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf 

(2017-07-19), s. 9. 

http://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf
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infrastruktur och att anlägga fina parker utan bedrivs ofta med ett socialt fokus för att dess 

positiva utfall ska komma fler människor till del och inte minst för att motverka rumslig och 

demografisk segregation. Samtidens stora utmaning för kommunerna är att ordna den 

urbana miljön med hänsyn för stadens heterogenitet; eftersom dess invånare såväl som 

områdena är differentierade behövs en planering som väger in olika förutsättningar och 

behov.3 På den vägen har social hållbarhet som koncept fått allt större genomslag i samhälls- 

och stadsplaneringen och tar sig ofta uttryck i planering för mångfald, fysisk och 

innehållsmässig variation i stadsmiljön och en social blandning av människor i densamma. 

Den stora frågan den här uppsatsen behandlar och ämnar kasta lite ljus över är vad social 

hållbarhet egentligen betyder i en stadsplaneringskontext. Vad är en socialt hållbar stad och 

hur kan arbetet för att uppnå den se ut? Det är också en fråga som oundvikligen implicerar 

det motsatta; hur utmålas dagens urbana situation och därmed behovet av 

hållbarhetsperspektivet? Vilka uppfattningar florerar inom stadsplaneringen och sätter sin 

omedelbara prägel på den riktning utvecklingen ska ta? Det här föranleder ett behov av att 

lyfta frågan i ett diskursanalytiskt perspektiv eftersom det möjliggör för mig att undersöka 

hur social hållbarhet erhåller sin politiska och praktiska mening i politikers och 

tjänstepersoners utsagor. Genom att betrakta det här som diskursiv praktik kan vi skärskåda 

tänkandet och mentaliteterna kring den hållbara staden och på ett distanserat sätt belysa 

hur de olika föreställningarna är normerande för hur den urbana planeringen i Sverige tagit 

form. 

Studien har sin utgångspunkt i Norrköping som idag 2017 är en spännande stad och 

kommun i flera hänseenden. Beträffande social hållbarhet och hur stadsplanering görs 

skiljer den sig måhända inte nämnvärt från andra kommuner av liknande storlek. 

Urbaniseringsprocessen är generell och gör sig gällande för all form av stadsliv och 

utmaningar hos städer som exempelvis Linköping existerar också i Norrköping – även om 

mycket skiljer dem åt. Det jag ser som särskilt intressant är Norrköpings berättelse; det 

kollektiva minne om staden som konstruerats kretsar ofta kring ett industriellt arv och 

övergången till en modern kunskapsstad. Transformationen grundas i ekonomiska och 

materiella förändringar men står i korrelation till den diskursiva berättelsen. Hur vi pratar 

om Norrköping utifrån dess utveckling och vad staden är idag spelar en oerhört viktig roll 

för hur vi kan förstå arbetet med social hållbarhet i densamma. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att kritiskt analysera hur social hållbarhet tillskrivs innebörder inom 

stadsplaneringen och vilken betydelse detta har för planeringsarbetet i pågående 

byggprojekt. Uppsatsen kommer därför att problematisera social hållbarhet som diskurs 

                                                   

3 Jon Loit, En stad i världsklass – hur och för vem? (Uppsala, 2014), s. 15. 
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genom en analys av hur politiker och tjänstemän ser på hållbar utveckling i relation till 

planeringsarbetet. För att uppnå det syftet utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

• Hur beskrivs begreppet social hållbarhet i relation till planering av den urbana 

miljön? 

• Hur motiverar tjänstemännen respektive politikerna kommunens arbete för att 

uppfylla detta? 

• Vad kan social hållbarhet i stadsplanering bidra med i förståelsen för samtida 

stadsutveckling? 

Avgränsning 

Studiens fokus och avgränsningar har förändrats sedan arbetets tidiga stadie. Den initiala 

tanken var att låta Inre hamnen i egenskap av aktuellt stadsbyggnadsprojekt utgöra 

analysens huvudsakliga objekt för att åskådliggöra hur social hållbarhet som koncept tar 

form i det konkreta. Sedermera kom jag att utöka perspektivet till en bredare diskurs kring 

social hållbarhet i en mer allmän stadsplaneringskontext i Norrköping – där Inre hamnen 

fortfarande förekommer som inslag i analysen. Skälet till det är att ett enskilt planeringsfall 

enligt min bedömning inte erbjuder en grund för analys av stadsplanering på en mer allmän 

strukturell nivå. Jag såg dock även att det valet var behäftat med vissa risker; dels kan 

resultatet bli allt för generaliserande utan att bidra med tillräckligt värdefulla slutsatser, 

men inte minst att materialet kan stiga till för studien för stora proportioner. Som motvikt 

till detta valde jag att avgränsa mig till en lokal kontext i staden Norrköping, vilket 

möjliggjorde en ingång för mig att analysera planeringsdiskursen i en lokal kontext och 

samtidigt tillämpa ett teoretiskt angreppssätt som tar vara på strukturperspektivet. 

Min empiri består av material som utvunnits i forskningsintervjuer som hållits med politiker 

och tjänstepersoner i Norrköpings kommun samt officiella kommunala plandokument. 

Intervjuerna är sex till antalet vilket jag anser bidragit med ett tillräckligt omfång att utgå 

ifrån med studiens relativt begränsade tidsperiod och skala i hänseende. 

Disposition 

Uppsatsen tar sin början i ett bakgrundsavsnitt där läsaren får ta del av hållbarhetsarbetets 

urbana sammanhang, stadsplaneringens föränderliga roll, hållbarhetsbegreppets uppkomst 

och Norrköpings historiska utveckling från industrialism till postindustriell stad. 

Efterföljande del är en genomgång av den teori som ligger till grund för studien vilket 

omfattar såväl diskurs- och ideologibegreppen som stadsutvecklingens drivkrafter och 

stadsplaneringens idémässiga och materiella förutsättningar. Sedan redogör jag för tidigare 

forskning på området med studier om social hållbarhet som koncept och planeringsinslag. 

Därnäst kommer ett metodavsnitt som tar upp aspekter som rör insamling av empiriskt 

material; vilka innefattar forskningsintervju, kompletterande datakällor, tillvägagångssätt i 

urval av informanter och etiska överväganden. Därefter handlar det om metodologisk ansats 

och metod för bearbetning och tolkning av empiri. Efterkommande analysdel är uppdelad i 
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tre tematiska avsnitt som gör nedslag i delar av empirin som framhäver den diskurs som 

sedan analyseras djupare i en fjärde avslutande del.  Uppsatsen avslutas med en kort 

sammanfattning. 

Bakgrund 

Social hållbarhet som mål och dess plats i agendan för stadsutveckling kan inte förstås utan 

att betrakta det ur dess sammanhang. Det är ingalunda ett mål som har uppstått isolerat i 

en enskild politisk kontext eller urban situation i ett avgränsat geografiskt område. Snarare 

bör det betraktas som framväxt ur en global politisk diskurs där den sociala hållbarheten är 

en del av en uppsättning universella mål för hållbar urban utveckling. Den 25 september 

2015 presenterades en resolution från FN:s generalförsamling där 17 generella och 

transformativa mål för hållbar utveckling togs fram; där hållbara städer och samhällen utgör 

ett av dem. I detta har FN antagit ”The New Urban Agenda” som ska etablera en ny standard 

för det urbana utvecklingsarbetet på ett globalt plan; den motiveras som en möjliggörande 

utgångspunkt för hur vi kan förändra planeringen, förvaltningen och våra levnadssätt i den 

urbana miljön. Detta ska fungera som en vägledning i stadsplaneringen för att den byggda 

miljön ska kunna fungera som platser för tillväxt och centrum för socialt och kulturellt 

välmående.4 I resolutionen deklareras bland annat att en hållbar stadsmiljö ska 

tillhandahålla grundläggande tjänster i form av boende och välfärd på ett jämlikt sätt såväl 

geografiskt som demografiskt, en infrastruktur som stimulerar till rörlighet via tillgänglig 

kollektivtrafik samt verka för en inkluderande och deltagande urbanisering.5 Det som 

framkommer tydligt är dels inställningen till den urbana utvecklingen och stadsbyggnaden 

som något som har fört med sig problem och omständigheter som är ohållbara, men inte 

minst att planeringen av stadens struktur och miljö ses som ett gångbart verktyg för att på 

sikt åstadkomma en transformering till den socialt hållbara staden. 

Även om FN-resolutionen mynnat ut i denna ”nya” urbana agenda är det emellertid värt att 

invända att varken staden som fenomen eller att urbaniteten skulle föra med sig särskilda 

ohållbara omständigheter tidigare varit oomtvistat. Tvärtom har denna organism alltid varit 

utgångspunkt för olika mentaliteter och visioner och föremål för disputation så länge det har 

funnits ett urbant liv att tala om. En stad kan dock aldrig reduceras till en uppsättning hus 

och gatunät; lika lite som vi kan betrakta den som enbart ett utlopp för mänskliga ambitioner 

och önskan om en storskalig samlevnadsform. Istället bör vi söka förstå staden som en 

ständigt föränderlig interaktion mellan den byggda miljön och föreställningar om det 

                                                   

4 FN, The New Urban Agenda (2016-10-20), 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/10/newurbanagenda/ (2017-04-07). 

5 FN Generalförsamlingen, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 70/1 

(2015), s. 21 f. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/10/newurbanagenda/
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urbana rummet.6 Ur den synvinkeln framträder stadens entitet som en dialektisk relation 

mellan den materiella/fysiska miljön och idéer och uppfattningar kring urbaniteten – där 

stadsplaneringen blir den kanske tydligaste uttrycksformen för detta. 

Stadsplaneringens föränderliga roll 

Eftersom planering och ordnande av staden kan ses som en yttring av interaktionen mellan 

materialitet och ideologi har följaktligen dess olika roller och gestaltningar varit ombytliga 

över tid och rum. En fullskalig redogörelse för planeringens föränderlighet skulle kräva 

alldeles för mycket utrymme och det är vi inte heller betjänta av här. Det finns däremot skäl 

till att med övergripande drag ta upp några strömningar inom stadsbyggandet som under 

1900-talet spelade historiskt signifikanta roller. I och med att industrikapitalismen under 

1800-talets mitt bröt allt mer mark och konsoliderade sin position som ekonomiskt system 

i västvärlden följde en omfattande urbaniseringsvåg. I Sverige såg man hur städers 

befolkningsmängd kunde fyrdubblas inom loppet av några decennier. I takt med att de tunga 

industrierna etablerades i städerna och krävde arbetskraft flyttade stora grupper av 

människor ifrån sina agrara levnadsformer till förmån för stadens löften om arbetstillfällen 

och en rikare framtid till följd av tillväxtens frukter. Till exempel i Malmö ökade antalet 

industriarbetare från 2 500 år 1870 till 15 000 år 1910.7 Denna enormt omvälvande 

utveckling ställde helt nya krav på städerna och var tvungen att kontrolleras; planeringen av 

staden erhöll status som del av en tekniskt rationell social ingenjörskonst i och med att 

staden som administrativ enhet blev alltmer komplex med anhopande sociala problem. 

Stadsplaneringen blev en offentlig praktik med positivistiska vetenskapsideal som förtecken 

för att påverka den ”naturligt” framväxande staden i önskvärd riktning och få kontroll över 

urbaniseringen.8 

En inflytelserik planeringsdoktrin som fick genomslag under 1930-talet var 

funktionalismen, vilken hade sin utgångspunkt i att komma tillrätta med det som 

uppfattades som ett industristadens kaos. Staden blev föremål för rigorös vetenskaplig 

planering utifrån dess primära funktioner som identifierades som boende, arbete, 

rekreation och transport. Arkitektoniska utsvävningar fick stå tillbaka till förmån för 

funktion och effektivitet; staden skulle vara rationellt organiserad för den moderna 

arbetande människan med avskalad, likformig estetik som suddade ut yttre maktuttryck. 

Funktionalismen knyter an till de värderingar om rationalitet, vetenskaplighet och 

värderingsfrihet som det socialdemokratiska Folkhemmet bars upp av.9 Likaså kom idén om 

                                                   

6 Mats Brusman, Den verkliga staden? – Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter 

(Linköping, 2008), s. 13 f. 

7 Ståle Holgersen, Staden och kapitalet: Malmö i krisernas tid (Göteborg, 2017), s. 58. 

8 Susanne Urban, Att ordna staden – den nya storstadspolitiken växer fram (Lund, 2005), s. 30. 

9 Brusman, s. 17 f. 
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grannskapet från 1940-talet och framåt att påverka byggandet avsevärt, vilket var en trend 

där Folkhemmets positivistiska vetenskapsideal och demokrativärden förenades med 

mjukare drag. Tanken var att människan skulle leva i grannskapsenheter som låg avskilt 

från den centrala staden i avgränsade zoner skilda från arbetsplatserna med lokala 

välfärdstjänster och handel, en mönstermodell med tydliga spår i bland annat Sveriges 

förorter än idag.10 

Stadsplanering som ett vetenskapligt och politiskt verktyg för att skapa det goda och hållbara 

(även om det ordet inte alltid använts) samhället är således inte en ny företeelse. 

Planeringens position som en värderingsfri, positivistiskt vetenskaplig praktik har däremot 

ingalunda varit obestridd. Exempelvis Henri Lefebvre menade att ”stadsfilosofin” är ett 

uttryck för en urban ideologi som erhållit en överordnad ställning och går under 

vetenskapens förklädnad. Också den tongivande geografen David Harvey har betonat att 

marknadskapitalismens etablering medförde stora förändringar av uppfattning om tid och 

rum; det ökade flödet av kapital, produkter och arbetskraft ställde inte bara krav på 

städerna, utan planeringen som sådan blev ett verktyg för att säkerställa fördelaktiga 

förhållanden för tillväxt. För Harvey är det klassamhället, lönearbetet och 

kommodifieringen av det offentliga rummet som är karaktäriserande för den urbana 

ideologin.11 Stadsplanering som uttryck för önskan om att forma det sociala kan alltså 

betraktas som något större än förvaltning eller vetenskap; det är en förhandling mellan olika 

intressen för att förfoga över det materiella vilket utmynnar i stadsbyggnadsideologier. 

Hållbarhetsbegreppet 

Social hållbarhet är inte ett begrepp vars betydelse är allmänt vedertagen vare sig som 

politiskt mål eller planeringsstrategi. Detta har blivit tydligt när jag försökt få en 

forskningsöversikt och inte minst när mina informanter har hanterat frågan under 

intervjuerna. Däremot finns det något av en milstolpe i hållbarhetsbegreppets historia och 

det är rapporten Our common future som presenterades år 1987 av Världskommissionen 

för miljö och utveckling på uppdrag av FN. Under ledning av Norges dåvarande 

statsminister Gro Harlem Brundtland redogjorde kommissionen för sambandet mellan 

ekonomisk tillväxt och miljöförstöring och även vilka sociala implikationer detta har. Även 

om rapporten och dess globala etablering av hållbarhetsbegreppet i första hand kretsade 

kring ekologi och ekonomi så drogs det tydliga paralleller till den sociala utvecklingen såväl 

i utvecklingsländer som välutvecklade välfärdsländer och man pekade på ökad fattigdom, 

socioekonomiska klyftor och en beständig arbetslöshet. Brundtland menar i rapportens 

förord att den hållbara utvecklingen inte enbart kan handla om den ekologiska dimensionen 

då detta gör konceptet alltför avsmalnat; istället menar hon att vi måste se sambandet 

                                                   

10 Ibid., s. 19. 

11 Ibid., s. 15. 
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mellan den ojämna ekonomiska utvecklingen, fattigdom och ojämlikhet och miljöförstöring 

och omdana vårt sätt att skapa rikedom till en tillväxtdoktrin som är ekonomiskt, ekologiskt 

och socialt hållbar.12 Vidare preciseras hållbar utveckling till att åstadkomma en 

tillväxtmodell med inte bara en ansvarsfull hantering av planetens resurser, utan som även 

ser till att tillväxtens frukter i någon mån tillkommer hela samhället. Hållbarhet kräver att 

människor ska garanteras sina grundläggande behov, sociala rättigheter och ges möjlighet 

att bli aktivt deltagande medborgare i demokratin.13 Brundtlandrapporten som den allmänt 

har kommit att benämnas gav ringar på vattnet i den meningen att politik och förvaltning 

världen över har anammat hållbar utveckling och det har erhållit en central position på 

agendan sedan dess. 

Andrea Colantonio och Tim Dixon hävdar dock att den sociala hållbarhetsdimensionen inte 

har haft samma närvaro i den politiska och vetenskapliga diskursen kring hållbar utveckling. 

De menar att det politiska samtalet globalt främst har rört sig om den ekonomiska och 

ekologiska hållbarheten och att sociala problem började uppmärksammas i den diskursen 

först under 1990-talets senare del. Trots att detta har genererat en stor flora av litteratur 

existerar fortfarande en oklarhet i vad begreppet torde ha för innebörder; avser vi de sociala 

villkoren för hållbar utveckling eller menar vi behovet av att bibehålla specifika ekonomiska 

strukturer och institutioner i samhället?14 Begreppet är föremål för olika tolkningar med stor 

spridning och detta gäller enligt Colantonio och Dixon också inom 

stadsutvecklingsdiskursen där hållbarhetsperspektivet fått stort genomslag. Ett sätt att 

betrakta social hållbarhet inom stadsplaneringen är att sätta likhetstecken mellan det 

sociala och det ekologiska; om staden ordnas på ett sätt som möjliggör mänsklig aktivitet 

som inte påfrestar miljön kan vi åstadkomma ett socialt hållbart kretslopp som inte hotar 

människan.15 En annan ”människoorienterad” strömning  riktar sig mot att öka välmående 

och jämlikhet bland stadens invånare genom investeringar i välfärd, bostadsbebyggelse med 

blandade upplåtelseformer och ett jämlikhetsperspektiv på det offentliga rummet.16 Social 

hållbarhet har sålunda börjat slå igenom ordentligt i politik och förvaltning och präglar 

planeringen av staden globalt såväl som nationellt, även om begreppets faktisk innehåll och 

utfall varierar beroende på kontext och ideologiska föreställningar. 

                                                   

12 World commission on Environment and development, Report of the World commison on Environment and 

development: Our Common Future (1987). 

13 Ibid. 

14 Andrea Colantonio & Tim Dixon, Urban regeneration & social sustainability: best practice from European 

cities (Oxford, 2010), s. 18. 

15 Ibid., s. 22. 

16 Ibid. 
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Norrköping som postindustriell stad 

Likt hur den moderna stadsbebyggelsen och den urbana planeringens uppkomst ovan 

beskrevs i nära relation till industrialiseringen bär även Norrköpings stadsstruktur än idag 

på tydliga spår av detta. Under 1850-talet utvecklades textiltillverkningen till stadens 

främsta industrigren med en omfattande automatiserad bomullsproduktion. Industrierna 

kring Motala Ström drog till sig människor från Norrköpings rurala omland och stadens 

befolkningsmängd låg vid den här tiden på tredjeplats i Sverige efter Stockholm och 

Göteborg.17 De här processerna innebar inte bara en enorm expansion och ekonomisk 

utveckling utan även ett brott mot tidigare sociala strukturer. Det politiska styret av staden 

i fullmäktige grundades i skattekraft vilket allokerade stor makt till kapitalets företrädare. 

Den egendomslösa klassen – arbetarna – blev på så sätt en anomali i den stad som växte 

fram. Industrins automatisering medförde att arbetarna i högre grad blev utbytbara och de 

sociala relationerna konstituerades därefter.18 

Rent fysiskt betydde det att Norrköping fick en tydlig rumslig uppdelning; industriernas 

beroende av vattenkraft placerade fabrikerna kring Motala Ström och arbetarna 

inkvarterades i närområdet, det vill säga Norrköpings norra och västra delar. Fabriksägarna 

och det borgerliga stadsrummet koncentrerades å sin sida på andra sidan Strömmen i 

stadens östra och södra delar.19 Industrikapitalismens genombrott medförde alltså från start 

en fysisk och demografisk klassegregation i staden och gestaltades i en stadsstruktur som 

ligger till grund för Norrköpings innerstad, även om strukturens innehåll ser annorlunda ut 

idag. Ett inslag i industristadens politiska styrning som gått i arv, även om dess roll på flera 

sätt förändrats, är stadsplaneringens uppgift. Kapitalismen ändrade inte bara arbetets form 

utan innebar också en omtolkning av staden i ekonomiska termer. Stadsplaneringens 

främsta uppgift blev att ombesörja en stadsstruktur som främjade företagsamhet och handel 

för att säkerställa en fortsatt expanderande utveckling, vilket fortfarande är en elementär 

del i samtida planering.20 

Norrköping som stad befinner sig idag i en period av genomgripande omvandling. Efter att 

under många decennier varit en av Sveriges främsta industristäder med blomstrande 

textilindustri och hög ekonomisk tillväxt gick staden och kommunen in en svår period i och 

med industrins frånfälle med efterföljande massarbetslöshet. Brytningen kom i vågor under 

efterkrigstiden då textiltillverkningsbranschen var i tillbakagång och stadens bärande 

näring inte längre var lika fruktsam.21 Trots Sveriges nationella högkonjektur gick 

                                                   

17 Brusman, s. 59. 

18 Ibid. 

19 Ibid., s. 59 f. 

20 Ibid. 

21 Ibid., s. 71. 
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Norrköping alltså in i en lång nedgångsperiod som gör sig påmind än idag och som har ställt 

krav på planering för förnyelse för att kunna hävda sig i konkurrensen mellan städer. 

Eftersom stadens materiella grund sedan industrins glansdagar förändrats har således 

stadens politik och planering tvingats genomgå skiften. Detta är i sig inget unikt för 

Norrköping eller ens svenska städer överlag; tvärtom har den västerländska urbaniteten de 

senaste 40 åren radikalt skiftat karaktär från ekonomiskt industribaserad till postindustriell, 

från politisk managerialism till entrepenörstaden.22 Kort sagt har Norrköping under ett 

antal decennier behövt hitta nya vägar för att uppnå ekonomisk tillväxt, skapa 

arbetstillfällen och utvidga skattebasen. 

För lokalpolitiker och den kommunala stadsplaneringen har den här utvecklingen inneburit 

ett ökat behov av att dra till sig tillväxtgenererande krafter; att locka privata investerare till 

kommunen och skapa gynnsamma villkor för företagsetablering. Det bidrar i sin tur till en 

allt hårdare urban konkurrens kommuner och regioner emellan, vilket har lett till att stadens 

politik och planering succesivt kommit att handla mycket om platsmarknadsföring och 

staden som varumärke.23 Det här är en vanlig företeelse både lokalt och internationellt och 

särskilt förekommande hos gamla industristäder i omvandling. Konkret tar sig 

platsmarknadsföringen och ”varumärkefieringen” ofta uttryck i kulturell förnyelse och 

nyinvesteringar i den byggda miljön för att erbjuda attraktiva miljöer för entreprenörer och 

ett utbud av upplevelser för konsumenter. Genom att marknadsföra bilden av den attraktiva 

staden utåt kan en plats som tidigare hade produktion som primär tillväxtsbas omvandlas 

till ett nav för konsumtion i vidare bemärkelse.24 Varumärket har således blivit essentiellt 

för att den enskilda staden ska kunna hävda sig i den urbana konkurrensen. 

Efter att debatten i Norrköping under 1970- och 80-talen riktat in sig mot bevarandet av 

stadens identitet och kulturhistoriska värden i den fysiska miljön började kommunen inta 

en allt mer aktiv position i dialog med fastighetsägare och byggherrar. Fokus lades i större 

utsträckning än tidigare vid att skapa en levande innerstad, vars attraktivitet skulle förändra 

den negativa image staden burit på under nedgångsperioden. Det ”stora lyftet” kom under 

1990-talet där innerstaden som helhet skulle bli mer attraktiv med en betoning på blandning 

av handels- och nöjesutbud, bostäder och arbetstillfällen – samtidigt som detta skulle 

införlivas i tillvaratagande och bevarande av Norrköpings fysiska och rumsliga tillgångar.25 

De tydligaste exemplen som har växt fram är Knäppingsborg och Industrilandskapet som 

ligger ett stenkast ifrån varandra och skulle kunna sägas utgöra navet i det postindustriella 

Norrköping med omvandling av gammal avlagd industrimiljö till platser för handel, café- 

och restaurangkultur och företagande. Inte minst etableringen av Campus Norrköping i de 

                                                   

22 Holgersen, s. 115. 

23 Elin Berglund, Perspektiv på platsmarknadsföring (Stockholm, 2013), s. 35. 

24 Ibid. s. 37. 

25 Brusman, s. 86 f. 
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gamla fabrikslokalerna ansågs ligga väl i tiden i den framväxande kunskapsekonomin och 

utgjorde i mångas ögon ett lyft i och med tillströmningen av studerande.26 

Inre hamnen 

Ett byggprojekt som är högaktuellt i Norrköping och som i flera hänseenden går hand i hand 

med den samtida postindustriella stadsplaneringen är Inre hamnen. Det är ett omfattande 

projekt som drivs i offentlig-privat samverkan mellan Norrköpings kommun och privata 

byggherrar och som syftar till att bygga ut Norrköpings innerstad i de gamla östliga 

hamnområdena. Projektet har en nära anknytning till höghastighetstågbanan Ostlänken 

som ska knyta samman Östergötland med Stockholmsregionen, vilket man från 

kommunens och byggherregruppens sida ser som en möjlighet till att skjuta fram 

Norrköpings position som ett attraktivt alternativ för företagsetablering och inflyttning av 

människor.27 Visionen för Inre hamnen är en socialt och kulturellt heterogen stadsdel där 

inte bara bebyggelsen ska präglas av en varierad arkitektur, utan bostäder med blandade 

upplåtelseformer och en kreativ, öppen miljö som ska bidra till en levande stadsdel med en 

mångfald av människor som brukar området.28 Bostadsbebyggelsen ska samsas med 

utrymmen för kommersiellt utbud och ytor för socialt utbyte och interaktion, kulturella 

upplevelser och utbildnings- och omsorgsverksamheter.29 

Inre hamnen är således inte enbart en ambitiös satsning i bostadsbyggandet utan projektet 

rör sig om att utvidga Norrköpings innerstad med en attraktiv och integrerad stadsdel, vilket 

är del av en större visionär bild av hur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 

Norrköping ska växa fram. Hela projektet hävdas vara en banbrytande vägvisare i det 

ansvarsfulla byggandet som ska erbjuda lösningar för en hållbar livsstil – en plats för den 

medvetna människan som tar ansvar för miljön och sin omgivning. Att hållbarhet tillägnas 

så stort utrymme i hur projektet marknadsförs visar inte bara på att visionen ligger väl i 

tiden; det tyder på att man från politiskt håll och stadsplaneringens sida ser den här typen 

av satsningar som potentiellt stärkande av Norrköping som helhet. Inre hamnen ska 

införliva målet om en fungerande och attraktiv stadsdel såväl som bidra till en positiv 

utveckling för staden i termer av ekonomisk tillväxt och social sammanhållning. 

Inre hamnen utgör inte det huvudsakliga fokuset i min studie eftersom mitt intresse först 

och främst ligger vid diskursen kring social hållbarhet inom stadsplaneringen. Däremot är 

projektet så pass aktuellt och omfattande för Norrköping att det frekvent dyker upp i mitt 

                                                   

26 Brusman, s. 90. 

27 Next: Norrköping Prospekt Inre hamnen, http://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf 

(2017-07-19). 

28 Ibid., s. 6 ff. 

29 Ibid. 

http://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf
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material och ofta får exemplifiera arbetet med social hållbarhet och planering av den byggda 

miljön. 

Teori 

För kunna granska en diskurs med den medvetet kritiska prägel som jag ämnat anlägga och 

på ett framgångsrikt sätt analysera den sociala hållbarhetens ideologiska villkor och 

betydelse i planerandet av staden är det nödvändigt att genomgående tillämpa ett 

teoretiserat förhållningssätt till empirin. När allt kommer omkring är inte de intervjuades 

utsagor som sådana det mest intressanta för mitt syfte; det är den diskurs de är medskapare 

av och vilka ideologiska implikationer det för med sig för stadsplaneringen som är mitt 

studieobjekt. Denna kritiska form av diskursanalys för med sig lika många teoretiska som 

metodologiska innebörder och det här avsnittet ska diskutera de förra. Detta innefattar 

konceptet ideologi som en dialektik av materialitet och föreställningar och dennas relation 

till diskursen samt stadsutvecklingens inre drivkrafter och förutsättningar. Innan vi 

kommer in på det ska jag dock klarlägga hur jag förhåller mig till diskursbegreppet. 

Diskursbegreppet 

Begreppet diskurs brukas i en mängd olika samhällsvetenskapliga sammanhang och på 

varierande sätt. En grundläggande teoretisk utgångspunkt är att diskurser är ett uttryck för 

semiotik, det vill säga en meningsbärande symbolisk interaktion. I egenskap av språkligt 

görande utgör diskursen ett medium för mänskligt meningsskapande och synliggörs i såväl 

verbal och skriftlig kommunikation. Det är således via diskurser som det vi kallar verklighet 

tillskrivs mening och där samhälleliga fenomen erhåller betydelse i en förhandling mellan 

olika diskursiva positioner.30 Begreppets användningsområden har dock utvidgats utanför 

lingvistikens domäner; enligt Blommaert bör all semiotisk mänsklig aktivitet i anslutning 

till sociala, kulturella och historiska fenomen betraktas som diskursiv praktik eftersom 

mänskligt handlande står i korrelation till sinnebilder av världen.31 Diskursiva praktiker – 

varigenom kunskap produceras och konsumeras – betraktas således som en viktig form av 

social praktik som bidrar till konstituerandet av den sociala världen beträffande såväl sociala 

identiteter som sociala relationer. Det är delvis genom diskursiva praktiker medierade från 

olika håll som social och kulturell reproduktion och förändring sker. Detta innefattar inte 

bara språkets funktion kopplat till skriven text, utan all förmedling av kunskap och 

meningsskapande bör integreras i diskursbegreppet. Även om ett socialt fenomen inte är av 

lingvistisk-diskursiv karaktär så har språkliga praktiker, hur vi talar och förmedlar mening, 

ett stort inflytande över samhällsutvecklingen.32 

                                                   

30 Jan Blommaert, Discourse: a critical introduction (Cambridge, 2005), s. 2 ff. 

31 Ibid. 

32 Marianne Jørgensen & Louise Philips, Discourse analysis – as theory and method (London, 2002), s. 61. 
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En viktig poäng framförd av kritiska diskursteoretiker är att diskurs som social praktik på 

samma gång konstituerar den sociala verkligheten och konstitueras av befintliga sociala och 

kulturella normer och strukturer. Fairclough menar att diskurser är i ett dialektiskt 

förhållande med andra sociala dimensioner som till exempel statsmakt, politik, ideologi etc. 

Relationen mellan diskurs och ”externa objekt” – Fairclough ser här staten som ett tydligt 

exempel – ser ut som så att makten hos dem som besitter kontroll över staten 

(maktrelationen mellan dem och resten av folket) är delvis diskursiv. Detta eftersom den är 

beroende av att bibehålla statens och dess representanters legitimitet, vilket i första hand 

sker via diskursiva praktiker. Dock besitter statsmakten rätten att bruka fysiskt våld i namn 

av ordning och lag, vilket innebär att makten inte kan reduceras till diskurs i hänseendet att 

den har för-diskursiva innebörder.33 Däremot är makten delvis diskursiv och diskurser är 

delvis makt; de båda flyter ihop och är i en ömsesidig beroendeställning till varandra. 

Samhällets komplexa maktrelationer och strukturer tar sig uttryck genom och sätter prägel 

på diskursen – diskursen skapar och återskapar ordning och mening.  

Det dialektiska förhållandet mellan diskurs och externt objekt innebär i den här studien att 

den sociala hållbarhetens innebörder tar form i politikens och planeringens diskursiva 

praktik där olika föreställningar bildar en diskursiv syntes. Detta sker i en slags växelverkan 

i relation till externa objekt som stadens ekonomi och materialitet, vilket innebär att båda 

delarna innehar en medskapande funktion i diskursen. 

Ideologi 

Ideologi som koncept har såväl historiskt som i samtida samhällsvetenskap förståtts på olika 

vis och i varierande syften. Det finns en mängd sätt att närma sig begreppet på och det går 

att urskilja ett antal trender inom forskningen där ideologi behandlas utifrån olika 

referensramar. I Journal of Politcal Ideologies skriver Jonathan Leader Maynard om 

behovet av att orientera och positionera sig inom det ideologianalytiska fältet och hur 

besvärande det kan vara. Forskare som använder sig av begreppet härstammar ofta i vitt 

skilda discipliner och tillämpandet rör sig sällan långt ifrån de egna territorierna, vilket 

Maynard menar bidrar inte bara till ”närsynta” analyser utan ett uppdelat forskningsklimat 

som skulle vinna på en tvärvetenskaplighet.34 Därför upprättar han i sin artikel en slags 

ideologikarta där han identifierar olika ideologianalytiska kategorier som var och en för med 

sig skilda teoretiska och metodologiska implikationer. En sådan kategori benämner han som 

ett konceptuellt angreppssätt, vilket i stor utsträckning är präglat av den idéhistoriska 

traditionen där intresset främst riktas mot idémässigt innehåll. Ideologier betraktas som 

idésystem vars innehåll injicerar ordning och mening i observerade politiska fenomen – och 

                                                   

33 Norman Fairclough, Critical discourse analysis: the critical study of language (London, 2010), s. 4. 

34 Jonathan Leader Maynard, ”A map of the field of ideological analysis”, i Journal of Political Ideologies, 18 

(2013:3), s. 299 f. 
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håller samman ett urval av relaterade föreställningar i en ideologisk helhet.35 Det här är 

förmodligen det vanligaste sättet att betrakta ideologi på; en sammansättning idéer vi 

använder oss av för att navigera det politiska spektret, identifiera oss själva med ideologin i 

sig och de rörelser som utövar den samt gentemot andra ideologier. 

Även om den här förståelsen för fenomenet inte på något vis är felaktig så bidrar den i sig 

själv inte med en tillfredsställande ansats för den här studien. Att se fenomenet ideologi som 

enbart ett antal konkurrerande politiska idéfloror riskerar nämligen att sudda ut ideologi 

som makt. Samhällets alla sfärer påverkas av en rådande ideologi som förhandlas och 

förmedlas i de diskursiva praktikerna och är såväl socialt formade som formgivande. Detta 

diskursiva angreppssätt menar Maynard skiljer sig från det konceptuella just på den 

punkten att intresset riktas mot de kommunikativa händelserna genom vilka ideologin 

konstitueras, sänds ut och synliggörs. Den typen av analys är generellt mindre angelägen 

(men inte ointresserad) att undersöka vad en ideologi innehåller än hur den görs synlig och 

vilken diskursiv funktion den innehar som dominerande maktuttryck.36 Den diskursivt 

inriktade ideologikritiken där CDA är ett prominent forskningsfält förutsätter att ideologi 

och makt inte kan frånkopplas varandra och att ideologin som samhällsbärande element är 

producerad av maktrelationer och används för att vidmakthålla dessa.37 Detta har teoretiska 

rötter inom marxismen där den sociologiska förståelsen för ideologi är att proletariatet 

missleds av borgerskapets lögner för att säkerställa kapitalismens fortsatta utbredning. Den 

typen av resonemang, om än deterministiska, grundar sig i viktiga insikter som Marx gjorde 

sig känd för att proklamera; nämligen att samhällsideologin återspeglar de materiella villkor 

som utgör samhällets fundament och sätter avtryck på allokering av makt och resurser. Den 

ideologiska basen – det materiella i form av ekonomisk struktur – är en sådan elementär del 

av det sociala att den sätter en avgörande prägel på överbyggnaden – politik, kultur, normer 

etc. Marx och hans efterföljare drog därmed också en skarp skiljelinje mellan den ”falska 

medvetenhet” som ideologin genererar hos människor och sann vetenskaplig kunskap, där 

den senare har potentialen att blottlägga den verklighet som ideologin döljer.38 

Det här sätter fingret på den problematik jag ämnar belysa i min ansats. Ideologi är inte 

enbart etiketter som vi tillskriver olika idéströmningar och använder i motivering av politik, 

utan är i sig uttryck för makt eftersom ideologier innehar olika hierarkiska ställningar i ett 

samhälle. Just den materiella basen är avgörande för hur en överordnad ideologi tar form 

och blir medierad genom samhälleliga diskurser samt inte minst påverkar den exekutiva 

makten och förvaltningen. Samtidigt vill jag göra en tydlig markering mot den 

                                                   

35 Maynard, s. 301. 

36 Ibid., s. 304. 

37 Ibid. 

38 Teun A. Van Dijk, ”Discourse and ideology”, i Discourse studies: a multidisciplinary introduction, red. Teun 

A. Van Dijk (Thousand Oaks, 2011), s. 380 f. 
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generaliserande determinism som den ortodoxa marxismen bär på; för även om 

maktförhållanden och materiella strukturer enligt mig är en av de viktigaste aspekterna som 

behöver åberopas i kritiska analyser av ideologi så innebär det inte att människor per 

automatik interagerar under ”falsk medvetenhet”. Sådana resonemang fråntar allt för 

lättvindigt individer deras agens. Martin Seliger menar att det restriktiva användandet av 

ideologi-begreppet bland många marxistiska teoretiker, där ideologi endast tillskrivs den 

dominerande makten, bortser från det faktum att bas- och överbyggnadsprincipen rimligen 

bör gälla makten som sådan och inte specifika ideologier i sig.39 För att exemplifiera med 

min studies kontext; även om stadsplaneringens ideologi är starkt kopplad till det 

ekonomiska systemets villkor med marknadsmekanismer och tillväxtkrav så innebär inte 

det att individer inom politiken eller förvaltningen nödvändigtvis har samma problembild, 

syn på lämpliga lösningar eller ens målbild. Istället kan man tala om en samtidighet där 

materialiteten sätter upp ramarna för planeringen och villkorar vilka åtgärder som anses 

möjliga att vidta, medan politiker och tjänstepersoner orienterar sig ideologiskt i den 

diskursiva sfären i förhållande till rådande diskursordning. 

Detta är en poäng som också Van Dijk lyfter angående agens och intentionalitet hos 

diskursdeltagaren. En diskurs är sällan ideologiskt transparent och en analys av den tillåter 

oss inte alltid att dra slutsatser kring personers åsikter eftersom de i egenskap av individer 

med agens varken behöver dela de föreställningar som diskursordningen gör gällande eller 

ge uttryck för sin subjektiva mening.40 Det finns alltså poänger i att inte driva bas- och 

överbyggnadsprincipen till en deterministisk nivå (i den mening att den förutbestämmer 

vad som är möjligt att tycka) eftersom det riskerar att göra analysen i för stor utsträckning 

generaliserande. Däremot är det inte personers ”faktiska åsikter” som är föremålet i min 

analys. Dels kan det vara väldigt svårt att få tillgång till sådant, men i relation till mitt syfte 

– att analysera den diskurs de formar och hur detta kan vara uttryck för ideologi – är det 

heller inte det mest intressanta. Enligt Van Dijk är det vanligt att utelämna deltagarnas 

intentioner bakom utsagorna då dessa för det första inte kan direkt observeras och för det 

andra inte är avgörande för hur diskursen reproducerar ideologi och i längden den sociala 

”verkligheten”. Vad som i många fall väger tyngst, menar Van Dijk, är hur diskursiva utsagor 

tas emot och gör sociala avtryck, oavsett vari personens intention ligger.41 

Stadsutvecklingens drivkrafter 

För att kunna tala om social hållbarhet i relation till stadsplanering är det först nödvändigt 

att teoretiskt ringa in vad ”staden” eller det ”urbana” är och vilka inre logiker som 

karaktäriserar de krafter som styr dess utveckling. Henri Lefebvre menade att det 

                                                   

39 Martin Seliger, The Marxist conception of ideology – A critical essay (Cambridge, 1977), s. 1 ff. 

40 Teun A. Van Dijk, ”Ideology and discourse analysis”, i Journal of Political Ideologies, 11 (2006:2), s. 124. 

41 Van Dijk (2006), s. 127. 
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utmärkande för det moderna stadslivet är intressekonflikten mellan de dominerande och de 

dominerade samhällsklasserna, den alienation som drabbar de senare i och med 

klassegregation och ojämlikt inflytande över stadsrummet – allt till följd av 

industrialiseringen och att stadens ”bytesvärde” plötsligt blev viktigare än dess 

användningsvärde.42 För Lefebvre besitter staden som fenomen en storartad potential som 

kretsar kring att samtliga invånare ska inneha en medskapande roll i konstruerandet av 

stadsrummet. Detta såg han dock som förlorat i den industrikapitalistiska urbaniteten där 

rätten till staden snarare är förunnad den dominerande klassen till följd av kapitalismens 

ojämlika maktförhållanden.43 

Lefebvre var ingalunda först med att komma med den här typen av kritik mot urbaniteten; 

tvärtom har tänkare i alla tider på ett eller annat sätt förhållit sig till stadslivet och inte minst 

Marx och Engels såg stadsrummet som en reflexion av kapitalismens och klassamhällets 

strukturer. Däremot sätter Lefebvre fingret på det faktumet att urbaniseringsprocessen och 

staden som sådan är politisk och att det är en utveckling där materiell utveckling och 

ideologi hänger ihop. David Harvey är kanske den som i vår samtid gjort sig kändast för den 

här tanken. Han lägger tonvikten vid att staden som fenomen måste förstås i relation till 

materialiteten; människans sätt att förfoga över och organisera produktionsmedel är vad 

som ger upphov till den sociala samlevnadsformen. Därför har städer från första början 

uppstått genom geografisk och social koncentration av överskottsprodukt. Eftersom 

överskottsprodukten måste genereras någonstans och makten över dess återinvestering 

brukar vara samlad hos ett fåtal händer har urbaniseringen historiskt, oavsett ekonomiskt 

system, alltid varit en klassföreteelse.44 Detta förändrandes naturligtvis inte när 

kapitalismen kom in i bilden, snarare menar Harvey att den står i en särskilt intim relation 

till urbaniseringen. Systemet bygger på att överskottsprodukt produceras för att kunna 

skapa mervärde (den delen av vinsten som tas ut av kapitalisten istället för att tillkomma 

arbetaren), vilket i sin tur återinvesteras för att alstra ytterligare profit. Resultaten blir att 

kapital ackumuleras och de logistiska tillväxtkurvorna (produktion, population etc.) finner 

sin motsvarighet i urbaniseringsprocessen.45  

Staden kan således inte frånkopplas materialitet eftersom dess själva befintlighet, 

utformning och expansion är helt avhängig kapitalismens grundläggande mekanismer för 

utvidgning och maximering av mervärde. På det sättet blir staden och den byggda miljön en 

fysisk och geografisk återspegling av det ekonomiska system som utgör dess materiella 

grund – med de motsägelser och problem som finns inherenta i uttryck som sociala 

                                                   

42 Chiodelli, s. 489. 
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44 David Harvey, ”Rätten till staden”, i Ojämlikhetens nya geografi red. Anders Lund Hansen & Magnus 

Wennerhag (Stockholm, 2011), s. 134. 

45 Ibid., s. 135. 
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skiktningar och kriser. Holgersen menar att faktumet att kapitalackumulationen på samma 

gång driver fram enorma förändringar av våra samhällen och är beroende av regler, normer 

och platsbundna materialiteter i princip bygger upp för inbördes kollisioner. Mötet mellan 

ackumulationens behov (flöden av resurser och arbetskraft), lagar och regler (stadens politik 

och planering), en faktisk materialitet (stadsstruktur) och inte minst stadsinvånaren som 

befinner sig mitt i allt detta är en komplicerad ekvation som i regel utmynnar i krockar.46 

Likväl är det i detta möte stadens utveckling erhåller sin riktning och innehåll; kapitalismens 

ständiga behov av att förändras och återuppfinna sig själv i kris och tillväxt innebär 

oundvikligen att stadens planering och politik radikalt måste skifta. Staden i egenskap av 

materialitet och orörligt kapital är både ett fysiskt resultat av tidigare gynnsam kapitalistisk 

utveckling och en hämmande struktur för ytterligare ackumulering. Byggnader och 

infrastruktur som under en viss tidsperiod genererade tillväxt och var optimala för 

marknaden under särskilda omständigheter kan i vårt samtida kriseftermäle snarare 

innebära hinder och problem som måste rivas för att ge plats åt något nytt.47 Denna kreativa 

förstörelse innebär inte nödvändigtvis att det ständigt pågår massiva rivningar runtom i 

städerna, men kravet på investeringar som kan skapa mervärde medför omdaningar av 

stadsrummet. Det kan exempelvis ta sig uttryck i att gamla, tidigare profitabla, områden 

som rymt industriell verksamhet byggs om eller rivs helt och hållet för att ge plats åt 

attraktiva bostadsområden och/eller kommersiell verksamhet i form av butikshandel, 

restauranger och caféer, kontorsbyggnader för företag och även kulturverksamheter. 

Någonstans, som Harvey framhåller, måste ackumulationen äga rum och i en tid där 

kapitalismen snarare är global än nationell blir detta en väldig angelägenhet i stadens politik 

och planering. 

Här blir det emellertid tydligt hur det materiella väger tyngre än det politiskt-diskursiva och 

upprättar gränser för hur mycket en stad kan hävda sig. Politiker och stadsplanerare har 

nämligen en ytterst begränsad makt över det privata kapitalet och ett sätt för kapitalismen 

att förnya sig själv i ackumulationens namn är just genom rumslig och geografisk 

förändring. Det kanske tydligaste exemplet är hur de privata ekonomiska problemen (brist 

på lönsamhet) föranleder att hela produktioner flyttas från antingen en inrikes ort till en 

annan eller som ofta är fallet i storkapitalets fall – till andra kontinenter där mervärdet kan 

utvinnas på mer profitabla sätt.48 Detta är en mekanism som gynnar vissa städer på 

bekostnad av andra; medan hela suburbana områden i amerikanska storstäder ödeläggs i 

finanskrisens efterverkningar byggs enorma miljonstäder i Kina. Medan produktiviteten 

accelererade och tillväxten sköt i höjden i Asiens östra delar från och med 1970-talet lades 

                                                   

46 Holgersen, s. 97. 

47 Ibid., s. 110. 
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svenska textilfabriker ned och försatte städer runtom i landet i kris.49 Simultant med denna 

utveckling har det politiska klimatet och samhällsplaneringens ideologi också skiftat (vilket 

nästa avsnitt kommer utveckla ytterligare) – ett ideologiskt skifte som fört med sig specifika 

konsekvenser för planerandet av den byggda miljön. 

Planeringens idémässiga och materiella förutsättningar 

Stads- och samhällsplanering är ett fenomen som i mångt och mycket är fyllt med 

kontradiktoriska innebörder. Som jag var inne på redan i den här uppsatsens bakgrund har 

planering av urbana miljön aldrig varit ideologiskt ofärgad. Tvärtom har det alltid rört sig 

om att genom planläggning dels försöka hantera rådande omständigheter rörande alltifrån 

bostadsbestånd, infrastruktur, fungerande fysiska strukturer för arbetstillfällen etc., och 

dels att använda planeringen som verktyg för att forma och driva samhället i önskvärd 

riktning. Stadsplanering är sålunda till syvende och sist politik och bedrivs med ideologiska 

förtecken gentemot det som är föremål för planering. Detta till trots vilar hela tanken om 

planering på ett modernistiskt arv; vi människor kan med kunskap omforma vår omvärld 

och överbrygga de problem vi identifierar. Dalia Mukhtar-Landgren menar att 

planeringstankens själva kriterium förutsätter antaganden om att vi har förmågan att 

handla för ett bättre samhälle och att vi kan tillskansa oss kunskap om hur vi ska nå dit.50 

Planering kan i det hänseendet betraktas som ett förkroppsligande av tanken om att 

förändra samhället till det bättre. 

Enligt Mukhtar-Landgren kan vi närma oss fenomenet som antingen en apolitisk förvaltning 

eller som en verksamhet inom ett demokratiskt system där planeringen är underordnad 

politiken.51 Hon menar att om vi utgår ifrån det senare så är föreställningar kring 

allmänintresset planeringens centrala förutsättningar. Detta rör dels processdimensionen 

som vilar på både det faktum att den offentliga förvaltningens byråkratiska tvåsidighet; 

planeringen är både demokratisk (politisk) och rationell (yrkesexpertis). Men 

allmänintresset har också en substansdimension som präglar planeringsarbetets 

innehållsliga utfall. Idén om det allmänna bästa är svår att ringa in eftersom det handlar om 

just föreställningar om det objekt som ska planeras, vilka i regel förhandlas över tid och 

rum.52 Om vi följer Mukhtar-Landgrens resonemang så är denna idémässiga förhandling av 

allmänintressets substansdimension en bärande förutsättning för stadsplaneringen som 

fenomen. Det är en ideologisk förhandling som rör sig på ett diskursivt plan mellan politiken 
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50 Dalia Mukhtar-Landgren, Planering for framsteg och gemenskap – Om den kommunala 

utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar (Lund, 2012), s. 37. 

51 Ibid., s. 38. 

52 Ibid., s. 51 f. 
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och expertisen, men den präglas också av – som tidigare konstaterats – materiella 

strukturer. 

Nyliberalism och planering 

Att staden är förenad i ett intimt förhållande med det ekonomiska systemet och att dess 

utveckling är avhängig kapitalets ackumulation har redan konstaterats. Likaså sätter denna 

materiella bas sin omedelbara ideologiska prägel på stadsplaneringen. Kapitalet behöver 

omstöpa sig själv både sett till marknad och rumslighet för att kunna upprätthålla 

profitmaximering, vilket innebär att konkurrensen mellan städer hårdnar och enskilda 

kommuners utmaningar blir allt svårare. Planeringsideologin, såväl under folkhemsbygget 

som idag, är bunden till denna skiftande kapitalism på så vis att det är kapitalet som slutligen 

avgör hur välstånd geografiskt ska allokeras, var arbetstillfällen ska växa fram och var 

rumsliga och fysiska investeringar ska göras. För att förstå planeringens förutsättningar idag 

är det emellertid nödvändigt att beakta det ideologiska skifte som har förändrat 

välfärdsstatens styrning – och därmed även stadens. En viktig historisk hållpunkt är 1970-

talets oljekris och de omfattande omdaningar denna gav upphov till i västvärlden. Detta 

brukar beskrivas som en övergång från en välfärdsorienterad ekonomisk-politisk mentalitet 

till en marknadsideologi som kom att luckra upp hur samhället styrs; marknaden blev allt 

mer utgångpunkten för samhälleliga funktioner och tjänster som staten tidigare förfogat 

över. I stadsplaneringssynpunkt innebar det dels att den funktionalistiska doktrinen om 

jämlik och likformig arkitektur försvagades och inte minst att staden i sig började betraktas 

som en konkurrensutsatt enhet på en marknad.53 Detta medförde också att de 

maktrelationer som stakat ut den tidigare riktningen för städernas utveckling skiftade; från 

att stadsutvecklingen varit hopkopplad med välfärdsregimen har den kommit att vara 

beroende av fragmenterade partnerskap. Välfärdssträvanden i offentliga och privata 

intressen har ersatts av mer kortsiktig och tillfällig samverkan mellan olika aktörer.54 

De här ekonomiska förändringarna brukar i ideologiska termer benämnas nyliberalism. 

Något Holgersen påpekar är att begreppet kan vara både vanskligt och behjälpligt att 

använda sig av; ordet i sig avser en bred samling fenomen och brukas i olika syften. Det är 

till exempel viktigt att skilja mellan nyliberalism som teori (baserad i neoklassisk ekonomi) 

och historisk period.55 Jag har ovan varit inne på den historiska biten i behov av perspektiv 

på de materiella förändringar som direkt föranledde det ideologiska skiftet, men det är också 

viktigt att lyfta fram att denna historiska period inte enbart kan betraktas som en enskild 

fixerad tidpunkt. Snarare är nyliberalismen samtid och förhandlas kontinuerligt i politiskt 

samtal. En till aspekt som behöver lyftas fram är att det inte i huvudsak är nyliberalism som 
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idétradition och innehåll som är bärande för sammanhanget, utan vilken politisk och 

ideologisk funktion den har haft och innehar och vad detta har för betydelse i praxis. Om vi 

ska vara trogna bokstavsdefinitionen av nyliberalism med dess syn på önskvärda relationer 

mellan stat, marknad och individ så kan det vara svårt att tala om ideologin över huvud taget, 

eftersom staten i allra högsta grad fortfarande spelar en avgörande roll. I nyliberal teori ska 

staten befinna sig i bakgrunden och i huvudsak försvara individuella fri- och rättigheter som 

äganderätt etc., men i praxis är statsmakten alltid i förgrunden.56 

Viktigt att ha med sig för att förstå innebörderna av en nyliberal planeringsdoktrin är tre 

aspekter som Holgersen lyfter. För det första är det missvisande att tala om offentlig 

planering i en motsatsställning till kapitalismen; för även om röster från den ideologiska 

vänstern respektive högern är oense om i vilken grad staten ska intervenera så är kapitalet 

helt beroende av omfattande statliga regleringar. Handel och affärsmässiga investeringar på 

bostadsmarknaden är i sig (om än ofta kortsiktigt) genomtänkta, medan dess effekter och 

sociala konsekvenser inte alltid är det. Offentlig planering har uppstått som en nödvändig 

mekanism för att skapa balans.57 För det andra; det man i politiskt samtal är oense om är 

vanligen vad, hur och vem planeringen ska riktas mot. Kapitalismen utkristalliseras i ett 

klassamhälle och det stadsplaneringen har att hantera är en klassegregerad stad. Det 

innefattar allt ifrån skillnader i inkomst och typ av arbete kopplat till särskilda stadsdelar, 

till ägande av kapital och andelar i bolag och därmed en priviligierad position i urbaniteten. 

Kapitalism är synonymt med klass och i staden finns inherenta klasskonflikter.58 För det 

tredje, vilket Holgersen poängterar med emfas, kan inte själva planeringen ses som en 

neutral företeelse som blott influeras av nyliberala värden. Kommunen talas ofta om som en 

opartisk aktör vars planering är en förhandling mellan parter där kommunen försvarar 

allmänintresset, men Sveriges kommuner ingår precis som andra aktörer i alla möjliga 

konflikter och intressekollisioner. Inte ens att upprätthålla status quo är en neutral position 

eftersom detta cementerar de problem som existerar, vilket enligt Holgersen oftast innebär 

en stadsplanering som under marknadspremisser ska trygga ekonomisk tillväxt framför 

allt.59 

Tidigare forskning 

I det här avsnittet följer en översiktlig genomgång av forskningsfältet kring social hållbarhet 

i urban planering. När jag först tog mig an forskningsfältet slogs jag av den enorma mängden 

studier som gjorts inom områdena hållbar urban utveckling och stadsplanering. Det rör sig 

om en stor flora av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och övrig forskningslitteratur som 
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berör de här frågorna såväl i en svensk kontext som globalt. Trots detta (eller kanske just av 

den anledningen) är det svårt att finna någon koherent definition eller tillämpning av 

begreppet social hållbarhet – även om det är ord som oftast dyker upp i koppling till 

forskning om urban utveckling och planeringssammanhang. Ett generellt intryck är att såväl 

en del av forskningen som det sammanhang den studerar använder hållbarhetsbegreppet 

främst i ekologiskt och ekonomiskt hänseende. 

Det här är också en slutsats som fastslås i en forskningsöversikt utförd av Dick Magnusson 

på TEMA Teknik och social förändring vid Linköpings Universitet. Social hållbarhet är den 

dimension av hållbar utveckling som är svårast att definiera och det förekommer en rad olika 

sätt att närma sig begreppet på, vilket också bidrar till att det sociala ofta prioriteras lägre 

än ekologi och ekonomi i planering för hållbar stadsutveckling.60 Magnusson har i sin 

översikt också kunnat göra några allmänna slutsatser gällande kommunala 

stadsplaneringsprojekt i Sverige och måluppfyllelse. En avgörande faktor som påverkar 

huruvida planeringens mål för social hållbarhet införlivas i det faktiska utfallet menar han 

är att svensk kommunal planering möter nya förutsättningar. Sverige har historiskt haft 

väldigt starka kommuner finansiellt såväl som politiskt (1947 års byggnadslag förstärkte det 

kommunala planmonopolet) och hade under 1970-talet en stark ställning i skapandet av 

framtidsbilder, legala rättigheter och inte minst finansiella resurser att göra stora 

investeringar.61 I och med liberaliseringsvågen som började under sent 1970- och tidigt 

1980-tal blev markanvändningsplaneringen mer marknadsorienterad i takt med att de 

offentliga resurserna minskade. Detta innebär att de privata initiativen fått större betydelse 

vid tillkomsten av ny bebyggelse eftersom en inblandning av företag och byggherrar blivit 

ett reellt krav för att kunna genomföra projekt.62 Magnusson menar att det underlag som 

rapporten utgår från visar på en ökad makt hos privata byggherrar och exploatörer och att 

detta idag utgör en stor påverkansfaktor i möjligheterna att uppnå mål i planeringen. 

Målkonflikter i offentlig-privat samverkan är vanligt förekommande gällande spänningen 

mellan ekonomiska intressen, miljökrav och sociala målsättningar, där de ekonomiska 

incitamenten ofta får styra eftersom de privata aktörerna prioriterar dessa högre.63 

Merlina Missimer undersöker i sin avhandling hur den sociala hållbarhetsdimensionen 

tenderar att definieras i såväl akademin som offentlig policy. Hon belyser behovet av ett 

systematiserat ramverk för att kunna hantera social hållbarhet som koncept på ett lika 
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utvecklat sätt som den ekologiska.64 Missimer menar att det finns ett antal grundläggande 

utmaningar med att skapa ett generellt koncept för vad social hållbarhet betyder. För det 

första förutsätter det en rad ord som är koncept i sig; till exempel samhälle, gemenskap, 

inkludering etc. har inga klara definitioner utan har olika situationsbundna innebörder som 

varierar över tid och rum. Det innebär att olika aktörer i skilda kontexter närmar sig social 

hållbarhet på varierande sätt och har olika sätt att implementera det i praxis.65 Vidare 

hävdar Missimer att målsättningar och prognoser i arbete inriktat mot social hållbarhet 

oftast är baserade i en praktisk förståelse för vad exempelvis en socialt hållbar stad innebär. 

Detta bidrar till ansatser och antaganden som tenderar att vara teoretiskt ogrundade och 

mer tenderar att ligga i linje med rådande politisk agenda.66 Vissa röster inom 

samhällsvetenskaperna menar att det inte kan existera en enda förståelse för social 

hållbarhet; snarare är hållbarhet pluralistiskt och behöver knytas till en specifik avgränsad 

kontext. Missimer avfärdar inte att lokalt förankrade förståelsemodeller och analyser är 

nödvändiga, men påpekar att behovet av ett systembaserat teoretiskt ramverk är mer kritiskt 

än någonsin i globaliserade tider där hållbarhet är ett världsproblem. Hon menar att vi 

behöver en övergripande definition av den sociala hållbarhetsdimensionen som knyter 

samman lokala problem med globala strukturer.67 

Pontus Liljefors, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, har gjort en fallstudie kring hur 

ett områdesbaserat stadsbyggnadsprojekt i Göteborg förhåller sig till social hållbarhet i sina 

målsättningar i relation till de utmaningar som området – Masthuggskajen – riskerar att 

möta i form av marknadsmekanismer och gentrifiering. Här definieras social hållbarhet i 

termer av ”en stad för alla”, där ”alla” innefattar stadens invånare oavsett socioekonomisk 

status, etniska och kulturella markörer, kön, ålder etc. Målen präglas alltså av att 

åstadkomma en inkluderande stad där alla stadsdelar och invånare har jämlik tillgång till 

dess funktioner och tjänster, vilket implementerats i det aktuella projektet.68 

Masthuggskajen uppvisar enligt Liljefors en spänning mellan bevaring och utveckling; 

utveckling i form av nybyggnationer anses vara av nödvändighet i området dels av 

anledningen att det har potential att lyfta stadsdelen väsentligt, men även för att det är en 

typ av satsningar som attraherar privata byggherrar. Å andra sidan ser man även värdet i 

bevarandet av kulturella värden, ytor och samlingsplatser som nyttjas av annars 

missgynnade samhällsgrupper, vilket har fått en central plats i planeringsarbetet. Liljefors 
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menar dock att det trots de socialt inkluderande ambitionerna är svårt att faktisk undvika 

att förändra ett områdes sociala och kulturella karaktär om hela den fysiska strukturen 

omvandlas, vilket förstärks av att metoderna för bevarandet förblir outvecklade hos 

projektet.69 Den överhängande risken blir då att nybyggnationer med högre hyror för med 

sig en gentrifiering som förändrar platsens identitet och inte minst tränger ut människor 

med svag ekonomi.70 

Ambitioner som kopplas till social hållbarhet kan alltså stå i motsättning mot ekonomiska 

intressen och strukturer på flera sätt; antingen (som även Magnusson tog upp) i 

samverkansmodellen offentligt-privat där företag och byggherrar har mycket stort 

inflytande eller som i Liljefors fallstudie där marknadsprinciperna hotar att motverka de mål 

som satts upp. Jon Loit har i sin avhandling analyserat den dominerande 

planeringspraktiken i Stockholms stad generellt och gör nedslag i två fallstudier av Norra 

Djurgårdsstaden och Järva. Loits övergripande slutsats knyter i allt väsentligt an de 

problematiker som hittills tagit upp; de förutsättningar som styr Stockholms stadsplanering 

mynnar ut från en marknadsekonomisk diskurs som är överordnad den sociala, vilket 

resulterar i att de sociala målen i sig är paradoxala och svåra att uppfylla. I de båda 

planeringsfallen han studerar kokar lösningarna ner till att främja ekonomisk tillväxt i 

områdena och att göra stadsdelarna levande genom att göra dem attraktiva för en viss typ 

av invånare.71 Särskilt intressant är fallet Norra Djurgårdsstaden där de ideal som 

eftersträvas är den attraktiva staden där det rika utbudet av nöjen, kommers och kulturella 

verksamheter lockar till sig människor som berikar platsen med sin mångfald av livsstilar. 

Loit menar att planeringen, i enlighet med den utvecklingslogik som genomsyrar den, 

planerar området med tilltänkta subjekt som bärare av den sociala hållbarheten. Eftersom 

den nya stadsdelens värden främst kretsar kring utbudet (som till stor del handlar om 

konsumtion) och det attraktiva bostadsbeståndet förväntas sakna prisvariation trots 

blandade upplåtelseformer kommer dessa hållbara subjekt främst handla om den urbana 

medelklassen.72 

Vidare ser Loit detta som ett uttryck för att de sociala strategierna utfärdas på nyliberala 

villkor. Stockholms sociala och geografiska segregation ses som ett problem dels för att den 

inte stämmer överens med idén om den attraktiva staden, men även för att individers 

livschanser är ojämlika vilket är dåligt för både staden och den enskilde. Därför riktas även 

lösningarna in mot att tillhandahålla likvärdiga förutsättningar för individen, vilket Loit 

menar motverkas av lösningarna i sig själva. Förutsättningen för planeringen är att den 

sociala dimensionen ska samspela med den marknadsliberala stadsutvecklingslogiken; 
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samma stadsideal, urbana liv och identitet som ska göra staden attraktiv förväntas även 

införliva de sociala målen för planeringen. Den sociala hållbarheten blir enligt Loit alltså 

formad av de nyliberala villkoren för planering och går därmed miste om sin reella 

betydelse.73 

Metod 

I följande avsnitt redogör jag för hur jag genomfört min studie. Detta inbegriper dels 

metoder för insamling av den empiriska data som ligger till grund för analysen men även 

den tolkningsmetod jag använder mig av för att analysera mitt material. Vidare kommer en 

redogörelse för och reflektioner kring urval av datakällor och etiska förhållningssätt.  

Materialinsamling 

Intervjuer 

Studiens empiri har samlats in delvis genom kvalitativa intervjuer. Det jag ser som särskilt 

attraktivt med den kvalitativa ansatsen framför kvantitativa metoder är att det dels erbjuder 

hela forskningsprocessen en flexibilitet. Tillvägagångssättet brukar vara betydligt mindre 

strukturerat än kvantitativa intervjuer eftersom den senare i första hand syftar till att 

maximera reliabiliteten och validiteten beträffande mätning av viktiga begrepp. Till det 

fogas väldigt specifika och bestämda frågeställningar som ska besvaras, vilket genererar mer 

standardiserade resultat sett till såväl intervju som analys.74 I kvalitativ forskning läggs 

istället emfas vid det generella rörande formulering av studiens initiala frågeställningar och 

en tonvikt på intervjupersonernas egna uppfattningar. Informanterna ges i största mån 

utrymme att själva formulera sina svar och även styra intervjuns riktning, vilket kan 

generera ett rikt och nyanserat material. Med det sagt innebär det emellertid inte att 

intervjun måste frångå all form av struktur; för min egen del har jag ett syfte och 

frågeställningar som är förhållandevis specifika vilket medför ett behov av en semi-struktur 

för intervjuerna. Vad det innebär är att en relativt öppen och löst strukturerad intervjuguide 

utformas med ett antal övergripande teman som i sig inte behöver följas slaviskt, men som 

hjälper mig att hålla samtalet inom studiens ramar. Utan att för den delen direkt styra vad 

intervjupersonen får säga.75 

Det här är ett lämpligt angreppssätt eftersom det tillåter mig att uppnå en balans mellan 

informanternas utrymme att formulera sina uppfattningar och resonemang och att hålla 

intervjuns gång nära intervjuguiden – och därmed relevant för mitt syfte. En annan aspekt 

som är viktig att beakta är att även om semi-strukturerade kvalitativa intervjuer ger tillträde 
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till en persons idéer, tankar och värderingar så kommer detta med begränsningar. Det 

material som genereras av intervjuerna utgörs och är beroende av vad personen väljer att 

berätta. Även forskningsintervjun som sådan är en diskursiv praktik vilket betyder att 

samtalet mellan informant och forskare är präglat av sociala och kulturella konventioner och 

regler. Hur tankar och framför allt utsagor uttrycks varieras inte bara av den givna 

intervjusituationen, utan även i regel av vad som förväntas sägas i en specifik kontext – och 

därmed också vad som istället bör förtigas.76 

Kompletterande empiri 

Eftersom intervjuer i första hand genererar ett material baserat på verbala utsagor och i stor 

utsträckning är beroende av vad informanterna har att säga och framför allt hur de säger det 

uppstår för mig ett behov av kompletterande datakällor. Här bidrar officiella plandokument 

från Norrköpings kommun med innehåll som är av relevans för den diskursiva helheten. 

Kombinerandet av de båda bidrar till en bredare empirisk grund och möjliggör för mig att 

identifiera såväl likheter som motsägelser i informanternas utsagor och även fylla eventuella 

”luckor” i materialet under arbetets gång. 

De dokument som använts och är synliga i analysen berör främst Inre hamnen. Det ena heter 

Prospekt Norrköping och är en inbjudan till byggherresamverkan från Norrköpings 

kommuns sida. Innehållet utgörs av en övergripande introduktion till byggprojektet där 

visioner, värdeord och olika förutsättningar sett till område och mark presenteras. Även 

hållbarhet lyfts fram som ett centralt koncept vägledande för projektet. Det andra 

dokumentet är Program för Inre hamnen och är en reviderad version av den 

godkännandehandling som ligger till grund för projektets detaljplanearbete. Programmet 

sätter byggprojektet i en Norrköpingskontext och motiverar dess relevans för stadens 

utveckling och går mer detaljerat in på den nya stadsdelens utformning och inslag i relation 

till målen om hållbarhet i ekonomisk, ekologisk och social bemärkelse. 

De båda dokumenten har tillhandahållit värdefull empiri som kontextualiserar 

informanternas utsagor i ett aktuellt planeringsarbete i Norrköping. 

Urval och presentation av informanter 

De informanter som förekommer i den här studien innehar alla en tjänst eller ett uppdrag 

vid Norrköpings kommun i egenskap av tjänstepersoner eller politiker. Det rör sig således 

om individer med differentierade arbetsuppgifter, olika verksamhetsområden och som 

befinner sig inom skilda domäner av den kommunala byråkratin – kommunalpolitiken och 

den kommunala förvaltningen. Den gemensamma nämnaren, utöver att de alla i någon mån 

representerar offentligheten, är att de arbetar specifikt med stadsbyggnad och 

stadsplanering (om än inom skilda spektra) och därmed besitter såväl insikt och kunskap 

                                                   

76 Eva Fägerborg, “Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 2011), s. 
96. 



25 

som inflytande över kommunens arbete med frågorna. Uppsättningen av informanter består 

av kommunalpolitiker som är ledamöter i Stadsplaneringsnämnden och tjänstepersoner 

som arbetar vid Stadsbyggnadskontoret samt en anställd vid Näringslivskontoret. Här har 

min urvalsprocess varit av målinriktad karaktär, vilket betyder att motivet för urvalet är 

användbarhet och resultat.77 Jag har alltså medvetet sökt upp och tagit kontakt med 

personer som jag på förhand bedömt kunna generera ett material av relevans för mitt syfte 

och det tema som studien rör sig inom. Eftersom min ingång till fältet är att studera 

stadsplaneringen och social hållbarhet som diskurs bedömde jag det som otillräckligt att 

exempelvis rikta mitt fokus enbart mot förvaltningen och tjänstepersonernas inställningar 

till temat. Kommunen är en politiskt styrd institution och stadsplaneringens villkor och 

innehåll präglas lika mycket av politikernas föreställningar och prioriteringar. För att få ett 

mer omfångsrikt och differentierat diskursivt underlag blev det följaktligen en angelägenhet 

att sträva efter en balanserad uppsättning informanter från politiken och tjänstesfären. 

En fråga som ofta blir aktuell i ett fältarbetes inledande skede är hur och var man ska hitta 

informanter av intresse. Det är inte alltid uppenbart vilka specifika personer som kan tänkas 

vara lämpliga att intervjua, även om man som i mitt fall är på det klara med vad intervjuerna 

ska generera. Det är alltså en fråga om tillträde till fältet som kan vara av varierande 

svårighet beroende på vilket sammanhang man ämnar studera. Att söka upp och ta kontakt 

med politiker hade inte några nämnvärda hinder eftersom de i egenskap av 

folkrepresentanter är offentliga personer med anvisade kontaktvägar. Däremot vad 

tjänstepersonerna anbelangar var det inte lika uppenbart var jag skulle vända mig i de 

initiala kontakterna. Inom metodlitteraturen talas det ofta om så kallade portvakter 

(gatekeepers), vilket är en benämning som brukar åsyfta personer som har tillgång till och 

kan tillhandahålla information och kontaktuppgifter till relevanta individer inom nätverket. 

Svårigheterna med att få tillträde kan i sådana fall kretsa kring huruvida sådana personer 

vill eller kan gå en till mötes.78  

Även om jag inledningsvis inte visste var jag skulle söka mig för att äntra fältet har detta inte 

inneburit några egentliga bekymmer. Min handledare besitter goda kontakter inom fältet 

och gav mig tips på vem jag kunde vända mig till först och göra en pilotintervju med – för 

att sedan låta det mötet fungera som en vägvisare för det såväl innehållet i intervjuguiden 

som hur jag skulle gå vidare. Den person jag träffade blev inte bara min första informant 

utan även en ingång till vidare kontaktsökande inom den kommunala tjänstesfären då mötet 

genererade nya namn. På så sätt fick jag tillgång till inte bara en till anställd vid 

Stadsbyggnadskontoret, utan också en person som arbetar vid Näringslivskontoret. Här 

gjorde jag bedömningen att näringslivsperspektivet kunde utgöra ett tillskott med teoretisk 

potential; efter första intervjun stod det klart att stadsbyggnadsdiskursen är mycket bred 
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och transcendent och den sociala hållbarhetens betydelse sträcker sig över flera faktorer som 

rör staden som organism. Eftersom ideologi är den här studiens teoretiska ingång blev det 

sålunda aktuellt att ta in en informant som förvisso inte arbetar med stadsplanering 

specifikt, men frågor som berör och i hög grad präglar stadsutvecklingen. I det hänseendet 

har mitt urval också haft teoretiska motiv; allt eftersom har den fortskridna 

materialinsamlingen tillåtits styras av teoribildningen för att generera data som är teoretiskt 

fruktbar och kan berika analysen.79 

De samlade informanterna utgörs således av tre politiker med skild partitillhörighet som 

alla sitter som ledamöter i Stadsplaneringsnämnden och tre tjänstepersoner inom 

Norrköpings kommun med anställning vid Stadsbyggnadskontoret och Näringslivskontoret. 

Alla deltagare är anonyma och har tilldelats fingerade namn. Nedan följer en kort 

redogörelse. 

• Markus –Stadsplaneringsnämnden 

• Moa – Stadsplaneringsnämnden 

• Conny – Stadsplaneringsnämnden 

• Olof – Stadsbyggnadskontoret 

• Kristina – Stadsbyggnadskontoret 

• Matilda – Näringslivskontoret 

 

Etiska överväganden 

Alla samhällsvetenskapliga studier förutsätts bedrivas med en medveten tillämpning av 

forskningsetik – särskilt om informanter förekommer som källa till materialet. Sådan etik 

kan röra sig kring flera aspekter men kan i allt väsentligt sägas bestå i en avvägning mellan 

vad som kallas forskningskravet och individskyddskravet. Det förstnämnda är ett krav på 

själva forskningen som sådan; det ligger i akademins och hela samhällets gemensamma 

intresse att relevant forskning av god kvalitet bedrivs, vilket legitimerar att studier 

genomförs inom specifika områden. Individskyddskravet riktas i sin tur mot att skydda 

informantens integritet och rättigheter i och med dennes deltagande i studien gentemot 

forskaren. Principen har upprättats för att undvika att individer exponeras på ett 

ofördelaktigt vis eller på sätt som avviker från överenskommelsen mellan forskare och 

informant. Den här avvägningen ter sig ofta på varierande vis mellan olika fall eftersom 

behovet av sekretess beror på studiens etiska känslighet.80 Som riktlinjer för hur man kan 

anlägga ett grundläggande förhållningssätt till detta har Vetenskapsrådet formulerat fyra 

forskningsetiska principer som alla studier måste förhålla sig till och respektera: 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utan 

att göra en allt för utförlig redogörelse så innebär de i korthet att samtliga informanter som 

figurerar i studien ska ha blivit underrättade och vara väl förtrogna med studiens syfte och 

de rättigheter deras medverkan för med sig. Vidare ska deltagandet baseras på samtycke; 

var informant har rätt att själv avgöra på vilket sätt och hur länge hen ska deltaga och har 

även rätten att dra tillbaka sitt bidrag utan att erfara några negativa följder utav detta. 

Materialet som berör informanterna ska av mig som genomförare hanteras med 

konfidentialitet på ett sätt som inte kränker deras integritet och det får enbart nyttjas i 

forskningssyfte.81 

Dessa principer har främst implementerats i mina kontakter med fältet och i mitt arbete 

med intervjuerna. I och med att den första kontakten togs med en informant var jag tydlig 

med att deras medverkan var helt och hållet frivillig och att det även efter slutförd intervju 

står dem fritt att dra sig ur studien. Jag har även valt att anonymisera var och en och gett 

dem fingerade namn, vilket är ett val baserat på två huvudsakliga motiv. För det första anser 

jag inte att deras faktiska identiteter är relevanta för varken mitt syfte eller min analys; det 

är snarare deras respektive yrkesroller och uppdrag som politiker och tjänstepersoner inom 

stadsbyggnadsområdet som gör att deras bidrag till materialet är av intresse. För det andra 

är det av största angelägenhet att den intervjuade kan känna sig trygg i situationen och i 

största möjliga mån ges möjlighet att uttala sig fritt. Som tidigare konstaterats är även 

intervjusituationen en diskursiv praktik där utsagor i regel avvägs och formuleras i relation 

till normer och föreställningar från såväl samhällets sida som deras verksamhetskontext. 

Pripp menar att det är en vanlig aspekt av ett fältarbete att intervjupersoner känner av en 

press från chefer eller kollegor och därför ofta modifierar sina utsagor efter vad de upplever 

förväntas sägas och kanske till och med undviker att ge uttryck för uppfattningar för att 

undvika konflikter.82 

Detta är naturligtvis något jag velat förebygga och jag ser anonymiseringen som en enkel 

åtgärd från min sida; även om det inte är möjligt att styra vad en intervjuperson väljer att 

yttra så är det viktigt att bereda en plattform för det. Anonymiseringen i sig för dock också 

med sig andra betänkanden; hur långt man bör ta anonymiseringen måste vägas mot de 

tänkbara effekter det kan föra med sig beträffande både analysen och personen. En alltför 

grundlig omskrivning av informantens identitet kan medföra problem eftersom 

företagandet att justera ett material kan resultera i att den påhittade identiteten ger en 

missvisande eller rentav felaktig bild av individen bakom anonymiteten. Därför behöver 
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detta göras med ett mått av försiktighet för att inte gå miste om personens kontextuella roll, 

vilket kan göra analysens grund inkorrekt och inte minst kan det kränka vederbörande.83 

Några förändringar i den graden har inte gjorts i mitt arbete, men det existerar aspekter där 

en avvägning har varit nödvändig. Medan jag valt att ge mina informanter fingerade namn 

har jag beslutat mig för att inte utelämna deras yrkesroller och uppdrag, och inte heller 

staden de är aktiva i och som studien utgår ifrån. Detta för att själva anledningen till att jag 

i mitt urval landade vid de specifika personerna är just att de alla arbetar med stadsbyggnad 

och planering – antingen politiskt eller i tjänst – och min analys vilar på det faktum att de 

har både insikt i och inflytande över kommunens utveckling på det området. Att utelämna 

sådan information skulle riskera att underminera studiens trovärdighet eftersom 

informanternas särskilda koppling till stadsbyggnad är vad som gör deras uppfattningar och 

åsikter relevanta för mig. Skälen till att också skriva ut den stad som studien genomförts i 

rör sig i första hand om att specifika geografiska platser är förekommande i materialet i form 

av utgångspunkter i informanternas utsagor och framför allt i de kommunala dokument som 

används. Enligt min bedömning är det således svårt att i det här fallet anonymisera staden 

och platser eftersom hela resonemang ofta bygger på stadsdelar och specifika byggprojekt. 

En oundviklig konsekvens de här valen för med sig är att det finns möjligheter att koppla 

staden och kommunen till informanternas befattningar; eftersom hälften av dem är valda 

folkrepresentanter som beslutar om stadsplaneringsfrågor och resten offentligt anställda 

finns det information som är lätt att tillgå. Därför har jag även utelämnat deras specifika 

befattningar och istället nöjt mig med att ha med den nämnd politikerna är ledamöter i och 

de kommunala kontor tjänstepersonerna arbetar vid. 

Kritisk diskursanalys 

Den metod för bearbetning och tolkning av materialet som analysen bygger på är kritisk 

diskursanalys – på engelska critical discourse analysis (CDA). CDA tillhandahåller metoder 

och teoretiska verktyg för empiriska studier av relationer mellan diskurser och sociala och 

kulturella praktiker i samhällsutvecklingen. Philips och Jørgensen skriver att beteckningen 

CDA ibland uppfattas vara en enhetlig metod inom sociologin och övriga 

samhällsvetenskaper, vilket de menar är missvisande. Snarare finns det två huvudsakliga 

sätt att använda den på; det ena är den modell för diskursstudier som Fairclough utvecklat 

och gjort sig känd för och det andra är att betrakta CDA som en bredare rörelse inom det 

diskursanalytiska fältet där flera angreppssätt figurerar.84 Jag har valt att hålla mig till 

Fairclaoughs förhållningssätt då han har varit särskilt tongivande för hur grundpremisserna 

inom CDA-fältet tagit form och hans arbeten erbjuder ett tillvägagångssätt som tillvaratar 

dessa på ett bra sätt. 
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För Fairclough kan CDA inte handla om analys av diskurser i sig själva utan den måste se 

diskursen som en delmängd av social reproduktion och konstituerande av samhället. Att 

som vissa socialkonstruktivistiska grenar inom den diskursanalytiska rörelsen betrakta 

diskurs och social och kulturella fenomen som en entitet innebär att gå miste om ontologiskt 

djup, eftersom det för-diskursivas betydelse tonas ner eller helt avfärdas. CDA är på så vis 

en kritisk-realistisk ansats eftersom utgångspunkten är att det existerar en social verklighet 

som är oberoende vår förståelse av den, utan att för den delen förneka dess socialt 

konstruerade karaktär.85 För den här studien som analyserar hur social hållbarhet 

konstrueras diskursivt och hur det såväl influerar som influeras av den ideologi som 

genomsyrar stadsplaneringen är den kritisk-realistiska ingången en nödvändighet. Att 

begränsa tolkningsmetoden till enbart diskursen skulle medföra ett kringskuret perspektiv 

som i huvudsak kretsar kring hur språkbruket och florerande idéer och föreställningar 

konstituerar den sociala hållbarhetens innebörder. 

För att synliggöra förhållandet mellan diskurser och ideologi räcker det enligt Fairclough 

inte att analysera det diskursiva innehållet i termer av ideologi, utan kopplingen dem 

emellan måste spåras i dialektiken diskurs och makt. Diskurser är visserligen bärare av 

ideologi eftersom de utgör den plattform där normerande samhällsåskådningar uttrycks, 

men avgörande faktorer till att en diskurs erhåller en ideologiskt dominerande ställning 

återfinns i sociala maktrelationer.86 Makt är delvis diskursivt betingad i hur den motiveras 

och legitimeras, men exempelvis klassamhällets sociala skiktningar är grundade i 

ekonomiska strukturer vars existens är oberoende vårt sätt att betrakta dem. Med CDA som 

metod riktas således fokus mot hur diskurser formeras i samspel med materiella 

maktförhållanden, där båda dimensionerna har ömsesidig påverkan, för att belysa hur detta 

transformerar eller reproducerar rådande samhällsordning. Det är i den dialektiken som 

ideologi framträder och innehar funktionen ”mening i maktens tjänst.”87 

När det kommer till själva analysen så framhåller Fairclough vikten av att anlägga en 

transdisciplinär ansats rent metodologiskt. Han betonar ordet metodologi framför metod 

med anledning av att analys inte bara rör tillämpandet av etablerade metoder (inklusive 

textanalyser), utan är en teoridriven process där man som forskare konstruerar 

forskningsobjekt. En CDA studie börjar med att man väljer ut ett ämne (i mitt fall social 

hållbarhet) som sedan kontinuerligt förfinas och specificeras i ljuset av teori tills dess att 

forskningsobjektet konstruerats. Vilka metoder och angreppssätt för datainsamling och 

analys som sedan används beror på vilken teoretisk ingång och de frågeställningar som 

                                                   

85 Jørgensen & Philips, s. 4 f. 

86 Fairclough, s. 8. 
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formulerats, eftersom detta i hög grad avgör vilken typ av empiri som behövs.88 För mig 

innebär det att jag i mitt initiala idéstadie valde social hållbarhet som ämne eftersom det är 

ett begrepp som är aktuellt och ständigt förekommande i samhällsplanering, medan det 

samtidigt inte förefaller självklart vad begreppet torde innebära. Min ingång är att alla 

former av social planering är villkorad av sociala och kulturella strukturer, som jag 

återkommer till i teoriavsnittet, vilka har blivit min teoretiska ingång och som vidare ramat 

in problemformuleringen och gett upphov till frågeställningarna. På så vis är jag redan från 

start haft ett teoretiskt förståelsemönster för social hållbarhet, vilket innebär att min studie 

kommer ha abduktiva karaktärsdrag eftersom tolkning och bearbetning sker i en alternering 

mellan teori och empiri.89 Det viktiga är att hela tillvägagångssättet och inte minst analysen 

inte frånkopplas teoribildningen; alltifrån inramningen av problemområde, val av material, 

formulering av frågeställningar och strukturering av analysen företas på basis av diskursen 

som studeras och hur den korresponderar mot social praktik.  

Den tredimensionella modellen 

Fairclough har etablerat ett särskilt ramverk för hur en CDA-studie kan läggas upp och 

genomföras för att tillvarata insikten om hur diskurser och externa objekt/sociala praktiker 

ömsesidigt formar varandra. Analysen utgår alltid från kommunikativa händelser; olika 

kanaler genom vilka diskursen förmedlas, förhandlas och tolkas samt betingas med villkor 

för produktion och reproduktion. Alla slags språkyttringar som uttrycker någon form av 

mening kan karaktäriseras som en kommunikativ händelse – både verbalt och i skrift – och 

består i regel av tre dimensioner: text (tal/skrift), diskursiv praktik och social praktik.90 Här 

är det viktigt att påpeka att analys av text av nödvändighet inbegriper analys av den 

diskursiva praktiken och vice versa eftersom de båda dimensionerna interagerar med 

varandra. Modellen syftar emellertid till att visa på att det rör sig om olika delar av 

kommunikationen som behöver åtskiljas för att deras respektive roll ska bli begriplig. Den 

diskursiva praktiken är den dimension där text och utsagor produceras och konsumeras; här 

analyseras hur produktionen av utsagan påverkas och styrs av den redan rådande diskursen 

och hur utsagans mottagare också applicerar förförståelse baserad i denna i konsumtion och 

tolkning.91  

Det verbala och skriftliga är alltså inte synonymt med den diskursiva praktiken, men 

tolkningsprocessen rör sig oundvikligen mellan de båda. Analys av textdimensionen (i mitt 

fall intervjumaterialet och plandokument) rör sig utöver detta delvis på ett deskriptivt plan 

                                                   

88 Norman Fairclough, Jane Mulderrig & Ruth Wodak, ”Critical discourse analysis”, i Discourse studies: a 
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för hur tankar konstrueras och vilka ord som används. När det kommer till den sociala 

praktiken så åsyftas en mer kontextuell analys av de ekonomiska, politiska, normativa och 

ideologiska villkoren som präglar hur diskurser tar form. Relationen mellan utsagor och 

social praktik sker genom den diskursiva praktiken; alltså är det bara via den senare som 

textdimensionen influerar och påverkas av det sociala – det vill säga får samhälleliga 

verkningar.92 

I tillämpandet av den här tredimensionella modellen ter sig själva analysen följaktligen i tre 

huvudsakliga block: 

• analys av text och utsagor: hur tankar och idéer formuleras och vilka resonemang 

som förs 

• analys av den diskursiva praktiken: tolkning av hur produktionen och konsumtionen 

av text tar form i relation till rådande diskurs 

• analys av hur den diskursiva praktiken reproducerar eller omformar diskursens 

ordning och vilka konsekvenser detta har för den sociala praktiken i bredare mening 

(ideologi, politik, ekonomi etc.) 

Detta är dock i första hand tänkt som ett riktmärke för vad analysen bör täcka in och hur 

man kan förhålla sig till den kommunikativa händelsen. Det innebär inte att jag behöver 

anlägga min analys på precis det sättet och i den här specifika ordningen. En kritik som har 

riktats mot Faircloughs tredimensionella modell är att den i sig inte tillhandahåller ett 

uttalat tillvägagångssätt för analys av de icke-diskursiva mekanismer som präglar den 

sociala dimensionen. Fairclough gör en tydlig distinktion mellan det diskursiva och det icke-

diskursiva och menar att det, trots den dialektiska relationen dem emellan, rör sig om två 

separata domäner med egna inbyggda logiker som kräver olika analytiska verktyg för att 

förstås. Den tredimensionella modellen riktar sig enbart mot den kommunikativa händelsen 

och hur vi kan analysera dess diskursiva roll i den sociala reproduktionen, men kan inte 

obetänkt tillämpas på praktiker och fenomen som till sin natur inte är diskurser.93 

Till exempel är social hållbarhet en diskurs inom samhälls- och stadsplaneringen som 

genererar produktiva och reproduktiva innebörder för den praktiska verksamheten och den 

rådande ideologin, men det existerar också ekonomiska och politiska strukturer i den 

kapitalistiska ordningen som likväl formar villkoren för planeringen och ideologin. Dessa 

strukturer är i första hand inte diskursiva och kan därmed inte förstås enligt diskursens 

logik. Det betyder att jag behöver göra en analytisk distinktion när jag tar mig an mitt 

material; dels har jag empirin att utgå ifrån och tolka med hjälp av Faircloughs modell, men 

hur diskursordningen formeras ideologiskt och dess roll i den sociala reproduktionen måste 

belysas med teorier om de icke-diskursiva strukturerna. 
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Analys 

Analysen är strukturerad i tre tematiska avsnitt och en avslutande del som behandlar de 

analytiska slutsatser jag dragit. Innehållet är således inte arrangerat i de tre analysblocken 

från den tredimensionella modellen, däremot täcker strukturen in de komponenter som 

Fairclough tar upp. De tre temaavsnitten tar avstamp i informanternas utsagor och den 

kompletterande empirin och presenterar de förställningar och resonemang kring social 

hållbarhet och planering som kommer till uttryck samt visar på hur de tillsammans 

konstruerar en planeringsdiskurs. Det avslutande avsnittet låter jag motsvara Faircloughs 

tredje dimension; hur den diskursiva praktiken i de tidigare delarna reproducerar en 

stadsplaneringsdiskurs som har särskilda ideologiska fundament samt vilka sociala 

konsekvenser detta har. 

Det inledande temat ”Bilden av Norrköping” behandlar informanternas uppfattningar 

och föreställningar kring Norrköping som stad. Utsagorna målar upp en samlad bild av 

stadens samtida situation och kretsar kring såväl positiv utveckling som problem hos staden, 

vilket i sin tur konstruerar en bild av stadsplaneringens förutsättningar i förhållande till att 

planera för social hållbarhet. Det andra temat har jag låtit kalla ”Norrköpings potential”, 

vilket handlar om hur informanterna ser på stadens möjligheter till utveckling. Den 

potential som framställs härrörs till platsmarknadsföringens betydelse där Norrköpings 

urbana egenskaper lyfts fram som en tillgång i att konstruera en image för staden. 

Norrköpings potential till urban konkurrenskraftighet anses skapa potential för social 

hållbarhet. I det tredje temaavsnittet ”Planera för hållbart byggande” ser vi hur 

informanterna förhåller sig till den byggda miljön och hur den kan användas för att främja 

en socialt hållbar utveckling. Bostadsbyggande och mötesplatser i offentliga rum lyfts fram 

som två viktiga inslag i planeringen för att skapa en sammanhållen stad med mångfald och 

möten. Slutligen följer ”Ett socialt (o)hållbart Norrköping” där de tidigare avsnitten 

knyts samman i en analytisk slutledning av temana och diskuteras i relation till studiens 

frågeställningar. 

Bilden av Norrköping 

Begreppen för att beskriva en stad i utveckling kan vara många, men visar alla på något. 

Städerna, däribland Norrköping, är i ett tillstånd som på avgörande punkter brutit med ”det 

gamla” och till synes på väg mot något annat – men vad? För många städer som historiskt 

inte bara haft den tunga industrin som bärande materiell grund, utan vars själva identitet 

till stor del legat i produktionen, har ekonomiska kriser och förflyttning av kapital haft 

konsekvenser för både arbetstillfällen och självuppfattningen. Sinnebilden av vad som 

kännetecknar Norrköping som stad såväl historiskt som idag, hur stadens situation ser ut 

och vad den bör vara är en central utgångspunkt om vi ska förstå de förutsättningar som 

finns för planeringen – och inte minst vad ett socialt hållbart Norrköping skulle kunna vara. 

Bland informanterna förmedlas en ambivalent bild av en stad vars belägenhet idag är 
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motstridig. När Olof ombeds beskriva staden utifrån sitt planerarperspektiv yttrar han 

följande: 

Det är en stor fråga. Idag 2017 så är ju Norrköping i en väldigt kluven situation 

faktiskt. Dels så går staden väldigt bra om man tänker i såna där traditionella 

termer som utbyggnad och tillväxt och allt det där. Befolkningsökning och ja… 

massa såna saker. […] Men sen har vi ju ett socialt arv från den här nedgångstiden 

som tynger väldigt mycket. Vi har hög arbetslöshet, vi har varit en stad som tagit 

emot många nyanlända i flera faser […] och det är inte några resursstarka 

människor, i alla fall inte när de kommit precis och det gör att staden tyngs. 

I ”traditionella termer” befinner sig Norrköping enligt Olof i en fördelaktig sits idag. Dessa 

termer menar han avser stadens expansion i fysisk och rumslig utbyggnad samt ett 

invånarantal som ökar. Samtidigt påtalas en baksida av bilden av tillväxtstaden i form av ett 

socialt arv från Norrköpings nedgångstid, vilket syftar till den tid då industrierna lades ned, 

massarbetslöshet tog vid och kommunen försattes i kris. Att Olof uttrycker sig med just 

orden socialt arv kan ses som en antydan om att kristiden inte bara utgör ett viktigt 

historiskt skede för staden, utan att dess spår fortfarande gör sig gällande. Därtill fogas att 

Norrköping likt många andra svenska städer tagit emot ett stort antal nyanlända, vilka ofta 

är människor som är socioekonomiskt utsatta. Detta bidrar enligt Olof till att kommunen 

som total ekonomi tyngs. Å ena sidan förmedlas alltså att Norrköping står sig väl i termer av 

ekonomisk tillväxt och utbyggnad samt ett tilltagande invånarantal, alltmedan vissa grupper 

befinner sig i svårare situationer. Moa från stadsplaneringsnämnden är inne på ett liknande 

spår i sin beskrivning av Norrköping och vidrör även hon detta sociala arv. 

Jag börjar lite historiskt för Norrköping har varit en traditionell industristad och 

arbetarstad, men som de senaste åren har närmat sig städer som växer. Vi ser att 

det är många som väljer att bo kvar i Norrköping, många som väljer att studera här 

eller som kanske väljer att flytta tillbaka […] så likt många tillväxtsstäder har vi fått 

en växande medelklass. Jag ser ganska goda framtidsutsikter. Men vi har också en 

stor grupp som inte får ta del av den välfärden. De som blev arbetslösa på 90-talet 

som fortfarande går utan arbete, vi har väldigt många nyanlända i samma sits. 

Från en kommunalpolitiker skildras alltså läget på ett tämligen likartat vis. Staden växer och 

har en lovande framtida utveckling men har simultant en betungande arbetslöshet bland 

nyanlända och de som förlorade sina anställningar i och med 1990-talets ekonomiska kris. 

Moa uttrycker vidare att det är dessa klassmässiga skillnader som är den stora utmaningen 

att utjämna; hon menar att ”textilarbetarnas barnbarn” och andra grupper på olika sätt står 

bortom den positiva utvecklingen och att arbetet med social hållbarhet måste komma dem 

till gagn. Det här är något som även Conny är inne på: 

Det finns ju områden där segregationen är stor och utanförskapet växer och där 

människor inte får ta del av den positiva spiralen som Norrköping befinner sig i 

just nu – att det egentligen går bra. Folk som inte känner att de är delaktiga i 

utvecklingen. I de områdena blir kriminaliteten större än i andra områden i staden. 

[…] Det vi kan göra från samhällsplaneringens sida är ju att se till att det inte bara 
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bor en typ av människor i de stadsdelarna. Vi behöver få en mer blandad stad som 

håller ihop. 

Conny ser hur den sociala utsattheten i stor utsträckning allokeras till vissa specifika 

områden och ger upphov till en hög kriminalitet i jämförelse med andra mindre 

problembelastade områden. Han menar att samhällsplaneringens roll i detta är att sträva 

mot målet om en stad med större social blandning i geografisk mening. Att ”en typ” av 

människor är överrepresenterade i särskilda områden är för Conny en anledning till att 

stadsdelar blir eftersatta. Kristina ger också uttryck för segregationens problem och bristen 

på social diversitet i de olika stadsdelarna men lyfter även fram att Norrköpings innerstad 

har en stadsstruktur som inte följer det mönstret i samma grad. 

Eftersom det revs så mycket på 60-talet så har vi ju delar av innerstaden som 

egentligen ser ut som ytterstad, vilket gör att det är ganska billigt att bo där. Det 

gör att vi inte har en så segregerad innerstad, som vi annars ser på många andra 

orter. […] Vilket gör att vi har goda förutsättningar att jobba vidare och att vi 

kopplar ihop innerstaden med utkanterna. (Kristina) 

I och med att innerstadskvarteren under efterkrigstiden genomgick omfattande rivningar 

för att bana väg för byggnationer av miljonprogramskaraktär är bostadsutbudet i den 

centrala staden relativt varierat, vilket Kristina menar utgör en god utgångspunkt för att 

skapa en stad som håller samman socialt. Även Olof berör det här: 

Det bor människor av väldigt olika karaktär i innerstaden och även om 

bostadspriser har gått upp oerhört så finns det mycket hyresrätter där människor 

bor i allmännyttan till vettiga hyror. Sen har vi segregation mellan stadsdelar och 

väldiga inkomstskillnader mellan villaområdena och det andra, men det som gör 

mig positiv är att vi har en relativt sammanhängande stadsstruktur så åtminstone 

känslomässigt bor vi i samma stad. 

Norrköpings sammanhängande stadsstruktur bidrar alltså enligt Olof till att dess invånare 

kan känna någon form av samhörighet kring att vara del av samma stad, även om 

livssituationer och social status de facto skiljer sig åt – skillnader som i hög grad 

manifesteras i var människor bor. Olof fortsätter: 

Vi har inte så många isolerade enklaver. Vi har såna, men vi har inte jättemånga 

och de är inte så tydligt isolerade rent fysiskt. Där de [stadsdelarna] är det försöker 

vi ändå bygga ihop det fysiskt. För fysisk planering i relation till sociala villkor kan 

ju göra vissa saker men den kan inte åstadkomma allt. Den kan bidra men inte lösa, 

skulle jag vilja påstå. 

Här sätter Olof fingret på en intressant punkt som det finns anledning att ägna 

uppmärksamhet. Den kommunala stadsplaneringen har begränsade möjligheter att påverka 

en urban utveckling som i sig har egna inre drivkrafter med särskilda sociala villkor som 

konsekvens. Där den fysiska planeringen däremot kan spela en viktig roll är just i att 

förbättra redan existerande strukturer och binda ihop delar av staden för att få till stånd en 

fysisk sammanhållning. Om vi följer Olofs resonemang så kan vi skymta ett diskursivt inslag 
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som framöver gör sig gällande i hur informanterna betraktar planeringens roll. Norrköping 

befinner sig, som så här långt konstaterats i samtliga utsagor, i en expansionsartad 

utvecklingsfas med god tillväxt, många pågående byggnationer och en växande 

befolkningsmängd. Staden har efter en lång omvandling från avlagd industriort funnit sig 

själv i en helt annan belägenhet. Å andra sidan belastas kommunen av höga 

arbetslöshetssiffror, sociala skiktningar och en segregation som delar upp staden. Detta 

medför konsekvenser av social karaktär som anses vara svåra att komma åt med 

stadsplanering som verktyg; till exempel arbetslöshet eller kriminalitet kan inte åtgärdas 

genom fysisk planering, men planeringen kan bidra till bättre förutsättningar. 

Att den centrala staden har en relativt stor social diversitet betyder inte att den är immun 

mot marknadens mekanismer; såväl lokalhyror för företag, handel och dylikt som 

bostadspriser följer den logik som gäller i marknadsekonomi. Där det är attraktivt att bo 

eller bedriva verksamhet pekar marknadsvärdena uppåt – det gäller också ”allmännyttans” 

lägenheter. De senaste decenniernas strukturomvandlingar har, likt hos de flesta svenska 

städer, bidragit till hårdare villkor i city. 

Norrköping har ju en arbetarbakgrund och då menar jag inte att det bara bodde 

arbetare här, utan staden och strukturen bygger på ett arbetarperspektiv. De 

centrala delarna var ordnade för industrierna och arbetarna, vilket varit 

avgörande. […] Vi har genomgått en stor strukturomvandling. Norrköping har väl 

haft en struktur av amerikanskt slag nästan, de som hade pengar bodde inte i 

centrum utan de bosatte sig i kransen runtomkring vilket var en nackdel så klart. 

Nu kan vi ju se hur allt fler människor börjar flytta in till stan igen och det kan vi 

alltid diskutera utifrån ett integrationsperspektiv. Det blir ju en 

undanträngningseffekt. (Markus) 

I och med att Norrköping länge var en arbetarstad som politiskt hade ett integrerat 

arbetarperspektiv var stadens centrala delar utformade med den industriella produktionen 

som förtecken. Innerstaden präglades därför av en stadsplanering där den fabriksarbetande 

människan i stor utsträckning var utgångspunkten, enligt Markus. I och med att strukturen 

under flera decennier förändrats och innerstaden blivit allt mer attraktiv så har 

inflyttningarna bidragit till inte bara en större demografisk mångfald, utan Markus menar 

även att vissa grupper har trängts ut från centrum. Han fortsätter: 

Ja det är ju socioekonomiskt baserat alltså. Priser på bostadsrätter och 

hyresnivåerna medför ett visst klientel och ett annat klientel har inte råd att bo 

kvar. Det är de smärtsamma effekterna. […] Jag bodde tidigare på Trädgårdsgatan, 

mitt i smeten och där är förändringen tydlig. Där det tidigare låg butiker med varor 

från andra länder finns de inte kvar längre. Den kategorin människor har inte råd 

att vara kvar där. Det kommer att ske en fortsatt förändring i den riktningen och 

det är kapitalismens smärtsamma sida. 

Markus ser hur vissa grupper har drabbats på ofördelaktiga sätt allt eftersom Norrköpings 

innerstad blivit allt mer attraktiv att bo och bedriva verksamhet i och priser på fastigheter 
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och boende succesivt ökat. Det är en utveckling som premierar socioekonomiskt starkare 

grupper och som konsekvens genereras en undanträngningseffekt. Han ger också uttryck för 

en tro om att det här är en utveckling som kommer fortgå, i samma riktning, och att det är 

kapitalismens ”smärtsamma sida”. Just de sista ordvalen ser jag som särskilt intressanta 

eftersom det ger en antydan om inte enbart att marknadskrafter har en utslagsgivande roll i 

urbaniseringsprocessen, utan att själva det ekonomiska systemet har en smärtsam sida. Det 

Markus säger signalerar är en syn på stadsutvecklingen som direkt avhängig kapitalismen i 

sig och att det systemet har en sida som medför särskilda konsekvenser. Jag ser en tydlig 

anknytning till den planeringsdiskurs som löst skisserades tidigare; sociala problem, i det 

här fallet utträngning av socioekonomiskt svaga och i längden segregation, är fast 

förankrade i den materiella grund varpå staden vilar. I egenskap av djuplodade ekonomiska 

strukturer befinner sig de här urbaniseringsmekanismerna, utifrån de utsagor som hittills 

diskuterats, utom räckhåll för vad stadsplaneringen kan åstadkomma. 

Så här långt har utsagorna alltså gestaltat en bild av Norrköping som stad och dess samtida 

belägenhet samt glimtar av vilka förutsättningar för fysisk planering för en socialt hållbar 

stad den medför. Norrköping beskrivs i ordalag av både positiv utveckling och hämmande 

bekymmer som hög arbetslöshet, fysisk och social tudelning. Samtidigt som informanterna 

ser en framåtskridande process med en tilltagande expansion för stadens geografi och 

befolkningsökning och stigande tillväxt så finns det sociala skikt och segregerade stadsdelar 

som inte tar del av den positiva trenden, även om det konstateras att Norrköping fysiskt sett 

har en tämligen sammanhållen stadsstruktur. Den diskursivt bärande uppfattningen – som 

Markus utsagor fått exemplifiera – är att denna urbana situation är effekter av ekonomisk 

utveckling. Innerstadens ökade attraktivitet på såväl bostadsmarknaden som inom 

företagande driver upp marknadsvärdet på fastigheter, vilket ger upphov till en 

undanträngningseffekt där socioekonomisk status är den avgörande faktorn för var i staden 

människor har möjlighet att etablera sig. Denna ”kapitalismens smärtsamma sida” innehar 

en viktig plats i diskursen eftersom den inte bara utgör en förklaringsmodell för den 

konstruerade bilden av staden, utan även föranleder det förhållningssätt till planeringens 

roll och räckvidd (vilket kommer visa sig viktigt längre fram) som ges uttryck för. I och med 

att Norrköpings segregation, och dess konsekvenser, härleds till marknadens domäner 

betraktas den som svåråtkomlig för stadsplaneringen. 

Norrköpings potential 

Det tidigare avsnittet tog i mångt och mycket avstamp i de strukturella omdaningar som 

Norrköping genomgått efter att industrierna lade ned. Idag är staden något annat än den 

gamla avlagda industriort den länge var känd som. I det här avsnittet kommer jag titta 

närmare på hur informanterna framställer Norrköpings potential; vad innefattar stadens 

potential och på vilka sätt motiveras detta i förhållande till hållbarhetsarbetet? Avsnittet är 

uppdelat i två segment där det första belyser vilka roller stadens image anses kunna spela i 

stadsplaneringen, medan det andra tar det vidare till hur Norrköping konstrueras som 
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varumärke och hur detta relateras till social hållbarhet. I den diskussionen får Inre hamnen 

utgöra exempel på hur staden marknadsförs i satsningar i den byggda miljön. 

Image-skapande som planeringsverktyg 

Bland informanterna går det att urskilja en påtaglig optimism kring Norrköpings potential. 

Det är en potential som i stor utsträckning anses ligga i stadens image och position i 

urbanitetskonkurrensen. Hur staden uppfattas av invånarna inbördes såväl som av besökare 

utifrån betraktas som en viktig del i planeringen. 

Väldigt många som inte har varit här, särskilt om de är lite äldre så har de en bild 

av staden som är grundad i hur det såg ut förr och de förväntar sig en skitig, tråkig 

industristad och så möter de ett stadslandskap som dels är vackert och så blir det 

en ”aha-upplevelse”. […] Men det här är del av ett image-skapande för att förändra 

bilden av staden, även om det kanske inte förändrar staden i sig. (Olof) 

Att människor som inte bor i staden får positiva intryck när de besöker den är viktigt och i 

synnerhet när det handlar om att sudda ut det dåliga rykte Norrköping haft historiskt, menar 

Olof. Han uttrycker även vidare att ”Norrköping inte ska förknippas med någon 

postindustriell dystopi, utan nu vill man förmedla något annat”. I det hänseendet har 

stadens image för Olofs del en stor betydelse eftersom det handlar om att lansera rätt 

sinnebild hos människor och sätta staden på kartan – även om imagen inte nödvändigtvis 

återspeglar någon faktisk förändring av staden i sig. Matilda uttrycker att den upplevda 

förändringen i Norrköping bland invånarna har varit viktig för att skapa en känsla av ett 

”vi”. Nöjda invånare förmedlar nämligen en attraktiv bild av staden utåt. 

Jag har varit här i fyra år nu och när jag kom hit så undrade jag först om jag 

verkligen ska bosätta mig här. Vilken tråkig attityd folk hade! […] Det tog ett år 

innan jag kände mig bekväm med stan därför att det fanns en så pessimistisk syn 

bland folk som bor här på vad Norrköping är.  De som är födda och uppvuxna här 

trodde inte på sin stad. 

Utifrån Matildas egen erfarenhet kan den generella attityden och känslan bland invånarna 

spela en avgörande roll för hur staden som helhet uppfattas utifrån. Norrköpingsborna, 

menar hon, har haft en utpräglad pessimism inför sin egen stad vilket bidrar till att den 

gamla bilden av Norrköping som en ”postindustriell dystopi” cementeras såväl internt som 

utåt. Matilda inflikar dock att det här är något som på senare tid börjat förändras: 

Sen så kom jag till Industrilandskapet och jag tänkte - wow! Här har man ju gjort 

någonting som sätter igång något och som skapar den här känslan av att det händer 

saker. […] Det är viktigt för samhällsplaneringen att ta tillvara på. Att man försöker 

skapa en positiv bild av Norrköping som en bra stad. En känsla av stolthet och att 

det är en schysst plats att vara på. 

Här lyfts Industrilandskapet fram som ett exempel på hur tillvaratagandet av den byggda 

miljön inte enbart behöver handla om att förvandla en fysisk plats i stadsrummet. Att de 

gamla fabrikerna fräschas upp och fylls med nytt innehåll symboliserar något; staden sätts i 
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rörelse och förmedlar en sinnebild av ett Norrköping på väg mot något annat. Matilda menar 

att det här har blåst liv i en ny identitet för staden och dess invånare, vilket bidrar till image-

skapandet och på sikt stärker Norrköpings position. Markus är inne på samma linje; även 

för honom ligger Norrköpings potential till stor del i den positiva imagen och en 

konkurrenskraft som den ger förutsättningar till. 

Man [inom planeringen] pratar oerhört väl om staden och fokuserar inte på 

negativa aspekter som integrationen och annat som skapat problem. Man ser ju att 

den här attraktionskraften är positiv, bilden som finns kring Norrköping för det 

drar ju till sig fler invånare och inte minst investerare, vilket gör att vi skapar andra 

förutsättningar. 

Istället för att från planeringens sida fokusera på problem som hopats i kommunen till följd 

av misslyckad integration så har stadens image alltså erhållit en framträdande position på 

agendan. Enligt Markus får Norrköping en ökad attraktionskraft som har potential att bidra 

en fortsatt ökande tillväxt genom dels ett större invånarantal och – inte minst – att det lockar 

investerare. 

Vi kommer nu till ett inslag som är återkommande i materialet och som tycks utgöra en 

elementär hörnsten i den planeringsdiskurs informanterna ger uttryck för. Sociala 

bekymmer som arbetslöshet, inkomstklyftor, fysisk segregation och så vidare är fenomen 

som alla kommuner dras med i olika grad och inte något unikt för Norrköping. Framför allt 

finns det en antydan om det inte en säljande faktor värd att lyfta fram i en marknadsförande 

berättelse om staden. Genom att med sin berättelse lansera en positiv image av Norrköping 

hoppas man kunna skapa denna känsla av progression, att stadsutvecklingen rör sig i 

framåtskridande riktning.  

För att återkomma till det som konstaterades i det förra avsnittet så är detta något 

informanterna själva uttrycker en ambivalens inför; Norrköpings utveckling går visserligen 

åt rätt håll i frågor om ekonomi och tillväxt, men det är en framgång som inte har runnit ner 

genom alla sociala skikt. Det finns således diskursiva motsägelser i hur informanterna väljer 

att framställa staden utifrån sitt eget perspektiv och vari dess potential till utveckling enligt 

dem ligger. Om tillväxtens frukter inte kommer staden som helhet till gagn, varför tillskrivs 

en positiv image för Norrköping så stor betydelse? Det går – som diskuterades tidigare – att 

urskilja en syn på vad stadsplaneringen kan användas för och i vilken utsträckning den kan 

verka för social hållbarhet. Det finns en samstämmighet i materialet om att fysisk planering 

har många användningsområden men att den inte kan rå på sociala problem som 

upprätthålls av materiella strukturer – vilket är uppfattningar som även gör sig gällande i 

synen på politik. Informanterna från stadsplaneringsnämnden uttrycker att den lokala 

politikens makt att styra stadsutvecklingen är begränsad, vilket gör Norrköpings image som 

marknadsföring särskilt angelägen. 

Ja, alltså vi har ju nationella ramar och kommunen ska ju arbeta på 

marknadsmässiga principer och det är den lagstiftning vi har att följa. Vi kan till 

exempel inte subventionera vissa typer av byggherrar. […] Vi kan styra över vår 
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kommunala verksamhet, men näringslivet kan vi bara locka att etablera sig. Och 

de vill ju gå med vinst, så klart. (Moa) 

Detta är så klart en politisk fråga, men vi [politiker] kan ju stå på taburetten och 

säga att vi ska bygga en viss typ av bostäder men det är ju marknaden som ska 

bygga det. Kommunen har ju en finansieringsproblematik och ska marknaden göra 

detta så bygger det på affärsmässiga kalkyler. Alla dagar i veckan. Skulle 

kommunen dra åt tumskruven så skulle inte de aktörerna bygga här. (Markus) 

Citaten ovan är inne på att kommunen både är lagbunden att arbeta på ”marknadsmässiga 

principer” och står inför en finansieringsproblematik som gör satsningar i byggprojekt och 

liknande beroende av privata aktörer som går in och investerar. Moa säger att näringslivet 

inte går att styra över utan snarare behöver lockas till att ingå i olika projekt, medan Markus 

betonar att marknadens aktörer har ”affärsmässiga kalkyler” som främsta incitament. Synen 

på vad som faktiskt är möjligt att göra politiskt med det kommunala planmonopolet tycks 

vara tämligen enad bland informanterna från den politiska sfären trots att de har olika 

partitillhörighet. Kommunen i egenskap av offentlighet är beroende av marknadsaktörer för 

att kunna finansiera och genomföra sina projekt; privata aktörer som baserar sin 

verksamhet på lönsamhet. Den kommunala planeringen måste förmå locka till sig 

investerare och samarbetspartners och därmed även se till att deras behov tillgodoses. 

Det här för oss tillbaka till arbetet med att lansera en image för Norrköping; en positiv bild 

av staden anses av samtliga informanter förbättra utsikterna för ett tilltagande 

entreprenörskap och i förlängningen ett mer fördelaktigt företagsklimat. Man menar också 

att den här attraktionskraften drar till sig människor som vill arbeta, studera och bo i 

Norrköping, vilket även det bidrar till tillväxten. Hur informanterna hittills har talat om 

stadens gynnsamma image och hur den kan användas till marknadsförande ändamål som 

Norrköpings främsta potential förmedlar en bild av staden som varumärke. Att skapa 

attraktivitet framställs som en angelägenhet för planeringen eftersom det å ena sidan har en 

tillväxtpotential som kan bidra till Norrköpings fortsatta utveckling. Å andra sidan menas 

attraktiviteten utgöra en förutsättning eftersom planeringen befinner sig i en 

beroendeställning till marknaden. Stadens imageskapande är således viktigt för att stärka 

det egna varumärket och sälja in Norrköping. 

Att bygga varumärket Norrköping – Potential till social hållbarhet 

Så här långt har vi sett hur en attraktiv image tillskrivs en betydande roll på den kommunala 

planeringsagendan för att stärka Norrköpings varumärke. Den här delen ska föra oss in på 

hur detta varumärket konstrueras; vilka värden är det som injiceras genom image-

skapandet och hur relateras de komponenterna till social hållbarhet? Jag kommer nu utöver 

utsagor från mina informanter integrera materialet från Norrköpings kommun som rör Inre 

hamnen, eftersom projektet är frekvent förekommande i diskussionen framöver. 

Att Norrköpings potential menas ligga i stadens image är ingalunda en slump; 

platsmarknadsföring är som konstaterades i den här uppsatsens bakgrund numera ett 
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stående inslag i modern planering. I diskursen framträder däremot ett inslag som härrör 

denna potential till staden i sig. När informanterna talar om Norrköping förmedlar de en 

bild av att staden besitter ”urbana kvalitéer” som bidrar till ett särskilt fördelaktigt läge. De 

menar att Norrköpings själva stadsbild utgör en utgångspunkt i stadsplaneringen av flera 

skäl. Olof uttrycker följande: 

Vi har gått från det här post-industriella traumat till en situation där folk som 

kommer hit ser en attraktiv stad i sin storlek. […] Norrköping ger ganska mycket 

tror jag och den är ganska urban. Vad är nu det kan man fråga sig, ja den är rätt tät 

[bebyggelsen] och har riktiga stadsmiljöer. Den har ett utbud som är brett, ett 

starkt kulturutbud. […] De flesta som kommer hit och inte är bekanta med staden 

tror ofta att den är större än vad den är när de rör sig i innerstaden. 

Olof menar att Norrköping som stad har en urban känsla över sig med sin täta bebyggelse 

och breda utbud av upplevelser och kultur. Innerstadens ”stadskänsla” bidrar till att 

människor uppfattar staden som större än vad den i själva verket är. Han fortsätter: 

När det totalt kollapsade [textilindustrin] så var det samtidigt som Sverige hade en 

grön våg. Många städer minskade i befolkning, inte minst innerstäderna, och folk 

flyttade ut till villaområden och när den urbana staden var lågt rankad så låg 

Norrköping ännu sämre till. Det urbana låg inte alls i tiden. […] Tjänstesamhället 

är av någon anledning mer urbant av sig och urbaniseringen följer ju den här 

digitaliseringen i människors val och livsstil. Plötsligt är nu det urbana Norrköping 

väldigt rätt. 

Den framväxande kunskapsekonomin och tjänstesamhället går hand i hand med en 

utveckling där urbanitet premieras, vilket enligt Olof bidragit till att Norrköping idag ligger 

mer rätt i tiden än under nedgångsperioden då staden som fenomen inte ansågs lika 

attraktiv. Bland informanterna betonas det här som viktigt då den allmänna 

urbaniseringstrenden innebär nya möjligheter för Norrköpings kommun att profilera sig i 

platsmarknadsföringen och dra nytta av stadens egenskaper. Det som åberopas som 

kvalitéer kopplat till Norrköpings urbanitet rör sig alltså kring å ena sidan en upplevd 

stadskänsla; innerstadens miljöer och breda utbud av kommers inger en känsla av att 

Norrköping är en större stad eftersom den har mycket att erbjuda invånare och besökare. Å 

andra sidan ligger stadens urbana karaktär i tiden med den urbana utvecklingen sett till 

arbetsmarknad och människors livsval. Tjänstesamhället har utvecklats parallellt med att 

städerna växer och Norrköping står sig väl i den bemärkelsen, enligt utsagan. Av mitt 

material att döma utgör det här två återkommande spår i vad informanterna väljer att lyfta 

fram som urbana kvalitéer viktiga för platsmarknadsföringen – urbanitet i utbud och 

stadsliv, och urbanitet kopplat till arbete.  Citatet nedan berör de båda aspekterna: 

Jag tror att kommunikationer är viktiga för det ska bli hållbart för dem som har en 

större arbetsmarknad för det är arbetsmarknaden som styr hur vi lever. […] Det 

finns fantastiska möjligheter i Norrköping i både miljön och till pendling. […] Folk 

som kommer utifrån kanske vill bosätta sig här för att de ser möjligheten att pendla 
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och det skapar en attraktivitet som får synergieffekt för staden. Då behöver vi också 

kunna erbjuda dem som vill etablera sig här något, så jag tror att en attraktiv miljö 

att bo i är viktigt. Det finns möjligheter att jobba vidare där. (Matilda) 

Eftersom arbetsmarknaden är en avgörande faktor i människors livsval så betonar Matilda 

vikten av kommunikationer. Personer som arbetar i andra orter än där de är bosatta skapar 

ett behov av pendlingsmöjligheter. Hon menar även att goda kommunikationer är viktigt för 

stadens position i ett samhälle med en större arbetsmarknad; ett läge som lämpar sig väl för 

att pendla till arbetet gör att fler ser det som ett incitament att flytta till Norrköping, vilket i 

sin tur bidrar till en attraktivitet som förstärker staden i sin helhet. Utöver detta ser Matilda 

att en attraktiv stadsmiljö att bo i är angeläget för att kunna erbjuda något för dem som 

etablerar sig i staden. Här menar hon att Norrköping har goda möjligheter sett till den 

byggda miljön och pendlingsläget, men att det här aspekterna kan arbetas mer med. Det 

som jag ser som intressant i det här utdraget är att det finns en antydan att den attraktiva 

miljön i staden och anpassningen till en rörlig arbetsmarknad utgör två likvärdiga delar i 

varumärkesbyggandet. Att Norrköping ligger bra till sett till kommunikationer är en 

förutsättning för den mobila arbetskraften och för att kunna attrahera människor till att bo 

i staden, men för att kunna ha den dragningskraften behöver man även arbeta med den 

urbana miljön. Den attraktiva stadsmiljön är således det ständigt återkommande inslaget i 

och med att de anses genomsyra de aspekter som görs gällande för varumärket Norrköping. 

Det går att se hur staden som varumärke och platsmarknadsföring kommer till uttryck i 

kommunens faktiska arbete; Industrilandskapets renässans och Campus Norrköpings 

etablering i området är ett tydligt exempel på hur den byggda miljön fylls med nya värden 

och funktioner för att attrahera människor och entreprenörer. Inte minst i det samtida 

stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen tas det här konceptet vara på. Som togs upp i 

bakgrundsavsnittet är det inte bara ett projekt för byggnation av nya bostäder; det ska stå 

för något mer och är tydligt profilerat som ett hållbarhetsfrämjande projekt – med alla 

hållbarhetsdimensioner representerade. I dess marknadsföring talas den nya stadsdelen om 

som nästintill en naturlig förlängning av Norrköpings nya kreativa, kunskapsdrivna 

entreprenörsanda. I det officiella material som finns att tillgå om Inre hamnen kan vi 

exempelvis läsa om ”Färgstarka Norrköping”. 

Norrköping är en stad i ständig förvandling. Det sitter liksom i själen och tar sig 

uttryck på en mängd olika vis. Förr var Norrköping en traditionell industristad. Nu 

exploderar det kreativa och kunskapsdrivna företagandet. En process som drivs på 

av vårt framstående Campus Norrköping […]94 

Norrköping är en stad som ständigt förvandlas – det ligger i själen. Staden framställs som 

en plats där framtiden är i en konstant skapandeprocess genom det kreativa 

entreprenörskapet och universitetets kunskapsdrift. Uppseendeväckande i det här korta 

                                                   

94 http://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf , s. 4. 

http://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf
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segmentet är att det väldigt precist ringar in det som hittills diskuterats. Det målar upp 

bilden av staden på väg framåt; en miljö av evinnerlig förändring pådriven av förnyande 

krafter som har möjligheter att blomstra. Även Norrköpings berättelse om den 

postindustriella omvandlingen får stå som exempel på det ”naturliga” förloppet. Här lyckas 

man alltså med att både gestalta en plats vars utveckling ligger i dess fördelaktiga premisser 

för kunskapsdriven tillväxt och övergången från industristad till kunskapsstad. Det finns 

således en antydan om att de båda delarna hänger samman; kunskapsekonomins etablering 

i staden markerade den slutgiltiga änden av industristaden och erbjuder nya möjligheter för 

olika aktörer att bedriva verksamhet. I programdokumentet för Inre hamnen lyder det att 

kunskapsekonomins ökade betydelse i sig är ett motiv för att satsa på den här typen av 

projekt. Det konstateras att universitetet och tjänsteföretag gynnas av en kvalitativ innerstad 

med ”närhet, möten och ett vitalt offentligt liv” eftersom det bidrar till en attraktiv 

stadsbild.95 Vem eller vilka som är målgruppen för den här marknadsföringen beskrivs inte 

närmare i programmet, men i Prospekt Inre hamnen uttrycks följande: 

Utifrån kreativitet, kunskap och engagemang kommer Inre hamnen att utveckla 

ansvarsfulla lösningar för en hållbar livsstil – miljömässigt och socialt. Inre 

hamnen blir en plats för den medvetna människan, där man bryr sig om sin miljö 

och om varandra.96 

Den nya stadsdelen förväntas bidra med ”ansvarsfulla lösningar” för en hållbar livsstil i både 

miljömässigt och socialt hänseende. Dokumentet utvecklar inte vad denna som 

kännetecknar denna livsstil som antas kunna införliva hållbarhet, men det står klart att Inre 

hamnen kommer vara en plats för ”den medvetna människan”. Medvetenheten härleds till 

att bry sig om sin stadsmiljö och sina medmänniskor. Den här idealbilden som formuleras 

förefaller inte vara riktad mot någon särskild samhällsgrupp, men om vi betraktar det här i 

relation till vad informanterna uttrycker om Inre hamnen så handlar det om att förmedla 

värden som i sig kan attrahera ”goda krafter”. 

Det händer mycket nu och vi är attraktiva för omvärlden. Företag vill flytta hit och 

etablera sig, både stora och mindre entreprenörer! Det skapar jobb och bidrar till 

ett företagsklimat som är bra för tillväxten. […] Social hållbarhet handlar ju om 

arbetstillfällen och sysselsättning. Egenförsörjning. Det gäller att fånga upp de 

goda krafterna och en attraktiv miljö och en anda av att det händer något i 

Norrköping kan locka det nya sociala företagandet som riktar sin verksamhet mot 

att lösa samhällsproblem – som miljön [ekologi] och social hållbarhet. (Matilda) 

Inre hamnen med dess miljöer och tillskrivna värden förväntas ha en dragningskraft som 

sträcker sig till Norrköping som helhet. Diskursivt dras paralleller mellan potential till 

                                                   

95 Program för Inre hamnen (2015-05-02),  

http://norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e12419d/1492758622583/Internetversion-program-

for-Inre-hamnen-godkannandehandling.pdf, s. 7. (2017-12-03). 

96 http://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf, s. 6. 

http://norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e12419d/1492758622583/Internetversion-program-for-Inre-hamnen-godkannandehandling.pdf
http://norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e12419d/1492758622583/Internetversion-program-for-Inre-hamnen-godkannandehandling.pdf
http://next.norrkoping.se/wp-content/uploads/Prospekt11.pdf
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utökat näringsliv och tillväxt, och social hållbarhet eftersom det skapar möjligheter för fler 

arbetstillfällen. Vidare ger Matilda här uttryck för att de värden som Inre hamnen ska 

förmedla (kreativitet, engagemang etc.) kan attrahera en särskild typ av sociala 

entreprenörer som i sin tur kan verka för hållbarhet i olika bemärkelser. 

Det är inte enbart näringsliv och entreprenörskap som tillskrivs status som goda 

hållbarhetsfrämjande krafter; inom diskursen går det att urskilja ytterligare en målgrupp i 

hur attraktivitetsbyggande relateras till social hållbarhet. Under rubriken ”Hållbarhet och 

attraktivitet” i Inre hamnens programdokument fastslås ett behov av att tillföra värden och 

kvaliteter i området för att den färdigställda stadsdelen ska tilltala en bredd av 

privatpersoner. Utöver vackra och innovativa miljöer och arkitektur lyfts ett varierat utbud 

av upplevelser fram som en avgörande faktor för en stads långsiktiga attraktionskraft. 

Förutsättningar för ”attraktionskrafter att blomma ut och dra till sig och hålla igång ett vitalt 

stadsliv” framställs som nära förbundet med den sociala hållbarheten.97 Det här korrelerar 

med det Matilda yttrade om att erbjuda något för dem som etablerar sig i Norrköping. 

Stadens attraktivitet härrör dels ur företagsklimat och en bred arbetsmarknad, men även en 

urbanitet som erbjuder ett vitt spektrum av upplevelser och kommers som tilltalar 

människor som bosätter sig i staden. Konsumtion, kultur och rekreation utgör en röd tråd i 

hur platsmarknadsföringen diskursivt motiveras; det vitala stadslivet tilltalar en medelklass 

som kan berika staden. 

Om vi ser det i en bigger picture så är ju Norrköping en total organism med behov 

av ekonomisk utveckling. I det hänseendet är Inre hamnen väldigt rätt för det blir 

en utveckling av staden. […] Det kommer definitivt kunna dra folk med en social 

situation som gynnar staden och som vi behöver mer av. Detta är ju inte stadens 

mer perifera delar betjänta av i det korta perspektivet, men de har nytta av den 

stora investeringen på sikt för det skapar tillväxt. Men det är inte Inre hamnen i sig 

som skapar social hållbarhet, det är de effekter som området kan bidra till. (Olof) 

Betraktad ur ett vidare perspektiv, en ”bigger picture”, är Norrköping en total organism som 

är beroende av ekonomisk utveckling, vilket betyder att den form av varumärkesbyggande 

som Inre hamnen representerar är rätt i det hänseendet. Utsagan ovan lyfter återigen fram 

det övergripande ekonomiska perspektivet där tillväxten utgör det huvudsakliga 

incitamentet för storskaliga investeringar. Vad Inre hamnen fyller för funktion i det 

sammanhanget är att ge näring åt en attraktionskraft som kan dra såväl investerare som en 

särskild social grupp som tillskrivs berikande egenskaper. Olof poängterar här att 

Norrköpings perifera delar, det vill säga förorten och dess invånare, inte lär få ta del av 

denna utveckling i den närmsta tiden utan att den här typen av investeringar syftar till 

långsiktiga effekter. Att Inre hamnen anses stärka stadens varumärke och attrahera en stark 

medelklass antas även vara potentiellt gynnsamt för Norrköping som helhet i det långa 
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loppet. Inre hamnen som sådan skapar inte social hållbarhet, utan det är tillväxtens 

potential att tillkomma det stora flertalet som målas ut som eftersträvansvärd. 

Vi har nu sett hur image-skapande och varumärkesbyggande både tillskrivs avsevärd 

betydelse bland informanterna och hur inslagen tar sig uttryck i plandokumenten. Att det 

här avsnittet fått heta ”Norrköpings potential” har två skäl. För det första motiveras image-

skapandet genom betoningen av vikten i att förmedla en positiv bild av Norrköping internt 

gentemot invånarna och externt emot omvärlden för att framställa staden som en attraktiv 

plats att bo, arbeta, studera eller bedriva affärsverksamhet på. Norrköpings image i 

egenskap av varumärke bedöms vara ett elementärt instrument i planeringen för en socialt 

hållbar stad. För det andra motiveras det här genom att attribuera Norrköping i sig som en 

särskilt fördelaktig stad att marknadsföra. Dess urbana karaktär och expanderande 

kunskapsekonomi ringas in som tidsenliga ideal som besitter en potential att locka positiva 

krafter i form av en köpstark medelklass och ett utökat näringsliv. Den samlade diskursen 

som växer fram här kring Norrköpings potential till social hållbarhet härleder denna 

potential till förmågan att bygga ett varumärke som kan generera tillväxt. 

Planera för hållbart byggande 

Medan det förra avsnittet behandlade arbete med attraktivitet och sinnebilder kring 

Norrköping för att bereda möjligheter till en socialt hållbar stad, kommer det här avsnittet i 

större utsträckning handla om fysisk planering av staden. Materialet kretsar kring hur 

planeringsverktyget kan användas för att ordna den urbana miljön på ett sätt som motverkar 

Norrköpings problem - som framträdde diskursivt i ”Bilden av Norrköping” – och skapa 

långsiktiga förutsättningar för social hållbarhet. Den första delen visar på hur informanterna 

förhåller sig till bostadsbyggande och hur byggnationer kan planeras på ett 

förutsättningsskapande sätt. Efterföljande del tar vid där den förra slutar och handlar om 

offentliga rum och mötesplatser som ett bärande element i den socialt hållbara staden. 

Det socialt hållbara boendet 

I analysens inledande avsnitt ringades segregation in som en av de stora utmaningarna för 

Norrköping. Att staden är demografiskt och rumsligt tudelad anses inte bara bidra till 

sociala problem i områden med hög koncentration av låginkomsttagare/arbetslösa och 

nyanlända, utan också cementera ojämlika skillnader i människors liv beroende på var i 

staden de bor. I det här sammanhanget utgör invånarnas boendeformer en central punkt i 

diskursen; att med politik och planering styra hur det totala bostadsbeståndet utvecklas 

tillskrivs en stor roll för den sociala hållbarheten. Kristina säger följande: 

Vissa stadsdelar är så homogena sett till befolkning och homogenitet är aldrig bra 

för vad blir det för kulturellt utbyte? Det gör det väldigt svårt för oss som samhälle 

att försöka göra något bättre. Det blir ett väldigt motstånd. ”Ni ska inte komma här 

och blanda upp vår fina stadsdel!” Hör man ibland. Det passar inte. Men om vi har 

en större uppblandning så kanske steget för integration och möten inte är så stort. 
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Kristina menar att det kan uppstå reaktioner av motstånd gentemot försök att reducera 

segregation genom satsningar i enskilda stadsdelar; ett motstånd hon menar går att härleda 

just till områdens homogenitet. Homogeniteten utgör i sig ett hinder för social inkludering 

i möten mellan olika samhällsgrupper eftersom det befäster sociala och fysiska barriärer. 

Moa ger också uttryck för detta: 

Vi får ju protester ibland från villaområden där vi ska bygga hyresrätter för att man 

har fått för sig att det skulle dra ner värdet på deras villor. Men som politiker gäller 

det att stå på sig för det är ju segregationen som gett upphov till den mentaliteten. 

[…] Jag tror att det är bra att mötas och då behöver vi olika sorters bostäder i ett 

och samma område. […] Sen finns det ju en risk att det blir pannkaka av allt ändå 

för vi kan ju inte styra hur människor agerar. Det blir ett mått av social 

ingenjörskonst som inte faller ut som vi tänkt oss. 

Att människor i mer bemedlade villaområden kan motsätta sig en social upplandning genom 

byggnationer av hyresrätter är för Moa något politiken måste bortse ifrån eftersom kritiken 

i sig är ett uttryck för segregationens negativa effekter. Även hon menar att ett blandat 

bostadsbestånd i Norrköpings olika stadsdelar är nyckeln till att överkomma det här då 

mötet mellan människor tillskrivs en så central position. Moa reserverar sig dock till viss del 

mot detta då hon menar att politiken inte förmår styra hur människor lever sina liv. Hon 

identifierar en risk för att det politiska åtagandet att diversifiera staden blir en form av social 

ingenjörskonst som inte är samstämmande med klimatet hos Norrköpingsborna. Här menar 

jag att det går att skymta en återanknytning till diskursinslaget från analysens första avsnitt; 

det finns sociala fenomen i staden som är förankrade i strukturer som man från planeringens 

sida anser existerar bortom den egna praktiken. Ett citat av Kristina rör sig också längs den 

linjen: 

Vi kan kanske inte med planläggning göra allt. Däremot kan vi använda andra 

instrument som kommunen har som till exempel marktilldelning. Om vi 

[kommunen] äger en plätt mark i ett område men en väldigt ensidig sorts bostäder, 

ett villaområde kanske, då ska vi ju inte tilldela mark för att bygga fler villor där, 

för det skapar en väldig social ohållbarhet. […] Alltså det är väldigt ohållbart att ha 

såna stadsdelar för det skapar inte förutsättningar för att andra flyttar dit. Vad vi 

kan göra är ju att skapa möjligheter att göra bostadskarriär. 

Stadsplaneringen kan inte åstadkomma allt, men den kan bereda förutsättningar. Det 

Kristina säger är att planeringen just kan skapa förutsättningar för heterogena stadsdelar 

genom att använda marktilldelningen som verktyg för att påverka vilken riktning 

bostadsbeståndets utveckling bör ha. På den vägen skapas alternativ och möjligheter för 

människor att göra bostadskarriär (ett begrepp som återkommer längre fram). Tonvikten 

läggs sålunda inte vid att faktiskt forma det sociala, eftersom detta inte anses görbart ur 

planeringssynpunkt, utan vid förutsättningsskapandet. Om man tillför hyresrätter i ett 

område där upplåtelseformerna för bostäder främst består av ägande, och vice versa, bidrar 

det till förutsättningar för en mångfald bland invånarna i det området. Vad mångfalden i sig 
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innebär i ett förutsättningsskapande perspektiv går inte Kristina in närmare på här, men att 

blandade upplåtelseformer är ett verktyg för att få ett socialt hållbart Norrköping är en 

central tanke hos samtliga informanterna. Bostadsfrågan talas huvudsakligen inte om i 

termer av inackordering eller ”tak över huvudet”. Snarare betraktas boendet som en 

delmängd av staden som kan användas för att påverka övriga delar: 

Alltså det gäller att hitta en struktur för blandad stadsbebyggelse med villor, 

radhus, hyreshus. Så får vi ett socioekonomiskt upptagningsområde för skolan som 

är betydligt mer blandat, det får effekter i hela ledet. Skolan blir mindre segregerad, 

det berikar eleverna och det berikar samhället på sikt eftersom resultatet blir 

bättre. Steget ut till arbetsmarknaden blir ju mindre. (Markus) 

Stadsdelar med blandad bostadsbebyggelse och social heterogenitet medför en 

socioekonomiskt mer diversifierad grund för skolan, vilket av Markus tillskrivs en berikande 

effekt för elevernas resultat och i längden också för samhället eftersom det minskar risken 

för att elever går ut i arbetslöshet. Skolan används här som ett exempel på hur sättet vi bor 

ger effekter ”i hela ledet” och att stadsplaneringen kan brukas för att ge människor, oavsett 

bakgrund, möjligheter till självförverkligande. 

Så här långt har alltså den diskursiva bilden av det planerade boendet i relation till social 

hållbarhet kretsat kring förutsättningsskapande, där jag urskiljer två intressanta spår. Å ena 

sidan återkommer diskursen om planeringens roll som diskuterades tidigare; eftersom de 

problem som identifieras som socialt ohållbara till viss del anses existera bortom den egna 

praktiken – i form av såväl ekonomiska strukturer som mänskligt handlande – bör planering 

av den fysiska miljön riktas in mot förutsättningsskapande strukturer. Å andra sidan ses 

marktilldelning till bostadsbyggnationer med blandade upplåtelseformer som en given 

metod för att bereda dessa förutsättningar; ett varierat bostadsbestånd med alternativ för 

såväl hyresrätter som ägande medför en potentiell social mångfald eftersom det motverkar 

att socioekonomiskt status styr var människor kan bosätta sig. 

Ett praktiskt exempel på hur stadsplaneringen implementerar varierade upplåtelseformer 

som metod är Inre hamnen. I programdokumentet framhålls vikten av riktade satsningar på 

bostäder för de lägre inkomstskikten, men poängterar också att det existerar komplikationer 

med tillvägagångssättet. Möjligheterna att göra boende i områden tillgängligt för breda 

samhällsgrupper antas vara begränsade och skapar generella problem för ambitionen om 

social hållbarhet i framväxten av nya stadsdelar. De hinder som tas upp härleds till den 

förväntat höga prisnivån på bostäder i området.98 Den beskrivna problematiken återfinns 

också hos informanterna: 

Utmaningen i projektet tycker ju jag är det socioekonomiska. Den som tror att vi 

bygger Inre hamnen för att tillgodogöra behoven hos de lågt bemedlade grupperna 
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i samhället tror fel. Det här kommer inte bli ett område som de kommer kunna bo 

i. Men det kan inte få hindra ett sånt här projekt. (Markus) 

Att Inre hamnen skulle kunna bli ett område där boendet präglas av social mångfald är för 

Markus inte en realitet. Socioekonomiska aspekter utgör för honom projektets största 

utmaning då han menar att människor i de lägre skikten inte kommer ha ekonomisk 

kapacitet att bosätta sig i området. Han menar däremot att detta inte får utgöra ett hinder 

för byggnationen. Markus fortsätter: 

Det kommer medföra en bostadsrotation så till vida att de som flyttar in kommer 

lämna plats åt andra att flytta in i de gamla områdena. Det ger en rotation och en 

flyttkedja som är positiv för det frigör bostäder för de något lägre skikten så de kan 

byta upp sig. 

Markus menar att nytillskottet av lägenheter kommer generera en ”flyttkedja” i och med att 

en högre inkomstgrupp frigör lägenheter för de lägre. Det innebär fler människor får 

chansen att ”byta upp sig” på bostadsmarknaden. Begreppet flyttkedja dyker upp på flera 

håll i materialet och sammankopplas med bostadskarriär; en större rörlighet på 

bostadsmarknaden innebär att fler människor har möjlighet att ”avancera i 

boendestandard”, vilket kan bidra till en större social diversitet i stadens olika områden. 

Citatet nedan ger uttryck för den här tanken. 

Väldigt få av de lägenheter som tillkommit nu i byggboomen är tillgängliga för 

människor med sämre ekonomi. Däremot är det bra med större volym så att den 

med bra ekonomi inte sitter på den där lite för billiga lägenheten. Det finns faktiskt 

en flyttkedja som möjliggör för en rörelse där och som kanske, i bästa fall, kan ge 

en större blandning. Men det ger i vart fall större utrymme för den enskilde, om 

inte för majoriteten. Det finns de som ifrågasätter flyttkedjan och de skeptikerna 

har delvis rätt i att effekterna inte är tillräckligt utbredda. (Olof) 

En ökad volym på det totala bostadsbeståndet i Norrköping genererar en rörlighet som kan 

ge en större generell social heterogenitet i staden. Olof markerar dock att det här utfallet är 

en eventualitet; i första hand ger flyttkedjan bättre förutsättningar för den enskilde att göra 

bostadskarriär. Också Moa berör de individbaserade förutsättningarna: 

Vi som kommun kan göra väldigt lite här egentligen för även om vi tar ut en låg 

kostnad för mark så kan byggherrar ändå vilja göra vinst och därmed ta ut hög hyra 

exempelvis. Det viktigaste är väl då att individen i sin boendesituation inte har för 

höga kostnader. Det kan vara ett bra bostadsbidrag till exempel. Men att 

subventionera en viss typ av byggherrar som vill bygga billigt kan vi inte göra. Det 

här kräver en nationell politisk diskussion. 

Här anknyter Moa återigen till politikens och planeringens begränsade möjligheter att styra 

utvecklingen. Byggherrarnas stora makt över bostadsmarknaden försvårar för kommunen 

att planera för billigare bostäder. Vägen runt detta blir följaktligen att rikta fokus mot 

individens situation; att underlätta för den enskilde genom att förmildra den ekonomiska 

bördan med olika bidragsformer. 
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Mötesplatsen – Att skapa Norrköpings vardagsrum 

Att skapa fysiska strukturer som främjar heterogenitet och mångfald har vid sidan av 

bostadsfrågan ett parallellt spår i materialet – mötesplatser i form av offentliga rum. Att 

tillvarata befintliga platser i staden, såväl som planerade byggnationer, för att bereda 

förutsättningar för möten mellan Norrköpings invånare ses som en viktig del i social 

hållbarhet. Kristina talar om att ge nytt liv åt existerande utrymmen i staden: 

Den byggda miljön är ju den vi ska förhålla oss till och komplettera. Men vi ska 

göra den tillgänglig också. Strömparken är ett bra exempel. Där är det mycket olika 

människor som möts. Innan den gjordes om var det inte samma genomströmning 

av folk där. Det har blivit en plats som uppmuntrar till att vi möts. […] Alltså 

mötesplatser där alla har jämlik tillgång till platsen. Det är inte krogen, det är inte 

privat utan det är gemensamt. 

Strömparken är en centralt belägen plats i Norrköping som genomgått en omfattande 

omgestaltning och som här lyfts fram som exempel på hur fysisk planering kan verka för att 

omdana tidigare ”döda” platser till samlingspunkter. Kristina betonar vikten av 

rumslighetens offentliga karaktär; för att möjliggöra möten mellan privatpersoner behöver 

platsers fysiska och innehållsliga inriktning vara gemensamhet. Hon tillfogar följande: 

Social hållbarhet är ju att människor kan utvecklas som de vill och inte är 

begränsade på något sätt. Då är mötesplatsen viktig och jämlik på det sättet att 

man faktiskt ser staden som sin. Och inte bara den stadsdel man bor i utan hela 

staden, att vi har anledning att röra oss i de olika delarna. 

Sättet Kristina talar om mötesplatsen som ett rumsligt verktyg för jämlikhet må sticka ut i 

materialet då hon är ensam om att uttrycka sig i de termerna. Däremot ringar det in de 

rådande uppfattningarna runt det offentliga rummets funktion i planeringen. I den samlade 

bild som utsagorna konstruerar framstår en mötesplats som något mer än ett exempelvis ett 

torg eller stadspark; det är en plats som invånaren kan ta i jämbördigt anspråk oavsett var i 

staden hen bor eller arbetar. Mötesplatsen målas upp som ett utjämnande inslag i staden 

där boendet inte ska utgöra en hämmande faktor för individen. 

När det gäller att få stadsdelar att bli välmående så gäller det att få till ett flöde av 

rörelse. Att folk känner att en plats har något och som får dem att ta sig dit, eller 

passera. Då behövs det mötesplatser. Dels fysiska men också mentala mötesplatser 

i stadsrummen där det blir naturligt att man samlas. Det är oerhört viktigt för dels 

ger det liv åt platser och så får människor känna att de är del av något. (Matilda) 

Matilda menar att rörelseflöden av människor mellan stadsdelar är viktigt för att stadens 

olika områden ska bli välmående. För att stimulera dessa flöden ser hon ett behov av fysiska 

och mentala mötesplatser. Den mentala innebörden av en mötesplats åsyftar här såväl de 

egenskaper och innehåll som utgör platsens karaktäristika, vilka gör att människor känner 

en dragning till området. Matilda uttrycker också att mötesplatserna är viktiga för 

invånarnas delaktighet; ett område som har samlingspunkter med ett offentligt liv bidrar till 



49 

den individuella känslan av tillhörighet. Olof ser också rörelsen och mötet som viktiga delar 

i det socialt hållbara stadslivet, men poängterar betydelsen av kostnadsfria inslag. 

Det slår mig att många stadsdelar inte har så att säga rum att gå in i. Rum som där 

man inte behöver betala för sig. Det är lätt att säga mötesplats men det handlar ju 

om det. Se på Stadsbiblioteket, det används och besöks idag av en mängd olika folk 

och många nyanlända som inte har tillgång till som instrument som dator och så. 

Då nyttjar de ju det fria gratis-rum som det faktiskt är. De har anledning att ta sig 

dit och så sammanstrålar de med andra. Den här typen av rum skapar flöden och 

möten och på sikt kanske integration alltså. Det behöver vi mer av. 

Olof ser ett bristande utbud av offentliga rum runtom i Norrköping som inte har 

affärsmässig utgångspunkt. Han ser Norrköpings stadsbibliotek som ett tydligt exempel på 

vad ett öppet, kostnadsfritt rum kan inneha för roll som mötesplats; det ger en bredare 

socioekonomisk grupp möjligheter att hitta en social yta i staden, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för integration. Även här framträder således tanken om mötesplatser som 

utjämnande urbana inslag; rörelseflöden och möten antas kunna brygga över de barriärer 

som en socialt tudelad stad upprättar. 

Sinnebilden av den mentala mötesplatsen gestaltas särskilt tydligt i relation till Inre 

hamnen. Med sitt rika utbud och kreativa miljöer förväntas stadsdelen utvecklas till något 

av ett nav i Norrköpings stadsliv – en plats som erbjuder något för alla. Programdokumentet 

tar upp något man benämner ”magneter”; inom området och dess omedelbara närhet 

identifieras särskilda kvaliteter som har potentiell dragningskraft hos folk i hela Norrköping 

– och även besökare från andra städer. Småbåtshamnen, de små kanalerna som ska löpa 

mellan kvarteren, kajerna längs Motala ström med uteserveringar och andra knutpunkter 

framhålls som naturligt attraktiva rum.99 Programmet förmedlar också en koppling mellan 

Inre hamnen som mötesplats och projektets hållbarhetsprofil: 

Bra kopplingar till den omgivande staden och gator och platser som lockar olika 

befolkningsgrupper kan bidra till att skapa en social blandning i den offentliga 

miljön. Att röra sig från den gamla industristaden till den nya hamnstaden ska vara 

smidigt, lockande och självklart. Detta är också av vikt för möjligheten till möten i 

staden och mångfalden i de offentliga miljöerna.100 

Anknytningen till de utsagor som diskuterats hittills är påtaglig. I och med att Inre hamnen 

blir en utvidgning av innerstaden finns det en tillgänglig rumslig koppling till Norrköpings 

centrum som i kombination med attraktiva platser kan skapa ett stråk av rörelse. Den bredd 

av befolkningsgrupper som i programmet antas röra sig i den färdigställda stadsdelen menas 
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bidra till den mångfald man från planeringens sida vill uppnå. I samma sektion av 

dokumentet framstår betoningen av Inre hamnen som mötesplats som intimt bunden till 

bostadsfrågan. Eftersom bostadspriserna och hyresnivåerna förväntas vara i det högre 

skiktet motiveras platsens offentliga rum jämte flyttkedjan vara en bidragande faktor för 

social hållbarhet.101 Det här står i korrelation med de olika uppfattningar som informanterna 

ger uttryck för. Kristina menar att mötesplatsen är ett komplement till blandade 

upplåtelseformer: 

Det [Inre hamnen] blir en attraktiv plats och vi hoppas även att det kan bli en 

mötesplats. Inte bara för delar av staden eller för den stadsdelen utan för hela 

Norrköping och dess invånare. Att där kommer det finnas offentliga rum som 

bjuder in till möten. Sen kommer det finnas svindyra lägenheter där och det går 

inte att komma ifrån. […] Vi måste sätta ribban på en rimlig nivå och acceptera 

läget och kompensera det genom att tillföra en sådan plats som lockar dit folk som 

inte bor där. 

För att Inre hamnen ska bli en plats som främjar mångfald och möten behöver planeringen 

enligt Kristina kompensera för det höga kostnadsläget på boendet. Här ser hon 

mötesplatsen som en alternativ metod för att attrahera olika människor till att vistas i och 

bruka området. Moa är inne på samma spår: 

Ja alltså Inre hamnen är ju tänkt att bli Norrköpings vardagsrum. Att ha olika 

sorters kommersiell verksamhet, kulturellt utbud för att locka en bred grupp. […] 

Att ha de fina miljöerna där människor kan vara och inte bara där ett fåtal bor. Det 

finns många grupper i staden som inte har samma möjlighet till rekreation under 

semestern exempelvis, för de har inte råd. Då finns här chansen att uppleva en fin 

sommarstad där man bor. […] Vi ser det här som motsatsen till att man låser 

områden och isolerar människor. Att här är det öppet för alla. 

Istället för att Inre hamnen blir ett i raden av nya bostadskvarter ser Moa den planerade 

stadsdelen som ”Norrköpings vardagsrum”; att områdets kvaliteter inte bara tillkommer de 

som har råd att bosätta sig där utan kan åtnjutas av det flertalet invånare genom sin breda 

attraktionskraft. 

Det som har framkommit i det här avsnittet är två övergripande inslag i diskursen kring 

fysisk planering och hållbart byggande. Det ena är socialt hållbart boende där utsagorna rör 

sig runt betydelsen av bostaden som planeringsverktyg. Om kommunen kan använda 

marktilldelning för att främja bostadsbyggnationer med varierade upplåtelseformer så kan 

detta motverka segregation i och med den potentiella mångfald detta skulle bidra till. 

Mångfald framställs inte som ett självändamål i sig utan antas generera effekter i flera led – 

som ett mer blandat upptagningsområde för skolan och bättre skolresultat, mindre 

arbetslöshet etc. Däremot ställs detta mot att bostadsbyggandet inte ger upphov till billigare 
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bostäder, utan snarare riskerar befästa den nuvarande bostadsstrukturen. Här lyfts 

flyttkedjan och bostadskarriären fram som en potentiellt positiv väg runt problemet då fler 

bostäder bidrar till en rotation på marknaden som möjliggör för människor att byta upp sig. 

Det andra inslaget är att använda mötesplatser som en kompletterande metod som skapar 

förutsättningar för att människor förflyttar sig i staden och besöker olika platser. Att skapa 

offentliga rum som stimulerar möten mellan en mångfald av människor anses vara socialt 

gynnsamt för såväl enskilda stadsdelar som staden i helhet. Genom det offentliga rummet 

kan människor från olika grupper sammanstråla och bruka samma miljöer oavsett var i 

staden de bor. 

Avslutande diskussion - Ett socialt (o)hållbart Norrköping? 

De tre temaavsnitten har beskrivit den planeringsdiskurs som åskådliggjorts genom 

informanternas förhållningssätt till Norrköpings situation och hur stadsplaneringen kan 

och bör användas för att lösa problemen de identifierar. Vad som återspeglas är 

uppfattningar och värden som är formgivande för den faktiska planeringspraktiken, men 

även medför sociala innebörder i en vidare mening. De senare ska nu diskuteras närmare i 

en analytisk slutledning av hur social hållbarhet kan förstås i termer av ideologi och vilken 

samhällelig betydelse detta kan inneha. Diskussionen tar avstamp i temana men är betydligt 

mer teoridriven för att belysa hur diskursen tar form i dialektik med ekonomiska och 

materiella faktorer. 

Den villkorade planeringen 

I analysens inledande avsnitt behandlades först hur en samlad bild av Norrköping 

konstruerades i relation till stadens historiska utveckling och hur den gett upphov till dess 

samtida belägenhet – en motstridig sådan karaktäriserad av såväl tillväxt som arbetslöshet 

och segregation. Sedermera kom det att handla om stadsplaneringens villkor i relation den 

bilden; sociala problem av strukturell karaktär uppfattas vara utom planeringens räckvidd, 

vilket föranleder att åtgärderna behöver riktas mot särskilda aspekter av staden som i sin 

tur kan ha effekter på det sociala området. Olofs citat om fysisk planering uttryckte detta 

koncist: ”den kan bidra men inte lösa, skulle jag vilja påstå”. Det här får vidare innebörder 

längre fram i avsnittet där Markus menar att Norrköpings stadskärna rör sig i en socialt 

homogen utveckling som en konsekvens av innerstadens ökade attraktivitet. Att allt fler 

människor i medelklassen väljer att bosätta sig i den centrala staden driver upp bostäders 

marknadsvärden, vilket leder till en undanträngningseffekt – mindre bemedlade grupper 

har inte råd att bo kvar i eller flytta till centrum. Att detta uttrycks i termer som ”effekt” är 

för det här sammanhanget symptomatiskt; att priserna på bostadsmarknaden stiger och 

delar upp staden efter var människor har råd att bo är naturliga effekter av marknadens 

logik. Effekter som inträffar bortom planeringspraktiken. Detta bekräftas ytterligare med 

uttalandet ”det kommer att ske en fortsatt förändring i den riktningen och det är 

kapitalismens smärtsamma sida”. 
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Den diskursiva bilden återger således en situation där planeringen villkoras av stadens 

materialitet och dess ekonomiska grund. Fenomen som segregation framstår som onåbara 

element vars grundorsaker är okontrollerbara; istället behöver interventionerna inriktas 

mot att skapa moteffekter. Att stadsplaneringen de facto villkoras beror däremot inte enbart 

på att politiker och tjänstepersoner hyser den uppfattningen, utan att stadens materialitet 

lyder marknadens lagar. I uppsatsens teoriavsnitt där jag beskrev stadsutvecklingens 

drivkrafter konstaterades att kapitalismens utveckling i expansion och tillväxtmaximering 

finner motsvarighet i urbaniseringen. Kapitalet och urbaniteten är så intimt bundna till 

varandra att ekonomins funktionslagar är de samma som stadens, vilket också innefattar 

dess sociala konsekvenser. En stigande tillväxt och ökad polarisering av staden kan tyckas 

äga rum i separata världar när de egentligen hör ihop; samma krafter som ger upphov till en 

tilltagande kapitalackumulation skapar effekter som fattigdom och segregation.102 I det 

perspektivet kan det spåras en logik i den verklighetsbild som framträder hos informanterna 

och hur de utifrån denna förhåller sig till planeringens räckvidd. Norrköpings å ena sidan 

stigande tillväxt och å andra sidan ökade ojämlikhet är uttryck för en samtidighet i stadens 

utveckling som är en integrerad del i det ekonomiska systemet. Staden är kapitalismens 

fysiska skådeplats och den enskilde medborgarens levnadsvillkor baseras i hens förmåga att 

hävda sig.103 

Det här för oss in på aspekter som Fairclough skulle benämna externa objekt i relation till 

diskursen. Kapitalismen i egenskap av ekonomiskt system med särskilda funktionslagar är 

delvis diskursiv i hur politikerna och tjänstepersonerna förhåller sig till planering av en 

kapitalistisk stad. Samtidigt kan den betraktas som extern eftersom dess utformning i 

ägandeförhållanden och marknadsprinciper är för-diskursiva; dess existens är materiellt 

grundad och bestäms inte i hur vi betraktar den. Snarare är de kapitalistiska strukturerna 

socialt formgivande och utgör de materiella förutsättningar stadsplaneringen har att foga 

sig efter, vilket innebär att det materiella innehar en medskapande roll för diskursen.104 

Detta gör sig gällande i hur informanterna ser på planeringens villkor och hur kommunen 

kan verka för social hållbarhet. Eftersom de fenomen som identifieras som socialt ohållbara 

är orsakade av kapitalism och därmed uppfattas som svåråtkomliga för den egna praktiken, 

behöver planeringen hitta andra metoder för att nå sina mål. 

Tillväxt till priset av social hållbarhet 

På den vägen erhåller platsmarknadsföring en viktig position i diskursen. Att arbeta med 

image-skapande och injicera värden i olika stadsutvecklingsprojekt utmålas som ett bärande 

element i stadens potential. Norrköpings täta innerstadsmiljöer och relativt breda 
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upplevelseutbud utgör en tillgång för planering att nyttja eftersom dessa ”urbana kvaliteter” 

menas ligga väl i tiden med ett postindustriellt samhälle där städers urbanitet är avgörande 

attraktivitetsmarkörer. Just ordet attraktivitet är för sammanhanget utmärkande då de 

motiv som utsagorna ger uttryck för kring image-skapandet kretsar kring expansion och 

tillväxt. En stad som inger en känsla av omvandling och utveckling med urbana miljöer som 

stimulerar kreativitet och rekreation antas inneha en attraktionskraft som lockar ”goda 

krafter” till kommunen. Större företagsetableringar, ett utökat entreprenörskap och en 

växande köpstark medelklass ringas in som exempel på den typen av krafter eftersom de är 

tillväxtbringande faktorer. I forskningen om svenska kommuners attraktivitetsbyggande 

står det klart att platsmarknadsföringen som sådan är ett stående inslag hos de flesta 

kommuner för att locka flyttningsrörelserna till den egna orten. Däremot görs det på 

varierande vis och Norrköping, bland ett fåtal andra kommuner, står ut som ett relativt unikt 

exempel. Medan produktivitetsökning genom nya byggprojekt och utökat samarbete med 

näringsliv är vanligt förkommande marknadsförande aspekter så är satsningar i kulturliv 

med evenemangslokaler, arrangemang som musikfestivaler samt muséer inte lika vanligt.105 

Jämte attraktivitetsfrämjande projekt som Inre hamnen, upprustningen av 

Industrilandskapet och tillvaratagande av den urbana miljön har Norrköping investerat 

mycket i kulturen. Konsert- och konferenscentret Luis De Geer och inte minst festivalerna 

Bråvalla och Where’s the music är tydliga exempel på hur staden marknadsförs och sätts på 

kartan för att förmedla en image av Norrköping. Bland informanterna har betoningen legat 

på image-skapade kopplat till själva stadsbyggandet, men likväl är exemplen talande för hur 

viktig del bilden av Norrköping är för varumärket. I det perspektivet blir det således 

uppenbart att helt separata fenomen i staden som symbolprojektet Industrilandskapet och 

Bråvallafestivalen härrör ur samma motiv. 

Beträffande den centrala funktion som platsmarknadsföringen tillskrivs så uppstår 

diskursiva motsägelser. I bilden som konstrueras kring Norrköping förekommer en 

grundläggande problematik; stadens situation kännetecknas av en positiv utveckling i 

termer av just tillväxt simultant med vidgade socioekonomiska klyftor och en ökad 

segregation. Den allenarådande uppfattningen hos informanterna är således att det senaste 

decenniets ekonomiska lyft inte tillkommit hela staden. För att överstiga dilemmat med 

strukturella problem som planeringen anses oförmögen att direkt lösa framförs istället 

platsmarknadsföringen som en modell för att indirekt bidra till social hållbarhet. Diskursivt 

bottnar synen på lösningar i en strävan efter mer tillväxt. Här identifierar jag ett tydligt 

ideologiskt element som går att spåra till nyliberalismen; nämligen konkurrens som en 

stimulerande kraft för samhället. Om en stat, i det här fallet kommun, kan upprätta och 

bevara gynnsamma förutsättningar för entreprenörskrafter kommer det företagsamma 
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klimatet leda till en dynamisk ekonomi som får samhället att blomstra.106 Synen på 

entreprenaden som en ”god kraft” kan även kopplas till den roll som politiken tilldelas i den 

nyliberala ideologin. Medan konkurrensen i nyliberala kretsar framställs som en bärande 

kraft för hela samhällen, anses politisk planering vara behäftat med ineffektivitet och 

ekonomisk stagnation.107 När informanterna talar om att marknadsföra Norrköpings 

varumärke för att bidra till ett attraktivt klimat för företagande uppstår alltså en diskursiv 

anknytning till dessa nyliberala ideal. Motsägelsen ligger i att de marknadskrafter som å ena 

sidan pekas ut som avgörande orsaker till Norrköpings problem, å andra sidan framställs 

som viktiga för att åtgärda dem. 

Om vi betraktar diskursen i dess postindustriella sammanhang framstår denna 

motstridighet inte som särskilt märklig; snarare kan den ses som en logisk följd av de 

ekonomiska mekanismer som styr den urbana utvecklingen. Eftersom en betydande del av 

den gamla industrin försvunnit och berövat städer runtom i landet deras tidigare 

ekonomiska grund har politiken inriktats mot att attrahera nytt kapital till den egna 

kommunen. I addering till detta har enskilda kommuners förmåga att på egen hand 

genomföra planeringsprojekt minskat drastiskt i och med det nyliberala skiftet inom 

politiken. Som Magnusson konstaterar i sin forskningsöversikt är politiken och planeringen 

tvungen att anpassa sina åtgärder efter marknadsprinciper eftersom kommunerna är 

beroende av privat kapital.108 I detta klimat har den urbana konkurrensen hårdnat allt mer 

och genererat något Holgersen kallar ”entreprenörsurbanism”; att sälja staden och utveckla 

dess varumärke är ett tillvägagångssätt för den samtida planeringen att stärka stadens 

position i tävlandet om investeringar, välbeställda invånare, studenter, turister etc. Det 

handlar dels om att skapa ett gott renommé för staden, men framför allt att locka till sig 

faktiska resurser i form av företag och människor.109 I det hänseendet är 

varumärkesbyggandet som image-skapandet och platsmarknadsföringen logiska måsten för 

att säkra en ekonomisk grund att bygga den sociala hållbarheten på. 

I materialet ser jag två intressanta uttryck som knyter an till denna entreprenörsurbanism. 

Ett av dem är hur politikerna resonerar om behovet av marknadsföring där citaten av Moa 

och Markus pekar på kommunpolitikens begränsade mandat att på egen hand styra stadens 

utvecklig. Dels menar Moa att planmonopolet är lagbundet att bedriva sin praktik på 

marknadsmässig grund och ger uttryck för att politiken enbart kan styra sin egen 

verksamhet, medan näringsliv och investerare måste lockas med incitament att investera i 

Norrköping. Markus uppfattning är att kommunen heller inte kan intervenera i för stor 
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utsträckning eftersom det inte går ihop med privata aktörers behov av profit. Planeringen 

måste snarare underlätta för investerare än komma med avskräckande krav. Attraktivitet 

och tillväxtfrämjande villkor framstår här som nödvändigt för att kommunen ska kunna 

ägna sig åt stadsplanering över huvud taget. Den andra aspekten är synen på Inre hamnen 

som ett varumärkesbygge där social hållbarhet uttryckligen sammankopplas med 

ekonomisk utveckling. Inre hamnen anses kunna attrahera såväl företag som en bred 

medelklass, vilket påpekas vara gynnsamt för Norrköping som helhet i ett långsiktigt 

perspektiv. 

Den starka betoningen av ekonomi och tillväxt som motiv för platsmarknadsföringen 

återspeglar ett diskursivt likställande av ekonomisk respektive social hållbarhet. I och med 

att staden – och därmed villkoren för hållbarhet – anses beroende av tillväxt ser jag dock 

risker för att den sociala dimensionen hamnar i en underordnad position. Enligt Loit är den 

samtida planeringens förening av sociala mål och ideal samt en nyliberal 

marknadsorientering en konträr relation eftersom det ger upphov till en intressekonflikt. 

Dels är den sociala dimensionen inte helt förenlig med marknadsprinciper eftersom dessa 

ger upphov till och befäster sociala skiktningar, men intressekonflikten gäller inte sällan 

även privat-offentlig samverkan där den förra premierar lönsamhet framför allmännytta.110 

En sådan intressekonflikt kan innebära att social hållbarhet diskursivt underprioriteras till 

förmån för ekonomin, vilket i sig reproducerar en nyliberal agenda där tillväxt går före allt. 

Mångfald, möten och förutsättningar för… vad? 

Ett annat inslag i diskursen som också är relaterat till den villkorade planeringen kretsar 

kring den fysiska planeringens roll i den hållbara utvecklingen. Eftersom problemen 

informanterna identifierar som social ohållbarhet mynnar ur segregation och demografisk 

homogenitet i Norrköpings olika stadsdelar, rör sig lösningarna i mångt och mycket om att 

ordna den byggda miljön på ett sätt som bidrar till social heterogenitet. Diskursivt 

uppenbaras något jag skulle vilja benämna förutsättningsskapande; att genom planering av 

olika stadselement stimulera till mångfald och möten mellan människor. Ett av spåren är 

socialt hållbart boende. Hur Norrköpings invånare bor tillskrivs stor vikt eftersom ett 

områdes mest förekommande bostadsform menas vara avgörande för vilket socialt skikt 

som är överrepresenterat. Marktilldelning för byggherrar anses vara det verktyg kommunen 

kan använda för att påverka hur bostadsbeståndet utvecklas och bör i största möjliga mån 

riktas mot att tillföra alternativa upplåtelseformer i områden. Det blandade boendet antas 

således kunna skapa förutsättningar för social mångfald eftersom bostadsmarknadens 

utbud varieras i stadens områden. Här börjar det dock skymta kontradiktioner i diskursen. 

Som diskuterades tidigare finns det en diskursivt bärande tanke om att marknadens 

funktionssätt driver upp priser på bostäder som anses attraktiva och genererar en 

undanträngningseffekt som befäster segregationen. Precis som informanterna själva ger 
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uttryck för så innefattar marknadsprincipen även nybyggnationer av bostäder. Till exempel 

nyproducerade lägenheter, oavsett upplåtelseform, hamnar ”automatiskt” i ett högre 

kostnadsläge eftersom byggherrar behöver ta ut en kostnad som täcker upp för utgiften. 

En central slutsats Liljefors drar i sin studie är att byggprojekt – även sådana med 

hållbarhetsprofiler – med inslag som blandade boendeformer och upplåtelseformer 

tenderar att cementera bostadsstrukturer som har segregerande effekter. Detta av det enkla 

skälet att bostadsbyggandet sker inom ramarna för en marknadsdriven stadsutveckling där 

urbaniteten följer profitmaximeringens logik.111 Följderna är, enligt Liljefors, att 

lönsamhetsjakten resulterar i en högre kostnad för samhället på sikt med en vidare 

polarisering av staden och fördjupad social oro. Konflikten härleds till relationen mellan den 

kapitalistiska urbanismen och önskan om social rättvisa.112 De diskursiva motstridigheterna 

härstammar, vill jag hävda, i just denna relation. Kravet på lönsamhet gör att de 

förutsättningar för social heterogenitet planeringen ämnar skapa begränsas till de 

socioekonomiskt starka grupper som har kapaciteten att följa utvecklingen. Även de fall där 

det byggs attraktiva bostadsrätter i anslutning till utsatta stadsdelar riskerar att gå i 

undanträngningsfällan eftersom en successivt ökande attraktivitet medför stigande 

fastighetspriser.113 

Ett annat diskursivt inslag som berörs kort kopplat till bostadsfrågan är flyttkedjan. I 

materialet framkommer ett flertal utsagor som pekar på hur ett större totalt bostadsbestånd 

innebär potential till minskad segregation. När människor med starkare socioekonomisk 

ställning flyttar in i dyrare, nybyggda hus eller lägenheter frigörs bostäder för individer med 

mindre resurser. Det antas bli en rotation som skapar ett flyttkedjemönster där områden 

runtom i staden kan bli mer heterogena. Vi ser hur Olofs citat återspeglar en försiktig skepsis 

mot detta då han menar att flyttkedjeeffekten inte är tillräckligt utbredd. Han menar på att 

det i första hand skapar större förutsättningar för den enskilde individen att göra 

bostadskarriär, snarare än hos de bredare befolkningslagren. Det finns vidare utsagor som 

rör de individuella förutsättningarna på bostadsmarknaden och där allmänna sociala stöd 

som bostadsbidrag ses som en viktig del för att hjälpa privatpersoner i sin boendesituation. 

Just individens roll i det här sammanhanget är diskursivt intressant eftersom det vittnar om 

ideologiska konnotationer. Loit menar att det ideologiska skifte som skett inom politiken 

från en kollektivistisk tanke till en allt mer individbaserad utgångspunkt för välfärd, även 

har kommit att influera stadsplaneringen. Den nyliberala planeringens uppgifter blir att 

tillhandahålla förutsättningar för individen snarare än att människor har en uppsättning 

rättigheter att göra anspråk på från staden. I det hänseendet är det individen själv som ser 

till sin egen välgång i staden, medan misslyckanden att hålla en dräglig nivå lika gärna kan 
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bero på personliga missöden.114 Detta är förstås något tillslipat men det ringar in något 

viktigt här. Att ”öppna upp” bostadsmarknaden genom ett utökat utbud för att främja 

individens valmöjligheter och att stärka den enskildes förutsättningar genom bidragsstöd 

kan ses som ett uttryck för detta eftersom det är individens självtillräcklighet som ställs i 

fokus. Fattigdom och social misär kan lika gärna vara resultat av personligt misslyckande 

som stadens oförmåga att tillhandahålla billiga bostäder åt socioekonomiskt utsatta 

grupper. Den förutsättningsskapande planeringen på bostadsområdet kan betraktas som en 

del i att staden som rättighet håller på att förändras till staden som möjlighet. 

Det andra spåret i förutsättningsskapandet är mötesplatsen. Offentliga rum i form av 

mötesplatser och knutpunkter i staden som uppmuntrar till interaktion mellan olika 

befolkningsgrupper talas om i termer av jämlikhet och utjämnande inslag eftersom det är 

platser som syftar till öppenhet och delaktighet. Mötesplatser är rum som alla människor 

kan göra anspråk på och se som sina, vilket skapar förutsättningar för att Norrköpings olika 

stadsdelar åtminstone besöks och brukas av en social mångfald. Det här fyller en diskursiv 

funktion på så vis att mötesplatsen som planeringskoncept betraktas som en väg runt de 

dilemman som bostadsmarknaden skapar. I exemplet Inre hamnen antas den färdigställda 

stadsdelens attraktiva miljöer och varierade utbud ha förmåga dra till sig människor från 

hela staden oavsett var de bor. Områdets tillskrivs en social karaktär som kan vara 

potentiellt utjämnande i hänseendet att Inre hamnen i egenskap av både bostadsområde och 

mötesplats blir allas angelägenhet. Utifrån diskursen härleds den sociala hållbarheten här 

till själva mötet; så länge Norrköpings olika stadsdelar har platser som kan alstra ett socialt 

liv så spelar det mindre stor roll hur vi bor. 

Här går det att identifiera ett samband med den villkorade planeringen. Segregationen 

grundas i ekonomiska strukturer med en bostadsmarknad där den individuella köpkraften 

avgör var i staden det är möjligt att bo. Dessa strukturer framstår hos informanterna svåra 

att komma åt eftersom makten över nybyggnationer till stor del ligger hos privata 

byggherrar, vilket föranleder uppfattningen om att planeringen behöver bereda 

förutsättningar för mångfald som exempelvis att underlätta individens villkor. Mötesplatsen 

förefaller i det sammanhanget vara en kompletterande väg för att få till stånd den mångfald 

som eftersträvas. Dock är det värt att invända med att till exempel den typ av mötesplats 

som Inre hamnen är uttryck för enbart kan bidra med potentiella förutsättningar för möten. 

För även om diskursen väljer att lägga tonvikten vid att skapa varierade inslag i miljön så 

kommer mycket av utbudet att utgöras av kommersiella verksamheter och handel. Loit 

menar att det finns uppenbara risker för att det främst blir en urban medelklass som brukar 

den här typen av mötesplatser eftersom den stora betoningen av kommers i kombination 

                                                   

114 Loit, s. 80. 
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med den allmänna prisnivån på bostäder i närområdet innebär att platsens kvaliteter främst 

förunnas mer bemedlade människor.115 

Social hållbarhet – en del i det nyliberala projektet? 

I det här arbetet har jag inte haft ingången att ta mig an begreppet social hållbarhet utifrån 

en på förhand given definition. Mitt intresse har legat i att låta dess innebörder växa fram 

ur materialet; att ta del av informanternas sinnevärldar för att synliggöra vilken betydelse 

social hållbarhet erhåller i relation till deras arbetsuppgift – att från politikens respektive 

expertisens håll planera och ordna staden som mänsklig samlevnadsform. Det har visat sig 

att även om Stadsplaneringsnämnden och Stadsbyggnadskontoret utgör två olika domäner 

inom planeringspraktiken så framstår den diskursiva syntes jag identifierar som tämligen 

unison. Detta är intressant i flera hänseenden. Såväl teori som tidigare forskning visar på att 

staden är en komplex organism som till syvende och sist kokar ner till politik; urbaniteten 

är intimt bunden till de produktionsförhållanden som samhällena är uppbyggda kring, vilket 

implicerar särskilda allokeraringar av makt och inflytande över städernas utveckling.116 Ett 

ämne som är så pass ideologiskt laddat torde följaktligen ge upphov till intressekonflikter 

och meningsskiljaktigheter som är påtagliga även i mitt material. Det här är särskilt 

uppseendeväckande inte minst med tanke på att informanterna från kommunpolitiken alla 

har skilda partitillhörigheter. Visst existerar det skillnader i betoningar bland informanterna 

och på sina håll lyfts till och med tveksamheter mot den egna praktiken fram i utsagorna, 

men enligt min bedömning rör det sig om smärre avvikelser som snarare vittnar om hur 

starka och genomgripande de diskursiva synteserna är. 

Den enighet om Norrköpings framtid och samtida situation samt planeringens uppgifter 

som diskursen synliggör visar på att stadsplaneringen styrs av en politisk konsensus. En 

diskursordning som bärs upp av ideologiskt färgade antaganden om samhället och vari 

stadens behov ligger. Det återaktualiserar vad teorin sagt oss om kommuner som aktörer i 

en kapitalistisk ekonomi. Kommunen som administrativ enhet kan inte betraktas som 

neutral och i avsaknad av särintressen utöver allmännyttan; i själva verket ingår Sveriges 

kommuner i otaliga intressekollisioner och konflikter i samverkan med marknadsaktörer. I 

egenskap av offentlighetens representant innehar kommunen dock en demokratisk 

legitimitet som bidrar till en stark position; det kommunen beslutar om och sätter i praktik 

framställs som det allmänna bästa – oavsett vad den faktiskt gör.117 Det konsensus som den 

kommunala planeringsdiskursen bidrar till sträcker sig således utanför den egna praktiken 

och gör avtryck i resten av samhället. 

                                                   

115 Loit, s. 228. 

116 Harvey (2009), s. 238 f. 

117 Holgersen, s. 114. 
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Med detta sagt blir den stora angelägenheten att fråga sig vad denna konsensus fyller för 

ideologisk funktion och vilken betydelse det har för städernas, däribland Norrköping, 

utveckling. Något jag bedömer som ett avgörande inslag i diskursen är uppfattningen att 

planeringen är villkorad. Att den stad som är föremål för planering fysiskt återspeglar 

djuplodade ekonomiska och materiella strukturer som inte kan förändras med enbart 

kommunal planering som verktyg sätter genomgående en betydande prägel på vilka 

lösningar som betraktas som socialt hållbara. Från mitt perspektiv och min teoretiska 

ingång till stad och urbanitet framstår synen på planeringens roll i ett postindustriellt 

Norrköping som en manifestation av offentlighetens reträtt. Denna reträtt framträder som 

tydligast i relation till kapitalismens expansion och erövring av nya marknader; 

verksamheter som tidigare varit exklusivt offentliga åtaganden som social välfärd och andra 

samhällstjänster har transformerats till marknader där ansvarstagandet inte längre åligger 

enbart staten eller kommunen. Detta har i allt större uträckning kommit att gälla även 

planering och stadsbyggnad.118  Stadsplaneringens roll i den här diskursen motsvarar i 

mångt och mycket den utveckling som beskrevs i uppsatsens bakgrundsavsnitt. Från att ha 

bedrivits med i hög grad interventionistiska förtecken under välfärdsstatens framväxt till att 

idag inneha en mer förvaltande roll som ska säkerställa den egna stadens position i en urban 

konkurrens. 

Detta kan bäst förklaras med vad David Harvey kallar kapitalismens geopolitik. För att 

kapitalismen ska kunna överleva som ekonomiskt system behöver den anpassade 

administrations- och maktstrukturer. Den här expansionistiska driften kräver en 

föränderlighet som står i konflikt med staters (och kommuners) relativa beständighet. En 

stat som intervenerar för mycket i de fria marknadskrafterna utgör därför ett hinder i 

kapitalismens landskap.119 Det rör sig således om en intressekonflikt; privata aktörer med 

penningkapital vill placera det där det finns profit att utvinna, medan exempelvis en 

kommunpolitiker strävar efter tillväxt för att bibehålla stadens position. Det innebär att 

staden tvingas anpassa sin politik för att locka kapitalet och kapitalet behöver hitta 

affärsidéer som går någorlunda väl ihop med stadens politiska visioner.120 Att planeringens 

ambitioner blir allt mer försiktiga och offentligheten gör sig beroende av marknaden beror 

således inte på att politiker medvetet överger sina uppdrag, utan härrör ur denna 

beroendeställning till kapitalet där social hållbarhet antas förutsätta ekonomisk tillväxt. I 

det perspektivet kan vi också se hur diskursen kring social hållbarhet fyller en legitimerande 

funktion för en nyliberal politik. Ett hållbart Norrköping marknadsförs som det allmänna 

bästa; en sammanhållen stad där invånarna har jämlika möjligheter att ta del av alltifrån 

välfärd till stadens kvaliteter. Simultant styrs planeringen av en politik som underordnar 

                                                   

118 Loit, s. 77 f. 

119 David Harvey, Den Globala Kapitalismens Rum (Hägersten, 2006), s. 104. 

120 Ibid., s. 105. 



60 

dessa visioner en tillväxtsträvan som ställer attraktionskraften i förgrunden. Social 

hållbarhet som planeringsideal kan på den vägen betraktas som ett politiskt alibi för den 

nyliberalism som varit ideologiskt dominerande de senaste decennierna. 

I de tidigare diskussionsdelarna har jag genomgående återkommit till hur de olika 

diskursiva inslagen har ideologiska konnotationer i termer av nyliberalism. Den starka 

betoningen på tillväxt som yttersta mål för planeringens platsmarknadsföring och en fysisk 

planering med en tydlig individualistisk prägel ser jag som de främsta tecknen för detta. För 

att förstå innebörderna och konsekvenserna av detta måste stadsplaneringen skärskådas 

som del av ett politiskt samhällsprojekt. Att planera den urbana miljön har alltid varit en 

intervenerande motvikt gentemot marknadens bieffekter, samtidigt som 

kapitalackumulationen säkerställts. Även under välfärdsstatens storhetstid när 

samhällsprojektet byggdes med egalitära förtecken genomfördes detta på ett sätt som 

cementerar det ekonomiska systemets strukturella villkor. Den offentliga styrningen är i 

grund och botten en omfördelande agent inom en självreglerande kapitalism.121 Skillnaden 

kan vi spåra bortom nyliberalismens alibi – hur social hållbarhet fungerar som 

legitimerande sociala mål i planeringsdiskursen. Bakom löftet hos den kreativa 

entreprenörsurbanismen, individuell frihet och social harmoni genom mångfald har 

nyliberalismen alltid varit ett klassprojekt eftersom sociala mål i regel underordnas 

ekonomiska incitament.122 Att med kapitalismens jargong tala om stadens allmänna bästa 

implicerar att trygga dess kapitalackumulation och i förlängningen reproducera existerande 

maktrelationer, vilket inte sällan är en diametral motsats till arbetarklassens, fattigas och 

andra utsatta gruppers intressen.123 

De innebörder som social hållbarhet aktivt tillskrivs eller indirekt tilldelas riskerar att 

bevara ett Norrköping som är socialt ohållbart. De problem som diskursivt pekas ut som 

föranledande behovet av social hållbarhet som koncept i planeringen är alla integrerade 

delar av det kapitalistiska systemet. Att planering för hållbarhet diskursivt erhåller rollen att 

lösa kapitalistiska problem efter kapitalistiska spelregler reproducerar inte bara en nyliberal 

diskurs där stadens tillväxt överordnas social rättvisa och stadsutvecklingen utgår från 

individ snarare än kollektiv. Det får reella konsekvenser i planeringens praktiska och 

materiella utfall och vidmakthåller en samhällsordning som gynnar kapitalägare och 

socioekonomiskt starka grupper, snarare än att leda till de utjämnande effekter som kan 

motverka den sociala ohållbarheten. 
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Reflektioner kring metod och resultat 

Studiens metodologiska inriktning har öppnat upp för analytiska möjligheter som sträcker 

sig utanför den lokala Norrköpingskontexten. Den kritiska fåran inom diskursanalysfältet 

med namn som Norman Fairclough erbjuder en ansats som i min mening möjliggör 

diskussioner på en högre ontologisk nivå. Medan många diskursanalytiska studier med 

socialkonstruktivistisk prägel och fokus på diskursiva formationer i språk med stor 

behållning kan dra slutsatser om förhållandet mellan diskursordningar och 

maktförhållanden i tydligt avgränsade kontexter kan dessa avgränsningar också utgöra 

begränsningar. Eftersom socialkonstruktivismen bär på det epistemologiska antagandet att 

kunskap, liksom de objekt vi studerar, är sociala produkter uppstår svårigheter i att 

konsekvent dra analytiska slutsatser som sträcker sig över tid och rum. I mitt har fall den 

kritisk-realistiska prägeln hos CDA inneburit att jag från början kunnat integrera en 

teoretisk grund för hur staden och urbaniteten fungerar, vilket har varit avgörande för att 

kunna visa på hur en stadsplaneringsdiskurs tar form i förhållande till kapitalistiska 

strukturer. I det hänseendet består mitt resultat inte enbart av den sociala hållbarhetens 

betydelser sett till diskurs, utan själva analysen belyser något essentiellt hos kapitalistiska 

städer. Det kritiska i den kritiska diskursanalysen har alltså bidragit med ett större 

strukturellt samband; att analysera en diskurs som tar plats det lokala kan säga oss något 

om urban utveckling och arbete för rättvisare städer i ett regionalt, nationellt och även ett 

globalt perspektiv. 

När det gäller temat ideologi och att blottlägga hur ideologier tar sig uttryck och gör sociala 

avtryck i samhällsstrukturer och makthierarkier existerar andra tillvägagångssätt för 

tolkning och analys. Den ideologikritik som härstammar från Frankfurtskolan är 

synnerligen användbar för att undersöka ideologi och hegemoni; hur en ideologi erhåller en 

dominerande position som genomsyrar alla samhällssfärer och avspeglas i sociala 

relationer. Jag håller det inte för uteslutet att en mer renodlad ideologikritisk ansats har 

potential att generera ett resultat som på ett tillfredsställande sätt visar de ideologiska 

elementen som finns i social hållbarhet. Det finns uppenbara beröringspunkter mellan 

ideologikritiken och min ingång eftersom CDA tillvaratar mycket av den marxistiska 

förståelsen för ideologi som Frankfurtskolan byggde vidare på. Det är möjligt att den kritiska 

teorin hade kunnat leda mig till ett resultat som kretsar kring samma kärna, även om 

analysens form och innehåll förmodligen hade sett annorlunda ut. Däremot hade min 

empiris karaktär ändå föranlett ett behov av att integrera diskursanalytiska verktyg för att 

uppfylla studiens syfte. Att belysa hur utsagor är fyllda av antaganden om samhället som 

präglas av rådande normsystem och simultant cementerar en ideologisk ordning gör i mina 

ögon diskursanalysens teoretiska verktyg oumbärliga. CDA har i det hänseendet 

tillhandahållit något av en tvärvetenskaplig verktygslåda som förenar diskursteorins fokus 

på meningsskapandets mekanismer med kritisk realism. Denna gränsöverskridning har 

hjälpt mig att upprätta en kritisk dimension till analyserandet av planeringsdiskursen kring 

social hållbarhet utan att för den delen hamna i det positivistiska lägret. 
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Förslag till framtida forskning 

Den här studiens avgränsningar motiverades i relation till det övergripande syftet; för att 

kunna studera hur den sociala hållbarhetens diskursiva innehåll och funktion kan tolkas i 

termer av ideologi såg jag ett behov av ett allmänt statsplaneringsperspektiv i Norrköping. I 

ett avseende går det att argumentera för att denna avgränsning utgör såväl uppsatsens 

utförbarhet som dess begränsning. Studiens skala och tidsmässiga omfattning betingar den 

med en viss ytlighet sett till analytiskt innehåll; den snäva tidsrymden gör en mer 

genomgripande analys omöjlig, vilket onekligen har betytt att jag varit tvungen att förbise 

spår i materialet som utan tvekan är av teoretisk relevans.  Exempelvis genererar 

informanternas positioner som förtroendevalda politiker respektive tjänstepersoner väldigt 

intressanta frågor. Vilken roll spelar det olika ansvar uppdragen inbegriper för 

informanternas sätt att se på planering och inte minst staden som politik? Kan 

partitillhörighet vara en viktigare diskursiv faktor än vad min analys synliggjort? Existerar 

det någon form av motsättningar mellan politikernas beslut och tjänstepersonernas visioner 

för staden? Det skulle således kunna bidra med en viktig dimension att titta på de olika 

domänernas (politikens och expertisens) betydelse för både det praktiska och det 

idémässiga arbetet. 

Vidare finns det också anledning att göra tydligare nedslag i specifika fall i den urbana 

miljön; till exempel Inre hamnen figurerar frekvent i min analys som bärare av de olika ideal 

som kommer till uttryck i empirin, men hur social hållbarhet görs i det konkreta arbetet kan 

undersökas ytterligare. En känsla som återkommit hos mig är att den forskningspotential 

som det massiva projektet utgör i viss mån har negligerats av min riktning mot en mer 

generell analys. Jag ser framför allt en möjlig ingång till projektet som är bunden till dess 

olika stadier. Min egen analys har för min del pekat ut ett angeläget behov av att integrera 

en forskningsprocess i själva planeringsarbetet. Från idéstadiet har Inre hamnen planerats 

med stor medvetenhet om den samtida urbaniseringen och Norrköpings position i en urban 

konkurrens, men om projektet hade varit kopplad till en forskningsprocess hade alternativa 

frågor kunnat ställas i tidigare skeden. Till exempel har jag såväl hos merparten av 

informanterna som i plandokumenten saknat kritiska frågeställningar om varför Inre 

hamnen bör byggas och hur idealen ska införlivas. En problematiserande följeforskning av 

de färdiga planerna skulle kunna bidra inte bara till ett ökat akademiskt kunskapsunderlag, 

utan även en mer reflexiv hållning inom den kommunala stadsplaneringen. Till detta kan 

man med fördel också addera studier av den färdigställda byggnationen för att se vilken 

inverkan den nya stadsdelen har på Norrköpings stadsliv och huruvida den lever upp till 

ambitionerna om social hållbarhet eller inte. 

Sammanfattning 

Norrköping befinner sig som de flesta svenska kommuner och västerländska städer i en 

belägenhet där stadens politik och planering ställs inför omfattande utmaningar. De senaste 
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decenniernas ekonomiska utveckling har lett till att nya krav ställs på kommunens förmåga 

att säkra ekonomisk tillväxt samtidigt som invånarnas sociala situation och välfärd ska 

tillgodoses. I denna kontext har konceptet social hållbarhet kommit att inneha en 

framskjuten plats på stadsplaneringens agenda. Syftet med den här studien är att 

problematisera social hållbarhet som en del av en stadsplaneringsdiskurs för att analysera 

hur social hållbarhet tillskrivs innebörder och vilken betydelse detta kan ha för planeringen 

och för Norrköping. 

Uppsatsen närmar sig fältet med kritisk diskursanalys som metod för att belysa hur 

diskursen kring social hållbarhet tar form bland politiker och tjänstepersoner i relation till 

stadens materialitet och ekonomiska förutsättningar. Den teoretiska ingången är 

marxistiskt influerad och kopplar samman diskursbegreppet med ideologi; en koppling där 

diskurser betraktas som bärare av ideologi – ett medium där idémässigt innehåll präglas av 

normerande ideologiska element och varigenom en planeringsideologi förmedlas. Vidare är 

ett grundantagande att ideologin reproduceras i ett dialektiskt förhållande mellan diskurs 

och materialitet; stadens fysiska form och dess ekonomiska bas utgör planeringens 

förutsättningar och gör avtryck i diskursen – och vice versa. 

Analysens resultat gör gällande att själva stadsplaneringen, och därmed förutsättningarna 

för social hållbarhet, diskursivt villkoras i relation till vad som av informanterna anses 

utgöra planeringens hinder – kapitalismens ekonomiska strukturer. Eftersom staden är 

uppbyggd kring kapitalismen så utgör det ekonomiska systemet urbanitetens 

funktionslagar, vilka stadsplaneringen har begränsade möjligheter att intervenera emot. 

Följaktligen betingas även den sociala hållbarheten villkor som är direkt avhängiga 

marknadsprinciper. Vidare förmedlas att Norrköping är i behov av nya tillväxtgenererande 

krafter för att garantera stadens fortsatta utveckling, vilket blottlägger ett diskursivt 

samband mellan ekonomisk respektive social hållbarhet – där den senare anses förutsätta 

den förra. Därmed erhåller platsmarknadsföring och Norrköpings image en central position 

i planering för en socialt hållbar stad. 

En annan viktig beståndsdel som föranleds av planeringens begränsande villkor är att bygga 

för social heterogenitet i Norrköpings alla stadsdelar med blandade upplåtelseformer för 

bostäder som verktyg. Möten och mångfald tillskrivs betydande vikt för att motverka 

segregationens effekter vilket även skapar behovet av mötesplatser i form av offentliga rum 

i staden. Diskursivt utgör dessa åtgärder en motvikt gentemot den segregerade stadsbild 

som kapitalismen ger upphov till – en metod för att kringgå planeringens begränsningar. 

Här identifieras motsägelser i diskursen i problembild och lösningar; eftersom 

stadsutvecklingen är underordnad marknadsmekanismer har variation i upplåtelseformer 

begränsade effekter, medan den starka betoningen av mötesplatser som bärs upp av 

kommersiella krafter snarare riskerar befästa stadsdelarnas klassmässiga karaktär. En 

teoretisk diskussion förs slutligen kring hur social hållbarhet kan betraktas som ideologi och 

del av ett nyliberalt samhällsprojekt.  
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