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Titel 
En socialt hållbar stadsdel blir till – en fallstudie om planeringen av den nya stadsdelen Kneippen syd 
Title  
A socially sustainable neighborhood comes to being – a case study of the planning of the new neighborhood 
Kneippen syd 

Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att analysera hur begreppet social hållbar stadsutveckling fylls med innehåll inom 
en lokal stadsplaneringskontext. I de södra delarna av Norrköping arbetar nu anställda vid kommunens 
stadsplaneringskontor med att skapa en ny stadsdel, som givits namnet Kneippen syd. Ambitionen är att skapa en 
socialt hållbar stadsdel. 
Empirisk data är hämtad genom sex kvalitativa intervjuer, observationer vid platsen för Kneippen syd, och efter 
deltagande vid fyra seminarier med stadsutveckling som övergripande tema.  
Resultaten från studien visar att återkommande teman vad gäller socialt hållbar stadsutveckling utgjordes av 
visionen om en blandad stad med stärkta samband inom staden. De bakomliggande motiven till dessa teman 
grundar sig i förståelsen av staden som segregerad. Modernistisk stadsplanering bestående av rumsligt separerade 
stadsdelar framställs som en orsak till varför staden är segregerad. I planerna för Kneippen syd betonas motsatsen 
till modernistisk stadsplanering som lösningen på problemet med den segregerade staden då blandning beträffande 
boendeformer, service och fritidsaktiviteter betonas.  
Skapandet av denna nya stadsdel framstod i hög utsträckning som grundad på definitioner och konstruerade bilder 
av hur staden bör vara. Detta föranleder ett behov av att reflektera över frågan varför specifika definitioner och 
bilder av staden väljs framför andra och vilka bilder som väljs bort i denna process.  
Summary  
The purpose of this study is to analyze how the term socially sustainable development is conceptualized within a 
local city planning context. In the southern parts of Norrköping employees within the municipality’s city planning 
office are working on the creation of a new neighborhood, given the name Kneippen syd. The aim is to create a 
socially sustainable neighborhood.  
The empirical data for this study is collected through six qualitative interviews, observations at the planned location 
for Kneippen syd and after attendance at four seminars with urban development as the main themes. 
The results of this study show that the reoccurring themes of socially sustainable development are consisting of 
visions of an urban mixture and improved connections within the city. The motives behind the themes have its 
foundation in the understanding of the city as segregated. Modernistic city planning consisting of spatially 
separated neighborhoods are understood as part of the cause to why segregation within the city is existing. In the 
plans of Kneippen syd the opposite characteristics of modernistic urban planning are found as the solution to the 
problems with the segregated city, were mixture in housing, services and recreation opportunities are emphasized.  
To a large extent the creation of this new urban area are based on definitions and constructed images of how the 
city should. This raises the need to reflect upon the question why certain definitions and images are chosen instead 
of others and what images of the city that are neglected in this process.  

Nyckelord 
Socialt hållbar stadsutveckling, Kneippen syd, segregation, stadsplanering, grannskap  
Keywords 
Socially sustainable urban development, Kneippen syd, segregation, urban planning, community 
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Inledning 
  
I de sydvästra delarna av Norrköping finns det idag ett område som, av Norrköpings kommun, 

definieras som en lucka i stadslandskapet.1 I denna lucka mellan stadsdelarna Klockaretorpet och 

Kneippen återfinns idag åtta stycken villor, SMHI:s lokaler och SVT:s tidigare lokaler som 

numera används som frikyrka med tillhörande skola. I området finns även en Folkets park som 

numera ägs och förvaltas av en syrisk ortodox församling. Nu vill man från Norrköpings 

kommuns sida fylla denna lucka med en ny stadsdel, som ska bidra till en god övergång mellan 

två olika typer av stadsdelar.2 Den nya stadsdelen som givits namnet Kneippen syd, ska enligt 

Norrköpings kommun vara ett spetsprojekt i hållbarhetsfrågor. Stadsdelen ska kännetecknas av 

en blandning av boende, skolor och centrumverksamheter där befintliga grönområden tas tillvara. 

Att planprocessen ska vara demokratisk är en prioriterad fråga, då flera öppna workshops och 

samråd arrangerats. Barnperspektivet är även något som tagits i beaktning, då man förväntar att 

många barnfamiljer flyttar in i Kneippen syd.3   

   Att det satsas stort på en ny stadsdel i de sydvästra delarna av Norrköping är inget nytt. Vid 

mitten av 1970-talet påbörjades bygget av en ny stadsdel i Norrköpings sydvästra utkant. 

Stadsdelen, som fick heta Klockaretorpet, byggdes av Hyresbostäder med visionen om att skapa 

en stadsdel bestående av hus med en trädgård som alla skulle ha råd med. Storskaliga höghus, 

som förknippades med miljonprogrammet, skulle nu få sin motsats genom låga hus och en 

trivsam utemiljö. Delaktighet i planeringsprocessen var även prioriterade frågor då det goda 

boendet skulle utgå ifrån folkviljan.4  

   Begreppet hållbar utveckling fick sitt stora globala genomslag då rapporten Vår gemensamma 

framtid utgavs(mer känd som Brundtland rapporten, som gavs ut år 1987). I rapporten definieras 

hållbar utveckling som en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att det sker på 

bekostnad för kommande generationers livsmöjligheter. Det anses vidare att hållbarhet bör gälla 

som mål för alla länders sociala och ekonomiska utveckling. Hållbar utveckling innebär i grunden 

att allas behov tillgodoses och att alla ska kunna infria sina förhoppningar om ett bättre liv. Enligt 

rapporten kan tolkningen av hållbarhet skilja sig åt beroende på den lokala kontextens 

förutsättningar, men att det bör finnas vissa grunddrag så det arbetas mot samma visioner.5  

    

                                                      
1 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/ 15/5-12 
2 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/ 15/5-12 
3 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/nyheter/2011/stor-hallbarhetssatsning/index.xml 15/5-12 
4 Nilsson, Hans (red.) et al, (2000) Norrköping historia, 1900-talet, Linköping: Centrum för lokalhistoria, s 75-78 
5 Världskommissionen för miljö och utveckling, (1988) Vår gemensamma framtid, Stockholm: Prisma, s 57-59 

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/nyheter/2011/stor-hallbarhetssatsning/index.xml
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Karta över området Kneippen syd samt omgivande stadsdelar i de sydvästra delarna av Norrköping. Kneippen syd 

kommer ligga inom de svarta markeringarna. Källa: Norrköpings kommun. Används av författaren efter 

godkännande av Norrköpings kommun.6 

 

 Även om termen hållbar utveckling fick sitt stora genombrott så sent som för tjugofem år sedan, 

kan man fråga sig om själva grundtanken om att planera för förbättringar av människors sociala 

liv i sig är ny. Idealet att människan kan formas till en bättre individ genom att den fysiska miljön 

förbättras har präglat mänskligt tänkande under historiens gång. Under exempelvis upplysningen 

ägnades mycket tid åt att måla upp utopiska bilder om hur samhället borde vara och hur den goda 

människan kunde formas.7  

Sverige är inte undantaget vad gäller tron på att fysiska förbättringar skapar goda människor. 

Under tidigt 1900-tal kom det förslag på hur bostäder skulle förbättras och därmed lösa problem 

som tuberkulos, kriminalitet bland unga och alkoholism. Exempelvis skulle kvinnor genom bättre 

bostäder laga bättre mat, vilket skulle hålla männen borta från kroglivet. Trångboddheten var 

något som skulle stävjas, då det ansågs öka risken för att unga pojkar skulle bli kriminella och 

unga flickor prostituera sig. Denna risk ansågs föreligga då unga på grund av trångboddheten 

spenderade en stor del av dagen på gatan. Dessa mål sattes upp i en tid då Sverige hade sämst 

boendestandard i hela Europa och motiven bakom förändringar av bostäder låg i ett intresse av 

att förbättra folkhälsan och i förhoppningen om att motverka kriminalitet och alkoholism.8  

Svensk bostadspolitik kom under 1930-talet, enligt Hans Nilsson, att utgöra en central del av den 

svenska välfärdsstaten. Innan dess var bostaden i första hand en privat angelägenhet. Ludvig 

                                                      
6 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/ 22/4-12 
7 Hirdman, Yvonne, (1989) Att lägga livet till rätta, Stockholm: Carlsson, s 26-27 
8 UR Samtidens temaföreläsningsserie: ”Människan och staden”, http://urplay.se/165068 4/12-11 

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/
http://urplay.se/165068
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Nordströms berömda Sverigeresa som påvisade den verkliga boendesituationen, i radioserien 

”Lort-Sverige” som utkom 1938, spelade en viktig roll i att göra bostaden till en politisk fråga. 

Genom makarna Myrdals och andra så kallade sociala ingenjörers betoning på familjelivet och 

hemmet som viktig del av folkhemmet, i deras verk Kris i befolkningsfrågan från 1933, sågs 

utformandet av goda bostäder som ett vetenskapligt projekt. 9  

Flera decenniers försök till förbättringar sågs som misslyckade och 1965 kom en statlig utredning 

som pekade på behovet av fler, större och modernare lägenheter. Det uppskattades att det under 

en tio års period behövde byggas en miljon nya lägenheter. Ur detta kom alltså idén om 

miljonprogrammet. I Norrköping, där boendestandarden fortsatt var eftersatt och det rådde 

trångboddhet långt in på 1960-talet, ledde detta till omfattande rivningar i olika delar av staden 

och nya höghus uppfördes där planering och rationalisering var ledord.10  

Exemplen ovan är tagna ur historiska perioder i Sverige då levnadsvillkoren i mångt och mycket 

skilde sig åt jämfört med hur vi lever idag. Men att de fysiska aspekterna spelar en betydande roll i 

visioner om ett nytt och välfungerande samhälle, grannskap eller stadsdel verkar göra sig gällande 

än idag, och nu framförs socialt hållbar stadsutveckling som en väg att gå beträffande 

stadsutveckling. I Boverkets rapport Socialt hållbar stadsutveckling lyfts betydelsen av att 

sammanbinda perifera stadsdelar med städers centrala delar, för att därigenom motverka en hård 

socioekonomisk boendesegregation.11 I flera svenska städer arbetas det med stadsförnyelseprojekt 

där hållbar utveckling ligger till grund för planeringen av dessa projekt.12 Norrköping är inte 

undantaget denna utveckling, då begreppet framställs som angeläget vid planeringen av den nya 

stadsdelen Kneippen syd.  

  

Studiens syfte och frågeställningar 

I föreliggande studie kommer begreppet socialt hållbar stadsutveckling i relation till 

stadsplanering att studeras. Genom att studera planerna för den nya stadsdelen Kneippen syd 

kommer frågan om den fysiska planeringens betydelse som förutsättning för socialt liv att 

aktualiseras. Vilka bilder och föreställningar som konstrueras om staden är en fråga som kommer 

behandlas. Mer preciserat kommer jag studera vilka ideal, visioner och begrepp som ligger till 

grund för idéer om en framtida socialt hållbar stadsdel. Då socialt hållbar stadsutveckling är ett 

begrepp som vunnit nationellt och internationellt genomslag är ambitionen att undersöka hur det 

lokala fallet Kneippen syd förhåller sig till nationella och internationella visioner för 

stadsutveckling.   

 Hur definieras socialt hållbar stadsutveckling av kommunala tjänstemän? 

 

 Hur framställs relationen mellan den fysiska stadsplaneringen och socialt liv vid 

planeringen av stadsdelen Kneippen syd? 

                                                      
9
 Nilsson (red.) et al, s 22 

10
 Nilsson (red.) et al, s 63-67 

11
 Boverket, Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt, (Karlskrona, 2010) s 11  

12
 http://www.hallbarastader.gov.se/ 23/5-12 

http://www.hallbarastader.gov.se/
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 Vilka föreställningar och bilder om staden vilar planerna för Kneippen syd på? 

 

 Hur förhåller sig det lokala fallet Kneippen syd till nationella och internationella begrepp 

och visioner för stadsplanering?  

 

Empiriskt material  

De sex intervjuer jag genomfört utgör kärnan i mitt empiriska material. En mer utförlig 

beskrivning av intervjuer kommer i stycket Intervjuer. Under våren 2012 har jag även genomfört 

observationer vid området där Kneippen syd uppförs. Genom dessa observationer har jag kunnat 

se hur planer för stadsdelen blir verklighet, vilket har bidragit till att ge mig bilder av områdets 

karaktär, storlek och husens utformning. Observationerna har dessutom gett mig bilder av hur 

livet i stadsdelen kan komma att gestalta sig i framtiden, vilket varit inspirerande vid skrivandet av 

denna uppsats. Detaljplaner, programplaner och informationssidor som finns på Norrköpings 

kommuns hemsida, som berör Kneippen syd har varit användbara för att ge mig en bild av vilka 

de övergripande syftena och visionerna med stadsdelen är. 

Under hösten 2011 och våren 2012 närvarade jag vid flertalet seminarier som arrangerades av 

Centrum för kommunstrategiska studier, vid Linköpings universitet. Genomgående teman var vid 

dessa seminarier stadsutveckling och hållbar utveckling. Min närvaro vid dessa seminarier kan 

sägas haft en dubbel betydelse för min uppsats. Dels gav det mig god insikt i forskningsläget 

inom stadsutveckling. Dels fick jag genom diskussionerna som fördes vid seminarierna en god 

lägesrapport över hur kommunala tjänstemän, forskare och politiker ser på hållbar utveckling i 

relation till stadsplanering. I mars 2012 närvarade jag vid en nätverksträff för stadsplanerare 

verksamma vid kommuner runt om i Sverige. Genom denna träff fördjupades mina kunskaper 

om hur olika kommunala tjänstemän arbetar med och formulerar behov av en socialt hållbar 

stadsutveckling.   

På Norrköpings kommuns hemsida för välfärd och hållbar utveckling presenteras vilka generella 

frågor som är prioriterade inom dessa teman. Bland annat nämns normer, tolerans och arbete 

med ungdomar som viktiga frågor för en hållbar utveckling. På hemsidan har det lagts ut 

omfattande rapporter om bland annat hälsa, utbildning, segregation och vilka utmaningar 

Norrköping förväntas brottas med i framtiden. 

Genom att läsa rapporter sammanställda av statliga myndigheter som Boverket och Delegationen 

för hållbara städer har jag fått aktuell kunskap om social hållbarhet i relation till stadsplanering. 

Dessutom har dessa rapporter gett mig en insyn i vilka frågor som är prioriterade från statligt håll 

och varför social hållbarhet i hög utsträckning främst handlar om stadsutveckling. Detta 

synliggörs bland annat på Delegationen för hållbara städers hemsida där projekt som blivit beviljade 
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medel för arbete med hållbar stadsutveckling, men även de som nekats medel, presenteras.13  

 

Avgränsningar  

Vid genomförandet av en fallstudie är det enligt min uppfattning nödvändigt att göra vissa 

geografiska, tidsmässiga och empiriska avgränsningar. Dessa avgränsningar möjliggör en mer 

fördjupad analys och problematiseringar av frågor och teman som lyfts fram i studien. Den 

geografiska avgränsningen blir som tidigare nämnt begränsad till den nya stadsdelen Kneippen 

syd (beläget i sydvästra Norrköping) som haft byggstart sommaren år 2011.14
 Att Kneippen Syd är 

ett nybyggnadsprojekt gör det intressant att studera då jag kan fördjupa mig i vilka lärdomar man 

har dragit av tidigare nybyggnationer och utvecklingsarbeten med stadsdelar, sett ur en lokal 

kontext. Dessa frågor kan sägas gällande även i förnyelser av redan existerande stadsdelar. Men 

det som, enligt mig, gör planeringen av Kneippen Syd unikt är att det planeras för en helt ny 

stadsdel med nytt namn och visioner hämtade ur en globalt antagen agenda som nu förs ner till 

den lokala kontexten. 

Tidsmässigt avgränsas studien i första hand till 2008 fram till våren 2012. Denna avgränsning 

motiveras av att programplanen för Kneippen syd godkändes år 2008.15 Att studien sträcker sig 

fram till våren 2012 beror på att det är under denna period som min studie genomförs. 

Tidsramarna för projektet Kneippen syd sträcker sig dock fram till år 2014, då man enligt den 

preliminära tidsplanen beräknar vara klar med byggnationer av de allmänna platserna och 

fastigheterna i stadsdelen.16 

 

Disposition  

Denna uppsats inleds med en kort historisk bakgrund om Norrköping, för att läsaren ska ges 

möjligheten att förstå de skeenden som till viss del ligger till grund för hur Norrköping ser ut 

idag. Därefter ges en beskrivning av hur begreppet socialt hållbar utveckling ursprungligen 

formulerades och sedermera spreds till nationell och lokal nivå i Sverige. Bakgrundsstycket följs 

sedan av en kort sammanfattning av forskningsläget gällande bland annat förändringar i 

stadslandskapen, exkluderande och stigmatiserande processer av stadsdelar och platsens betydelse 

vid stadsutveckling. Vilka teoretiska ramar som är centrala i studiens analysdel, motivering till 

valet av teorier samt hur de kommer tillämpas redogörs för i stycket ”Teoretiska ramar”. Hur jag 

analyserat mina genomförda intervjuer och på vilket sätt mina informanters utsagor har relaterats 

till mina valda teoretiska ramar och tidigare forskning beskrivs i uppsatsens metoddel. I denna del 

redogörs även för hur mina intervjuer genomförts och hur jag valt informanter och kommit i 

kontakt med dem. I likhet med presentationen av teoretiska ramar består metoddelen av 

                                                      
13

 http://www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/start.aspx 15/5-12 
14

 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/ 9/1-12 
15

 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klockaretorpet/program-for-kneippen-syd/ 
9/3-12 
16

 Samrådshandling: Genomförandebeskrivning, Klockaretorpet 1:1, för närområde (Kneippen syd) inom 
Klockaretorpet i Norrköping, (Norrköpings kommun, 12 mars 2012) 

http://www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/start.aspx
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klockaretorpet/program-for-kneippen-syd/
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motiveringar och reflektioner över de val som gjort under arbetets gång. I analysdelen presenteras 

mina reflektioner och analyser i förhållande till studiens syfte, frågeställningar och teorietiska 

ramverk. Denna del utgör det innehållsmässigt mest omfattande delen av uppsatsen. I delen 

Sammanfattning presenteras de slutsatser jag kommit fram till utifrån insamlad data, tidigare 

forskning och teori- och metodval.  

Teoretiska ramar 

Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivism beskrivs av sociologen Winther Jörgensen som bestående av en rad olika 

angreppssätt, vilket gör det svårt att ge en generell bild av vad socialkonstruktivism kan innebära. 

Men Winther Jörgensen hänvisar till Vivien Burr som menar att socialkonstruktivism utgörs av 

fyra premisser. Den första premissen är att vår kunskap om världen inte är objektiv, utan snarare 

ett resultat av vårt sätt att kategorisera kunskap. Den andra premissen är att vår syn på - och 

kunskap om världen är kulturellt och historiskt betingade. Att vårt sätt att uppfatta världen 

vidmakthålls genom sociala processer är den tredje premissen. Att en bestämd världsbild 

resulterar i att vissa handlingsmönster ses som naturliga medan andra anses otänkbara är den 

fjärde premissen.17  

Socialkonstruktivism ter sig bestå av en mångfald av angreppssätt och inriktningar, men utifrån 

Winther Jörgensen verkar kärnan utgöras av att vår syn och kunskap om världen är socialt 

konstruerad. I föreliggande studie kommer denna teori om synen på samhället och kunskap att 

utgöra en viktig kärna. Mer specifikt kommer diskursanalys, som är ett socialkonstruktivistiskt 

angreppssätt, att tillämpas som teori och metod i föreliggande studie. Mer djupgående 

reflektioner kring detta kommer i nästföljande stycke.  

 

Diskursanalys som teori och metod  

I denna studie används diskursanalys som teori för att belysa hur begreppet socialt hållbar 

stadsutveckling definieras och fylls med innehåll i en lokal kontext. I tillämpningen av 

diskursteori har jag inspirerats av Marianne Winther Jörgensen, som menar att diskursanalys går 

ut på att dekonstruera strukturer i omvärlden genom att visa att den givna organiseringen av 

världen är en följd av politiska processer som medför sociala konsekvenser.18 Detta perspektiv 

passar väl in på föreliggande studie, då jag ämnar studera varför socialt hållbar stadsutveckling är 

den ”givna” grunden för stadsutveckling. Winther Jörgensen refererar vidare till Foucault som 

menar att makt bidrar till skapa vår sociala omvärld samtidigt som andra perspektiv riskerar att 

utestängas. 19 Detta perspektiv på makt är användbart i min studie då socialt hållbar 

stadsutveckling kan ses som ett sätt att formulera planer för stadsutveckling. Men vad som gav 

                                                      
17

 Winther Jörgensen, Marianne, Phillips, Louise, (2000) Diskursanalys i teori och praktik, Lund: 
Studentlitteratur, s 11-12 
18 Winther Jörgensen, Phillips, s 56 
19 Winther Jörgensen, Philips, s 20 
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detta begrepp en så framskjuten roll i stadsplaneringen och vad skapas respektive stängs ute till 

följd av begreppets tillämpning i den lokala kontexten, är frågor som jag kommer analysera.  

Utöver de delar av diskursanalys som presenterades ovan, har jag inspirerats av Laclau och 

Mouffe som menar att diskurser består av olika enheter, eller moment. Men inneboende i dessa 

moment finns ett överflöd av mening som är en nödvändig grund för en social praktik. I detta 

flöde av meningar och olikheter anses en slutgiltig fixering av en diskurs vara omöjlig, samtidigt 

som en viss fixering är en förutsättning för flödet av olikheter. Laclau och Mouffe menar att en 

diskurs kännetecknas av ett försök till att dominera detta flöde av diskurser. Detta försök till 

fixering, eller försök till moment, benämns som nodalpunkt (min översättning av engelska termen 

nodalpoint). Men eftersom alla sociala identiteter och diskurser är relativa, kan övergången från 

ett element till ett moment aldrig bli möjlig. Detta flöde av element benämner Laclau och Mouffe 

som flytande signifikanter (min översättning av engelska termen floating signifiers).20 

I min analys söker jag studera hur informanterna försöker kristallisera eller fixera ett moment, 

eller sträva efter en nodalpunkt, och därmed skapa en dominerande diskurs. Att analysera hur 

element, eller flytande signifikanter rör sig runt denna nodalpunkt anses viktigt, då detta synliggör 

hur informanterna försöker skapa en dominerande diskurs och samtidigt fylla den med vissa 

element.21 I min analys kommer jag alltså, med diskursanalys som grund, försöka analysera hur 

man försöker fylla begreppet, eller nodalpunkten, socialt hållbar stadsutveckling med innehåll. Min 

ambition består av att belysa vilka aspekter som väljs, men av lika stor betydelse blir även att 

synliggöra vad som väljs bort i denna process. Av vikt blir således att analysera vilka 

föreställningar och bilder av staden och dess sociala liv, som ligger till grund för att vissa aspekter 

prioriteras framför andra. Vissa aspekter av diskursanalys utgör följaktligen en teoretisk grund för 

hur begreppet socialt hållbar stadsutveckling fylls med innehåll. Samtidigt utgör dessa delar av 

diskursanalys en metodologisk grund för hur jag analyserar och bearbetar min insamlade data. 

 

Becks teorier om risksamhället i förhållande till social hållbarhet  

Sociologen Ulrich Becks teorier kring samhällets förändring och hantering av risker berör till stor 

del det som formulerats som föreliggande studies syfte. Beck skriver i sitt omfattande verk 

Risksamhället om olika aspekter av de förändringar som samhället genomgår och menar bland 

annat att vårt samhälle karakteriseras av att det förflutna förlorar makten över samtiden. Vårt 

handlande idag styrs, enligt Beck, av en vilja att minska risken för att kriser inträffar, och av att 

minimera eventuella problem och risker i framtiden. Hur mycket vi låter oss påverkas av 

framtiden beror på hur pass oförutsägbar och hotfull den bedöms vara, men Beck menar att vi 

planerar framtiden för att ordna vårt handlande i nutid.22 Samtidigt skriver Beck att framtiden har 

blivit så pass oförutsägbar att samspelet mellan förr och senare har slagits ur spel i en kemisk och 

nukleär tid. Säkerhetsåtgärder vidtas därför i nutid för att förhindra värsta tänkbara framtida 

                                                      
20

 Laclau, Ernesto, Mouffe, Chantal, (2001) Hegemony and socialist strategy, London: Verso, s 110-112 
21 Laclau & Mouffe, s 110-112 
22  Beck, Ulrich, (2000) Risksamhället, Göteborg: Daidalos, s 48-49 
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incidenter. 23 Vidare påpekar Beck att ingen numera kan besitta förmågan att kalkylera framtida 

risker, då förutseende av framtida risker är en komplex företeelse som kan påvisa ett oändligt 

antal framtida konsekvenser och råd.24 Beck fortsätter med att likna jorden vid ett laboratorium, 

då han skriver att forskare utför innovationer men eftersom samhället är så komplex går det först 

i efterhand att observera vad konsekvenserna av innovationerna blir. Detta relateras främst till 

forskning som kan innebära faror för människor, som exempelvis kärnkraft och genetik, där 

forskning av detta slag motiveras med det övergripande syftet att främja människors säkerhet.25  

Även om exemplen Beck lyfter till vissa delar skiljer sig från föreliggande studies fokus, så anser 

jag hans teorier om svårigheten i att kalkylera framtida risker och synen på jorden som ett 

laboratorium är användbara perspektiv för denna studie. Detta då begreppet socialt hållbar 

stadsutveckling kan sägas till stor del handla om kalkylering av framtida risker, där staden och 

dess utveckling är det komplexa laboratorium där nya innovationer prövas. 

De teorier som hittills har redogjorts för kan sägas göra sig gällande för generella 

samhällsförändringar, men individens privatliv påverkas även av de förändringar som Beck 

redogör för. En förskjutning äger, enligt Beck, rum för individens traditionella band, då klass och 

familj byts ut mot sekundära instanser och institutioner. Till följd av detta blir individens privatliv 

beroende av konjunkturer, marknader och villkor som hon inte har någon möjlighet att påverka. 

Det tidigare livsloppet där familjen låg i fokus har ersatts av det som Beck kallar för ett 

institutionella levnadsmönster, där vissa moment och förlopp i livet kan påverkas av politiska beslut. 26 

Utöver detta ser Beck individualiseringen som marknadsberoende då, en för individen, 

omedveten standardisering av masskonsumtion av exempelvis lägenheter, inredningar, vanor och 

attityder förs fram i media.27  

Becks teorier kring hur vi skapar risker och hur detta påverkar vår nutid utgör en kärna för denna 

studie, då framtidsperspektiv i kombination med hantering av risker framstår som en bärande 

tanke i begreppet socialt hållbar utveckling. Det Beck kallar för institutionella levnadsmönster är även 

en för studien användbar teori, då fysiska förändringarna i exempelvis en stadsdel som kommer 

ur politiska beslut kan leda till att påverka individens sociala levnadsmönster. Dessa teorier, i 

kombination med Becks teori om svårigheten att kalkylera skeenden på förhand, utgör en viktig 

utgångspunkt för denna studie då socialt hållbar stadsutveckling berör alla de perspektiv som 

Beck lyfter.  

Teori om grannskapsidealets framväxt och stadens uppdelning 

Att det, som Boverkets rapport lyfter fram, saknas forskning på drivkrafterna bakom den ökande 

boendesegregationen inom städer, motiverar valet av litteratur som behandlar dessa frågor. I 

verket Välfärdsstat och byggande har Franzén och Sandstedt funnit flera huvuddrag i kritiken mot 

förorter från slutet av 1960-talet till mitten av 1970-talet. Ett huvuddrag är att kritiken (i flertalet 

                                                      
23

 Beck, Ulrich, (1995) Ecological politics in an age of risk, Cambridge, UK: Polity, s 84-85 
24

 Beck, (1995), s 92-93 
25

 Beck, (1995), s 122-124 
26 Beck, (2000) s 213-214 
27 Beck, (2000) s 213-214 
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rapporter, debattartiklar och i media) förflyttades från förorterna i sig, till de boende i förorterna 

som pekas ut som passiva. En annan aspekt av kritiken, som hade politiska förtecken, var att 

förorten sågs som ett hot mot arbetarrörelsen. Traditionella bruksorter och arbetarmiljöer 

förstörs av kapitalistiska krafter och politikens roll i vardagen tynar bort. Uppkomsten av 

förorten sågs som en negativ konsekvens av den stora tillväxt som präglade efterkrigstiden. 

Perspektivet på ”det nya samhället” kom även att förändras, då det tidigare haft positiv innebörd 

eftersom man såg fram emot förbättringar. Men efter det att förorterna inom ramen för 

miljonprogramsvisionen, stod klara började kritikerna istället blicka tillbaka mot ”det gamla 

samhället” som det eftersträvansvärda. Förorten sågs först som ett problem när tillväxtens 

förutsättningar började ses som ett problem. Förorten framställdes i ett tidigt stadium som en, av 

flera, symboler för de negativa konsekvenser som ”det nya samhället” medfört. Franzén och 

Sandstedt menar vidare att det skapats en specifik associationsstruktur kring förorten, där 

negativa egenskaper som passivitet och isolering utgör de dominerande föreställningarna, vilket 

medfört att andra associationer utesluts i debatten om förorten.28 Grannskapet, som associerades 

med positiva egenskaper, ställdes mot de negativt associerade egenskaperna i de nya förorterna. 

Denna dualism fanns även inom sociologin vid samma tidpunkt, och kan enligt författarna spåras 

till klassiska sociologer som Ferdinand Tönnies och dennes teorier om Gemeinshaft och 

Gesselleshaft. Även om man under 1960–70-talen försökte göra mer nyanserade analyser av livet 

i förorter så bidrog även sociologer till uppdelningen mellan grannskap och förort, då 

uppdelningen mellan samhällen innan och efter industrialiseringen var vanligt förekommande i 

västerländsk sociologi.29  

Moa Tunström menar, i sin avhandling På spaning efter den goda staden, att staden ofta delas in i 

antingen den traditionella staden eller den moderna staden, där den sistnämnda likställs med 

rationalistisk planering och ses som en parentes i historien. Dagens idéer om hur staden bör 

planeras framställs i förhållande till hur modernistisk stadsplanering inte var. Den modernistiska 

planeringen har orsakat sociala - och miljömässiga problem och får figurera som motbild som 

ställs mot idealet om stadens renässans.30 Tunström menar vidare att en nutida ambition i större 

svenska städer kännetecknas av idén att göra stad av en plats eller skapa en stad i staden. Genom att 

ge stadsdelar nya namn vill man skapa associationer till deras stadsmässighet, vilket namn som 

Hammarby sjöstad, Barkarbystaden i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö är exempel på.31  

 

 

 

 

 

                                                      
28 Franzén, Mats, Sandstedt, Eva, (1993) Välfärdsstat och byggande, Lund: Arkiv, s 20-31 
29 Franzén & Sandstedt, s 39-51 
30 Tunström, Moa, (2009) På spaning efter den goda staden, Örebro: Örebro University, s 64-68  
31

 Tunström, s 12 
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Metod 

    

Forskarrollen  

Winther Jörgensen och Philips menar att när man som forskare studerar diskurser som man själv 

står nära, ligger svårigheten i att se dem just diskurser, det vill säga socialt konstruerade 

betydelsesystem som skulle kunna gestalta sig på ett annorlunda vis. Då man ofta befinner sig i 

den kultur som studeras kan mycket av det man studerar ses som självklart, men det är just 

självklarheterna som ska avslöjas.  Varför vissa utsagor ses som naturliga och sanna medan andra 

inte är det, utgör en viktig del av diskursanalysen. Om man som forskare accepterar det 

socialkonstruktivistiska perspektivet, där utgångspunkten ligger i att verkligheten ses som socialt 

skapad, ligger svårigheten sedan i hur man som forskare ska förhålla sig till den ”sanning” man 

själv producerar. Författarna anser här att man som forskare intar en specifik position, men att det 

alltid finns andra möjliga positioner. Winther Jörgensen och Philips anser det vara av vikt att 

redogöra för ens eget förhållande till de diskurser som studeras samt att man reflekterar över 

vilka konsekvenser ens bidrag till den diskursiva produktionen kan medföra.32 Om jag ser till mig 

själv så beror sättet på vilket jag väljer teorier, metoder, insamlar empiri, tolkar och kommer fram 

till specifika resultat i hög utsträckning på min utbildningsbakgrund samt mina personliga 

erfarenheter av mitt valda fält. Andra aspekter som levda erfarenheter, kön och ålder kan även 

spela in på hur jag tolkar min insamlade data. Att jag tolkar och försöker analysera företeelserna 

inom valt fält utifrån min förförståelse och livserfarenheter är i sig oundviklig. Det viktiga blir 

däremot att reflektera över vilka konsekvenser det har på min studie, både i eventuell positiv- och 

negativ bemärkelse.  

Vad gäller min förförståelse i relation till denna studie så är Norrköping min hemstad sedan fyra 

år tillbaka vilket gör att jag har en viss kunskap om staden. Detta kan ses som en fördel då jag 

enkelt har kunnat orientera mig vid intervjuer eller när jag läser dokument som berör olika delar 

av Norrköping. En nackdel har legat i att jag primärt upplevt Norrköping som student, vilket 

bidrar till att jag tillsammans med andra studenter skapar bilder av hur Norrköping är som 

studentstad, både geografiskt (främst begränsat till campusområdet i Norrköpings 

Industrilandskap) men även upplevelse- och livsstilsmässigt. Detta har lett till att mina kunskaper 

och min uppfattning om Norrköping kommer ställas mot andras kunskaper, uppfattningar och 

upplevelser av Norrköping. Eftersom Norrköping är min hemstad bär jag på vissa kunskaper om 

staden som inte är självklara för utomstående. Därför har det varit viktigt att redogöra för vissa 

historiska skeenden samt beskriva Norrköpings geografi på ett tydligt vis för att underlätta för 

läsarens orientering i tid och rum.  

    

                                                      
32

 Winther Jörgensen, Philips, s 28-29 
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Forskningsetik  

Enligt Vetenskapsrådets rapportserie Good research practice har forskningsetiska koder till funktion att 

sätta upp principer för hur en forskare får agera i vissa situationer. Forskningsetiska frågor är 

dock svåra att lagstadga av flera skäl. Lagar kan ändras, läggas till eller tas bort, medans etik 

handlar om hur vi hanterar vår samvaro med andra människor. Forskningsetik är även svår att 

fastställa då nya frågor ständigt görs aktuella, då forskningen ständigt bryter sig in i nya områden. 

Men en grundtanke är att forskningsetik handlar om balansen mellan samhällsnyttan och att inte 

skada forskningsdeltagare.33 Utifrån Akademiker förbundet SSR:s artikel rörande forskningsetik 

framgår det att forskningsetik i hög utsträckning handlar om att i egenskap av samhällvetare visa 

respekt och empati gentemot mina informanter, samtidigt som jag verkar för ett demokratiskt 

och jämställt samhälle.34 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som består av informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, har tagits i beaktande vid denna studie. Mina 

informanter har kontaktats via e-post och i min förfrågan om deltagande har ett informationsbrev 

bifogats. Informationsbrevet bestod av information om att deltagande i studien är frivilligt, att 

deltagarna kan dra sig ur när de önskar och att uppgifter insamlade i studien inte får komma 

exempelvis kommersiella aktörer tillgodo.35 Samtliga informanter har erbjudits att hållas anonyma, 

vilket flera önskat. I flera fall har dock informanterna inte ansett anonymiteten vara nödvändig, 

då deras deltagande i studien inte bedömts som känslig eller med hänvisning till att de är 

offentliga personer. För att inte skapa en obalans i uppsatsen, där vissa är anonyma och andra 

medverkar i deras riktiga namn, har jag valt att anonymisera samtliga informanter. Att frågor om 

politik och kommunala stadsplaner kommer att beröras, kan vissa utsagor som lyfts i studien vara 

känsliga för mina informanter vilket även det är ett motiv till att hålla dem anonyma.  

 

Intervjuerna  

Totalt genomfördes sex intervjuer, med personer från olika verksamhetsområden inom 

Norrköpings kommun. Alla intervjuer ägde rum vid informanternas arbetsplatser, utom vid ett 

tillfälle där intervjun utfördes vid ett kafé. Samtliga tillfrågade ställde upp på intervju, vilket 

underlättat för planeringen av studien. Urvalet av informanter har grundats på deras yrkesroll, 

kunskap eller inblandning i projektet Kneippen syd. Att utgå ifrån att enbart intervjua personer 

utifrån deras yrkesroll är dock svårt av flera skäl. Informanterna kan till exempel vara 

fritidspolitiker eller sitta med i styrelser för olika intresseföreningar. Dessutom kan det vara svårt 

att se en yrkesroll som något beständigt, då uppgifter och direktiv i en yrkesroll kan förändras 

över tid. Utöver det bär alla på egna livserfarenheter, både från yrkesutövning men även från det 

privata livet. Dessa aspekter kan ses som bidragande till svårigheten i att intervjua en person 

enbart utifrån hans eller hennes yrkesroll.  

                                                      
33 Vetenskapsrådets rapportserie, Good research practice, 3:2011,  
34 Akademikerförbundet SSR, Etik för samhällsvetare  
35 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning  
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Intervjuerna som utfördes var av kvalitativ – och semistrukturerad karaktär vilket har inneburit 

att jag givit mina informanter möjligheten att på ett djupgående vis beskriva vad socialt hållbar 

stadsutveckling innebar för dem.36 Att genomföra kvalitativa intervjuer är dock inte helt enkelt i 

praktiken, då det finns ett flertal aspekter att ta i beaktande. Det är exempelvis av stor vikt för 

intervjuaren att bygga upp ett förtroende där informanten känner sig trygg, därför att de första 

minuterna är viktiga för hur resten av intervjun gestaltar sig. 37 Genom att ge utförlig information 

om studiens syfte inför intervjun, låta informanterna välja plats för intervju och vara väl 

förberedd ville jag att informanterna skulle känna sig trygga inför sitt deltagande i studien. Vid 

samtliga intervjuerna upplevde jag detta förtroende och intervjuerna hade ett bra flyt där 

informanterna gavs stort utrymme till reflektioner. Intervjuer kan ses ett socialt samspel mellan 

forskaren och informanten som utförs vid ett specifikt tillfälle. Det innebär att det som 

informanten uttrycker kan uppkomma beroende på hur jag ställer frågorna, hur väl förberedd jag 

är och hur min informant uppfattar frågorna. Det är dessutom svårt att på förhand veta hur 

intervjun kommer gestalta sig. Inför varje intervju utgick jag från en intervjuguide med 

övergripande frågor som anpassades utifrån hur intervjuerna gestaltade sig och vilka teman som 

berördes vid de olika intervjuerna.  

 

Informanterna  

Arkitekten Hans har en övergripande kunskap om stadsplanering och har bidragit med kunskaper 

om dåtida, nutida och framtida utmaningar i stadsbyggnadsfrågor och socialt hållbar 

stadsutveckling. Olof och Sara bidrog med insikter om hur hela processen med planeringen av 

Kneippen syd har gått till, hur detaljplaner utförts och hur den demokratiska processen 

fortskridit. För att kunna lyfta de sociala aspekterna i hållbarhetsbegreppet så har en chef inom 

socialtjänsten i Norrköping intervjuats. Valet av denna person, som givits namnet Dan, från 

socialtjänsten grundar sig på att han i sitt yrke arbetar med frågor som segregation och social 

exkludering, och därför har kunskaper om vilka processer som kan främja ett integrerat 

stadslandskap. Utöver detta har en person med ansvar för att koordinera Norrköpings kommuns 

arbete med social hållbarhet intervjuats, som fått namnet Kajsa. Intervjun med henne har bidragit 

till kunskap om hur man arbetar med samverkan och kunskapsspridning av hållbarhetsfrågor på 

kommunal nivå.  

Politikern Mattias vid stadsplaneringsnämnden i Norrköping kommun har intervjuats för att ge 

mig de politiska perspektiven och motiven bakom Norrköpings kommuns arbete med 

hållbarhetsfrågor och hur man relaterar dessa frågor till stadsplanering.  

                                                      
36 Kvale, Steinar, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, s 117-120 
37 Kvale, s 117-120 
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Forskningsöversikt 

 

Helhetssyn på staden  

För att motverka uppdelningsprocesser mellan delar av städer lyfter Boverket betydelsen av att ha 

ett helhetsperspektiv över staden. I detta perspektiv ligger tonvikten i att binda samman staden. 

Förståelsen av att förändringar i en del av staden kan få konsekvenser i en annan ände av staden, 

framhålls även som en betydelsefull del av helhetssynen. I perspektivet ingår även att kombinera 

fysiska insatser med sociala och individanpassade insatser, då det framgår att segregation inte 

uteslutande handlar om boendet, utan även hur exempelvis invandrare integreras i samhället och 

om det finns diskriminerande krafter på arbetsmarknaden. Boverket anser dock att ”när det gäller 

vissa storskaliga och slitna bostadsområden” kan de fysiska villkoren bidra till att stigmatisera stadsdelen 

och dess invånare, vilket ses som ett hinder för integration. Det anses därför finnas behov av att 

rusta upp ”vissa bostadsområden” och att förbättra sambanden i staden i sin helhet med syftet att 

motverka boendesegregation. 38  

I en rapport skriven av Åså Bråmå undersöktes vilka effekter en storskalig omvandling av 

miljonprogramsområdet Ringdansen i Navestad, i södra Norrköping, hade för de 

socioekonomiska förhållandena i området. Det visade sig att dessa förhållanden höjdes något, 

men att hushåll med begränsade valmöjligheter, till följd av höjda boendekostnader och minskat 

antal lägenheter, flyttade till hyresrätter i närliggande stadsdelen Hageby. Bråmås slutsats utifrån 

exemplet Ringdansen är att det krävs ett systematiskt tänk över befolkningsdynamiska processer, 

där utvecklingen i en stadsdel ska förstås som beroende av förändringar i andra delar av staden.39 

 

Föreställningar om ”Vi och dom” i staden  

Norbert Elias studie om det lilla samhället Winston Parva, vid slutet av 1950-talet, visar hur 

relationen mellan ”etablerade” och nykomlingar skapas och upprätthålls. Elias menar att de 

etablerade upprätthöll gränser genom att anse sig själva vara överlägsna och placera in 

nykomlingarna i en enhetlig sämre grupp som man inte fick socialisera med. Efter ett tag visade 

det sig att nykomlingarna accepterade sin roll som den sämre gruppen i samhället. Att 

stigmatisera en grupp är således möjligt för den grupp som befinner sig i en maktposition som 

den stigmatiserade gruppen inte har tillträde till. De nedvärderande bilderna kommer efter hand 

att bli en del av den stigmatiserade gruppens självbild.40  

 

Utanförskap 

I Institutet för framtidsstudiers rapport Utanförskap anser författarna att det används många olika 

begrepp för att beskriva samhällelig utsatthet för en individ eller grupp. Begreppet utanförskap 

anses fått stort genomslag efter det att Alliansen använt det som ett nyckelbegrepp i 2006 års 

                                                      
38 Boverket, s 44-45 
39 Bråmå, Åsa, (2011) Går det att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden? Exemplet Navestad/Ringdansen i Norrköping, 
Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier s 45-46 
40 Elias, Norbert, John Scotson, (1999) Etablerade och outsiders, Lund: Arkiv, s 27-33 
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riksdagsval.41 Professor Mikael Stigendal anser dock termen utanförskap vara problematisk då det 

pekar ut ena parten i en relation, nämligen de som är utanför. Genom detta utpekande anses 

faktorerna bakom utanförskapet att osynliggöras. Termen segregation innebär anses däremot 

uppmärksamma ett förhållande mellan exempelvis två vitt skilda stadsdelar eller grupper.42  

I rapporten Utanförskap anses arbetslöshet vara den starkast bidragande orsaken till individers 

utanförskap. En del i talet om utanförskap anses handla om vad individen kan göra för att 

komma bort från utanförskapet, exempelvis genom att utbilda sig.43 Docent Magnus Dahlstedt 

beskriver aktivering av medborgare som en ny form av styrning där teknologier används för att få 

medborgare att vilja vara ansvariga och inte ”ligga samhället till last”. 44 Dahlstedt ser även ett skifte 

från en statscentrerad regim med fokus på statligt och kollektivt ansvar för samhällsutvecklingen, 

till en regim med inriktning mot decentralisering, marknadslösningar och individuellt 

ansvarstagande numera äger rum.45  

    

 

Stadsdelars segregation i förhållande till varandra  

I verket Sociala värden i olika sociala världar förespråkas ett sjudimensionellt synsätt för att förstå vad 

som kan ligga till grund för att en stads områden blir segregerade i förhållande till varandra (i 

detta fall Malmö). Dessa dimensioner utgörs av historiesegregation, rumssegregation, 

demografisegregation, struktursegregation, resurssegregation, kultursegregation samt 

maktsegregation.46 I historiesegregationen betonas hur en stadsdel blev till, vilka historia förlopp 

stadsdelen varit med om och på vems villkor stadsdelen blev till. Beträffande rumssegregationen 

bör man se till hur stadsdelen är utformad. Här delas området in i det lilla rummet (bostädernas 

utformning) och det stora rummet (yttre miljön). Demografin tar hänsyn till skillnader i till 

exempel ålder och hälsa och kontinuiteten, alltså hur länge människor vill bo i en stadsdel och 

vilka effekter dessa skillnader mellan stadsdelar kan ha. Med struktursegregation syftas i 

sammanhanget på vad stadsdelens befolkning sysselsätter sig med och vilka strukturer det kan 

skapa. Resurssegregationen ser till vilka resurser en stadsdels invånare har och hur de påverkar de 

sociala sammanhangen i ett område. Kultursegregation handlar om vilken kultur som ligger till 

grund för delaktighet och identitetsskapande inom en stadsdel. Den sjunde dimensionen, makt, 

lyfter frågan om förändringsvilja i en stadsdel men än viktigare är vem som vill förändra och 

således innehar makten att bestämma över dagordningen.47 Stigendal gör dessutom 

boendesegregation mer greppbart då han ställer öppna frågor till vad som pågår i en stadsdel, av 

typen; Vad gör stadsdelborna? och Varför finns stadsdelen?.48  

 

                                                      
41

 Alm, Susanne (red), et al, (2012) Utanförskap, Stockholm: Dialogos, s 7-9, s 81-82 
42

 Mikael Stigendals artikel Segregation som blev utanförskap, i tidskriften Invandrare och minoriteter, (1/2012) 
43

 Alm (red), et al, s 7-9, s 81-82 
44

 Magnus Dahlstedt, Viljan att aktivera, i tidskriften Utbildning och demokrati, (2006), s 85-87 
45

 Dahlstedt, s 85 
46 Stigendal, Mikael, (1999) Sociala värden i olika sociala världar, Lund: Studentlitteratur, s 161-166 
47 Stigendal, (1999) s 161-166 
48 Stigendal, (1999) s 58-62 
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Social prevention och kontroll  

Hur och vem som definierar sociala problem och hur arbetet med dessa problem genomförs i 

praktiken är en fråga som framstår som viktig för hur socialt utanförskap förstås i relation till 

stadsplanering. Sociologen Loïc Waquant menar att New Yorks modell med att utöka polisiära 

insatser för att minska det man ansåg vara sociala problem, som till exempel hemlösa i 

stadskärnor, narkotikabruk och andra förseelser som klotter, har fått global genomslagskraft.49 

Människor i centrala delar av New York behöver numera inte se hemlösa eller påverkade 

människor i lika hög utsträckning. Priset har dock varit minskade resurser till socialarbetare och 

ökade spänningar mellan vissa grupper i staden och polismakten.50 En fråga blir alltså hur man 

definierar sociala problem, för vem det är ett problem, och på vilka premisser förändringar görs 

och vilka de långsiktiga sociala konsekvenserna kan bli. Enligt professor Philip Lalander 

definieras ofta samhällsproblem felaktigt, då vissa personer eller handlingar anses vara 

problematiska. Istället bör handlingar som anses problematiska eller kriminella snarare ses som 

ett uttryck för, eller konsekvens av, att något inte fungerar som det bör i samhället.51  

I antologin The urban fabric of crime and fear lyfts frågan om hur rädsla kan upplevas i platser och 

städer där människor rör sig. I inledningskapitlet framförs det att en viktig del i en stads 

utveckling utgörs av att arbeta för upplevd trygghet och minskad rädsla. Å andra sidan kan en för 

stark betoning på säkerhet riskera att begränsa social interaktion och kan medföra att vissa 

grupper i samhället exkluderas och stigmatiseras.52 I ett av antologins kapitel reflekteras det kring 

termen säkerhet, som enligt kapitelförfattarna Catherine Alexander och Rachel Pain, är en 

föränderlig term och har olika inverkan på människor.53 Exempelvis fann de att allmänna 

föreställningar om säkerhet är otillräcklig i förhållande till ungdomars komplexa och 

mångfacetterade liv i västra Newcastle. Studien visade att ungdomar ofta var föremål för 

övervakning av polis med motivering att minska den upplevda rädslan bland andra invånare. 

Säkerhet för majoriteten av befolkningen förutsätts således av att vissa grupper pekas ut vilket, 

enligt författarna, kan förstärka marginalisering och social och rumslig exkludering för vissa 

individer och grupper.54 

 

 

Mångfald i stadsplanering 

Susan Fainstein menar att mångfald blivit som ett mantra för stadsplanerare. Men det som skapas 

anses vara en paradoxal bild av mångfald, då samma typ av mångfald återfinns i en global skala. 

Det som lyckas i en stad återkommer ofta på en annan. Fainstein lyfter exemplet Battery Park i 

New York, som har anammat modellen med blandad användning och mångfald, men påstås vara 

ett försök till illustration av livet, snarare än livet i sig självt. Stadsdelar som planeras med målet 
                                                      
49 Waquant, Loïc, (2004) Fattigdomens fängelser, Eslöv: Symposion, s 10 ff 
50 Waquant, s 10 ff 
51 Egna anteckningar från föreläsning med Philip Lalander vid Spotlight Arbetets museum, Norrköping, 3/4-12 
52

 Ceccato, Vania (red) (2012) The urban fabric of crime and fear, Dordrecht: Springer Netherlands, s 3-4 
53

 Alexander, Catherine & Pain, Rachel kapitel Urban security: Whose security? Everyday responses to urban fears, i Ceccato, 
Vania (red) (2012) The urban fabric of crime and fear, Dordrecht: Springer Netherlands, s 49-50 
54

 Alexander & Pain, s 42-43 
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om mångfald anklagas alltså för att vara produkter snarare än ”den äkta varan”. Mångfald i sig 

inom stadsplanering är, enligt Fainstein, ett vagt och svåruppnåeligt mål av flera skäl. Ett skäl till 

detta grundas i konflikten som kan uppstå mellan demokratiska värden och mångfald. Det 

föreligger en problematik i strävandet efter mångfald i staden, då det kan medföra att särskilda 

platser pekas ut som välkomnande för de som anses vara annorlunda. Demokratin blir alltså 

exempel lidande om man uppmanar eller, som i vissa fall, tvingar människor att flytta med 

hänvisning till ökad mångfald. En annan aspekt är att det är oetiskt att peka ut grupper på grund 

av hudfärg eller nationalitet och använda det som grund för stadsplanering. 55 

 

 

Nyurbanism  

Vid början av 1990-talet grundades formellt den nyurbanistiska rörelsen. På rörelsens egen 

hemsida finns tio principer för hur en nyurbanistisk stad eller stadsdel bör planeras. Bland dessa 

principer återfinns idén om samband, möjligheter att promenera, blandning, mångfald, gröna 

transporter, ökad täthet, traditionell stadsstruktur, högkvalitativ och vacker arkitektur och 

ekologisk hållbarhet. Dessa nio principer anses sammantaget bidra till platser som berikar och 

inspirerar människor vilket i sin tur bidrar till höjd livskvalitet, som är den tionde principen.56 På 

hemsidan framförs även (utöver de tio principerna) nyurbanismens syn på en rad globala frågor 

som global uppvärmning, höghastighetstågets potentialer, hållbar utveckling och tillväxt.57 

Elisabeth Klingberg, som genom intervjuer med anhängare och motståndare till nyurbanism, 

belyser rörelsen i sitt verk ”När nyurbanismen kom till stan”, menar att (som fått stort internationellt 

genomslag betonas hur städer och stadsdelar bör planeras) ”stadsmässigt” byggande genom 

funktionsblandningar är en bärande idé inom rörelsen. Att motverka stadsutglesning (sprawl) är 

en rörelsens huvudsakliga mål och inom nyurbanismen framförs att grannskapet ska byggas tätt 

och av sammanhållen karaktär för att främja sammanhållning mellan invånarna. Valmöjligheten 

ska finnas mellan att använda cykel, kollektivtrafik (gärna spårvagn) eller bil som färdmedel. 

Företrädare för nyurbanismen menar även att fysiska aspekter kan bidra till att reducera 

ekologiska, sociala och ekonomiska problem och att sprawl är det som ska motarbetas.58 Genom 

Klingbergs intervjuer tydliggörs nyurbanismens genomslag i en svensk kontext, då arkitekter, 

stadsplanerare och andra aktörer (med några undantag) anser att nyurbanistiska principer är 

eftersträvansvärda även i svenska stadsutvecklingsprojekt.59 Genom att läsa Norrköpings 

kommuns planer för Kneippen framgår det tydligt att flertalet idéer som den nyurbanistiska 

rörelsen utgår ifrån även gör gällande för den nya stadsdelen, vilket är en aspekt som kommer 

behandlas i uppsatsens analysdel.60  

                                                      
55 Fainstein, Susan, (2010) The just city, Itacha N.Y. : Cornell University press s 70-75 
56

 Principles of urbanism, http://www.newurbanism.org/newurbanism/principles.html 
57

 New urbanism: http://www.newurbanism.org/newurbanism.html 
58 Klingberg, Elisabeth, (2006) När nyurbanismen kom till stan, Göteborg: Pratminus, s 23-29 
59

 Klingberg, samtliga kapitel i boken 
60 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klockaretorpet/program-for-kneippen-
syd/index.xml 

http://www.newurbanism.org/newurbanism/principles.html
http://www.newurbanism.org/newurbanism.html
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klockaretorpet/program-for-kneippen-syd/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/klockaretorpet/program-for-kneippen-syd/index.xml
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Begreppet hållbar utveckling 
 
I följande stycke kommer jag kortfattat behandla begreppet hållbar utvecklings ursprung. Jag 

kommer även ta upp hur begreppet socialt hållbar utveckling definieras av olika myndigheter och 

organisationer. Slutligen kommer jag ta upp hur begreppet har kommit att även tillämpas i en 

svensk stadsplaneringskontext.  

 

Hållbarhetsbegreppets ursprung 

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling, som ägde rum år 1992 i Rio de Janeiro, 

var en konferens där beslut togs som ämnade påverka, och på sikt, förbättra de långsiktiga 

levnadsvillkoren för människor i hela världen. Vid konferensen antogs flertalet dokument och 

agendor, däribland Agenda 21.61 Utöver detta har Förenta Nationerna arrangerat två konferenser 

som rört boende och bebyggelsemiljö. Den första ägde rum 1976 i Vancouver, där resolutionen 

Habitat I antogs och Habitat II resolutionen antogs 1996 i Istanbul. Habitat II konferensen 

resulterade i två dokument med framtida visioner om rimlig bostad för alla samt en hållbar utveckling 

av människors boplatser i en värld med växande städer.62 Agenda 21 och Habitatagendan anses vara 

kompletterande då deras gemensamma mål är att fungera som underlag för ett hållbart samhälle.63 

I Sverige har Agenda 21 arbetet främst präglats av miljöfrågor, men de ekonomiska och sociala 

aspekterna har fått ökad betydelse med åren.64 I SOU rapporten En hållbar framtid i sikte 

konstateras att begreppet hållbar stadsutveckling är komplext och består av delvis motstridiga 

ambitioner. Det påpekas även att det inte finns några generella lösningar på hållbarhetsfrågor då 

dessa måste diskuteras och arbetas med i sitt lokala, regionala och nationella sammanhang.65  

   Att begreppet fortsatt röner stor internationell uppmärksamhet framgår tydligt bland annat 

genom att Gro Harlem Brundtland, Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson, med flera, på 

uppdrag av Förenta Nationerna (i mars 2012) publicerat en rapport med fokus på vad 

hållbarhetsfrågor idag har för betydelse ur ett globalt perspektiv.66 I rapporten framgår att 

hållbarhetsfrågor är viktiga att lyfta än idag, men att mycket fortfarande behöver göras trots att 

det gått tjugofem år sedan ”Brundtlandrapporten” först publicerades. Det anses att 

hållbarhetsbegreppet måste gå från ett allmänt vedertaget begrepp, till att prägla det vardagliga 

arbetet. För att uppnå detta krävs förbättrad samverkan över disciplin- och yrkesgränser samt att 

involvera communities (ungefärlig översättning: grannskap eller gemenskaper) i planering och 

genomförandet av hållbarhetspolicys. Att engagera unga anses särskilt betydelsefullt.67 Utöver 

denna rapport kommer konferensen Rio plus 20 att behandla vad som hänt under de 20 år som 

gått sedan Rio konferensen ägde rum, där hållbarhetsbegreppet fick sitt stora genomslag.68 

                                                      
61 SOU 2003:31, Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat´s slutbetänkande, (Stockholm, 2003) s 18-20 
62 SOU 2003:31, s 18-20 
63 SOU 2003:31, s 18-20 
64 SOU 2003:31, s 23 
65 SOU 2003:31, s 86 
66

 United Nations: Resilient people resilient planet, (New York, 2012) 
67 United Nations: Resilient people resilient planet, (New York, 2012) 
68 http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html 24/5-12 
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Definitioner av socialt hållbar utveckling på olika nivåer 

Begreppet hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag genom konferenser och 

publikationer utförda av Förenta Nationerna. Men hållbarhetsbegreppet präglar numera flera 

policy- och verksamhetsnivåer. Inom Europeiska unionen arbetas riktlinjer och strategier fram 

för hållbar stadsutveckling i agendan The Leipzig Charter. Agendan har fastställts av EU-ministrar 

som representerar medlemsländerna i frågor om stadsutveckling. I agendans offentliga dokument 

är samverkan, delaktighet, offentliga rum, infrastruktur, integrering av socioekonomiskt svaga 

stadsdelar de huvudsakliga frågorna som anses viktiga för hållbara städer inom Europeiska 

unionen.69 På den nationella nivån (i Sverige) arbetar Delegationen för hållbara städer på 

regeringsuppdrag med att skapa plattformar för kunskapsspridning och diskussioner om hållbar 

stadsutveckling. I Delegationens slutrapport (för åren 2008-2010) framgår att de ska fungera som 

en samverkande arena för kommuner och andra aktörer, snarare än att ge tydliga definitioner av 

vad hållbar stadsutveckling innebär.70 I Norrköpings kommun kan satsningen på Kneippen syd 

ses som ett led i hållbar utveckling. Inom kommunen finns även en avdelning för hållbar 

utveckling, där en stor del av arbetet handlar om de miljömässiga aspekterna. Men det finns även 

flera personer som arbetar med social hållbarhet genom att bland annat arrangera Välfärdsforum 

där samverkan kring frågor som integration, mångfald och demokrati lyfts.71 

 

Socialt hållbar stadsutveckling – innebörd och definitioner 

I Boverkets rapport Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt, redogörs det för hur man i 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Växjö arbetar med hållbara stadsutvecklingsprojekt. 

Att man valt de tre storstäderna beror på att boendesegregationen anses vara mest tydlig där. 

Men det är också i dessa städer det finns mest resurser till att främja integrationen. Att Växjö 

inkluderas motiveras med att man även vill lyfta hur en medelstor stad arbetar med dessa frågor. 

Gävle lyfts som exempel på hur man arbetar med medborgarinflytande vid områdesförnyelse.72 

Det aktuella kunskapsläget inom forskningen, samt Boverkets egen tolkning av socialt hållbar 

utveckling presenteras även. En för denna studie central fråga är vad som definieras som socialt 

hållbar stadsutveckling. Någon tydlig definition framstår som svår att finna, och i rapporten 

påpekas även att begreppet kan definieras olika beroende på hur och i vilka sammanhang det 

framställs och tillämpas. Boverket anser dock fem teman som centrala för socialt hållbar 

stadsutveckling. Inflytande är ett av dessa teman, där vikten av att utgå från de boendes perspektiv 

understryks.73 Med helhetssyn förespråkas en förståelse av att förändringar i en stadsdel kan ha 

inverkan på en annan del av staden.74 Temat samband rör frågor om hur staden kan bli mer 

sammanhållen genom fysisk planering. En återkommande fråga vad gäller samband är hur perifert 

                                                      
69 Leipzig Charter on sustainable European cities, (2007) 
70 http://www.hallbarastader.gov.se/bazment/hallbarastader/sv/start.aspx 22/5-12, Dokument: Delegationen för 
hållbara städers verksamhetsrapport för åren 2008-2010.  
71 http://norrkoping.se/bo-miljo/valfard/mangfald/ 22/5-12 
72 Boverket: Socialt hållbar stadsutveckling - en kunskapsöversikt, (2010), s 18-19 
73 Boverket, s 61 
74Boverket, s 44 
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belägna stadsdelar kan länkas samman med städers centrala delar.75 Variation kommer ur en 

motreaktion på den funktionsuppdelade staden och inspiration är hämtat från förra sekelskiftet 

och detta planeringsideal benämns ofta i termer av blandstad eller kvarterstad. Denna blandning 

ska helst utföras på kvartersnivå och även vid ytterstadsmiljöer ska verksamheter, kultur, idrott, 

bostäder och utbildning blandas.76 Vad gäller temat identitet ligger fokus i att stärka en kollektiv 

identitet, och höja ett socioekonomiskt svagt områdes status i andras ögon.77                

Begreppet socialt hållbar stadsutveckling utgörs utifrån dessa fem teman i huvudsak av att 

motverka boendesegregation och utveckla staden i en riktning så att integration främjas.  Det 

konstateras att boendesegregationen i städer existerar och till och med ökar, men att det saknas 

kunskap om segregationens drivkrafter. 78   

 

Norrköpings geografiska och historiska utveckling 

Den geografiska kontexten för denna studie är det område där den nya stadsdelen Kneippen syd 

kommer att uppföras. Men en stadsdels utveckling är till stor del beroende av hela stadens 

historiska kontext, vilket gör att en kort beskrivning av Norrköpings historia kan ge en ökad 

förståelse för hur staden ser ut och utvecklas idag. En kort beskrivning av de stadsdelar som är 

intilliggande Kneippen syd kommer även att ges, då dessa har visat sig spela en stor roll för 

tillkomsten av den nya stadsdelen. 

   Norrköping är en stad som genomgått en rad förändringar genom åren. En av de mest 

dominerande delarna i historiebeskrivningen om Norrköpings historia är den industriella 

utvecklingen. Staden är en av få som upplevt flera industrialiseringsprocesser och i verket 

Norrköpings historia delas dessa processer in i tre perioder. Den första ägde rum under 16–1700-

talen och grundades på hantverksarbete inom textilindustrin. Den andra perioden 

kännetecknades av mekanisering och massproduktion, vilken tog sin början under 1800-talets 

första hälft. Den tredje perioden anses vara pågående och präglas av bland annat bioteknik, 

datorer och informationsteknik.79  

   Tillverkningsindustri är en del av Norrköpings utveckling. Andra delar som kan ses som viktiga 

för stadens historiska och geografiska utveckling har varit, och är än idag, logistik. Norrköpings 

hamn har sedan 1600-talet spelat en viktig roll för Norrköpings handel med andra länder. 

Flygplatsen, att flertalet Europavägar passerar staden och järnvägen bidrar även dessa till 

godstransporter och privatresor.80 En annan del i Norrköpings utveckling har varit utökningen av 

tjänstesektorn, där Norrköpings kommun arbetat med strategier för att kompensera för 

förändringar i näringslivet efter det att stora delar av tillverkningsindustrin lämnat staden. I denna 

                                                      
75Boverket, s 52 
76Boverket, s 45 
77 Boverket, s 57 
78 Boverket, s 21-22 
79 Nilsson, Hans (red.) et al, (2000) Peterson, Gunilla kapitel Arbete och utbildning, i Norrköpings historia, i Norrköpings 
historia, 1900-talet, Linköping: Centrum för lokalhistoria s 94-105 
80 Peterson, s 148-155 
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strategi ingick en strävan att få universitetsutbildningar och statliga verk förlagda i staden. 81  

 

Visioner om boende i Norrköping  

I Norrköping var boendesituationen under första halvan av 1900-talet bland de sämsta i landet, 

med hög grad av trångboddhet. Enligt författarna till Norrköpings historia har Norrköping under 

1900-talet gått igenom olika politiska visioner för hur boenden har planerats och utformats. 

Under andra hälften av 1940-talet arbetades det för ett hälsosamt boende där trångboddhet skulle 

motverkas och hygienen skulle förbättras genom wc, dusch och kök i varje lägenhet. Visionen om 

Ett modernt boende grundades på att boendestandarden i centrala Norrköping fortsatt var eftersatt 

in på 1960-talet och att behovet av ett modernare boende ansågs föreligga. Som ett resultat revs 

ett stort antal fastigheter och i dess ställe byggdes höghus där idéer om planering och 

rationalisering av boendet var dominerande. Som en reaktion på uppförandet av ensidiga 

flerfamiljshus började det, vid början av 1970-talet, föras diskussioner om ett trivsamt boende, där 

småhus och en gräsmatta istället var det som efterfrågades.82  

 

Klockaretorpet - en trivsam stadsdel blir till  

När Hyresbostäder, vid början av 1970-talet, planerade för stadsdelen Klockaretorpet var 

egnahemstanken om ett småhus för alla med en god utemiljö, dominerande. Man hade lärt sig 

mycket av miljonprogrammet och nu var trivseln en viktig fråga. Man arbetade även med att 

involvera medborgare i en demokratisk planeringsprocess och bjöd in olika intressenter. Utöver 

detta skulle stadsdelen förses med en fullgod service med apotek, post, bank och matbutiker. 

Skola, barnomsorg och service för äldre och handikappade i kombination med spårvagn och buss 

för de arbetsföra gjorde att stadsdelen var anpassad utifrån olika behov. Till följd av ekonomisk 

recession och minskad folkökning drog bygget av Klockaretorpet ut på tiden och stadsdelen stod 

först klart år 1984, med färre lägenheter och serviceinrättningar än först planerat.83 

På senare år har stadsdelen till vis del förknippats med sociala problem och talet om att ”lyfta” 

området och förbättra tryggheten i stadsdelen förekommer i lokal media.84 Från Norrköpings 

kommuns sida har man i Klockaretorpet arbetat med samverkande insatser med syftet att hålla 

ungdomar borta från brottslighet. Man har även ökat närvaron av poliser och väktare för att 

minska olika typer av brottlighet och skadegörelse i stadsdelen.85 

 

Borgs villastad och kurorten Kneippen  

Strax söder om Motala ström byggdes under 1890-talet Borgs villastad som ansågs vara ”den 

förnämsta i varje avseende” då det mesta ansågs välplanerat och stadsmässigt.86 I området fanns även 

kurorten Kneippen, som upplevde några framgångsrika år runt sekelskiftet 1900, men lade 

                                                      
81 Peterson, s 141-142 
82 Nilsson et al (red), s 45-73 
83 Nilsson et al (red), s 75-78 
84 Sökning och läsning av artiklar om Klockaretorpet på www.nt.se samt www.folkbladet.se, 22/4-12 
85 Norrköpings kommun, Slutrapport för brottsförebyggande projekt i Klockaretorpet, (2010) 
86 Nilsson et al (red), s 31-32 

http://www.nt.se/
http://www.folkbladet.se/
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sedermera ner verksamheten år 1918.87 Under mitten av 1930-talet inkorporerades villastaden i 

Norrköpings kommun. Stadsdelen lockade till sig en välbärgad befolkning som ville ha lugn och 

ro, men samtidigt ha nära till stadens centrum.88  

 

Kneippen syd – visioner om en hållbar stadsdel 

I planeringen av Kneippen syd har hållbarhetsfrågor lyfts fram som betydelsefulla, då man vill 

skapa en stadsdel som anpassas utefter framtidens ekonomiska, ekologiska och sociala 

utmaningar. De sociala aspekterna tas i beaktning i form av demokrati och delaktighet vid 

workshops och informationsmöten som Norrköpings kommun arrangerat. Dessutom vill man 

skapa en närhet till arbete och affärer för att minska transportbehoven.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
87 http://www.nt.se/img/2008/9/16/4208143.pdf Kneippen - en kurortsidyll, Lasse Södergren, Stolta stad, 
Norrköpings tidningar 
88 Nilsson et al (red), s 31-32 
89 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/nyheter/2011/stor-hallbarhetssatsning/index.xml 6/5-12 

http://www.nt.se/img/2008/9/16/4208143.pdf
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/nyheter/2011/stor-hallbarhetssatsning/index.xml
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Analys 

I talet om vilka aspekter som var betydelsefulla för att Kneippen syd skulle socialt hållbar så var 

det primärt planering för samband och blandning som lyftes vid intervjuerna. Vid de seminarier jag 

närvarade vid var dessa teman också närvarande och ofta sattes begreppen i relation till 

boendesegregation och föreställningar om miljonprogramsförorter. Även i de fall då seminarierna 

kretsade kring nya stadsbyggnadsprojekt var diskussionen om miljonprogram och 

boendesegregation närvarande. I likhet med Stigendals teorier har det visat sig att, stadsdelars 

kontextuella förutsättningar, vad gäller historia, identitet, demografi, sociala liv, placering i 

stadslandskapet och stadsdelens arkitektur spelar roll för hur stadsdelen uppfattas och sätts i 

relation till det omgivande stadslandskapet.90 Det har under studiens gång blivit tydligt att 

tjänstemän, forskare och politiker, på den lokala nivån, kontinuerligt diskuterar hur en socialt 

hållbar stadsutveckling kan möjliggöras, men stort utrymme ges även till att diskutera vad ”de 

sociala aspekterna egentligen innebär” 91 och vilka möjligheter och hinder som föreligger inför en 

socialt hållbar stadsutveckling. Diskussionen om socialt hållbar utveckling har således många 

beröringspunkter och går igenom flera nivåer och yrkestillhörigheter. Trots de många aspekterna 

som berörts i intervjuer och seminarier, har följande sex teman varit mest framträdande; 

Kneippen/Klockaretorpet som poler – förebild och motbild, Idén om blandning och möten, Förbättrade samband i 

stadslandskapet, Helhetsperspektivet på staden, Barnperspektivet och Delaktighet, samverkan och planering.  

 

Kneippen/Klockaretorpet som poler – förebild och motbild 

I de program – och detaljplaner för Kneippen syd som finns tillgängliga, lyfts i första hand 

Kneippen syds fysiska betydelse i förhållande till de till två kringliggande stadsdelarna. Dels 

framhålls den nya stadsdelens funktion som en god övergång mellan Klockaretorpet och 

Kneippen och att en lucka i stadslandskapet kommer att fyllas. I programplanen för Kneippen 

syd skrivs det att de goda egenskaperna från Klockaretorpet och Kneippen ska inspirera 

utvecklingen av den nya stadsdelen. Den nya stadsdelens placering geografiskt och historiskt är 

något som tydligt framförs på Norrköping kommuns hemsida för projektet Kneippen syd, då de 

två intilliggande stadsdelarnas ”vitt skilda karaktär” är något som betonas. 92 Vid flertalet av de 

intervjuer som genomförts understryks även detta, där stadsdelarnas skilda arkitektur och 

historiska utveckling är något som flera informanter återkommer till. Att Kneippen idag är ett 

välfungerande samhälle med mycket grönska och trädalléer något som framförs. Trädgårdsstad, 

grannskap och villastad är exempel på hur stadsdelen definieras och som, enligt Sara, varit en stor 

inspirationskälla för hur planer för gatustrukturer och bebyggelse i Kneippen syd har genomförts. 

   I denna berättelse om Kneippen syds unika placering lyfts även stadsdelen Klockaretorpets 

placering i stadslandskapet och karaktärer, fram. Även om vissa positiva aspekter lyfts fram så 

skiljer sig sättet på vilket stadsdelen omtalas av informanterna, jämfört med hur Kneippen 

omnämns. Det talas om en stadsdel som bestående av både positiva och negativa attribut. Till de 

                                                      
90

 Stigendal (1999), s 161-166 
91 Uttalande från deltagare vid nätverksträff för kommuner, 15/3-12, Norrköping 
92 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/ 10/4-12 

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/projekt/kneippen-syd/
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positiva delarna nämns goda kommunikationer tack vare spårvagn och en del fina grönområden. 

Att stadsdelen har vissa sociala problem och stadsdelens petrifiera läge i förhållande till övriga 

Norrköping är de mest framträdande negativa egenskaperna som påtalas. Men en viss ambivalens 

framträder vid flera av intervjuerna beträffande hur man ser på Klockaretorpet. Att området ser 

ut på ett visst sätt, att det ligger perifert i förhållande till centrala Norrköping och att vägarna runt 

stadsdelen är överdimensionerade tillskrivs att området planerades under 1970-talet, då 

modernistiska stadsplaneringsideal ansågs råda. Olof uttryckte följande om Klockaretorpets 

historiska kontext:  

Ehm till Klockaretorpet som har en mer, är ett miljonprogramområde light kan man väl säga. Det är 

inte ett miljonprogram så som vi tänker oss. Men det är skapat under den tiden med dom sociala 

strukturerna och har blivit det tyvärr. Kanske för att det har varit lite av en satellit till mångt och 

mycket. 

Det Olof beskriver framkommer vid i stort sett samtliga intervjuer. Klockaretorpet beskrivs som 

en förort som planerats och byggts under en tid då exempelvis funktionsuppdelning av staden 

och bilismen var dominerande inslag i stadsplaneringen. Att det anses råda vissa sociala problem 

inom stadsdelen är även något som flera informanter talar om. På samma gång är informanterna 

noga med att framhäva de positiva egenskaperna, som den väl utbyggda infrastrukturen, de fina 

grönområden och närheten till promenadstråk och de närliggande idrottshallarna. Men utifrån 

mitt insamlade material verkar Klockaretorpet i första hand framställas som ett område byggt 

under en tydligt avgränsad tidsepok då vissa stadsplaneringsideal rådde. Det är utifrån dess 

historiska kontext och rumsliga attribut som ensidighet, förhållandet centrum – periferi och 

bilismen som Klockaretorpet omtalas och förstås. De positiva egenskaperna nämns också, men 

de kommer mer i andra hand.  

När Kneippen berörs är det i första hand som en historisk stadsdel som tidigare varit ett 

municipalsamhälle och idag är ett välbärgat villaområde med trädalléer utmed gatorna. 

Gatustrukturen i Kneippen, med mindre gator som inte dominerar stadsbilden och som omges 

av grönska, lyfts av flera informanter som inspiration till hur vägnät planerats för Kneippen syd. 

Dessa egenskaper har fungerat som inspiration, då det anses vara en välfungerande och hållbar 

struktur. Sara ser Kneippen som en trädgårdsstad med en ”mänsklig skala”, och att dessa aspekter 

varit viktiga i planeringen av Kneippen syd:  

Den här mänskliga skalan tycker jag är oerhört viktig för en stadsbebyggelse som människor känner 

igen sig och känner sig hemma och känner närområdet på ett bra sätt. 

Dan lyfter också fram Kneippens betydelse för hur Kneippen syd planerats: 

Alltså det är det vi försöker göra nån nutida variant av (Kneippen) det. 

Ur detta framgår det att stadsbyggnadsdiskussioner där den historiskt grundade konstruktionen 

av ideal mellan traditionalism och modernism är närvarande även i diskussionen om Kneippen 
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och Klockaretorpet. Kneippen står för kontinuitet, en historia och en identitet, medan 

Klockaretorpet är utan en egen historia och oftare beskrivs i problemtermer.93 

Hur Kneippen syd planeras har alltså delvis sin grund i berättelser om stadsdelens historiska, 

strukturella och sociala utveckling. Dessa berättelser bidrar även med kunskap och inspiration, då 

exempel på positiva egenskaper från olika stadsdelar, lyfts fram och tillämpas i planerna för 

Kneippen syd kan bli en socialt hållbar stadsdel. Trädgårdsstad, trädalléer och variation i husens 

utformning är exempel på inspiration på ”fungerande strukturer”94, från Kneippen. Men även ur 

Klockaretorpet påvisas vissa positiva aspekter för socialt hållbar stadsutveckling, där 

promenadstråk och den väl utbyggda kollektivtrafiken i huvudsak är de attributen som nämns. 

Vidare visar berättelser om de olika stadsdelarna på hur platser, platser laddas med innehåll, då 

återkommande begrepp och vissa associationer framstår ha en stor inverkan på hur existerande 

stadsdelar förstås och hur den nya stadsdelen planeras.  

Historien om Kneippens, respektive Klockaretorpets utveckling framstår som betydelsefull då 

redogörelsen av dem förekommer i flera av mina intervjuer när frågor om hur Kneippen syd 

planerats har diskuterats. Att dessa historier utgör en viktig del i förståelsen av stadsluckan framgår 

tydligt vid de tre intervjuerna jag genomförde med yrkesverksamma vid stadsbyggnadskontoret. 

När jag bad dem beskriva deras planeringsarbete med Kneippen syd kom svaren i hög 

utsträckning att handla om Kneippens respektive Klockaretorpet historia, och hur dessa 

stadsdelar förhåller sig i tid och rum till det tomrum där Kneippen syd sedermera kommer ligga. 

Historien om stadsdelarnas utveckling har även visat sig utgöra en del av hur ideal om staden 

formas, där två kategorier har varit återkommande. Den ena består av trädgårdsstaden som 

kännetecknas av en egen historia och identitet, där begrepp som kvarter, gator och torg är 

centrala. Den andra bilden är den moderna staden som omtalas som delvis problematisk och 

identitetslös och likhetstecken sätts med förort, miljonprogram och funktionsseparering.95 Även 

om positiva egenskaper lyfts från både Kneippen och Klockaretorpet skiljer sig framställningen 

av de båda stadsdelar åt. Kneippen är en stadsdel med uteslutande egenskaper och har fungerat 

som inspiration för planerna av Kneippen syd. Klockaretorpet framställs som en stadsdel med 

vissa positiva egenskaper, men som en stadsdel som byggdes under en tid då vissa modernistiska 

ideal var rådande. 

 

 

Idén om blandning och möten 

Ett av de teman som framfördes som viktig för en socialt hållbar stadsutveckling var, enligt 

informanterna, en blandad stad. I denna del kommer detta tema att analyseras.    

                                                      
93 Tunström, s 155-156 
94 Intervju med Sara, 8/3-12 
95 Tunström, s 155-156 
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Tänk om man kunde bygga en helt ny stadsdel, då skulle vi kunna ta med allt vi lärt oss hittills.96 

 

Citatet ovan summerar mycket av det som planeringen av Kneippen syd verkar handla om, 

nämligen att bygga något nytt utifrån tidigare lärdomar. Vilka lärdomar är det då som har förts 

vidare till planeringen av den nya stadsdelen? Och vad får dessa lärdomar för inverkan på hur 

Kneippen syd planeras? Med utgångspunkt i detaljplaner, programplaner och de intervjuer jag 

genomfört visar sig idén om en blandad stad vara allmänt vedertagen, vad gäller utformning, 

verksamheter och boendeformer. Blandningen har visat sig vara ett ledord i hur stadsplanering 

bör utföras i allmänhet, och vid Kneippen syd i synnerhet. Denna bild av hur en stad eller 

stadsdel bör utformas delas av samtliga informanter. Denna blandning gäller de fysiska 

aspekterna såväl som demografi och vilka service - och handelsinrättningar samt vilka 

rekreationsmöjligheter som ska finnas i stadsdelen. Vad gäller blandning i demografin så handlar 

det, enligt Sara, om att locka människor i olika åldrar till att flytta till området. Från 

stadsbyggnadskontorets sida förväntar man sig att många barnfamiljer flyttar in i Kneippen syd, 

samtidigt som ett äldreboende redan stod klart i stadsdelen vid början av 2012. Sara är övertygad 

om att en blandad stadsdel är viktigt och svarade följande på vilka aspekter hon anser vara 

viktigast vid planeringen av en ny stadsdel:  

Jag tycker att, just det här med att blanda. Oerhört viktig del av hållbarheten. Och det är verkligen 

det vi försöker få till här så att, man tillåter både boende och verksamheter att vara i samma kvarter 

och samma hus. 

En blandad stadsdel anses medbringa en rad positiva egenskaper. Utöver att det gäller blandning 

av boendeformer och verksamheter så ser Sara en koppling mellan en blandad stadsdel som nära 

knutet till hållbar utveckling. Blandning i boendeformer är, som jag visade i inledningsstycket, 

något som bland annat Boverket och Sveriges kommuner och Landsting lyfter som viktigt för social 

hållbarhet och minskad boendesegregation.97 Men varför ska allt blandas och vad ska uppnås med 

denna blandning? Utifrån mina intervjuer görs koppling mellan blandad stad och möten mellan 

människor vilket anses motverka boendesegregation och de negativa konsekvenser som följer i 

dess spår. Blandningen framställs alltså av mina informanter som en förutsättning för att dessa, 

helst spontana, möten kan äga rum. Kajsa, som är koordinator för hållbarhetsfrågor menade att 

möten fyllde många viktiga ändamål för en stadsdel:  

Jag tror att just det här mötet är viktigt att man får ett möte och då tror jag det är bra, det får inte bli 

för homogent. Det måste finnas plats för olikheter, ålder, kultur, kön, religion, funktionshinder det 

måste finnas plats för olikheter. Det är viktigt med arenor för människor att mötas att man bygger 

park, grönområden, vatten träd luft, men också sociala mötesplatser där människor kan träffas över 

gränserna. 

Kajsas utsagor visar att blandning och möten inte enbart är något som personer som arbetar med 

stadsplanering anser vara betydelsefulla, utan gick över yrkes- och verksamhetsgränser. I 

framställningen av blandningens betydelse lyfts således möten som en viktig del. Möten som i sin 
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 Uttalande av en åhörare vid CKS seminarium, feb, 2012 
97 Boverket, s 45, Sveriges kommuner och Landsting, s 7-9 
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tur anses främja mångfald då det uppmuntrar att människor ”träffas över gränserna”.98 Ur 

blandningen menas det alltså att möten möjliggörs som kan minska boendesegregation och allt 

för homogena områden och upplevelser av utanförskap.  

Olof och Sara, som arbetar med stadsplanering, framför att det handlar om spontana mötesplatser 

är särskilt viktiga. Det ska bildas ett torg, förhoppningsvis en väderpark där människor ska lära sig 

mer om klimat och man har dessutom planer på områden inom Kneippen syd, där människor 

spontant kan utöva idrotter som exempelvis basket. Olof menar även att upplysta mötesplatser 

skapar en ökad känsla av trygghet. Mattias åsikter går i linje med Olof och Sara, då han anser att en 

blandning av verksamheter bidrar till en levande stadsdel eftersom människor ges olika skäl till att 

röra sig i stadsdelen. Att blandning och möten motverkar segregation och bidrar till skapandet av 

en trygg stadsdel är mina informanter överens om. Det verkar även föreligga en idé om att dessa 

möten mellan människor ska bidra till kunskap om exempelvis andra kulturer. Kunskapsaspekten 

i möten förstärks ytterligare av den väderpark man har för avsikt att uppföra. Spontana 

mötesplatser som flera av mina informanter talar om, verkar också handla om att invånarna i 

Kneippen syd ska vara kreativa och själva hitta former för socialt umgänge. 

Det som hittills lyfts kan ses som exempel på hur lokala tjänstemän och en politiker bedömer 

behovet av mötesplatser i stadsdelar. Men detta sett att betrakta offentliga rum och vikten av 

mötesplatser återfinns i många olika sammanhang och i rapporter formulerade på nationell- och 

internationell nivå. På EU-nivå beskrivs mötesplatser som viktiga för att locka till sig kunskap 

och en kreativ arbetskraft.99 I SKL:s rapport om hållbar stadsutveckling skrivs det att mötesplatser 

ska inbjuda till rörelse och möten och att dessa platser ska ge människor en upplevelse av 

trygghet, mångfald och trivsel.100 Även Boverket framhäver att flera målpunkter och mötesplatser 

behövs i en stadsdel så att människor vistas i offentliga rum under fler timmar av dygnet, vilket 

gör att platser upplevs som trygga och attraktiva.101 

   De idéer som framförs av mina informanter gäller den lokala kontexten, men i begreppen 

blandning, mötesplatser och mångfald framstår nationella och internationella begreppsformuleringar 

som närvarande. Talet om funktionellt och socialt blandade och stadsmässiga grannskap är även 

en bärande tanke inom den nyurbanistiska rörelsen, vilken har fått stort internationellt genomslag 

de senaste åren.102 Betoningen på en blandad stadsdel med mötesplatser kan också ses som en 

motreaktion till modernismens funktionsuppdelade stad.103 Politikern Mattias sa följande om 

blandning och mötesplatser:  

Nu ser jag väl tendenser att vi är på väg mot det motsatta, vi är på väg mot mera evidensbaserade 

strategier dom flesta kommuner jobbar mer med förtätning och man förstår vikten av blandade 

stadsdelar att ha olika funktioner och alla dom här bitarna. 

Här, liksom i berättelserna om traditionella Kneippen och funktionsuppdelade Klockaretorpet, 

ställer Mattias behovet av en blandad stadsdel mot modernismens stadsplanering som 

                                                      
98 Intervju med Kajsa, 24/4-12 
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kännetecknas av funktionsuppdelning, trafikseparering och brist på ”gemensamma rum”, som han 

uttryckte det. Mattias påpekar dock att brist på mötesplatser inte uteslutande är ett problem i 

miljonprogramsförorter utan även i exempelvis homogena villaförorter.  

En rad faktorer har visat sig spela in i hur blandning, möten och mångfald tillskrivs en viktig roll i 

planeringen av en socialt hållbar stadsdel. Det förefaller som att internationella och nationella mål 

för socialt hållbar stadsutveckling verkar ha tagits i beaktning av mina informanter. Även den 

nyurbanistiska rörelsen, där just blandningen i grannskapet understryks, kan ses som kopplat till 

hur mina informanter uttrycker nödvändigheten av att blanda boendeformer, serviceinrättningar, 

i demografi och rekreationsmöjligheter. Kajsa (koordinator för socialt hållbar utveckling) och Dan 

(chef inom socialtjänsten), som alltså inte arbetar med stadsplaneringen till vardags, talar också 

om de positiva aspekterna som anses komma ur blandning och möten mellan människor i staden. 

Blandningen lyfts, av mina informanter, som viktig för den upplevda tryggheten och skapandet av 

spontana mötesplatser där idrott kan utövas och kunskapsutbyten kan äga rum. Blandningens anses 

även betydelsefull då det gör att människor har olika mål med att besöka stadsdelen, vilket skapar 

ett flöde av människor som bidrar till trygghet och stadsdelens attraktivitet. 

Det framgår att det inom nationella myndigheter och överstatliga myndigheter råder samsyn om 

blandningens - och mötesplatsernas betydelse för utbyte av kunskap, kreativitet och främjande av 

trygghet. Idén om blandning och mötesplatser som främjare av exempelvis mångfald och 

kreativitet är dock ingen idé som är begränsad till exempelvis myndigheter som förespråkar 

socialt hållbar stadsutveckling. Jag har tidigare visat på de kopplingar som finns mellan visionen 

om blandning och nyurbanistiska idéströmningar. Utöver detta finns det flertalet svenska och 

internationella forskare har skrivit om blandningens och mötens betydelse. Ett inlägg i diskussionen 

om blandning och möten som fått stort genomslag är Richard Floridas verk The rise of the creative class, 

där kreativa och högutbildade människor ses som drivande bakom regional ekonomisk tillväxt. I 

studien menas det att kreativa människor väljer att bosätta sig vid platser som präglas av 

mångfald, tolerans och öppenhet mot nya idéer. Den kreativa klassen söker sig till dessa platser 

då blandningen av människor, grupper och kulturer i kombination med öppenheten är tilltalade. 

Den tredje platsen, alltså platsen mellan jobb och hem, som kan utgöras av ett café eller ett 

bibliotek, anses även utgöra en viktig del för social interaktion i det kreativa livet. Detta eftersom 

familjeliv och arbetsliv som tidigare var kärnan för social interaktion inte längre är lika stabila, då 

fler lever ensamma och arbetar hemifrån eller vid oregelbundna tider.104  

En blandad stadsdel anses, av alla mina informanter, medföra en rad positiva egenskaper såsom 

en tryggare stadsdel, minskad segregation och utbyten av kunskap. I denna betoning på 

blandningen tycks dock en norm om hur människor kommer bete sig utifrån den fysiska 

planeringen av stadsdelen, föreligga. Moa Tunström med flera anser att det i dagens 

stadsplanering finns behov av att reflektera över normer och vems uppfattning som ges utrymme 

i stadsplanering .105  
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Förbättrade samband i stadslandskapet 

Att skapa samband i staden genom att underlätta för rörlighet inom staden och att bygga så att 

enklaver förs närmare centrala delar av staden, framhålls av Boverket som viktigt för att främja 

möten som kan minska främlingskap.106 Denna aspekt var även en av de frågor som berördes 

mest vid de intervjuer jag genomförde. På frågan om vad som kommer göra Kneippen syd till en 

socialt hållbar stadsdel, svarade arkitekten Hans:  

Från första stund finns det också till exempel väldigt bra kollektivtrafik, så du hamnar inte i en 

isolerad enklav utan du hamnar liksom i ett nät. Det är dom två grejerna, variation och bra 

kommunikationer. 

Betydelsen av starka samband med resten av staden och att motverka isolerade enklaver i 

stadsrummet genom en utbyggd kollektivtrafik lyfts alltså som avgörande faktorer i motverkandet 

av segregation. Att arbeta för samband inom staden är ett av de centrala begreppen i synen på hur 

en socialt hållbar stadsutveckling kan uppnås.107 Samband lyfts även av mina informanter som 

viktigt för att motverka att stadslandskapet består av isolerade öar. Kneippen syds roll som 

övergång till andra delar av staden betonas också, då man bland annat hoppas stadsdelens 

tillkomst ska bidra till att människor vågar cykla eller gå från Himmelstalunds 

idrottsanläggningar(västut) till Skarphagen (österut) kvällstid. 

När samband i form av kommunikation och transport kommer på tal vid intervjuerna, handlar 

det i flera fall om att minska bilberoende och underlätta ”hållbara val”.108 Spårvagnsnätets viktiga 

betydelse för att minska bilberoendet och förbättrare av samband, är aspekter som mina 

informanter som arbetar med stadsplanering ofta återkommer till. När samband kom på tal 

visade det sig i första hand röra sig om hur man kan transporta sig till centrala Norrköping. I 

andra hand handlade det om hur människor från centrala Norrköping kan ta sig till Kneippen 

syd, eller Klockaretorpet (som ligger strax söder om Kneippen syd). Tanken om samband i form 

av ökad närhet till andra delar av staden, framstår således primärt utgå från att man enkelt ska 

kunna ta sig till centrala Norrköping. Att människor vill resa från Norrköpings stadskärna till 

Klockaretorpet nämns inte i lika hög utsträckning vid intervjuerna. Idén om förorter som 

isolerade öar verkar således leva kvar, då det urbana livet fortsatt framstår som norm.109  

Frågor om infrastruktur och transport handlade vid flera intervjuer till stor del om metoder för 

att minska bilanvändande. Det rör sig främst om att reducera bilanvändande inom och utanför 

stadsdelen för att främja en miljö- och barnvänlig stadsdel. Men det verkar även röra sig om att 

minska bilens roll i stadslandskapet i allmänhet, då en viktig fråga vad gäller framtidens 

ekologiska utmaningar anses ligga i att minska bilens betydelse. Flera informanter pendlade alltså 

mellan den lokala stadsdelen Kneippen syd till att tala om ekologiskt hållbar utveckling i en global 

skala, men den viktigaste frågan var att möjliggöra alternativa färdmedel som cykel eller 
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kollektivtrafik för att underlätta ”hållbara val” och ”hållbart resande”. Att spårvagn finns i den nya 

stadsdelen ses som något positivt ur detta perspektiv. I likhet med flera av mina informanter, 

hävdar företrädare för den nyurbanistiska rörelsen att det ska finnas valmöjligheten mellan att 

använda cykel, kollektivtrafik (gärna spårvagn) eller i sista hand bil som färdmedel.110 Sveriges 

kommuner och Landsting lägger också tonvikt vid samband och resande, då ökad täthet anses 

förbättra städers samspel med regioner och att det ”skapas goda förutsättningar för en attraktiv 

kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik i sammanhängande nätverk.”111  

Enligt Moa Tunström ter sig en rådande föreställning, i diskussioner som förs kring stadsideal, 

vara att modernistisk stadsplanering har förstört staden, vilken nu måste läkas ihop och göras 

hel.112 Idén om förtätning, vilken idag har vunnit stort genomslag, kan kopplas till tanken att man 

vill motverka isolerade öar som anses blivit ett resultat av den modernistiska, funktionsuppdelade 

stadsplaneringen.113 Att skapa en tätare stad är även ett ideal som alla informanter framhåller som 

viktig för att främja socialt hållbar stadsutveckling.  Att motverka stadsutglesning (sprawl) är även 

något som ligger i tiden genom den nyurbanistiska rörelsens genombrott. Inom rörelsen framförs 

att grannskapet ska byggas tätt och av en sammanhållen karaktär.114 Här, precis som i talet om 

blandning och mötesplatser framstår alltså nyurbanismens idéer ha haft en viss inverkan i hur talet 

kring sambandets betydelse förs. Även Boverket beskriver samband i termer av att föra 

enklavliknande bostadsmiljöer närmare centrum, genom att bygga ihop stadsdelar och underlätta 

användandet av kollektivtrafik.115 Stadens samband framställs alltså från flera olika håll som 

avgörande för motverkande av boendesegregation, då vissa områden betraktas som isolerade från 

resten av staden. Betoning verkar utifrån mina intervjuer, myndighetsrapporter, aktuell forskning 

och dokument, ligga i att förorter ska ha nära till centrum, men det motsatta nämns sällan. Det är 

sambandet med stadskärnan som framstår som det huvudsakliga. Att exempelvis människor i 

Norrköpings centrala delar eller i Kneippen får närmare till Klockaretorpet nämns inte vid 

intervjuerna. Att fokus läggs vid stadskärnan kan hänvisas till att stadsmässighet numera ofta är 

ett ideal, där närhet till stadens utbud och stadsliv är exempel förekommande begrepp.116 Franzén 

skriver att vi idag lever i en stadsrenässansens tid, där det råder en föreställning om att framtiden 

och möjligheterna finns i staden. Denna föreställning bygger på idén om att kreativiteten finns i 

staden då kunskapsintensiva framtidsbranscher söker sig dit.117 Staden och dess centrum framstår 

utifrån detta vara normen. Att förbättrade sambandmöjliggör fler möten mellan människor vilket 

ses som motverkande av segregation, var något som alla informanter betonade. Men när 

Kneippen syds övergångsfunktion diskuterades, handlade det inte uteslutande om närhet till 

stadskärnan. Att luckan i stadslandskapet kommer fyllas innebär att fler kommer våga cykla eller 

gå igenom området under kvällstid på väg till eller ifrån Himmelstalund eller Skarphagen. 

Sambandsfunktionen lyftes således inte bara som förbättrande av förhållandet mellan centrum 
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och periferin, utan även som förbättrare av sambandet mellan stadsdelarna strax söder om 

Norrköping.  

Resor, och främst resor med kollektivtrafik, lyftes som en viktig aspekt och Kneippen syds läge 

anses mycket fördelaktigt, då det redan idag går spårvagn genom området. Att underlätta för 

invånarna för att kunna gå, cykla eller ta spårvagn, framför bilen, är en fråga som prioriterats. 

Detta för att lyfta de miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling, men även för att reducera 

bilens roll i området och göra Kneippen syd till en barnvänlig stadsdel. Genom förbättrade 

samband tas således både miljömässiga och sociala aspekter i beaktande. Det minskar människors 

behov av att resa och det för isolerade öar närmare resten av staden. Influenserna utifrån är 

tydliga från exempelvis den nyurbanistiska rörelsen, Boverket och Sveriges kommuner och Landsting 

som alla anser ökade samband som viktigt för att föra samman städer. Att staden, och 

stadskärnan, är normen för socialt liv har visat sig göra gällande i mina informanters utsagor, då 

en sammanhållen stad med korta avstånd främjar möten. Som Franzén och Tunström påvisat, så 

är det i stadens kärna och inte i enklaverna eller i de isolerade öarna, som människor möts.118 

 

Helhetsperspektivet på staden 

Sveriges kommuner och Landsting anser att segregationen mellan stadsdelar och dess befolkning blir 

allt mer tydlig och att detta är en stor utmaning för det hållbara samhället.119 Denna syn delas av 

Leipzig Charter som anser social exkludering och segregation vara ett problem och att det krävs 

strategier för att motverka denna process.120 En strategi för att förstå segregationsprocesser är en 

helhetssyn på staden.121 Genom att uppfatta staden som en helhet kan förståelsen öka för att 

omställningar i en stadsdel kan förändra villkoren i en annan del av staden. I detta perspektiv 

ligger även att kombinera områdesförnyelse med planering för en sammanbunden stad.122 Att 

förstå staden som en helhet syftar till att komma ifrån utpekande av vissa stadsdelar som 

problemområden.  

Att vissa föreställningar och bilder av stadsdelar bildas utifrån dess historia, fysiska utformning 

och socioekonomiska förhållanden och att vissa stadsdelar utifrån detta behöver ”hjälpas” medan 

andra fungerar som inspiration har visat sig gällande i berättelserna om Kneippen och 

Klockaretorpet. Många av dessa berättelser kan, enligt mig, ses i ljuset av viljan att skapa nya 

stadsdelar som ska länka samman staden och motverka isolerade stadsdelar, men likväl 

förekommer uppdelningar av de två stadsdelarna i sättet på vilket de berättas om. Franzén och 

Sandstedt menar att denna uppdelning, eller (förorts)debatt, påbörjades nästan samma dag 

(början av 1970-talet) som de första större miljonprogramsförorterna stod klara i södra 

Stockholm. Att begreppet förort kom att förknippas med något negativt berodde på att 

tillväxtens förutsättningar började uppfattas som negativt. En längtan till det gamla samhället, med 

betoning på grannskapet som ett ideal, kom ur detta, då det nya samhället likställdes med förorter 
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som porträtterades känslokalla och passiva. I talet om det nya samhället började även kritiska röster 

höjas mot bilberoendet vars skadliga konsekvenser för miljön i högre utsträckning sågs som ett 

problem. Denna längtan till det gamla samhället var särskilt framträdande inom arbetarrörelsen och 

det socialdemokratiska partiet, där många var rädda för att de traditionella bruksamhällena var på 

väg att försvinna.123 Tunström har på ett liknande sätt funnit att diskursen den goda staden 

inrymmer en uppdelning mellan den traditionella och den moderna staden där den förstnämnda 

är det eftersträvansvärda, men där den moderna staden däremot representerar allt som den goda 

staden inte bör vara.124 Det visar sig att, utifrån teorierna ovan, det i vardagsliv, i media, bland 

forskare och bland politiker kontinuerligt görs uppdelningar av stadslanskapen i mer eller mindre 

hög utsträckning. Därmed kan en vision eller förespråkande om helhetssyn av staden ses som 

betydelsefull, särskilt för att motverka stigmatisering av vissa stadsdelar och ökad segregation. 

Men i helhetsbegreppet verkar det, utifrån min insamlade data och tidigare forskning, föreligga en 

viss paradox. Ett tydligt exempel på detta är den amerikanska termen community (ungefärlig 

översättning; grannskap eller gemenskap) där en stark gemenskap lyfts fram som främjande av 

mångfald och social inkludering. Å andra sidan riskerar ett community att bli exkluderande, då det 

dras tydliga gränser gentemot omgivningen och fungerar därmed mer som barriär än en 

utgångspunkt för social inkludering.125 En exakt översättning av community är svår för mig att 

finna, men om begreppet sätts i en stadsplaneringskontext kan det liknas vid det som Franzén 

och Sandstedt beskriver som idealet om grannskapet. I detta ideal inryms idén om en stark 

gemenskap, då dess invånare anses vara aktiva och omtänksamma mycket tack vare att de bor i 

en stadsdel som påminner om det gamla samhället med en tät och blandad bebyggelse.126  

Hur mina informanter tolkar helhetsperspektivet varierar till viss del. Flera talade om 

helhetsperspektivet i termer av att tillkomsten av Kneippen syd kommer ge förbättrade samband 

mellan stadsdelar, och mellan förorter och centrala Norrköping. Men en del tid gavs även åt att 

reflektera över vad helhetssyn egentligen innebär och vilka konsekvenser detta perspektiv kan 

medföra. Dan menar att helhetssynen är viktig men hur det lyfts beror på vilka sammanhang 

människor rör sig i: 

Alltså, barn eller kanske ännu mer vuxna tror jag bär med sig det lilla området. Alltså hela staden blir 

ju ganska stort, så att det lilla området kanske är en annan stad för den andra ungdomen. Så därför 

har dom olika delarna i staden jättestor betydelse för identiteter. […] Alltså det är som i Rinkeby. Jag 

vet på 90-talet vet jag folk kämpade för att känna stolthet i Rinkeby. Men så fort de var i ett annat 

område så fick de höra det. Så att visst har alltså områden och bebyggelsen en stor betydelse för ens 

identitet. 

Mattias är inne på samma linje:  

Här är ju idén att skapa en sammanhängande stad så förhoppningsvis tar det bort barriärer. Sen får 

man vara försiktig så vi inte skapar nya. Den biten som har varit mest intressant har varit det med 

flöden av människor o mötesplatser. Det har varit förslag om torg så där hoppas vi blir en 

mötesplats även för människor utifrån själva stadsdelen. Sen vill jag ju att man ska vara stolt över sin 

stad o sin stadsdel. Det kan ju vara på gott o ont. Men jag tror det här med identitetsskapande är 
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väldigt viktigt och jag hoppas det här blir en stadsdel som alla är stolta över att bo i. Och som alla i 

Norrköping kan känna sig stolta över att vi tar täten i hållbarhetsfrågorna. Både socialt, ekologiskt 

och ekonomiskt.  

Dessa två utsagor pekar på att helhetssyn av staden är något eftersträvansvärt, men samtidigt 

föreligger det vissa hinder. I helhetssynen är det paradoxala förhållandet mellan social gemenskap 

och exkludering framträdande. Mattias och Dans utsagor pekar på att en tillhörighet till sitt 

område och en stolthet över var man bor är viktig, samtidigt som motverkandet av barriärer kan 

medföra att nya barriärer uppkommer. Identitetsskapande genom ens boende var ett 

genomgående tema vid de intervjuer jag utfört. Att känna sig stolt över sitt område eller stadsdel 

och att inte känns sig som en ”loser” till följd av var man bor spelar stor roll för hur ens liv 

fungerar, menar Dan, särskilt bland barn och ungdomar. Samtidigt lyfter flera av mina 

informanter hur man genom byggnationen av Kneippen syd ska skapa bättre samband mellan 

Norrköpings södra stadsdelar. Genom Kneippen syds geografiska placering är förhoppningen att 

ge förutsättningar för att uppfatta staden som en helhet och främja sambandet mellan stadsdelar 

och närheten till centrala Norrköping. På samma gång placeras det planerade sociala livet i just 

Kneippen syd genom att fokus ligger vid att erbjuda invånarna service, handel och 

rekreationsmöjligheter. Detta går i linje med Tunströms teori om att en allt mer svårhanterlig tid 

med stora och hastiga förändringar gör småstadsmiljöer till det åtråvärda för att göra livet mer 

greppbart.127 

När frågan om vad Kneippen syds invånare ska sysselsätta sig med inom stadsdelen är de flesta 

aktiviteterna, som yrkesutövning, konsumtion, fritidsaktiviteter och skolor i huvudsak förlagda till 

att ligga inom Kneippen syd. Ens identitet verkar, utifrån mina intervjuer, vara starkt kopplad till 

var man bor vilket gör att stolthet över sin stadsdel framhålls som viktig. Platsens betydelse för 

individers självuppfattning går i linje med Ove Sernhedes teori om ”territoriell stigmatisering”, 

där han menar att ungdomar som bor i stigmatiserade miljonprogramsförorter har känslan av 

”icke-tillhörighet” till följd av var de bor.128 Var man bor och hur man uppfattar sig själv till följd 

av var bor verkar, utifrån informanternas utsagor och tidigare forskning, ha en stor betydelse. 

Men samtidigt finns det exkluderande krafter i att en stadsdel har stark gemenskap och att 

invånarna känner sig ”stolta” över sin stadsdel. Utöver de gränser som existerar rent fysiskt 

mellan stadsdelar, finns det en risk att gemensamma föreställda gränser mellan stadsdelar dras om 

sammanhållningen och stoltheten blir för stark. Risken för ett ”vi och dom”, där personer i vissa 

positioner har möjligheten att definiera vilka ”dom” är129, finns alltså och är något som mina 

informanter reflekterar över. Sett till livet i den egna stadsdelen verkar alltså en stark gemenskap, 

genom ett community eller grannskap, vara det som eftersträvas, samtidigt som denna gemenskap 

kan skapa barriärer gentemot resten av staden.130 En aspekt som är värd att lyfta i sammanhanget 

är att Boverket inte funnit några belägg för såkallade grannskapseffekter. Hur människor klarar sig i 

olika faser i livet tillskrivs således andra faktorer än var man bor.131 Helhetssynen av staden 
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framförs som viktig i förståelsen av vilka konsekvenser förändringar i en del av staden, eller 

uteblivna åtgärder, kan medföra för en annan stadsdel.132  Ett helhetsperspektiv medför, enligt 

flera informanter, att man förstår hela staden som segregerad istället för att peka ut specifika 

stadsdelar. Utifrån min analys verkar dock helhetssynen innehålla inneboende paradoxer. Att det 

är av betydelse att känna stolthet över sin stadsdel och ha en god sammanhållning genom 

exempelvis mötesplatser, är något som anses vara viktigt. Men samtidigt verkar det enligt min 

uppfattning föreligga risker för att en stark sammanhållning och stolthet kan bidra till att dra 

föreställda gränser eller ”skapa nya barriärer”. Det som från början var tänkt att motverka 

boendesegregation, kan alltså i förlängningen bidra till att denna process fortskrider. Flera 

informanter är medvetna om denna paradox, men i talet om stadsplanering i allmänhet, och 

Kneippen syd i synnerhet, verkar fokus i första hand läggas vid livet i grannskapet. Enligt Franzén 

och Sandstedt kom idealet om grannskapet som en motbild till det nya samhället med dess förorter 

som ansågs göra dess invånare passiva och känslokalla. Grannskapet skulle innebära en rad positiva 

aspekter såsom medbestämmande, gemenskap, bättre fysisk och psykisk hälsa. I och med en ökad 

trivsel skulle människor också ta ansvar för den egna boendemiljön. Idén om en gemenskap i 

grannskapet och dess betydelse för individens liv förstås alltså som fortsatt betydelsefull.133 

Betoningen på grannskapet är även något som lyfts inom nyurbanismen, där småskalighet och 

gemenskapskänsla ses som viktiga.134 Livet i stadsdelen kommer således i första hand, och livet i 

hela staden kommer i andra hand. 

En fråga som kan ställas i sammanhanget är; varför behövs ett helhetsperspektiv? Ur mina intervjuer 

och tidigare forskning förespråkas detta perspektiv, då det kan bidra till en mer nyanserad bild av 

boendesegregation och en förståelse för stadens föränderlighet.135 Utan helhetsperspektiv verkar 

risken för fortsatt boendesegregation och utanförskap föreligga. Här, liksom i tidigare delar av 

analysen, handlar det om att människor från olika stadsdelar och grupper ska mötas. Idén om en 

helhetssyn av staden verkar även komma ur föreställningen om att staden inte är tillräckligt 

sammanhållen, där alltför homogena stadsdelar och perifert belägna stadsdelar behöver blandas 

och komma närmare helheten. Talet om isolerade öar och barriärer, som anses kommit ur 

modernistisk stadsplanering, är även närvarande när helhetsperspektiv togs upp. Förbättrade 

samband och ökad blandning anses alltså även bidra till en förbättrad förståelse av staden som en 

helhet. Svårigheten ligger dock i att ”hela staden” ofta är för stor, vilket gör att stadsdelen i 

många sammanhang utgör grunden för individers identiteter. Ett annat hinder för 

helhetsperspektivet kan, enligt min uppfattning, vara fokuseringen som läggs vid grannskapets 

betydelse och gemenskap inom stadsdelar som flera informanter ser som vara viktig för det 

sociala livet i en stadsdel. 

En aspekt som, enligt mig, kan vara viktig att ta i beaktande är att definitioner av vad som är en 

stad eller en stadsdel till stor del verkar handla om faktiska och imaginära gränsdragningar. 

Gränsdragningar för Kneippen syd dras fysiskt genom exempelvis kartor och detaljplaner. Men 
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gränsdragningar verkar även konstrueras socialt genom gemensamma föreställningar av vad 

Kneippen syd egentligen är och hur det sociala livet förväntas gestalta sig i stadsdelen. Hur dessa 

sociala gränsdragningar kommer skapas är svårt att veta på förhand, men utifrån detaljplaner och 

utsagor från flera informanter framgår det att man vill skapa associationer till den traditionella 

stadsdelen Kneippen. Att man vill skapa en ny version av Kneippen kan ses som en form av 

gränsdragning, där associationer förs till ett traditionellt grannskap med aktiva invånare. Att man 

vill anknyta till Kneippen går i linje med teorin om längtan till ”det gamla samhället”, som 

började uppkomma när ”det nya samhället” och dess konsekvenser började ses som ett 

problem.136 En viktig aspekt att lyfta i helhetsperspektivet är således hur fysiska och sociala 

gränser dras och vem som definierar dessa gränser. Värt att nämna är även att staden är en 

föränderlig plats, vilket innebär att gränser för stadsdelar och hela staden kan förändras över tid. 

Men i talet om helhetsperspektivet och förståelsen av stadsdelar som del av denna helhet kan det, 

enligt min uppfattning, vara av vikt att reflektera vilka föreställningar och gränsdragningar som 

ligger till grund för hur staden och dess stadsdelar förstås i förhållande till varandra. Som jag 

tidigare skrev anser Foucault att makt bidrar till att skapa våra föreställningar om vår sociala 

omvärld, samtidigt som andra perspektiv på hur vår sociala omvärld bör ordnas riskerar att 

utestängas. 137 Utifrån detta resonemang blir det, enligt min uppfattning, viktigt att reflektera över 

varför vissa föreställningar om staden blir de dominerande och vilka föreställningar som ute till 

följd av dessa gränsdragningar.  

 

Delaktighet, samverkan och planering 

Inflytande och samverkan lyfter Boverket som en viktig aspekt vid områdesförnyelser. Att utgå 

från de boende, att ta tillvara på deras åsikter och att involvera de boende från början är, enligt 

Boverket, några exempel på hur inflytande och samverkan bör utföras.138 I SKL:s text om hållbar 

stadsutveckling nämns termerna demokrati och delaktighet inte, utan fokus ligger främst på hur 

statliga myndigheter och kommuner kan arbeta för hållbar utveckling.139 På hemsidan för 

Kneippen syd står det skrivet att en viktig del av de sociala aspekterna (av hållbarhet) är 

demokrati, och planprocessen anses vara en demokratisk process.140 Delaktighet i form av 

barnperspektivet, där barnens åsikter om hur de vill att Kneippen syd ska utformas, har visat sig 

vara en prioriterad fråga. Men hur har demokrati och delaktighet möjliggjorts i praktiken vad 

gäller planprocessen för Kneippen syd? I vilka forum har människor givits möjligheten till 

delaktighet?  Hur demokratiska är de forum som erbjuds medborgarna? 

Fainstein presenterar flera reflektioner över dessa former av demokratisk delaktighet i relation till 

stadsutveckling. Det som hon benämner som institutionaliserad delaktighet vid stadsplanering anses 

ge beslutsfattare ökad lokal kunskap, då personer som arbetar med stadsplanering arrangerar 

träffar där medborgare ges möjlighet att delta i planeringsprocessen. Det gör beslut om 
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stadsutveckling mer demokratiska, men inte nödvändigtvis mer rättvisa. I dessa sammanhang 

närvarar oftast enbart en grupp medborgare som vill ha sina behov tillgodosedda. Att vara i aktiv i 

boendefrågor kan, enligt Fainstein, också ses som en språngbräda till en framtida politisk karriär, 

varför vissa medborgare främst närvarar vid medborgardialoger med karriärsyften som främsta 

motiv.141 

Under planeringsprocessen av Kneippen syd har tre workshops, som utgått från olika teman, 

arrangerats. De teman som lyftes var hur ekologiska effekter kan tas tillvara, vilka kunskaper som 

verksamma inom Kneippen syds framtida område har om platsen samt barnperspektivet.142 

Utifrån dessa workshops har dokument sammanställts innehållande olika mål för exempelvis 

service, idrottsutövning, skolor och hur grönområden ska utformas i området.143 Utöver 

workshops så har flera samråd och informationsträffar genomförts. Ett av samråden 

genomfördes i form av ett ”öppet hus”, där intresserade fick komma när de behagade. Vid detta 

samråd, som lockade ett 20-tal åhörare, presenterades vilka frågor man arbetat med vid tidigare 

workshops. Sara och Olof som hade ansvar för dessa samråd och workshops såg dessa former av 

möten som mycket positiva och deltagarna var ”ovanligt engagerade”, menade Sara. Båda 

understryker även att det krävs mycket arbete för att locka människor till möten av dessa slag. 

Även om ambitionen var att locka många människor till workshoparna, så framgår av 

närvarolistorna att det i första hand var aktörer med olika specialkunskaper inom exempelvis 

arkitektur som närvarat. Vid den tredje workshopen var det enbart skolungdomar från en skola 

inom Kneippens syds framtida område som var inbjudna att närvara, då temat var 

barnperspektiv. Vid samrådet, i form av ”öppet hus”, så närvarade däremot ett 20-tal personer 

som gavs möjligheten att uttrycka sina åsikter om Kneippen syd. Ur minnesanteckningarna 

framgår att många olika aspekter diskuterades under samrådet. Fokus låg dock i första hand vid 

den yttre miljön, vägar, cykelbanor och hur ett torg i stadsdelen. En åsikt som framfördes av 

åhörare var att Kneippen syd ansågs vara ett felaktigt namn på ett område som geografiskt sett 

ligger i Klockaretorpet.144 Frågan om namnet Kneippen syd är något som även uppmärksammats 

genom insändare i Norrköpings tidningar, där skribenten (till insändaren) hävdar att Klockaretorpet 

Norr vore ett mer lämpligt namn och frågar om valet av stadsdelsnamn grundas på att 

Klockaretorpet som namn är mindre säljbart än Kneippen.145 Diskussionen om val av namn är 

något som både Mattias och Hans belyser. De både berättar att de träffar många människor som 

ifrågasätter namnet och anser, i likhet med författaren till insändaren, att stadsdelen borde heta 

Klockaretorpet norr. Mattias anser dock inte namnet på stadsdelen vara det viktigaste:  

 

Jaa, det finns ju dom som tyckte att det skulle heta Klockaretorpet norr istället. Här följer vi ju de 

strukturer som finns i Kneippen och det är en vidareutveckling av den typen av bebyggelsen. Så det 

finns en logisk skäl till varför den heter. Jag tycker inte namnet är det viktigaste. Jag tycker det 

viktigaste är att det blir bra hus, bra strukturer och bra livsmiljöer. 
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Hans anser i likhet med Mattias att den geografiska placeringen inte varit avgörande för namnet på 

den nya stadsdelen, då han anser att namnet påvisar att man vill planera och lägga grunden för en 

nutida version av Kneippen. Att man hämtat inspiration från Kneippen i planerna för Kneippen 

syd har redan presenterats tidigare. Men att ta upp diskussionerna om namnet i detta stycke ses 

som relevant, då det visar på att namnet varit föremål för debatt bland Norrköpings invånare. Att 

det redan nu förekommer åsikter i olika sammanhang om en relativt liten stadsdels namn visar att 

det är en fråga som väcker känslor. Men varför är det så? Det kan finnas många svar på denna 

fråga. En förklaring framstår ligga i geografin, då Kneippen syd ligger inom Klockaretorpets 

gränser, vilket har resulterat i att flera medborgare anser namnet vara felaktigt. Att namnvalet 

grundas på att det skulle vara mer säljbart än Klockaretorpet norr, är även en åsikt som framförts. 

Att man vill associera till Kneippen istället för Klockaretorpet och därefter namnge den nya 

stadsdelen, det geografiska läget till trots, verkar vara det främsta skälet till den debatt som hittills 

förts i olika forum. 

Som tidigare framfört så formas våra uppfattningar om vår sociala omvärld på ett visst sätt 

genom makt, samtidigt som alternativa föreställningar riskerar att utelämnas.146 I en tid då det, 

enligt Forsemalm, handlar om konkurrens städer emellan, spelar platser och hur de framförs en 

viktig roll. När platser i staden, hela städer eller regioner, ska marknadsföras lyfts en bild av 

staden, samtidigt som andra väljs bort.147 I detta fall handlar det om valet av ett stadsdelsnamn. 

Genom att välja namnet Kneippen syd, framför till exempel Klockaretorpet norr, så vill man 

förknippa den nya stadsdelen med den äldre trädgårdsstadsliknande stadsdelen Kneippen. Teorin 

om stadens renässans som präglas av ett tillbakablickande mot den traditionella staden verkar 

göra sig gällande även i detta fall.148 Kneippen syd verkar utifrån den diskussion som omgärdat 

namnvalet, vara mer än bara ett namn. Med valet av namn ska associationer föras till en stadsdel 

med en historiebeskrivning om en trädgårdsstad med fungerande strukturer och grönområden. I 

detta fall är det således mest närliggande att hävda att bilden av Klockaretorpet, som i viss 

utsträckning förknippas med modernismens funktionsuppdelade stadsplanering, är den bild som 

valts bort. Denna stadsdel ska snarare höjas eller hjälpas genom Kneippen syds tillkomst. Det 

verkar, för att använda Forsemalms ord, handla om att skapa en platsens magi,149 och i detta fall 

framhävs det framtidsblickande begreppet hållbar utveckling i kombination med 

tillbakablickandet mot en stadsdel som associeras till en positiv historiebeskrivning där 

egenskaper som grannskap, grönområden, fungerande strukturer och trädgårdsstad lyfts som 

delar av denna historia.   

Att demokrati och delaktighet är prioriterade frågor framgår dock på flera vis. Att debatten äger 

rum och att medborgares åsikter framförs offentliga handlingar, i media och att mina informanter 

diskuterar frågan med stadens invånare är ett tecken på detta. Att man inom lokalpolitiken och 

vid stadsbyggnadskontoret strävar efter ökat deltagande genom att hitta nya mötesformer och sätt 
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att attrahera ökat deltagare i stadsplanering, lyfts fram av Mattias, Sara och Olof. Med 

tredimensionella visualiseringar över staden, utställningar och att aktivt arbeta med inbjudningar 

till olika diskussionsforum, vill man inbjuda till ökat deltagande. Barnperspektivet är ett exempel 

på ett nytt sätt att arbeta med demokrati och delaktighet, där en grupp som annars inte är 

delaktiga i stadsplanering ges möjlighet att framföra åsikter och idéer. Ett nytt grepp har även 

varit att arrangera fler samråd och inbjuda till workshops med särskilda teman som sedan legat till 

grund för den fortsatta planeringsprocessen. Att kontinuerligt uppdatera hemsidan för Kneippen 

syd och visa hur planerna fortskrider och hur diskussioner förs kan också ses som en del av den 

demokratiska planprocessen. Men att få ett ökat deltagande och framförallt få olika grupper ur 

samhället att aktivt delta i stadsplanering lyftes av Mattias, Sara och Olof som en stor utmaning. 

Enligt alla tre utgörs de närvarande vid samråd oftast av att en liten grupp medborgare som har 

synpunkter om förändringar i deras egna närområden. Vid planerna för Kneippen syd anser man 

dock att antalet deltagare varit relativt högt och att diskussionerna varit konstruktiva. 

Vid de tre workshops som genomförts framstod samverkan och kunskapsutbyte som centrala 

aspekter. Men synen på samverkan mellan kommunala verksamheter och myndigheter vid 

stadsplanering i allmänhet och vid Kneippen syd i synnerhet, skilde sig åt mellan informanterna. 

Kajsa, som koordinerar Norrköpings kommuns hållbarhetsarbete sa följande om samverkan:  

 

Jag jobbar med då, till exempel Välfärdsforum som är samverkan nätverk mellan kommunen, 

landsting, polisen, och civila samhället olika föreningar och organisationer, att gemensamma lyfta 

välfärdsfrågor och jobba med hur kan vi göra förbättringar […] att man får fungerande samverkan 

inte bara internt i kommun, den spetskompetens som finns ute i civila samhället måste vi bli bättre 

på att lyssna in o ta med att väva med. 

 

 

Ur citatet framgår det att Kajsa arbetar för att skapa en plattform för samverkan i 

hållbarhetsfrågor. Vid dessa Välfärdsforum berörs ofta frågor som attityder, mångfald, demokrati 

och folkhälsa. Även representanter från stadsbyggnadskontoret har närvarat vid flera av forumen. 

Frågor om Kneippen syd har dock aldrig varit på agendan enligt Kajsa. Samverkan i frågor om 

stadsplanering är något som Dan, chef inom socialtjänsten, inte märkt av. Denna uteblivna 

samverkan i bostadsfrågor gäller både inom socialtjänsten och mellan andra kommunala 

verksamheter. Han anser också att det skulle vara värdefullt med utbyte av kunskap mellan 

exempelvis stadsbyggnadskontor, byggherrar, hyresvärdar och socialtjänsten, då en sådan 

samverkan skulle bidra till en helhetsbild av stadens utveckling. Men Dan anser att begreppet 

samverkan ofta framställs som svaret på det mesta när förändringar behöver göras. Dan anser 

dock att samverkan oftast inte leder till förändrade eller förbättrade arbetsmetoder. Han menar 

att det krävs mer engagemang från inblandade chefer och anställda och att det bör ställas krav på 

de involverade för att samverkan ska bli framgångsrik så att helhetsbilder och medborgarnas 

perspektiv lyfts på ett tydligare vis. 

I en artikel, utgiven av Göteborgs stads hållbarhetsprojekt S2020, intervjuas den erfarne 

arkitekten Rune Elofsson, som anser att staden planeras för mycket idag. Detta kan enligt 
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Elofsson få till konsekvens medborgares vilja till delaktighet i demokratiska processer minskas. 

Elofsson anser att hållbar utvecklingen handlar om mänskliga behov och handlingar, men genom 

planeringen med en förkärlek till det mätbara, försöker vi styra det som inte låter sig mätas.150 Vid 

mina intervjuer framträder olika syn på de frågor som Elofsson berör i sitt uttalande. Som 

framgått betonar samtliga informanter vikten av forum, samråd och workshops och behovet av 

att hitta nya former för att öka allmänhetens delaktighet i stadsplanerings- och hållbarhetsfrågor.  

Men talet om att låta medborgarna själva bestämma över sitt liv och stadsdel finns också 

närvarande:  

[…] alltså trygghet i ett område kan aldrig skapas av en institution. Alltså att polisen är där eller att 

socialarbetaren är där, utan det handlar om att skapa vettiga strukturer från början. Man kan liksom 

inte forcera fram social interaktion, eller socialt fungerande strukturer, utan man måste skapa 

förutsättningarna för dom. 

Talet om frikostiga strukturer som möjliggörande för delaktighet i stadsdelen är även något Olof 

nämner. Att skapa förutsättningar för delaktighet anser även Kajsa vara viktigt, då det bidrar till 

ett medborgerligt engagemang. Dan anser att man måste se till helheter i samhället och lyfta olika 

samhällsgruppers åsikter och behov. Hans och Sara anser också demokratin i stadsplaneringen 

som betydelsefull. Det framträder alltså ett mönster bland informanterna som pekar på vikten av 

att öka deltagandet i demokratiska processer. Den främsta vägen dit tycks dock gå genom 

arrangemang som kommunen står för. Att informanterna lägger ner mycket arbete på att finna 

nya metoder och forum för att öka delaktighet framgår tydligt. Men att skapa engagemang anses 

svårt och vid de sammanhang där delaktighet möjliggörs närvarar ofta en mindre grupp 

människor som har bestämda åsikter i en specifik fråga gällande stadsutveckling. Ett sådant möte 

kan ses som demokratiskt då medborgare får uttrycka sina åsikter och kan bidra med kunskap till 

politiker och stadsplanerare. Men därmed inte fullt rättvist, då endast vissa medborgares röst blir 

hörd.151  

En invändning mot dagens stadsplanering är att det planeras och mäts för mycket. Detta ses som 

hinder för social hållbarhet, som handlar om mänskliga och icke mätbara beteenden.152 Hur ska 

då dessa frikostiga strukturer, som bidrar till en stadsdel där engagerade medborgare själva formar 

sin vardag, utformas? Lösningen på detta anses, även i detta fall, vara att skapa en blandad 

stadsdel där spontana möten möjliggörs, vilket även anses bidra till aktiva och engagerade 

invånare. Idén om en blandad stad som förutsättning för delaktighet i den egna stadsdelen 

framstår som tydligt kopplad till Franzén och Sandstedts teori om grannskapet som bestående av 

omtänksamma och aktiva invånare.153 Denna koppling synliggörs då teorin om grannskapsidealet, 

i likhet med planerna för Kneippen syd, betonar att den traditionella stadens associeras till en 

levande och demokratisk form av stadsbyggande. Att skapa associationer till den traditionella 

stadsdelen har gjorts genom namnvalet Kneippen syd, vilket redan på förhand varit föremål för 

debatt. En medvetenhet om att delaktighet och demokrati ska komma från invånarna själva 
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verkar föreligga, liksom idén om man genom fysisk stadsplanering kan skapa förutsättningar för 

aktiva och engagerade medborgare.  

 

Barnperspektiv och framtidsvisioner 

En aspekt som mina informanter, verksamma vid stadsbyggnadskontoret, lyfte fram som central 

beträffande demokrati, delaktighet och socialt hållbar utveckling, var barnperspektivet. Här 

fokuserade man på att engagera barn genom att arrangera en workshop uteslutande för barn där 

Kneippen syd och hållbarhetsfrågor var temat. Workshopen var välbesökt och barnen visade sig 

vara intresserade både av Kneippen syd och hållbarhetsfrågor. Skälen till att barn inkluderats var 

flera. Mattias menar att:  

Vi försöker lista ut hur barn rör sig i framtiden och skapa liksom stråk och vägar i området som ska 

utgå ifrån barnperspektivet att man ska kunna röra sig fritt genom hela stadsdelen. […] 

Men utgår man från barnperspektivet så brukar det bli bra för alla. […] utan nu försöker vi utgå från 

barn och demokratisera processen, men sen så är det jättesvårt. För det är ju väldigt svaga 

stakeholders. Barn dyker väldigt sällan upp på våra samråd och kommer med sina synpunkter och 

det gäller människor under 50 överhuvudtaget. Vi har jättesvårt att få in deras synpunkter i 

processen. 

Genom att inkludera barn i planeringsprocessen för Kneippen syd menar Mattias att flera 

förtjänster görs. I första hand bidrar deras åsikter till hur man kan göra Kneippen syd barnvänligt. 

Men än viktigare har varit att inkludera barnen ur ett demokrati- och delaktighetsperspektiv. Barn 

anses sällan komma till tals vid stadsbyggnadsfrågor, vilket var motivet till att man förlade en 

workshop vid en skola i närheten av Kneippen syd. Men själva workshopen handlade inte enbart 

om vad barnen vill göra i Kneippen syd i framtiden, enligt Sara:   

 

Det sista, den tredje workshopen med barnen var ju ganska spontant inslag, som som vart oerhört 

lyckad. Öh, och det var också så att barnen var väldigt intresserade av hållbarhetsfrågorna. Och jag 

tror det var en chans för dom att lära sig och vad de kan göra själva. Och så var diskussionerna 

bredare än bara vad ska vi bygga i Kneippen syd. Utan det handlade även om vad som görs, vad du 

kan göra som individ för att leva på ett hållbart sätt ooh så väldigt brett, men sen ner till vad vill du 

se i Kneippen syd, och vad du vill kunna göra där och eeh vi fick fram vad dom ville ha för grejer 

och aktiviteter inom området. 

 

Syftena med att inbegripa barn i processen verkade alltså vara flera. Dels gavs barnen möjlighet 

att komma med förslag till hur de ville att Kneippen syd skulle se ut och redan i tidig ålder 

uppleva delaktighet. Men en del av workshopen gick även ut på att lära barnen mer om 

hållbarhetsfrågor och hur de som individer kan ”leva på ett hållbart sätt”. Att lyfta barnperspektivet 

och även inkludera barn i planeringsprocessen kan ses som en väg i att ge platsen Kneippen syd 

ett värde och göra stadsdelen konkurrenskraftig, redan innan människor flyttat in i stadsdelen. 

Barnperspektivet och utlärandet om ”vad man kan göra själv” visar även att, som företrädare för 

hållbar utveckling förespråkar, det satsas på att vi ska leva på ett sätt som inte får negativa 
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konsekvenser för framtida generationers liv.154 Blicken mot framtiden går även i linje med Becks 

teorier om risksamhället, där förutseende av framtida risker styr hur vi agerar idag.155 

Barnperspektivet i relation till socialt hållbar stadsutveckling framstår således handla om att skapa 

barnvänliga miljöer, på samma gång som barn lär sig vad det innebär att leva hållbart.  

Barnvänligt sätts också i relation till begränsning av biltrafik i stadsdelen, så att det ska vara tryggt 

för barn att leka och röra sig över stora områden. I barnperspektivet nöjer man sig dock inte 

enbart med att tillhandahålla dagis, skolor och begränsad biltrafik. Man har i planeringen av 

Kneippen syd som ambition att lära sig hur barn rör sig och hur de vill att en stadsdel ska se ut. 

Barnperspektivet ges en lång rad positiva associationer och ses som en viktig del i en hållbar 

stadsdel. Trygghet, begränsad biltrafik, naturliga och spontana lekplatser, och att det blir bra för 

alla som bor i stadsdelen, är exempel på vad man associerar till barnperspektivet. Vidare kan man, 

enligt mig, se en övergripande koppling mellan barnperspektivet och hållbarhetsbegreppet, då 

termer som ”framtid”, ”kommande generationer”, och ”leva på ett sätt som inte sker på 

bekostnad för kommande generationer”156 är kontinuerligt återkommande i hållbarhetsdiskursen. 

Att marknadsföra platser kan vara viktigt för att locka arbetskraft och investeringar till staden i 

dagens konkurrens mellan städer och regioner.157 Samtidigt kommer det globala begreppet hållbar 

utveckling med framtåblickande tendenser, vilket påverkar hur man inom lokal stadsplanering 

tänker kring människors agerande och främjandet av ”hållbara val” genom att bygga ”stadsdelar 

som klarar framtidens utmaningar”.158 Ett exempel på hur alla dessa aspekter sammanfaller i den 

lokala kontexten tas i uttryck genom fokusering på barnperspektivet. Genom att synliggöra detta 

perspektiv skapar man något unikt och attraktivt kring platsen Kneippen syd, samtidigt som 

hållbarhetsfrågor och framtidens förväntade utmaningar anses tas i beaktande. Via barns 

delaktighet i planeringsprocessen inkluderas även en grupp som sällan kommer till tals i dessa 

sammanhang. Barnperspektivet kan även ses som en typ av fostran, då barn i tidig ålder lär sig 

hur de ska agera för att främja en hållbar utveckling och samtidigt görs delaktiga i stadsbyggnads- 

och demokratifrågor.  

Sammanfattningsvis kan barnperspektivet sägas kombinera en rad aspekter som lyfts som viktiga 

för socialt hållbar stadsutveckling. Det tydliggör ambitionen om att möta framtidens utmaningar, 

då barns delaktighet lyfts som viktigt i exempelvis FN:s senaste rapport rörande 

hållbarhetsfrågor.159 Samtidigt legitimeras planerna på att minska bilens roll i stadsdelen, genom 

att framföra Kneippen syd som barnvänlig. I talet om barnvänlighet genom att minska bilens roll, 

gör sig återigen motbilden som hämtas ur modernistisk stadsplanering påmind.160 Att lyfta 

barnens perspektiv och att man faktiskt låtit barn påverka stadsplaneringen gör även Kneippen 

syd till en unik plats, vilket är viktigt i konkurrensen städer emellan. Strävan efter en barnvänlig 

stadsdel och begränsningen av biltrafik ses som viktiga aspekter för att locka barnfamiljer till den 

                                                      
154 Vår gemensamma framtid, s 57-59 
155 Beck (2000), s 217 
156 Vår gemensamma framtid, s 57-59 
157 Forsemalm, s 155-156 
158 Intervju med Olof, 15/3-12 
159 United Nations: Resilient people, resilient planet, (New York, 2012) 
160 Tunström, s 66 
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nya stadsdelen. Att planera för minskad biltrafik, för att göra en stadsdel barnvänlig, är dock 

ingen ny företeelse. Enligt historikern Hans Nilsson, konstaterade Norrköpings tidningar med 

glädje att ”inte ens en ambulans kommer in”, när stadsdelen Klockaretorpet stod klar vid mitten av 

1980-talet.161 
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Avslutande reflektioner 

Utgångspunkten för denna studie har varit att studera hur begreppet socialt hållbar 

stadsutveckling fylls med innehåll på en kommunal nivå. Begreppet socialt hållbar utveckling har i 

denna studie främst satts i relation till stadsplanering, då frågan om hur socialt liv uppfattas och 

tas i beaktning i relation till fysisk stadsplanering har varit i fokus. Detta innebär att jag analyserat 

hur olika individer, som på olika sätt arbetar med socialt hållbar stadsutveckling, tolkar och 

förstår begreppet. Med avstamp i nybyggnadsprojektet Kneippen syd har jag kunnat relatera 

studiens syfte till ett pågående projekt, då planeringen och byggnationen av den nya stadsdelen 

varit inne i en intensiv fas under tiden som jag genomfört min studie. Ur ett nationellt perspektiv 

går det att se en utveckling där flera stadsförnyelseprojekt i olika delar av Sverige framställs på 

liknande vis som Kneippen syd, där en viss terminologi är återkommande. I flertalet kommuner 

likställs idén om en socialt hållbar stadsdel med en blandad, sammanlänkad och tät stadsdel. 

Detta föranleder, enligt min uppfattning, ett behov av att studera vilka idéer som ligger till grund 

för projektet Kneippen syd och om dessa idéer kan sättas in i ett större diskursivt sammanhang.  

Socialt hållbar stadsutveckling har, utifrån mina intervjuer och tidigare forskning, visat sig utgöra 

en del av en mångfasetterat - och globalt omfattande diskurs. Detta blev tydligt vid mina 

intervjuer, då en pendling mellan olika perspektiv och geografiska sammanhang ofta inträffade. 

Idén om att föra samman ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter var ofta framträdande. 

Flera informanter talade exempelvis om förbättrade samband i staden som viktiga ur ett 

miljöperspektiv då bilberoendet kan minskas. Stärkta samband ansågs samtidigt vara viktigt ur ett 

socialt perspektiv, då människor från olika stadsdelar kan mötas i högre utsträckning. Men vad 

menade egentligen mina informanter med ”det sociala”? Vad är det i det sociala som behöver 

förändras och går det att planera för ”det sociala”? Detta leder vidare till studiens andra 

frågeställning, nämligen hur relationen mellan fysisk stadsplanering och socialt liv framställts. 

Oavsett vilka aspekter som berördes och vem som intervjuades så rådde det en konsensus kring 

denna fråga. Ambitionen utgjordes av att genom fysisk planering komma åt problem som ansågs 

komma ur den segregerade staden. Den segregerade staden ses av mina informanter som problematisk då 

det innebär att olika individer och befolkningsgrupper inte möts, vilket anses leda till fortsatt 

uppdelning mellan stadsdelar och grupper i samhället. Den segregerade staden verkar, utifrån mina 

informanters utsagor, således leda till utanförskap och de negativa konsekvenser som följer, där 

bland annat inkomstskillnader och arbetslöshet är några av de mest framträdande aspekterna.162 

Det framgår alltså att mina informanter anser att segregation och utanförskap är något som bör 

motarbetas. Men vilka värden och bilder vilar föreställningen om den segregerade staden på? I min 

studie verkar föreställningen om den segregerade staden ta sin utgångspunkt i det som benämns som 

modernistisk eller funktionalistisk stadsplanering, som anses ha ägt rum under 1960-70- talen. Enligt 

mina informanter kännetecknas stadsdelar som planerats och byggts under denna tidsperiod av 

funktionsuppdelning, bilens framskjutna roll, ensidigt utformade flerfamiljshus, brist på offentliga 

rum där invånare kan mötas, stadsutglesning och att stadsdelarna är perifert lokaliserade i 

förhållande till stadens centrum. Dessa kännetecken anses sammantaget pådriva 
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boendesegregation som i sin tur bidrar bland annat till uppdelning, utanförskap och arbetslöshet. 

Staden förstås alltså av mina informanter som segregerad och detta ska motverkas genom att den 

fysiska planeringen genomförs på ett vis som inte påminner om modernismens. Denna syn på 

staden är inget unikt för mina informanter, då visioner framtagna i EU, svenska myndigheter och 

andra organisationer och rörelser framhäver stadsutglesning och funktionsseparerade stadsdelar 

som problematiskt. Detta sätt att förstå staden går i linje med Tunströms teorier, där hon skriver 

att historiebeskrivning om den modernistiska planeringen används som argument för hur den 

goda staden inte bör vara.163  

Vid intervjuerna berördes många aspekter beträffande hur Kneippen syd planerats. Men det var 

huvudsakligen två aspekter som betonats som särskilt viktiga vid planerna av den socialt hållbara 

stadsdelen. Dessa två aspekter var samband och blandning. Socialt hållbar stadsutveckling kan i 

sammanhanget ses som nodalpunkten, eller ett försök till fixering, och blandning och samband blir 

således de flytande signifikanter som omger nodalpunkten.164 Kring begreppet och visionen om 

socialt hållbar stadsutveckling flyter alltså idéer om blandning och samband som kontinuerligt får ny 

kraft genom olika nationella och internationella rapporter som betonar vikten av blandning och 

samband. Vilken betydelse dessa aspekter har tillskrivits och vilka föreställningar om staden och 

dess sociala liv som ligger till grund för att just dessa aspekter betonats är frågor som kommer 

reflekteras över i kommande stycke.  

Sambandets betydelse 

En aspekt som informanterna ansåg viktig för motverkade av segregation var ökade samband 

mellan olika stadsdelar och mellan stadsdelar och Norrköpings stadskärna. Denna vision om att 

bygga ihop staden delades av alla mina informanter, oavsett profession eller personliga 

erfarenheter. Sambandet tillskrevs en rad positiva egenskaper där närhet till stadens kärna, 

miljövänligare transporter, ökad trygghet och att tidigare isolerade stadsdelar, eller isolerade öar 

som de ofta benämndes som, förs närmare varandra. Stadsdelar som benämns som isolerade öar 

förknippades i första hand med modernistisk stadsplanering och arkitektur. Sambandets betydelse 

verkar således främst komma ur bilden av misslyckanden i den modernistiska och 

funktionsuppdelade stadsplaneringen.165 I talet om ökade samband lyfts Klockaretorpet som 

exempel på en stadsdel i behov av ökade samband. Ingen av mina informanter vill dock fullt ut 

kalla Klockaretorpet en miljonprogramsförort, utan man hänvisar till att stadsdelen uppfördes 

under en tid då vissa ideal var rådande. En av informanterna valde att kalla stadsdelen för ett 

miljonprogram light. Flera informanter anser att det även finns goda egenskaper i Klockaretorpet, 

men att det finns utrymme för förbättringar.  

Genom tillkomsten av Kneippen syd anser flera informanter att Klockaretorpet förs närmare 

centrala Norrköping, vilket anses positivt. Närheten till både Kneippen syd och centrala delarna 

av Norrköping lyfts som något som kan ”höja värdet” på Klockaretorpet. Det verkar alltså i första 

hand röra sig om samband och närhet till centrala Norrköping och inte tvärtom. Detta fokus på 
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stadens kärna kan ses som en del av en större diskurs, då myndighetsrapporter, teorier och den 

nyurbanistiska rörelsen som fått stort genomslag samtliga betonar vikten av samband för skapa 

stadsmässighet, mångfald och mötesplatser.166 Tyngdpunkten i talet om samband låg alltså, hos 

mina informanter, till stor del vid idén om att motverka isolerade stadsdelar och i detta fall ansågs 

Klockaretorpet vara i behov av förbättrade samband. En bärande tanke framstår vara att 

funktionsuppdelning är något som ska motverkas. Närhet till centrum visade sig betonas i högre 

utsträckning än närhet till förorten. Men det ska påpekas att fokus inte uteslutande låg vid 

förortens närhet till centrala Norrköping. Genom att bygga Kneippen syd ser flera informanter 

att sambandet och sammanlänkningen mellan alla stadsdelar söder om Norrköping förbättras. 

Detta anses medföra flertalet fördelar. En sådan är trygghet. Det anses viktigt att människor ska 

våga cykla eller gå igenom stadsdelarna kvällstid. Detta bedömdes särskilt viktigt då 

Himmelstalund (väster om Kneippen syd) till stor del består av idrottsfaciliteter som många 

människor nyttjar kvällstid. En större rörlighet mellan stadsdelarna motverkar, enligt alla mina 

informanter, tydliga gränser och främja möten mellan människor från olika stadsdelar. 

När frågor om stadens samband berördes, betonade flera informanter även infrastruktur och 

kollektivtrafik som viktiga aspekter. Kneippen syds geografiska läge anses, av informanterna vid 

stadsbyggnadskontoret, vara mycket fördelaktigt då det redan innan stadsdelen är färdigbyggd 

finns spårvagn som går igenom stadsdelen. Detta ses som en viktig förutsättning i främjandet av 

stärkta samband i staden. De ekologiska aspekterna utgjorde en central del i framställningen av 

kollektivtrafikens betydelse, då flera informanter anser att det bidrar till minskat bilanvändande. 

Välplanerade och attraktiva gång- och cykelvägar nämns också som viktiga ur det ekologiska 

perspektivet. Men även ur ett socialt perspektiv, då de informanter som är ansvariga för 

planeringen av Kneippen syd, vill skapa en barnvänlig stadsdel och generellt minska bilens roll i 

samhället. Att området för Kneippen syd idag av Norrköpings kommun definieras som en lucka i 

stadsbebyggelsen som ska fyllas och att det idag går spårvagn genom området ses som två viktiga 

förutsättningar för arbetet med hållbar utveckling.167 Samband i relation till hållbarhet verkar, 

utifrån informanternas utsagor, således bestå av att främja kollektivtrafik och skapa närhet till 

centrum och motverkandet av isolerade öar. Geografisk placering framstår således vara en viktig 

förutsättning för arbetet med de ekologiska aspekterna av hållbar utveckling i en stadsdel, då 

kollektivtrafik och möjligheten att skapa övergångar mellan olika stadsdelar är prioriterade frågor 

inom ramen för arbetet med hållbar utveckling. I talet om samband ter sig således de fysiska 

aspekterna av stadsplanering vara betydelsefulla, då det är genom den fysiska planeringen som 

stadsdelar och hela stadens samband kan främjas, vilket alla informanter anser möjliggör möten 

mellan olika människor i staden.  

Närliggande idén om samband ligger, utifrån Boverkets kunskapsöversikt, idén om helhetssynen 

av staden. Utifrån denna syn ska staden uppfattas som en helhet, där förändringar i ena delen av 

staden kan ge effekter i andra delar. I praktiken har det, utifrån föreliggande studie, visat sig råda 
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svårigheter i denna helhetssyn. Alla informanterna betonar vikten av att se staden som en helhet. 

Samtidigt så anses det, av flertalet, viktigt att ha en stark gemenskap där man bor och att 

människor kan känna sig stolta över den egna stadsdelen. En stark gemenskap inom stadsdelen 

anses viktig, som Fainstein påvisar, även ha exkluderande effekter gentemot omgivning.168 En av 

mina informanter anser dessutom att hela staden ofta kan uppfattas för stort och svårhanterligt, 

varför stadsdelen där man bor anses utgöra grunden för ens identitet. 

    

Blandningens betydelse 

När det gällde frågor om det sociala livet i specifikt Kneippen syd anser samtliga informanter att 

blandningen spelar en viktig roll. Med blandning åsyftades egentligen alla aspekter av hur 

Kneippen syd, och städer i allmänhet, planeras. I planerna för Kneippen syd betonade de 

ansvariga att det var viktigt att blanda upplåtelseformer, blanda bostädernas gestaltning, erbjuda 

en blandning av verksamheter och rekreationsmöjligheter samt planera för en demografisk 

blandning. Blandning i planerna för Kneippen syd innefattar alltså att blanda fysiska och sociala 

aspekter. Motiven till att allt ska blandas är, enligt informanterna, många. Argumenten går i 

ungefärlig linje med idéerna om sambandets betydelse. Skillnaden är att i talet om blandning så 

ligger fokus i första hand på livet inom Kneippen syd.  

Även när mina informanter talade om blandningens betydelse så framfördes bristerna i 

modernismens stadsplanering, där flera informanter ser bristen på olika former av mötesplatser 

som ett problem. Fokus ligger dock inte enbart på modernistiska stadsdelars brister, då det 

centrala problemet anses grundas på att många stadsdelar idag är för homogena, vilket kan gälla 

socioekonomiskt starka -, såväl som svaga områden. Stadsdelar behöver alltså bli mer heterogena. 

Allt för homogena områden anser mina informanter bidra till utanförskap och uppdelningar av 

staden, vilket kan motverkas genom att planera för en blandad stadsdel. Men hur planerar man 

för en blandad stadsdel? Räcker det med att blanda husens upplåtelseformer och locka olika 

verksamheter till området för att motverka utanförskap och segregation? Även här är mina 

informanter relativt överens. Blandningen blir verklighet om det skapas goda och varierande 

mötesplatser. Utifrån informanternas utsagor råder det konsensus om att segregationen 

motverkas och mångfald främjas genom planering för blandning och mötesplatser. Genom skapandet 

av mötesplatser vid exempelvis caféer, basketplaner, grönområden eller genom att planera för 

avstånd mellan garage och bostad vill man främja spontana möten. Planer finns även på att uppföra 

en väderpark där människor ska lära sig om meteorologi och klimatpåverkan. Fler anledningar att 

ta sig till Kneippen syd anses av flera informanter skapa förutsättningar för en attraktiv och trygg 

stadsdel. Betoningen vid blandning och mötesplatser är inget unikt för planeringen av Kneippen syd. 

I myndighetsrapporter, internationella agendor och rapporter, i den nyurbanistiska rörelsen och i 

teorier som fått stort genomslag (exempelvis Richard Floridas teorier om den nya kreativa 

klassen) betonas möten i blandade miljöer som viktiga för motverkande av segregation och för 

skapandet av attraktiva och levande miljöer. Att dessa visioner, rörelser och teorier påverkat hur 

planerna för Kneippen syd har formulerats är inget som informanterna uttryckligen betonar. 
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Kopplingen synes dock vara stark och påvisar att nationella och internationella formuleringar 

från olika håll faktiskt påverkar hur lokal stadsutveckling formuleras och utformas. 

Demokrati och delaktighet förstås också som segregerad, då det av flera informanter framförs att 

det endast är en mindre andel medborgare som deltar i möten kring boendefrågor. Det görs 

mycket arbete för att skapa forum som inbjuder till ökat deltagande. Genom samråd, workshops 

och vid Välfärdsforum, försöker man skapa olika forum för medborgare att diskutera både 

stadsplanerings- och hållbarhetsfrågor. I planerna för Kneippen syd har det arbetats för att lyfta 

barnperspektiv. Att fånga upp barns perspektiv anses bidra till att Kneippen syd blir en 

barnvänlig stadsdel, vilket ses som viktigt då många barnfamiljer förväntas flytta in i stadsdelen. 

Barns delaktighet ses också som en viktig fråga, då flera informanter anser att barn sällan 

innefattas i demokratiska processer. Att det mest önskvärda är att delaktighet och engagemang i 

den egna stadsdelen inte skapas av kommunala tjänstemän eller myndigheter var en fråga det 

rådde konsensus kring. Engagemang ska komma från stadsdelens invånare själva vilket, enligt en 

informant, möjliggörs genom frikostiga strukturer och att inte planera alltför mycket, då 

fastställande av lösningar för hur staden planeras är svårt då samhället ständigt förändras. Men 

det huvudsakliga spåret utgörs av en förhoppning på blandningen och möten som grund för 

delaktighet och engagemang i stadsdelen.  

 

Bilder, av vad? 

Luckan i stadsbebyggelsen mellan två stadsdelar av olika karaktär ska fyllas med en ny stadsdel. 

Men idéerna för Kneippen syd är inte nya, då den drygt 100 år gamla stadsdelen Kneippen varit 

en inspirationskälla till hur den nya stadsdelen planerats. Genom namnvalet för den nya 

stadsdelen vill man tydliggöra att det är en nutida variant av Kneippen som planeras. Det är 

karaktärsdrag och inte geografi som varit avgörande för namnvalet, då stadsdelen formellt ligger 

inom stadsdelen Klockaretorpets gränser. Associationer ska föras till en välfungerande 

trädgårdsstad i modern form med en blandning av boendeformer, verksamheter och 

mötesplatser. 

Utifrån denna studie framgår det att det planeras för en stadsdel som kännetecknas av ett 

grannskap169, där spontana och blandade mötesplatser anses bidra till en stadsdel bestående av 

aktiva och engagerade invånare. Detta kan likställas vid Franzén och Sandstedts teori där 

grannskapet representerar det gamla samhället med stark gemenskapskänsla och aktiva invånare, 

men där miljonprogrammet likställs med det nya samhället där brist på gemenskap och aktivitet 

är framträdande.170 Att skapa bilder av attraktiva och unika platser har blivit viktigare då 

konkurrensen mellan städer och regioner ökar. I dessa bilder uppvisas det som anses vara 

attraktivt medan de andra bilderna riskerar att väljas bort. 171 I Norrköpings kommuns 

marknadsföring av Kneippen syd framgår att man vill uppvisa en blandad och levande stadsdel 

där aktiva och delaktiga människor möts. Med betoning på blandning och samband anses även 
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förutsättningar skapas för att minska boendesegregation. Kopplingen till den traditionella och 

blandade stadsdelen Kneippen tydliggörs således både i namnval och i hur den nya stadsdelen 

planeras. Ett tillbakablickande mot det som Franzén och Sandstedt benämner det gamla 

samhället, där grannskapet står för positiva attribut, gör sig påmind även i planerna för Kneippen 

syd.172 Talet om den traditionella trädgårdsstaden Kneippen som det eftersträvansvärda är 

återkommande. Ambitionen är nu att planera för en modern version av Kneippen, då denna 

stadsdel anses väcka positiva associationer vilket också påstås göra den nya stadsdelen attraktiv. 

Då det genom bilder och föreställningar definieras hur Kneippen syd ska vara, definieras det på 

samma gång vad Kneippen syd inte ska vara. Modernistisk stadsplanering som präglas av 

funktionsuppdelning, stadsutglesning och brist på offentliga rum anser samtliga informanter vara 

det som ska undvikas, då denna form av stadsplanering anses öka boendesegregation. Även om 

flera informanter lyfter positiva aspekter av Klockaretorpet så anses stadsdelen vara i behov hjälp, 

eller i behov av ”att höjas”. Och hjälpen ska komma ur Kneippen syds tillkomst. Annorlunda var 

det under mitten av 1960-talet i Norrköping, då man snarare längtade efter det moderna boendet. 

Många stadsdelar hade då en god gemenskap över generationsgränser och små affärer och 

arbetsplatser låg inom kvarterens gränser. Boendestandarden var dock eftersatt och många 

upplevde problem med smuts, fukt, kyla, bostadsbrist och trångboddhet.173 Ur behovet av ökat 

antal lägenheter med högre standard och hälsosammare miljö motiverades, runt 1965, byggandet 

av miljonprogrammet. Men bara något år efter miljonprogrammets tillkomst började det 

rapporteras om sociala problem och tekniska brister.174  Det är alltså vissa delar av grannskapet 

som flera av mina informanter nu strävar efter att återskapa. I den selektiva bilden av grannskapet 

är de negativa aspekterna till stor del uteslutna. Kvar i denna bild är betoningen på täthet och 

blandning som rådde i det traditionella Kneippen, då denna form av stad anses mer hållbar än 

den modernistiska och funktionsuppdelade staden. Men när associationer till det traditionella 

grannskapet i Kneippen görs är dock inte smuts, fukt och trångboddhet en del av berättelsen, då 

stadsdelen historiskt sett alltid varit ett välbärgat villaområde. Därmed utgör inte bakgrunden till 

varför många grannskapsområden i Norrköping kom att ersättas av miljonprogramsområden, 

som i efterhand förknippats med många negativa attribut, en del av berättelserna om Kneippen.  

De historiska och geografiska förutsättningarna verkar alltså spela en viktig roll för hur planerna 

för Kneippen syd motiveras. Stadsdelens placering mellan grannskapet och den modernistiska 

stadsdelen ständigt lyfts fram som motiv för hur Kneippen syd planeras och vilken funktion 

stadsdelen kommer ha i Norrköpings framtida stadslandskap.       

 

Kollektiva lösningar 

Begreppet utanförskap har efter det att Alliansen började använda begreppet inför riksdagsvalet 

2006, kommit att användas för att beskriva vissa gruppers, eller individers position i samhället. 

Att vara arbetslös anses vara en de mest avgörande faktorer för individens upplevda utanförskap 
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och minskade delaktighet i samhället.175 Det finns flera exempel på statliga ambitioner och inom 

exempelvis EU projekt arbetas direkt mot individer med personlig träning, med betoning på 

individens egenmakt och arbetsträning för att bli anställningsbara.176 Detta kan liknas vid 

Dahlstedts tes att det skett ett politiskt skifte, där ansvar i högre utsträckning förläggs på 

individen framför kollektivet, där det numera rör sig om att få individer att vilja bli aktiva och 

ansvarstagande medborgare.177 Att det inom många områden i samhället föreligger ett ökat fokus 

på individen visade sig tydligt då en stor del av den tidigare forskning, de rapporter och 

dokument som använts vid denna studie pekar på en ökad individualisering. Florida menar 

exempelvis att den kreativa klassen lever ett individualiserat och flexibelt liv med rörliga tider och 

svagare familjeband än förr. För att locka till sig dessa individer behöver städer, enligt Florida, 

anpassas utifrån den kreativa klassens krav.178 Beck är också inne på samma linje men menar att 

individualiseringen kan leda till ökat beroende av staten, då familjetillhörigheten inte är lika stark 

längre.179 I studier om trygghet visade det sig att upplevelsen av trygghet för vissa förutsattes av 

riktade och regelbundna kontroller och polisiära insatser mot exempelvis ungdomar och personer 

som ansågs ha socialt problematiska beteenden.180 Franzén och Sandstedt menar att förorter 

uppförda under 1960–70-talen blev så starkt förknippade med brist på mötesplatser och 

engagemang att förorterna ansågs bidra till att göra dess invånare passiva.181 

I visioner om socialt hållbar stadsutveckling verkar dock perspektivet i första hand kretsa kring 

kollektiva lösningar, där staden är i behov av förändring för att motverka segregation och ”möta 

framtidens utmaningar”, som en informant uttryckte sig. Att staden förstås som segregerad och att 

det leder till problem, kan ses som en tillskrivning av kollektiva lösningar framför individuella. I 

alla de aspekter som lyfts som problematiska vad gäller stadens fysiska struktur, där exempelvis 

stadsdelar uppfattas som isolerade öar, där brist råder på spontana mötesplatser, ensidighet vad 

gäller boende och rekreation, handlar det om brist på platser för stärkt sammanhållning och 

gemenskap mellan stadens invånare. Genom att planera för den fysiskt sammanhållna staden, 

anser samtliga informanter att möjligenheten ökar för möten mellan olika människor och 

grupper. Detta menas i sin tur leda till ett stärkt kollektiv vilket bidrar till ökad trygghet, 

gemenskap, kunskap, arbetstillfällen och motverkar därmed utanförskap. Fokus ligger delvis på 

individen då det talas om att individer ska mötas, delta i det sociala livet och göra hållbara val, 

men förutsättningen för dessa aspekter verka komma ur ett stärkt kollektiv i form av en tät och 

blandad stadsdel. Till viss del verkar alltså fokus för motverkandet av utanförskap skiftat från 

fokus på individuella – till kollektiva lösningar och de tas i uttryck genom den fysiska 

stadsplaneringen.  
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Men att förändra stadens sociala liv genom fysisk stadsplanering ter som en svår utmaning och 

uppvisar, enligt min uppfattning, likheter med Becks teorier där samhället och dess utveckling ses 

som en komplex företeelse som i princip är omöjlig att kalkylera.182 Mina informanter ansåg alla 

att arbetet med stadsplanering är ”svåra frågor” och att en lång rad aspekter ska tillgodoses för att 

en ny stadsdel ska kunna bli verklighet. Något som flera informanter återvänder till är att man 

inte vill, eller kan, skapa några utopier och att man nu planerar stadsdelar ”utan ideologier”. 

Samtidigt råder det konsensus kring hur man kan planera för hur det sociala livet ska gestalta sig i 

Kneippen syd. Planerna till trots verkade en medveten om stadsdelars och hela samhällets 

komplexitet, i linje med Becks teorier om svårigheten att på förhand kalkylera konsekvenser, 

infinna sig bland informanterna där samtliga bär på insikten att följder av förändringar i 

stadslandskapet först visar sig i efterhand. Men vad innebär då planeringen för den socialt 

hållbara stadsdelen om utopiska idéer är borttagna, men ambitionerna om att uppnå vissa former 

av socialt liv genom fysisk stadsplanering kvarstår? Utifrån föreliggande studie förefaller visioner 

om socialt hållbar utveckling vila på idéer om att stadens sociala liv till viss del går att planera. 

Men insikten om att stadens framtida utveckling är en komplicerad och svårstyrd process gör att 

planerna för socialt hållbar stadsutveckling främst tillämpas i mindre lokalt avgränsade områden, 

vilket verkar vara fallet nu när den socialt hållbara stadsdelen Kneippen syd blir till.  

Förslag till vidare forskning 

Kneippen syd verkar lanseras som en attraktiv stadsdel som dessutom har förutsättningar att 

minska framtidens sociala och ekologiska problem. Stadsdelen framställs således både som en 

produkt och en förbättrare av samhället. Det framgår att det på förhand produceras bilder och 

föreställningar som definierar vad Kneippen syd kommer att vara. Men hur kommer dessa 

definitioner förhålla sig till verkligheten när människor flyttar in? Kommer blandningen och 

sambanden medföra de konsekvenser som mina informanter räknar med, eller kommer 

invånarna fylla stadsdelen med ett annat innehåll? Vad händer om människor inte möts eller inte 

utnyttjar de planerade mötesplatserna? En reflektion över vilka normer som råder i stadsplanering 

och vilka bilder som väljs bort anser jag vara viktigt att utföra. Annars finns risken för det som 

Beck kallar för institutionella levnadsförlopp, där politiska beslut, i detta fall rörande stadsplanering, 

kan ha en inverkan på individens livslopp.183 

Utifrån denna studie finns det, enligt min uppfattning, många teman som kan fungera som 

förslag till vidare forskning. En aspekt som jag anser vara intressant att forskare vidare kring är 

hur utopier och ideal i stadsplanering framställs i en tid då talet om utopier verkar tonas ned. Vad 

är det egentligen man planerar för idag? Man vill inte skapa utopier, men ändå framstår 

planeringen för en socialt hållbar stadsdel grundas på vissa föreställningar. Idén om den 

sammanlänkade och blandade stadens betydelse för möten och kreativitet och därmed 

motverkare av utanförskap, vilar på idéer om vad som är socialt hållbart. I denna formulering 

ingår ett tillbakablickande mot stadsplanering som definieras som ohållbar, där stadsutglesning 

setts som det mest problematiska. I detta tillbakablickande lyfts det traditionella grannskapet och 
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stadsplanering från förra sekelskiftet som positivt. Men hur bidrar planeringen för de blandade 

grannskapen egentligen till att minska barriärer i stadslandskapet? Och vilka processer är det som 

bidrar till att skapa barriärer mellan stadsdelar och dess invånare? Utöver ambitioner som 

grannskap, blandning och samband framstår stadslivet vara normen. Nya stadsdelar ska ha 

stadskvaliteter och de som inte har det kan hjälpas genom att föras närmare i stadskärnan. Denna 

fråga om staden som norm anser jag också utgöra en grund för vidare forskning.  

Avslutningsvis anser jag denna studie väcker två frågor beträffande stadsutveckling:  

Är den täta och blandade staden verkligen lösningen på dagens - och framtidens problem?  

Är det verkligen i denna typ av stad som framtidens sociala liv kommer att levas? 
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