
På spaning efter den goda staden





Örebro Studies in Human Geography 4

Moa Tunström

På spaning efter den goda staden
Om konstruktioner av ideal och problem  

i svensk stadsbyggnadsdiskussion



© Moa Tunström, 2009

Titel: På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal 
och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion.

Utgivare: Örebro universitet, 2009
www.oru.se

Redaktör: Maria Alsbjer
maria.alsbjer@oru.se

Tryck: Intellecta Infolog, Kållered 09/2009

isbn 978-91-7668-685-0



 

Abstract 
 
Tunström, Moa (2009): På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal 
och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion [In search of the good city. 
Constructions of ideals and problems in Swedish urban planning discussion], Örebro 
studies in Human Geography 4, 210 pp. Language: Swedish, with a summary in 
English.  
 
In this dissertation constructions of contemporary urban ideals are in focus, starting 
from the understanding that they are constructed in relation to both an idea of an 
urban renaissance and one of a dissolving, or sprawling, city. The aim of the 
dissertation is to investigate and analyse how the city and the urban are discursively 
constructed in contemporary Swedish urban planning discussion. This is done by 
analysing articles from the Swedish Journal of Planning (Plan) and publications from 
the National Board of Housing, Building and Planning (Boverket) and the Urban 
Environment Council (Stadsmiljörådet). The main research topics are: How is the city 
and its history constructed? What norms are constructed about the city and the urban? 
How is planning and the role of the planner constructed, and what kind of knowledge 
and practices are emphasised? Methodologically, the dissertation is inspired by social 
constructivist methods, and mainly discourse theory. Applying this to the urban 
context means understanding urbanity and cities as constantly constructed and recon-
structed discursively, even if both appear to be defined, absolute and recognisable. The 
analysis investigates these appearances and the meanings they are given – in this case in 
an urban planning context.  
 The analysis shows that history plays an important part in both the construction of 
ideals and problems. Both contemporary planning and the urban ideals are conceptua-
lised in the light of a modernist planning era, which is emphasised as the period when 
the “real” city was dissolved or even destroyed. An “original”, pre-modern city is 
constructed and guarded as the norm, and the categorisation of places appear as 
important. Concepts both open and defined appear as central, such as diversity, 
variation, identity and urbanity. The planning practice that supposedly creates the 
good city is ideally a sensitive and emotional practice and practitioner, in line with 
communicative planning theory. Binary conceptual couples structure the discourse to a 
high degree, resulting in polarisations such as compact/sparse, city/countryside or inner 
city/suburb. The problematic or contradictory, such as the suburb, is marked off from 
the “real” city, and an inside and outside of the good city is created. The importance 
of a holistic and comprehensive planning perspective is emphasized, but at the same 
time the urban ideal that comes out appear as a strongly normative outlook from the 
traditional inner city. An inner city “we” is constructed, and the suburb, the suburban 
and its inhabitants are seen as an Other.  
 The dissertation also discusses some openings and contrary voices in the discourse 
and in other urban research indicative of an attempt to move beyond the polarisations. 
By questioning hierarchies and polarisations, and opening up for influence from 
outside of the discourse, concepts such as diversity and urbanity could be given 
alternative meanings instead of being used to mourn the loss of a “real”, original city 
or urban public space.  
 
Keywords: Boverket, city, discourse, diversity, Stadsmiljörådet, Sweden, urban 
development, urban ideals, urbanism, Plan, planning 
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1. Inledning: Stadens upplösning och renässans 

Has the spread of “urban areas” and life-styles made the concept of 

the “city” irrelevant? True, with few exceptions, today’s cities have 

little in common with their 18th and 19th century predecessors. Yet the 

past decades have seen a rediscovery of the value of urban living and 

growing appreciation of the importance of quality of life in the cities 

of Europe. (EU-kommissionen 1990: 7) 

Stad och urbanitet är både betydelsefulla och omtvistade begrepp. Det inledande 

citatet ur EU-kommissionens Green paper on the urban environment (1990)1 

pekar på att vad urban betyder idag är mer och mer otydligt, liksom städers roller 

och betydelser. Hur ska urbana miljöer och livsstilar betecknas idag? Vad är det 

som benämns som stad idag och vad fylls denna stad med för mening?  

Dagens västerländska samhälle kan kallas urbant i den meningen att allt fler 

människor och aktiviteter koncentreras till städerna samtidigt som de som bor 

utanför städerna kan leva en urban livsstil. De flesta samhällsfrågor kan också ges 

en urban kontext eller tolkning idag, såsom miljöproblem, medborgarinflytande 

och demokrati, det sociala klimatet i samhället eller den ekonomiska utvecklingen 

(Amin och Thrift 2002; Elander 2001; Johansson 2003; Lidskog 2006; Short 

2006). Men om västerländska städer för sådär hundra år sedan ansågs som själv-

klara centrum för industriell produktion och handel, utmanas den karaktären 

idag av sådant som ökad mobilitet, utlokaliseringar och IT-lösningar. Stadskärn-

an som naturligt centrum och som självklar mötesplats för människor har sedan 

länge fått konkurrens av externa köpcentrum och virtuella mötesplatser på Inter-

net. Benämnandet av edge cities (utkantsstäder, utkantsområden i städer) eller 

urban sprawl (stadens utspridning eller utglesning) som aktuella urbana fenomen 

flyttar ytterligare fokus från centrum till ytterkanterna. Kanske är det där som 

händelsernas centrum finns idag? Detta pekar mot en upplösning av staden och 

stadsrummet som fasta kategorier, som specifika platser och som materialitet (se 

till exempel Sieverts 2003). Men, det betyder inte att stadsbegreppet för den skull 

                                                 
1 Denna så kallade grönbok var inledningen till EU-kommissionens arbete med hållbar 
stadsutveckling. 
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är tömt på mening. Stad tycks ha blivit till en viktig markör (se även Brusman 

2008 och Wetterberg 1999). Det finns kommuner i stockholmsregionen som lagt 

stad till sitt namn, som för att markera sin stadsmässighet (Solna stad, Sundby-

bergs stad och Lidingö stad). Nya bostadsområden i de större städerna byggs med 

ambitionen att göra stad av en plats eller bygga en stad i staden och de får namn 

som betonar dem som stad eller del av staden: Hammarby sjöstad och Barkarby-

staden i Stockholm, Västra Hamnen i Malmö eller Östra hamnen i Västerås är 

några exempel. Från EU-byråkratin har sagts att ”den kompakta staden” är lös-

ningen på dagens urbana problem, såväl sociala som ekonomiska och ekologiska 

(EU-kommissionen 1999) och redan 1990 i det ovan citerade Green Paper on the 

Urban Environment omnämns den gamla europeiska staden som förlorad eller 

hotad och något som måste räddas från utglesning och upplösning genom plan-

eringsmässiga och stadspolitiska åtgärder (EU-kommissionen 1990: 8). Fortfar-

ande konstrueras alltså staden som meningsfull och viktig på olika sätt, till 

exempel i det eftersträvansvärda kunskapssamhället, eller på en internationell 

marknad för företagslokaliseringar och stora evenemang, liksom som en attraktiv 

boende- och livsmiljö (Boyle och Rogerson 2001). Liksom i det inledande citatet 

kan det också hävdas att det urbana breder ut sig i sådan omfattning att snart är 

allt stad!  

Den brittiske urbanforskaren Allan Cochrane (2007) menar att staden, det 

urbana och stadspolitik är i ropet idag, men efter att ha konstaterat detta måste 

man fråga sig vad nämnda fenomen är för något, och vilka problem de så kallade 

stadspolitiska åtgärderna är lösningar på, menar Cochrane. Andra internationella 

exempel där staden både beskrivs som i upplösning eller under hot, och samtidigt 

som i en renässans, är inom den amerikanska så kallade New Urbanismrörelsen 

eller i Storbritanniens ”urban renaissance” (en urban renässans, en stadens renäs-

sans) (Urban Task Force 1999). Det tillbakablickande formspråket i mycket av 

det nutida byggandet skulle också kunna tolkas som en tendens till uppvärdering 

av staden som livsmiljö. I uppvärderingen av staden finns alltså idén om att det 

framför allt är en gammal sorts stad som ska återupprättas (se även Lees 2003b 

och Sieverts 2003). Det tycks således både fysiskt och politiskt finnas en spänning 

mellan staden som något definierat och som något upplöst eller gränslöst, liksom 

en spänning mellan staden som problematisk och som dynamisk och attraktiv. 

Det är relevant att fråga sig vad detta är tecken på.  

I svensk kontext har ett flertal forskare och skribenter under 1990- och 00-

talen uttryckt hållningar rörande den goda staden i Sverige som berör denna 

ambivalens mellan upplösning och renässans (Andersson 1998; Arnstberg och 

Bergström 2001; Berglund et al 2004; Bergman 1991; Franzén 2000; Klingberg 
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2006; Raattamaa 2005; Söderlind 1998). Poeten och arkitekturforskaren Lars 

Mikael Raattamaa (2005) anser att ”Sprawl är hoppet” medan planeringsforsk-

aren Jerker Söderlind (1998: 7) vill ”återupprätta staden som kultur”, och ”visa 

vägen tillbaka till den stad som i princip har varit förbjuden att bygga sedan 

1930-talet och funktionalismen”. En likartad hållning som Söderlinds finns i Hela 

staden. Från mellanrum till stadsrum (Berglund et al 2004). Författarna har där 

som utgångspunkt att det idag behövs ett helhetsperspektiv på stadens utveckling, 

liksom ett aktivt tillbakablickande till det tidiga 1900-talets bebyggelse, som de 

menar att vi idag kan lära mycket av. Helhetssynen handlar om integrerad bebyg-

gelse- och trafikplanering, men också om helhet i gestaltningen av städer och 

platser. Boverket framhåller också behovet av helhetssyn och enighet inom stads-

forskningen. Myndigheten menar att stadsbegreppet behöver problematiseras och 

definieras både för ökad samsyn och dialog mellan forskning och praktik 

(Boverket 2004: 53).  

Stadsmiljörådets Agenda för staden (2002) har varit ett resultat av, och en 

källa till, diskussion kring stadsutveckling och stadspolitik. Den skrevs för att 

uppmuntra till diskussion om de svenska städernas framtid och som ett inlägg för 

en stadspolitik som gör att svenska städer kan ”bli ännu attraktivare miljöer att 

bo och verka i, samtidigt som de lever upp till höga krav på resurshushållning” 

(Stadsmiljörådet 2002: 1). Andra som deltar i stadsdiskussionen är Naturskydds-

föreningen som har gett ut skriften Den glesa staden, där de framför allt förhåller 

sig till fenomenet ”urban sprawl” i svensk kontext, och till frågan om huruvida 

tät eller gles stadsstruktur är det mest hållbara (Naturskyddsföreningen 2006; 

www.snf.se). I Hållbar stadsutveckling - en politisk handbok av Sveriges Arkitek-

ter (Sveriges Arkitekter 2008) argumenterar Föreningen Sveriges Arkitekter bland 

annat för en svensk stadspolitik liksom för ”den täta staden” som ideal. Ytter-

ligare en röst i den svenska stadsutvecklingsdiskussionen är konsthallen Färg-

fabriken som genom utställningar, workshops och publikationer på kort tid eta-

blerat sig och uppmärksammats av både praktiker, debattörer och allmänhet, i 

alla fall i Stockholm. I deras antologi Sthlm at Large (2004) idealiseras inte en 

gammal stad, men berättelser om miljonprogrammet som ett misslyckande blir 

bakgrund till visioner om Stockholm som dynamisk och mångkulturell storstad. 

Och integration och förtätning hamnar också här långt upp på listan av önsk-

värda åtgärder.  

År 2006 kom boken När nyurbanismen kom till stan av Elisabeth Klingberg ut. 

Den skildrar svensk stadsutveckling kring sekelskiftet 2000 och relaterar detta till 

den amerikanska New Urbanism-rörelsen och till liknande tendenser i Stor-

britannien. Det handlar huvudsakligen om nyurbanismen som ett fysiskt ideal, 
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men även om organiseringen av själva planeringsprocessen. I Klingbergs skildring 

finns både nämnde Lars Mikael Raattamaa och Jerker Söderlind med, liksom 

representanter från Boverket och kommuners planeringskontor. Både de som 

idealiserar och de som kritiserar nyurbanismen kommer till tals, och det blir tyd-

ligt att stadsbyggande är politik och politiskt. Klingbergs skildring öppnar också 

upp för den kamp om ord och betydelser som finns i diskussionen, och som är 

viktig i den här avhandlingen. Ord som sprawl, stad, stadsmässighet och förort 

har blivit till vapen i kampen om den goda staden. Diskussionen kring upplösning 

av eller renässans för staden handlar alltså inte bara om fysisk upplösning eller 

utglesning, eller om renässans för ett visst formspråk. Det handlar dessutom om 

specifika sätt att tala och skriva om staden, och om (åter)användningen av 

urbana begrepp och språkliga kategorier av olika slag. Med en sådan utgångs-

punkt blir planerare, forskare och debattörer aktörer i ytterligare en bemärkelse. 

De konstruerar stad, stadsideal och det urbana genom sin textproduktion, genom 

att använda och relatera till begrepp som upplösning och renässans. Således finns 

det anledning att undersöka vad stad står för idag, och hur olika yttranden kon-

struerar den som till exempel ideal, problematisk, i upplösning eller i behov av 

renässans, som fysisk miljö, som en viss sorts ”atmosfär” eller som föremål för en 

speciell politik.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

I föreliggande studie granskas aspekter av den pågående diskussionen kring stads-

ideal, en diskussion som inledningsvis har placerats inom ramen för en berättelse 

om stadens upplösning och renässans. Ambitionen med studien är inte att produ-

cera ytterligare ett ställningstagande kring hur ”den goda staden” bör se ut eller 

uppnås, utan att kritiskt granska andras ställningstaganden och sätta dem i per-

spektiv med hjälp av annan urbanforskning och diskursanalytiska metoder. Mer 

preciserat är alltså syftet att undersöka och kritiskt analysera hur stad och urbani-

tet konstrueras diskursivt i svensk stadsbyggnadsdiskussion på 1990- och 00-

talen. Den överordnade frågeställningen blir då: Hur konstrueras staden? Med 

den inramande tematiken upplösning och renässans som en utgångspunkt är kon-

struktionen av stadens historia och ”den historiska staden” ett centralt tema och 

en viktig delfråga. Vad är det som anses gå förlorat eller som ska återskapas 

genom renässansen? Eftersom stad idag kan anses vara ett omtvistat begrepp 

öppnar sig möjligheter för olika röster att försöka definiera den goda staden och 

stadens problem, det vill säga uttrycka normer. Den kortfattade uppräkningen av 

röster och publikationer inledningsvis visade på hur det pågår en normativ och 
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normerande diskussion om vad ”den goda staden” är idag. Dessutom kan dagens 

stadsideal ses som inte bara intressanta i sig, utan också som återspeglingar av 

idéer och normer om samhället i stort. Förutom att de kan påverka hur stads-

miljön utformas kan de alltså bidra till ideal om samhällets organisering och ut-

veckling, liksom om samhälleliga normer om ”vi” och ”dom”. Ett exempel är hur 

stadens form och liv, liksom planeringsprocessens utformning, idag kan kopplas 

till diskussionen om en hållbar utveckling. Då stadsbyggnadsdiskussionen här ses 

som en del av en praktik, där uppgiften hur ”vi” ska nå ”den goda staden” är 

central, är en ytterligare delfråga i den här studien också hur planeringspraktiken 

och -processen konstrueras i denna kontext. Vilka kunskaper och praktiker lyfts 

fram som viktiga där, i strävan efter en god stad?  

Följande frågor är alltså centrala för att undersöka det överordnande temat 

stadens konstruktion i en nutida svensk stadsbyggnadsdiskussion: 

- Hur konstrueras stadens historia? 

- Vilka normer om staden och det urbana konstrueras? 

- Hur konstrueras planering och planeraren, och vilka kunskaper och praktiker 

lyfts fram som viktiga? 

Detta undersöks genom analys av textmaterial från Boverket, Stadsmiljörådet 

och tidskriften Plan. Materialets karaktär och urvalet av det tas upp i kapitel 2.  

 

1.2. Den nutida svenska staden i forskning 

Den nutida svenska staden, eller svenska städer, har i 1990- och 00-talens forsk-

ning hittills behandlats på många olika sätt, empiriskt och teoretiskt. Urban- och 

planeringsforskning är ett mång- och tvärvetenskapligt fält och dessutom över-

lappar teori och praktik ofta varandra, det vill säga forskningen mynnar ut i nor-

mativa anspråk riktade till praktiker, och samma person kan i ena stunden vara 

forskare och i andra stunden utredare. Det mångvetenskapliga, liksom närheten 

till praktiken, påverkar forskningsfältets karaktär. I det här avsnittet uttyds och 

refereras några teman som ger en översikt över hur den nutida svenska staden 

behandlats i forskningen, samtidigt som det pekar ut och ringar in betydelsen av 

det tema som avhandlingen behandlar.   

Ett tema är stadens politik och uttryck för det som brukar kallas ”new public 

management”. Under 1980- och 90-talen slog på olika områden en ny agenda 

igenom när det gäller modeller för politisk styrning. Den starka offentliga makten 

bröts upp och privat-offentliga partnerskap blev allt vanligare. Det har formu-

lerats som en utveckling från ”government” (traditionell offentlig styrning) till 

”governance” (offentlig-privata blandningar, nätverksstyrning). Denna utveckling 
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har undersökts empiriskt i planeringskontexten av bland andra Åsa von Sydow 

(2004) och Mikael Granberg (2004), den förstnämnda med Lindholmen i Göte-

borg som empiriskt exempel, den sistnämnda med Östra hamnen i Västerås som 

exempel. Studierna är problematiseringar av staden som offentligt styrd.  

Ett annat tema kan kallas stadens form och innehåll och där handlar det i 

huvudsak om arkitekturforskning, till exempel om vardagliga miljöer och om 

platser i städernas utkanter och deras arkitektoniska uttryck, eller om de proces-

ser som ligger bakom stadens form (se till exempel Wetterberg 1999). Dessutom 

har stadsrummet undersökts med utgångspunkt i space syntax (”rumslig syntax”) 

(se till exempel Ståhle 2008) och relationen mellan stadens form och dess använd-

ning beskrivits i meningen hur form genererar eller inte genererar vissa rumsliga 

rörelsemönster. Förutom intresset för de fysiska platserna och deras former finns 

en ambition att vidga det urbana, att fylla det med nytt innehåll och inkludera 

stadslandskapets periferi i berättelser om och undersökningar av staden (Nylund 

2007). Det offentliga rummets omvandling har behandlats av flera (till exempel 

Bergman 1993, 2000 och 2003; Gabrielsson 2006; Kärrholm 2004; Lieberg 

1992; Olsson 1998) och det är ett forskningstema där rumslig form och använd-

ning – rummets materialitet och dess relationella aspekter – tydligt löper samman. 

Det innebär också att begreppet det offentliga rummet kommit att användas mer 

pragmatiskt, i och med att både utformning, användning och betydelse av det 

offentliga förändrats. Forskningen visar bland annat att man idag måste räkna 

”halvoffentliga” miljöer, såsom köpcentrum och gallerior, till den typ av platser 

som har offentliga rum-funktioner (en ”varuhusoffentlighet” (Bergman 2003)). 

Dessutom används offentliga platser till evenemang såsom festivaler och kon-

serter, något som kompletterat deras roll som mötes- och marknadsplats.  

År 2008 kom avhandlingen Den verkliga staden? Norrköpings innerstad 

mellan urbana idéer och lokala identiteter (Brusman 2008) som också kan räknas 

till temat stadens form. Den har sin empiriska fokus på planeringen av Norr-

köpings innerstad under 1990- och 00-talen – i synnerhet den fysiska planeringen 

av tre platser i innerstaden – och tar med utgångspunkt i dessa upp mer generella 

urbana frågor som planeringen av dessa platser belyser. Studien visar på hur 

spelet mellan idéer om den goda staden och stadens möjliga roll i samhälls-

utvecklingen och den mer lokalspecifika diskussionen om kvaliteter och identitet 

kan se ut. Om Brusman gör ett nedslag i en stad för att diskutera vår tids trender 

och tendenser, är föreliggande studie tvärtom ett försök att lyfta blicken från de 

enskilda empiriska fallen till en generell idéproduktion kring den svenska stads-

utvecklingen. Om Brusman zoomar in så zoomar jag ut.  
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Ett tredje tema i forskningen om staden i Sverige under 1990- och 00-talen är 

förorten (se till exempel Andersson 2001; Ericsson, Molina och Ristilammi 2002; 

Molina 1997; Tedros 2008; van der Burgt 2007; Velasquez 2005). Det har då 

oftast handlat om den segregerade, resurssvaga och perifera förorten, och om 

kartläggningar av segregation, eller analyser av bilder av förorten i medierna, men 

det finns också undersökningar med fokus på vardagslivet i bostadsområdet.  

En del planeringsrelaterad forskning på temat hållbar utveckling kan också 

sägas handla om svensk stadsutveckling under perioden (se till exempel Green 

2006; Håkansson 2005; Orrskog 1993). Under 1990-talet växte hållbar utveck-

ling fram som begrepp, politisk vision och kunskapsområde med utgångspunkt 

bland annat i FN:s Bruntlandkommission 1987. Anslutande forskning har dels 

berört hur detta synsätt och denna typ av kunskaper kan integreras i planering 

och påverka planerarrollen, och dels hur hållbart stadsbyggande kan se ut och gå 

till.  

Även forskning om bostadsområdet relaterat till ROT-programmet (stöd till 

reparation, ombyggnad, tillbyggnad) kan ses som en del av periodens urbanforsk-

ning i svensk kontext. ROT-programmet under 1970- och 80-talen resulterade i 

att en mängd bostadsområden renoverades, och forskningen undersökte de fys-

iska och sociala konsekvenserna av detta i områdena (se till exempel Wikström 

1994; Öresjö 1993). För forskning relaterad till bostadspolitik finns en tradition 

på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet (IBF). Där 

har bland annat upplåtelseformernas sociala och ekonomiska konsekvenser för 

individer och bostadsområden undersökts (se till exempel Holmqvist 2009). 

Ett ytterligare tema som skulle kunna ses som växande och karakteristiskt för 

denna period, är trygghet och risk i den samtida staden. Carina Listerborns Trygg 

stad: diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik 

(2002) och Rolf Lidskogs Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett 

mångkulturellt samhälle (2006) är de två tydligaste exemplen som undersöker 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i staden, och upplevelser av 

trygghet och otrygghet i en samtida svensk urban kontext.  

Naturligtvis täcker denna exposé inte all forskning om den svenska staden och 

stadsutvecklingen på 1990- och 00-talen. Men det är en överblick som jag menar 

är tillräcklig för förståelse för det empiriska och teoretiska sammanhang som den 

här studien rör sig i, och för dess teoretiska och empiriska fokus. Exposén över 

tidigare forskning visar att en mer generell diskussion kring ”den svenska staden” 

som aktuell planeringsidé och ideal saknas i svensk kontext. Det finns ett behov 

att lyfta blicken från de enskilda empiriska exemplen till en mer generell nivå av 

idé- och ideologiproduktion inom svensk planering. Översikten visar också hur 
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staden i planeringsrelaterad forskning ofta behandlas såsom ett på samma gång 

fysiskt och socialt fenomen. Det är svårt (kanske till och med meningslöst?) att 

strikt separera stad som fysisk miljö från livet däri. Det kommer också att fram-

komma i föreliggande studie.  

Intresset för text som karakteriserar föreliggande studie är inte tidigare prövad 

i svensk kontext, men det är ett viktigt komplement till studier av arkitektoniska 

uttryck, planeringsprocessen eller kartläggningar av segregation, tillgänglighet 

och liknande som den här korta forskningsöversikten visar på. Genom att foku-

sera på planeringstexter kan man dessutom nå visioner för den framtida staden 

före dess eventuella förverkligande som bebyggelse. Diskurser är kraftfulla oav-

sett om de resulterar i bebyggelse eller inte. De är konstituerande för en agenda, 

för vad som är möjligt att tänka och säga, och därmed också göra. De konstru-

erar problem och lösningar som får konsekvenser på olika sätt – i förhållnings-

sätt, normer och värderingar i planeringen och hos de verksamma. 

Studien är både inspirerad av och förhåller sig kritisk till annan urbanforsk-

ning, något som får konsekvenser för hur den utformats och hur forsknings-

frågorna formulerats. I förhållande till studier av politiska processer och idéer 

studeras här snarare det politiska i det till synes opolitiska. Planeringsprocessen 

eller politiska dokument är inte i centrum utan istället den fackmässiga diskussion 

som i någon mening pågår just ”utanför” eller ”bredvid” politiken och plan-

eringsprocessen. I förhållande till att mycket planeringsforskning är normativ, i 

meningen att den strävar efter svar på hur stadsbyggande bör gå till – för att vara 

hållbart, integrerande, skapa goda livsmiljöer eller liknande, är ambitionen med 

denna studie ett kritiskt och öppet förhållningssätt inför just dessa normer. Hur 

argumenterar de som försöker formulera hur det bör gå till och se ut, vilka 

begrepp är centrala i de resonemangen? (För en diskussion om planering och 

planeringsteori som normativ, se till exempel Orrskog 2003 och Sandercock 

1998: 29, 86.) 

 

1.3. Avhandlingens disposition 

Avhandlingen har sju kapitel. I detta första har studiens tema och kontext skis-

serats och tidigare forskning om den svenska staden på 1990- och 00-talen har 

presenterats. Det har tydliggjorts att det idag pågår en livaktig diskussion kring 

hur svenska städer ska planeras och byggas, liksom att det finns utrymme för en 

studie om idéerna och begreppen som konstruerar ”den svenska staden”. I kapitel 

2, Metodologi, material och tillvägagångssätt, presenteras hur jag valt att utforma 

just en sådan studie. De vetenskapliga och metodologiska utgångspunkterna och 
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det empiriska materialet presenteras, och jag redogör för hur urvalet gjorts. Där-

efter följer de tre kapitel som utgör avhandlingens analys. Kapitel 3 har rubriken 

Historiens och traditionens betydelse och uttryck och behandlar historiens 

betydelse för nutida ideal – det vill säga huvudsakligen den första av avhand-

lingens tre frågeställningar. Kapitel 4 tar upp Stadens och stadslivets kategorier – 

det vill säga avhandlingens andra frågeställning. Tillsammans presenteras i dessa 

två analytiska kapitel hur staden och dess historia konstrueras, liksom vilka 

betydelser och normer som ideal och problembilder behäftas med. Kapitel 5 

avslutar studiens analys genom att diskutera Planeringsprocess och planerarroll 

för stadens skull med utgångspunkt i avhandlingens tredje frågeställning. Alla tre 

analyskapitlen inleds med presentation av den egna analysen av begrepp ur det 

empiriska materialet, en analys som sedan sätts i perspektiv och fördjupas med 

hjälp av annan litteratur. Samtliga analyskapitel har rikligt med citat ur det analy-

serade materialet.  

Kapitel 6 sammanfattar analysens viktigaste Slutsatser och i kapitel 7, Avslut-

ning: Motröster och alternativa stadsbegrepp, breddas analysen och det förs ett 

resonemang kring hur studiens resultat kan tolkas och vad det kritiska perspek-

tivet som tillämpas i studien resulterat i och eventuellt kan tillföra förståelsen av 

aktuellt svenskt stadsbyggande. Här ges också exempel ur litteraturen på alter-

nativa sätt att begreppsliggöra staden och stadslivet.  
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2. Metodologi, material och tillvägagångssätt 

Ord är viktiga. De leder känslan och tanken. Och känslan och tanken 

ska leda till staden och visionen om staden. Därför menar vi allvar när 

vi föreslår att trafikplanering och bebyggelseplanering inte ska finnas i 

våra städer utan ersättas med stadsplanering. (Boverket 2002a: 1) 

Boverket påpekar här, i ett citat ur avhandlingens empiriska material, att hur vi 

tänker, talar och skriver får betydelse för hur vi planerar och bygger. Det finns en 

koppling mellan de idéer som sprids i planeringsdiskussionen och det som byggs. 

Boverket föreskriver också att det är staden vi ska tänka på och det är stads-

planering vi ska ägna oss åt. Det är alltså inte vilka ord eller tankar som helst som 

ska tänkas, eller som är intressanta. Men vad menar Boverket med staden och 

stadsplanering här? Och vad betyder det att de vill föreskriva hur vi ska tänka 

och tala? Förutom att man kan ta till sig deras påstående att ord och idéer är 

viktiga i planeringen, kan man också ta det ett steg till och fråga sig vad de fyller 

dessa uppenbart centrala begrepp eller tankekategorier med för innehåll. Ett sätt 

att ta sig an dessa frågor är att hämta inspiration från diskursbegreppet och 

diskursanalytiska teorier och metoder. Det betyder i det här fallet att staden som 

idé och begrepp är i fokus och att dess konstruktion undersöks med utgångspunkt 

i texter. Precis som Boverket förmedlar i citatet ovan är en utgångspunkt i den 

här studien att ord är viktiga. Här är dock inte huvuduppgiften att föreskriva hur 

vi bör begreppsliggöra idéer kring planering, utan att undersöka vilka betydelser 

som läggs i begrepp, och hur de används och bidrar till konstruktionen av staden 

i form av ideal- och problembilder. Jag menar att diskursbegreppet, och till-

hörande analytiska verktyg, kan bidra till en relevant analys av dagens svenska 

stadsideal och de värderingar och normer som följer av idealen, liksom att det 

kan öppna upp för en diskussion kring betydelsen av alternativa sätt att tänka i 

stadsutvecklingsfrågor.  

I det här kapitlet diskuteras avhandlingens vetenskapliga och metodologiska 

utgångspunkter. Inledningsvis presenteras centrala aspekter av diskursbegreppet 

och diskursanalys som förhållningssätt, liksom sätt att applicera dem på urbana 
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studier och kulturgeografi. Därefter följer en presentation av tillvägagångssätt, 

det vill säga material, urval, avgränsningar och analysmetod för den här studien.  

 

2.1. Ett diskursteoretiskt förhållningssätt 

Diskursanalys är inte någon enhetlig metod, utan diskursbegreppet medför vissa 

perspektiv eller förhållningssätt (Widerberg 2002). Texten har central position 

och de socialkonstruktivistiska utgångspunkterna påverkar ytterligare hur man 

formulerar sina forskningsfrågor och väljer sitt empiriska material. Väljer man att 

använda diskursanalytisk metod är det, enligt Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips (2000), att välja ”ett helt paket”, det vill säga det inbegriper både 

teoretiska utgångspunkter och metoder: 

Paketet innehåller för det första filosofiska (ontologiska och epistemo-

logiska) premisser angående språkets roll i den sociala konstruktionen 

av världen; för det andra teoretiska modeller; för det tredje metodo-

logiska riktlinjer för hur man griper sig an ett forskningsområde och 

för det fjärde specifika tekniker för språkanalys. I diskursanalysen är 

teori och metod alltså sammanlänkade (…). (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000: 10) 

Verkligheten som social konstruktion är således central för alla former av dis-

kursanalys, liksom språkets betydelse för denna konstruktion. Synen på språkets 

betydelse härstammar från språkfilosofi och framför allt Ferdinand de Saussures 

syn på språket som konstituerande för och konstituerat av verkligheten, liksom 

språkliga tecken i relation till varandra (Howarth 2007: 24ff; Winther Jørgensen 

och Phillips 2000: 15ff). Språk och handling, idé och verklighet, vävs således 

samman om man tar utgångspunkt i diskurser och ser verkligheten som socialt 

konstruerad. Syftet med analysen är att:  

… kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse 

ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionali-

serade att vi uppfattar dem som naturliga. (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000: 32)  

Några egentliga betydelsefixeringar finns således inte, utan det pågår en ”ständig 

social strid om definitioner” (Winther Jørgensen och Phillips 2000: 31). Analys-

ens mål är inte att klarlägga en verklighet bakom diskurserna, utan att undersöka 

hur vi skapar vår omvärld, genom kampen om tecknens betydelse. Världen är 
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mångtydig och motsägelsefull, men genom diskursiva processer etableras alltså en 

viss entydighet och ordning. Denna konstruerade ordning kan med tiden anta en 

objektiv karaktär. Betydelser och fenomen har då blivit så sedimenterade att de 

tas för sanna, reella (Torfing, 2001: 9). Stad som exempel är ett sådant självklart 

och naturaliserat begrepp som alla tror sig veta vad det betyder. Samtidigt kan 

det ges flera olika meningar, fyllas med olika betydelser – som en administrativ 

enhet, som ett konsumtionsrum eller en boendemiljö, som en trygg eller en otrygg 

plats med mera (se Howarth 2007: 17, 118 för liknande exempel). 

Socialkonstruktivistiska utgångspunkter gör också kunskap till något föränd-

erligt. Kunskap och verklighetsuppfattningar konstrueras i social interaktion och 

genom att vi språkligt kategoriserar omvärlden. Kunskap kan både vara något 

som är gemensamt för en grupp, ett samhälle, eller en kultur, liksom det kan 

splittra samma grupp, samhälle eller kultur (se till exempel Winther Jørgensen 

och Phillips 2000: 11f). Centralt är här att inte se det som om meningen eller 

sammanhanget finns därinne, färdigt att grävas ut, utan att meningen kommer av 

själva utgrävningsprocessen. Det har också hävdats att uppdelningen mellan 

realism och idealism (ungefär verklighet och idé) inte är relevant utan det är just 

hur vi diskursivt konstruerar objekt eller händelser som ska stå i centrum för 

analysen. Objekt eller händelser har ingen mening utanför de diskursiva struktur-

erna av klassificeringar, åtskiljanden och regler (Howarth 2007; Mills 2004).  

Det finns två centrala dimensioner av diskursbegreppet och därmed av ett 

diskursanalytiskt angreppssätt som jag tecknar det här, i huvudsak efter Michel 

Foucaults (1972/2002) terminologi. Diskurs betecknar för det första en mängd 

utsagor – det som talas, skrivs, sägs om ett avgränsat fenomen. Utsagan kan ta 

form av tal eller text, det vill säga av formuleringshandlingar av olika slag – 

såsom diskursiva aktiviteter på planeringsfältet. För det andra betecknar de regler 

eller existensvillkor som styr vad som är möjligt att säga om ett fenomen (se till 

exempel Foucault 1972/2002: 133ff, 144f). Reglerna och det yttrade, eller den 

diskursiva praktiken, kan innebära exkluderande, kategoriserande eller defini-

erande handlingar med vilka vi skapar mening och sammanhang. Analysen hand-

lar inte i första hand om att tolka, i alla fall inte i meningen undersöka vad som 

döljer sig bakom utsagorna.  

Tvärtom undrar den [dvs. analysen] enligt vilket modus de [dvs. 

utsagorna] finns till, vad det innebär för dem att ha yttrats, att ha 

efterlämnat spår och kanske att fortfarande finnas till, för en even-

tuellt helt ny användning; vad det innebär för dem att ha uppträtt – 

och att inget annat uppträtt i deras ställe. (Foucault 1972/2002: 136) 
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Reglerna och utsagorna är inte något givet en gång för alla, utan är situerade i tid 

och rum, och föränderliga och förhandlingsbara (Bech Dyrberg et al 2001: 8f; 

Foucault 1972/2002: 144f; Mills 2004: 14). En diskursanalytisk studie blir alltså 

med nödvändighet ett utsnitt. Före eller efter studien tidsmässigt, eller utanför 

just det studerade materialet, kan yttranden, regler och kamp se annorlunda ut.   

Foucault betonar också vikten av att ifrågasätta sina egna förförståelser (”Det 

rör sig om att inse att de [begreppen] kanske när allt kommer omkring inte är det 

man trodde vid första anblicken”, Foucault 1972/2002: 41). Utgångspunkten är 

att historien och omvärlden är grupperad och kategoriserad, och uppgiften att 

ifrågasätta dessa grupper och kategorier genom att försöka spåra deras existens-

villkor och gränser. Alltså, om möjligt, både se till vad som innesluts och vad som 

utesluts, både till vad som gör diskursen möjlig och vad som hotar den (se även 

Börjesson 2003: 88; Howarth 2007: 17f.) I föreliggande studie handlar det om att 

undersöka vad som konstituerar staden som kategori. Vilka betydelser ges 

begreppet? Hur blir denna kategori aktuell och giltig, möjlig och omöjlig? Hur 

relaterar olika kategorier till varandra (exempelvis stad och icke-stad – det vill 

säga sådant som förort, land och landsbygd)? 

Inom ramen för paraplybegreppet diskursanalys finns flera olika riktningar, 

liksom beteckningar på de olika förhållningssätten – kritisk diskursanalys, dis-

kursteori och diskurspsykologi (se Winther Jørgensen och Phillips 2000). De tar 

alla utgångspunkt i omvärlden som socialt konstruerad, men de är i olika grad 

poststrukturalistiska och förhåller sig delvis olika till en verklighet. I den här 

avhandlingen hämtas framför allt inspiration från den så kallade diskursteorin. 

Där refereras ofta de politiska filosoferna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 

och deras många arbeten som centrala. I deras diskursteoretiska analys är både 

strukturer och subjekt i någon mening öppna och obestämda, något som öppnar 

för det spel av socialt konstruerade meningar och subjektspositioner som diskurs-

begreppet kan fånga (Torfing 1999). Det innebär också att den här studien rör sig 

på diskursiv nivå och inte drar en gräns mellan diskursiva och icke-diskursiva 

strukturer eller aktiviteter. Det empiriska materialet är text i traditionell mening, 

men det innebär inte att det som inte är text måste vara icke-diskursivt. Så som 

den här studien är upplagd och avgränsad finns bara diskursiva praktiker, och att 

dra en gräns mellan ”idé” och ”verklighet” är inte fruktbart här (se även Bech 

Dyrberg et al 2001: 8f).  
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Diskursiv kamp eller konsensus 
Maktbegreppet och studier av maktutövning är centralt i diskursorienterade 

analyser. I Foucaults tolkning är makten en kraft som finns överallt och som både 

är förtryckande och produktiv. ”Makt är både det som skapar vår sociala om-

värld och det som gör att omvärlden ser ut och kan omnämnas på vissa sätt 

medan andra möjligheter utesluts” (Winther Jørgensen och Phillips 2000: 20).  

Den kategorisering och exkludering som vi tar till hjälp för att ge vår omvärld 

mening belyser också den maktkampen (se till exempel Bergström och Boréus 

2000: 17; Börjesson 2003: 86ff; Mills 2004: 55; Winther Jørgensen och Phillips 

2000: 7). Makten är inbäddad i våra yttranden och handlingar och dessa pekar 

därmed ut hur omvärlden ska förstås. I den här avhandlingen ses alla de aktörer 

som yttrar sig i det empiriska materialet som aktörer med inflytande över hur den 

svenska stadsutvecklingen ska förstås. Yttrandena sker inom ramen för en slags 

elitdiskurs – där i huvudsak verksamma planerare och forskare har utrymme.  

Det handlar alltså inte om huruvida det som diskursen säger ger en korrekt bild 

av en bakomliggande sanning, utan om hur diskursen organiseras ”… utan svag-

het, utan motsägelse, utan inre godtycke, där utsagorna, deras grupperingsprin-

ciper, de stora historiska enheter de kan bilda, de metoder som gör det möjligt att 

beskriva dem, tas upp till behandling” (Foucault 1972/2002: 141f). Men, även 

om diskurs här beskrivs som något utan svaghet handlar analysen bland annat 

om att söka svagheterna (se även Boyle och Rogerson 2001: 410). Det är viktigt 

att genomgående vara öppen för motsägelser i diskursen, för sprickor i det till 

synes konsistenta. Sprickor och motsägelser kan vara uttryck för en pågående 

maktkamp och debatt. Det ofullständiga och delvis öppna lämnar utrymme åt 

kamp kring tillslutning och definition.  

Makt är kopplat till kamp. Kampen kring vad som ska hållas för sant inom ett 

visst område, kampen mellan alternativa meningar och alternativa diskurser. 

Inom diskursteorin är hegemoni ett centralt begrepp. Diskurser ses som kämp-

ande om att etablera hegemoni, herravälde, över en fråga eller ett fenomen genom 

att bestämma fenomenets betydelse. Hegemoni är avsaknaden av kamp. Etableras 

samförstånd om staden eller stadslivet som någonting gott och gynnsamt i 

planeringen så får det konsekvenser i form av specifika åtgärder. Hegemonins 

motsats är möjligheten till dekonstruktion, alltså att visa på det motsägelsefulla 

och obestämda och således undergräva den hegemoniska diskursen (Torfing 

1999; Winther Jørgensen och Phillips 2000). Men, hegemonier är tillfälliga, de 

kan alltid rubbas och förändras. De förhåller sig hela tiden till något utanför, till 

det som det inte är och det som exkluderats. Detta benämns det ”diskursiva 

fältet” eller den ”konstitutiva utsidan”. Denna utsida ger enighet åt det på insid-
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an, men gör också de sedimenterade och till synes objektiva ordningarna för-

änderliga (Mouffe 2005: 15; Torfing 1999: 86).  

What is at a given moment considered the ’natural’ order – jointly 

with the ‘common sense’ which accompanies it – is the result of sedi-

mented practices; it is never the manifestation of a deeper objectivity 

exterior to the practices that bring it into being. (Mouffe 2005: 18) 

Chantal Mouffe (2005), en av dem som utvecklat diskursteorin, menar att den 

konstitutiva utsidan, som möjliggör kamp och konflikt och att hegemonier kan 

destabiliseras och utmanas, är av avgörande betydelse för demokrati. Det andra, 

utsidan, är det som uteslutits från hegemonin – alla de alternativ som inte blivit. 

Allt definieras i relation till något annat. ”Vi” och ”dom”, insidan och utsidan, 

kan existera vid sidan av varandra, men de kan också skapa en konflikt- och 

kampfylld relation. Kampen inom ramen för demokrati betecknar hon agonism, 

som till skillnad från antagonism innebär en respektfull konflikt. Mouffe är 

kritisk mot det hon kallar det ”post-politiska”, som innebär tendenser till att av-

politisera frågor i namn av deliberativ demokrati och konsensus. Hon menar till 

och med att strävan efter enighet är en antipolitisk vision som förnekar det 

grundläggande demokratiska i konflikt. 

What is happening is that nowadays the political is played out in the 

moral register. In other words, it still consists in a we/they discrimi-

nation, but the we/they, instead of being defined with political cate-

gories, is now established in moral terms. In place of a struggle be-

tween ‘right and left’ we are faced with a struggle between ‘right and 

wrong’. (Mouffe 2005: 5) 

Avpolitiseringen som ett problem har på senare tid uppmärksammats i diskus-

sionen kring hållbarhetsbegreppet och politik och planering för hållbar utveck-

ling. Att ”alla” tycks vara eniga om att en hållbar utveckling är nödvändig, lik-

som om vad den mer specifikt innebär, behöver inte vara gynnsamt för planering 

för hållbar utveckling. Det riskerar också att avväpna aktörer och göra diskus-

sionen blind för sådana skillnader som klass, kön och etnicitet. (Se till exempel 

Bradley 2009: 25ff för diskussion kring detta.) 

 

Några urbana tillämpningar 
Denna studie utgår ifrån den inledningsvis skisserade stadens renässans – som en 

föreställning, en representation och/eller ett ”påbud” för stadsutveckling – i Sve-
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rige och internationellt. Den föreställningen, eller påbudet, får konsekvenser för 

hur man betraktar stad som ideal liksom stadens problem. Det teoretiska och 

metodologiska förhållningssätt som tillämpas innebär att stad här ses som något 

diskursivt konstruerat, och stadens renässans är då ett exempel på en särskild 

konstruktion av stad. En analys av de diskursiva konstruktionerna innebär att 

analysen koncentreras på språkhandlingar som konstituerande för, och konsti-

tuerat av, staden, stadens planering och stadslivet. Det innebär också fokusering 

på vissa teman, som jag menar är viktiga för att förstå och kontextualisera den 

här konstruktionen. Vad handlar den om, hur argumenterar man i den, och hur 

kan den förstås som diskurs? Konstruktionerna av staden och dess problem inne-

bär också att man inkluderar vissa typer av platser, livsstilar eller samhällsgrup-

per, och exkluderar andra. Stad är alltså det centrala nyckelordet i den här studi-

en, och det är både fyllt med betydelser och möjligt att fylla med alternativa be-

tydelser. Avhandlingen eftersträvar bland annat att belysa denna spänning mellan 

det öppna och det specifikt definierade begreppet, samt hur spänningen kan verka 

i en och samma text eller yttrande.  

Om man tar som utgångspunkt att staden, och inte bara dess politik, är en 

diskursiv konstruktion riskerar man att få reaktionen att det inte är möjligt, för 

”den finns ju, det kan vi alla se och känna”. Det går att ta på husen och gå på 

gatorna. Men samtidigt som staden i allra högsta grad finns där pågår ständigt 

diskursiva processer som definierar den och dess platser som till exempel olika 

eller lika och ger dem mening som farliga eller trygga, fina eller fula, segregerade 

eller integrerade. Staden i bestämd form tycks ständigt glida undan, och dess re-

presentationer ändrar hela tiden skepnad. James Donald (1999) kallar staden en 

tankekategori och en abstraktion, som gör anspråk på att identifiera det som är 

gemensamt för alla städer: 

By calling this diversity the city, we ascribe to it a coherence or 

integrity. One way of thinking that coherence would be to treat the 

category of the city as a representation. But the concept of represen-

tation, although in the end indispensable, may raise more problems 

than it solves when we try to think about both the thinginess of the 

city and the city as a state of mind. It is true that what we experience 

is never the real city, ‘the thing itself’. It is also true that the everyday 

reality of the city is always a space already constituted and structured 

by symbolic mechanisms. (Donald 1999: 8) 

Staden kan alltså enligt Donald vara en realitet för den enskilde individen, och på 

samma gång en representation och en samlingsbeteckning för en mängd städer, 
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erfarenheter och aspekter. Uppfattningar om städer, staden (eller platsen) skapas 

av en mängd platser, av minnen, bilder och berättelser, så någon direkt relation 

till en ”stad i sig” går inte att nå. Men, i alla dessa uttryck finns idéer om vad 

stad betyder – idéer som dessutom återkommande omförhandlas i vardagen (se 

även Amin och Thrift 2002). Liknande omförhandlingar sker i planeringen. Mats 

Brusman (2008) ser det som ett växelspel mellan en vision om en universell 

urbanitet och en konkret historisk erfarenhet. Visionen, helheten, är onåbar eller 

endast möjlig att uppleva indirekt – via platser i staden, via delarna (Brusman 

2008: 7ff. Se även Lees 2004a: 5f som skiljer mellan staden som en utopi, och 

specifika städer, som människor erfar). Uppmärksamheten måste istället ligga på 

växelspelet mellan det generella och det partikulära. Det är där som stad blir till.  

Stad och städer konstrueras alltså ständigt och samtidigt i en diskursiv praktik 

där bebyggelse kommer till genom att sten läggs på sten och genom att dessa 

stenar ges mening. Det finns inte några ”beskrivningar” av stad som återspeglar 

rena objekt och fenomen, eller någon mätbar objektiv funktionalitet hos platser, 

utan endast olika konstruktioner som både tar utgångspunkt i objekt och feno-

men, och är med och konstruerar dem. Men stad kan ändå framstå som något 

definierat och absolut, och som något lätt igenkännbart. Det täcker en viss 

geografisk yta, har en viss näringsstruktur, social sammansättning, levnads-

mönster och arkitektur. Det tycks finnas något som är ”stadsmässigt”, eller 

”urbant”, där. En historia om platsen kan berättas, och allt detta ges vissa 

betydelser. Dessa betydelser är dock inte definierade eller absoluta, utan ständigt 

under förhandling. Man kan, som urbanforskaren John Rennie Short (2006) se 

staden som en text, ständigt skriven och omskriven:  

It is sometimes useful to see the city as text that is constantly being 

written, reconstructed and deconstructed. The city as text metaphor 

also raises the notion of authorship and what is left out as well as 

what is written. Marketing the city is an attempt to both reimagine 

and represent the city and it bears the mark of power and authority. 

The dominant images presented in marketing schemes are not innocent 

of social authority and political power. The city is written from a 

particular perspective for a particular audience. The text has its 

silences. (Short 2006: 123f) 

Short skriver här om olika representationer av stad i marknadsföring, och han 

menar vidare att vi befinner oss i en representationernas kris när det gäller städer 

och det urbana, som har sin orsak i den globala kapitalismens utveckling. Städer 

måste nu hitta nya sätt att positionera sig och förmedla sin betydelse. Han menar 
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också att det är goda, oproblematiska och konfliktfria representationer av städer 

som dominerar.  

Geografen Guy Mercier (2003) använder sig av begreppet narrativ (”urbanistic 

narrative”) istället för representation eller diskurs i sin dekonstruktion av 

processen kring upprustningen av ett område i Quebec i Canada. Hans tolk-

ningsmodell är dock av diskursanalytisk karaktär och därför intressant här. Ett 

urbant narrativ i hans mening består av ett värdeomdöme (vad är bra eller dåligt 

och varför), ett projekt (vad borde göras, förändras) och ett program (hur kan 

detta mål uppnås och vilka ska delta i arbetet) (Mercier 2003: 75f). Det kan 

därmed innefatta idéer om den fysiska miljön, om det sociala klimatet och, i 

programmet, också idéer om planeringsprocessen. Mercier urskiljer dels en 

kraftig kritik av tidigare planering, och dels en legitimering av samtida planering 

som ska lösa de problem man hänför till historien. Programmet blir i hans 

tolkning en nytraditionell planering där bevarande paras med nybyggnation (”a 

new urbanism”) och där historien har dubbel betydelse genom att vara dels det 

man som planerare vänder sig ifrån (modernismens rationalism och rivningar), 

och dels det man vill uppvärdera och återskapa (”the respect for the traditional 

image of the neighbourhood”) (Mercier 2003: 84ff). Han kontrasterar denna ny-

urbanistiska diskurs med en modernistisk och menar att det var kritiken mot 

modernismen som lade grunden till nyurbanismen.  

Arkitekten Thomas Sieverts (2003) analys av ”myten om den gamla staden” är 

inte heller i strikt mening en diskursanalys, men han tar i likhet med denna studie 

sin utgångspunkt i centrala begrepp och i hur de används. Begreppen är ”urban-

ness” (ung. stadsmässighet), ”centrality” (centralitet), ”density” (täthet), ”mixed 

use” (ungefär funktionsblandning) och ”ecology” (i meningen stadens ekologi, 

staden som ekosystem) (Sieverts 2003: 12ff). Sieverts menar att dessa begrepp till-

sammans utgör essensen i idén ”den goda staden”. De överlappar och refererar 

visserligen till varandra, men kan i analysen diskuteras ett i taget. Stadsmässighet 

refererar till den idag mycket attraktiva bilden av den täta 1800-talsstaden, till 

vilken också hör idén om en slags kontinental och tolerant attityd bland män-

niskorna i den, i kontrast till en provinsiell attityd. Det sociala innehållet i stads-

mässigheten kopplas starkt till den fysiska miljön och det finns också en starkt 

idealiserad bild av den borgerliga europeiska staden vid slutet av 1800-talet. Den 

idealiserade bilden döljer att den staden också var trång, konfliktfylld och hård 

att leva i, och att det omfattande utelivet på gatorna var en konsekvens av just 

detta, på samma sätt som det minskade offentliga livet idag är en konsekvens av 

förbättrade boendeförhållanden och nya kommunikationsmöjligheter (Sieverts 

2003: 19ff). Centralitet är kopplat till stadsmässighet, och åsyftar både stadens 
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geometriska centrum och platsens vikt. Det skapar också en hierarkisk struktur 

med viktiga och mindre viktiga platser:  

The idea of a centre is intended to designate a place in which every-

thing important can be found and from which all major development 

start. (Sieverts 2003: 25) 

Täthet är ett annat centralt begrepp i Sieverts tolkning av ”myten om den gamla 

staden”. Det är frekvent, men ofta ospecificerat, och det kan referera till materiell 

täthet, visuell-rumslig täthet och social täthet. Dess status som ideal både förr och 

nu kan problematiseras (Sieverts 2003: 27ff).  

Nästa begrepp Sieverts tar upp är funktionsblandning som ofta kopplas till 

stadsmässighet och till den gamla staden. Han menar att det ofta är otydligt 

vilken sorts blandning det är som förordas – funktionsblandade byggnader, kvar-

ter eller stadsdelar? Återigen krävs alltså specificering av begreppet för att det inte 

bara ska bli en ytlig idealisering av den gamla staden. En sådan idealisering menar 

han alltså står i vägen för nya tolkningar av stad och stadsliv.  

Det sista begrepp som Sieverts ser som viktigt för att förstå hur myten om den 

gamla staden är uppbyggd är ekologi. I hans tolkning handlar stadens ekologi 

framför allt om relationen mellan stad och natur, vilka båda är begrepp och kate-

gorier som har tolkats på olika sätt i olika tider och som det idag är svårt att dra 

en klar gräns mellan.  

Sieverts sätt att problematisera den gamla stadens betydelse för hur vi idag 

talar om den goda staden stödjer föreliggande studies upplägg och intresse för 

centrala begrepp, även om han inte använder diskursbegreppet. Hans resonemang 

har istället sin grund i en förändrad verklighet. Hans begrepp Zwischenstadt, 

”mitt emellan-staden”, stadsmiljön som varken är stad eller land, är dock 

behjälpligt för att kunna tala om den upplösta staden utan att ta den gamla 

staden som utgångspunkt. Till detta återkommer jag i kapitel 7.  

Samhällsplanering och stadsbyggande är, liksom platsmarknadsföring, del av 

den diskursiva praktik som konstruerar staden. Dessutom, Shorts metafor ”stad-

en som text” ovan är inte bara en metafor, utan staden blir skriven genom plan- 

och visionsförfattande, utredningsarbete, kunskapsspridning, information, mark-

nadsföring och skisser. Samhällsplanering kan dessutom tolkas som en disciplinär 

och politisk diskurs med avsikt att styra människornas, djurens och naturens 

beteenden och utveckling åt vissa håll, och därmed undvika andra riktningar. 

Sharp och Richardson (2001) menar att planeringsfältet passar bra att begrepps-

liggöra som ett fält karakteriserat av maktkamp mellan olika intressenter och 

intressen, som alla konstruerar kunskap och sanning på olika sätt, till exempel 
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möts expertkunskaper och lekmannakunskaper där (Sharp och Richardson 2001: 

198).  

Att se diskurser som en komponent av urbana processer kan också innebära att 

man undersöker hur urbanfrågor ”ramas in” på olika sätt (Boyle och Rogerson 

2001; Jacobs 1999; Lees 2004b). Ett exempel på inramning av stad och urbanitet 

ger geograferna Mark Boyle och Robert J Rogerson (2001) i sin analys av det de 

benämner ”New Urban Politics” (NUP). Här är diskursperspektivet framför allt 

ett sätt att ställa frågor, och att se det empiriska materialet framförallt som tolk-

ningar av ett skeende. Författarna menar att en marknadsorienterad syn på stad-

en och dess utveckling inte behöver ses som något självklart och givet. Det kan 

också ses som en tolkning som medför en viss logik där vissa problem och lös-

ningar framstår som självklara:  

Place marketing and the aspiration to assume certain roles in the emer-

ging global division of labour come to be seen as ‘natural’, ‘obvious’, 

self-evident’ and ’legitimate’. Treated as a discourse, analysts would 

then seek to uncover the sources of institutional power that lie behind 

it, and the propaganda devices used in its production and repro-

duction. (Boyle och Rogerson 2001: 409f) 

Ett annat exempel är Tracey Skillingtons (1998) studie av en tidningsdebatt kring 

ett stadsutvecklingsprojekt i Dublin. Även hon använder begreppet inramning och 

menar till exempel att yttranden i debatten ”vetenskapliggjordes” (”a framing 

strategy of scientification”) för att ges legitimitet. Andra inramningsstrategier hon 

pekar på är en ekonomisk tillväxt-argumentation för stadsomvandling, liksom en 

estetisering av stadsmiljön mot samma stadsomvandling, och en polarisering 

mellan bevarande och utveckling av kulturarvet (Skillington 1998).  

Enligt Boyle och Rogerson (2001) skiljer sig en diskursanalytisk studie av en 

stadsutvecklingsprocess från en policyanalys genom att den förstnämnda handlar 

om antaganden och konstruktioner av staden som naturaliseras i form av policy, 

medan den sistnämnda framförallt studerar själva policyprocessen – formu-

leringar, implementeringen och konsekvenserna av politiken. De skiljer sig alltså 

åt genom hur man förhåller sig till det fenomen och det material som studeras. 

Att undersöka hur frågor eller problem respektive lösningar inramas, det vill säga 

vad de sätts in i för sammanhang och hur de argumenteras för, är ett sätt att söka 

diskursiva mönster. Om staden konstrueras som en vara, som i den ”New Urban 

Politics”-agenda de undersöker, får det konsekvenser för vad som uppfattas som 

problem och hur man ser lösningar till problemen – enligt författarna för 

exempelvis kommodifieringen av staden med sig marknadsorienterade åtgärder.  
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Några kulturgeografiska tillämpningar 
Diskursanalytiska perspektiv i samhällsvetenskapen kan kopplas till den så 

kallade språkliga vändningen (”the linguistic turn”) då intresse för språkets 

betydelse väcktes, även utanför det humanistiska fältet (Dekker Linnros & Hallin 

2000: 89; Lees 2004b: 101; Mattsson 2001: 18). Samhällsvetenskapliga analyser 

inspirerades av humanistiska metoder och kom att intressera sig för hur vi skapar 

vår omvärld genom representationer – språkliga, visuella et cetera – och hur dessa 

representationer i sin tur påverkar omvärlden. Ett ursprung till diskursanalysens 

genombrott inom kulturgeografi finns också i studier av betydelser och tolkningar 

av platser och landskap. Både genom texter av olika slag och genom att ”läsa” 

landskapet och dess representationer i form av byggnader och landskapsformer 

kan man analysera samhällets organisering och maktrelationer (Hastings 1999). 

Att utifrån representationer undersöka vad platser ges för olika betydelser för 

grupper och individer är alltså sedan länge del av det kulturgeografiska studie-

området. Detta är för övrigt kartan, en central artefakt och metafor i disciplinen, 

ett bra exempel på. Kartan är en selektiv tolkning där kartografens (liksom upp-

dragsgivarens) världsuppfattning, lokalisering, makt och uppgift kommer till 

uttryck. Att geografidisciplinen inte bara studerar representationer utan också 

genererar dem är dess koppling till kolonialismen och imperialismen ett tydligt 

exempel på. Idag talar vi om representationer, bilder eller diskurser om den 

Andre, som något geografer historiskt har bidragit med i form av reseskildringar, 

kartor med mera. Kritiska postkoloniala perspektiv på detta (se till exempel 

Edward Saïds Orientalism (1978/2000)) visar hur bland andra västvärldens geo-

grafer har bidragit till en essensialistisk konstruktion av å ena sidan den ordnade, 

rationella och utvecklade västvärlden, och å andra sidan den kaotiska, outveck-

lade Orienten. Denna konstruktion har också giltighet idag, när ”orienten” och 

”väst” möts i globaliserade, mångkulturella urbana miljöer, och representationer 

av den Andre får betydelse i vardagliga interaktioner (Hansen och Simonsen 

2004: 179ff). Vem den Andre är kan naturligtvis växla, liksom gränsen till olika 

”orienter” kan flyttas. De danska kulturgeograferna Frank Hansen och Kirsten 

Simonsen (2004) menar att kulturgeografers speciella intresse och kunskaper om 

representationer ger dem ett särskilt ansvar att förhålla sig kritiska till just 

representationer av den Andre: 

Det er defor et behov for en kritisk og eftertænksom geografi om de 

kulturelle værdier, både som de fremkommer i konkrete analyser, og 
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som de informerer vore forestillede geografier. (Hansen och Simonsen 

2004: 188) 

Dessa värderingar kan komma till uttryck i form av klassificeringar och repre-

sentationer av klass, kön, etnicitet och religion och kan verka helt ”självklara”. 

Representationerna är redskap i det tolkande arbete människor gör för att skapa 

ordning och mening i tillvaron. De har dessutom en inkluderande och exklu-

derande funktion. Den som har makten över representationerna av sig själv och 

andra får därmed en inflytelserik position, med makt att inkludera respektive 

exkludera. Detta, liksom självklarheten i den egna tidens representationer, talar 

för att en undersökande och kritisk attityd till dem är nödvändig (se vidare i 

Duncan 1993).  

Det finns några svenska kulturgeografiska avhandlingar som explicit förhåller 

sig till diskursbegreppet och diskursanalytiska metoder, dock på lite olika sätt. I 

relation till resonemanget ovan så är den huvudsakliga skillnaden mellan tillämp-

ningarna att representationerna ses som i olika grad konstituerande, liksom att 

man i några fall drar en gräns mellan diskursiva och icke-diskursiva processer. 

Irene Molina (1997) analyserar etnisk boendesegregation i två dimensioner: 

strukturellt-materiella och symboliskt-ideologiska. Hon menar att boendesegrega-

tion ska förklaras med bland annat diskurser om den Andre, som är verksamma 

både i politik och i form av föreställningar hos enskilda individer. Hon drar 

paralleller mellan den rashygieniska traditionen från förra sekelskiftet och hur bo-

stadsområden idag konstrueras som ”problemområden”, invandrartäta och/eller 

miljonprogramsområden. Detta är konstruktioner som legitimerar specifika åt-

gärder. Avhandlingen är upplagd med studier på tre geografiska nivåer – nationell 

(Sverige), urban (Uppsala) och lokal nivå (område i Uppsala), och med olika 

teoretiska och empiriska fokus på de olika nivåerna. På nationell nivå diskuteras 

ideologiska strukturer, folkhemsidén, olika diskurser kring bostaden samt dis-

kurser om den Andre i nationen Sverige. Detta är framförallt en historisk studie 

kring rötterna till dagens bostadspolitik. På stadsnivån diskuteras det som Molina 

benämner ”stadens rasifiering” genom statistiska studier av Uppsalas bostads-

marknad och på den lokala bostadsområdesnivån är det vardagens berättelser 

och diskurser bland de boende – insamlat genom intervjuer – som står i fokus. 

Hon använder alltså flera olika teoretiska perspektiv och typer av material, och 

hos henne är det diskursanalytiska mer av ett förhållningssätt än en specifik 

metod. Hon kombinerar den diskursanalysen med andra typer av analysverktyg 

och skiljer mellan ett sociorumsligt, ett politiskt, ett diskursivt och ett ideologiskt 

fält. Här framstår diskurser som föreställningar, men föreställningar som ses som 
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inflytelserika. Hon likställer dock inte ideologier med diskurser, eller ser levnads-

villkor eller bostadsmarknadens verkningar som diskursivt konstruerade.  

Diskursanalys som genomgående metod ger istället Susanna Heldt Cassel 

(2003) exempel på. Hon undersöker hur regional identitet konstrueras, specifikt 

genom hur regional mat och matkultur bidrar. Hon gör det genom att analysera 

ett regionalt utvecklingsprojekt, ”Skärgårdssmak”, utifrån textmaterial av olika 

slag, tv-program, samt intervjuer med verksamma inom projektet. Heldt Cassel 

presenterar sin studie uppdelad på två geografiska nivåer, den regionala och den 

lokala. Dessutom skiljer hon mellan aktörer, handlingar och representationer på 

dessa nivåer. Aktörerna är projektledning och administratörer, samt företagare 

som medverkar i projektet. Handlingarna är regionalpolitiska utvecklingsstrate-

gier och produktion av symboliska och materiella skärgårdsrum och skärgårds-

maträtter. Representationerna är texter och bilder om skärgården, dess identitet 

och utveckling som förmedlas i projektbeskrivningarna och genom företagandet. 

Genom modellen studeras vilka representationer av mat som förekommer, och 

vilka funktioner dessa har för skapandet av platsidentitet, liksom hur det argu-

menteras för regional utveckling och konkurrens i detta sammanhang och hur 

företagare förhåller sig till den identitet som skapas (Heldt Cassel 2003: 40). 

Heldt Cassel är intresserad av hur regional identitet skapas, men ser det inte 

huvudsakligen som en kamp mellan olika regionala identiteter eller olika 

diskurser. Hon identifierar och analyserar en diskurs, utan att särskilt behandla 

kampen mellan olika identiteter.  

Ett maktperspektiv har däremot Katarina Mattsson (2001), som undersöker 

hur man i forskning och nyhetsmedier förklarar etnisk exkludering på den sven-

ska arbetsmarknaden. Hon analyserar vad hon kallar en ”kompetensbrist-

diskurs”, och diskuterar också en ”diskrimineringsdiskurs”. Mattson formulerar 

två delsyften med sin studie, där det första är att ”studera om och hur kom-

petensbristdiskursen formuleras i den samhällspolitiska debatten på området 

invandring och arbetsmarknad under perioden 1996-1999”. Det andra syftet är 

att granska forskning där ”kulturellt betingade kompetensskillnader förklarar 

skillnader i sysselsättning” mellan infödd och invandrad befolkning. Detta gör 

hon utifrån ett postkolonialt perspektiv, och hon söker geografiska föreställ-

ningar om identitet, människor och rum i diskursen (Mattson 2001: 10f).  

Det gör också Katarina Pettersson (2002) i sin studie, om än på ett annat tema. 

Petterson tar sin utgångspunkt i en befintlig, nästan naturaliserad diskurs om 

Gnosjö i Småland som en plats med en särdeles utvecklad småföretagaranda. 

Denna diskurs reproduceras i medier, forskning och i allmänna uppfattningar och 

Petterssons syfte är att analysera den ur ett könsperspektiv. Hennes frågor hand-
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lar om vilka föreställningar om maskulint respektive feminint som skapas och 

återskapas i diskursen, vilka aktörer och aktiviteter som lyfts fram respektive 

osynliggörs, samt vilka begrepp som används för att beteckna det som män sägs 

göra respektive det som kvinnor sägs göra. Man kan alltså säga att hon tar 

Gnosjödiskursen för given för att analysera den ur ett särskilt perspektiv. Dess-

utom ställer hon frågor inte bara om vad som kommer till uttryck i diskursen, 

utan också vad som inte kommer till uttryck, vad som förbises eller exkluderas. 

Genom både studier av mediematerial som producerar och reproducerar diskurs-

en, och intervjuer med verksamma i en kommun som påverkas och kan påverka 

Gnosjödiskursen, finner hon hur företagaren vanligen konstrueras som en man – 

något som också återspeglar och påverkar hur företagande som verksamhet 

uppfattas – vilka verksamheter som anses legitima och vilka som definieras ut 

från företagande som aktivitet. Gnosjödiskursen är alltså könad, menar Petters-

son, och hennes analys nyanserar bilden av den framgångsrika småföretagar-

regionen genom att visa på att kvinnor i allmänhet och kvinnliga företagare i 

synnerhet kan ha fått betala ett pris för detta.  

Richard Ek (2003) i Öresundsregion – bli till! De geografiska visionernas 

diskursiva rytm slår an tonen direkt i den inledande meningen i sin avhandling. 

Där står:  

Denna avhandling är en berättelse om en ontologisk transformation, 

en dekonstruktion av diskursen ”Öresundsregionen” (…) en simulerad 

verklighet inte i första hand förankrad i det fysiska territoriet utan i 

föreställda geografier, rumsliga ideologier och övertygelser om det 

spatialas beskaffenhet. Dessa föreställda geografier är inte mindre 

verkliga för det. Tvärtom. De formar ”vår” materialitet (…) och vi 

dras med i dess rytm. (Ek 2003: III) 

Ek utgår från Öresundsregionen som diskurs och därmed går han steget längre än 

Pettersson som studerar ”diskursen om Gnosjö” mer än Gnosjö som diskurs. 

Öresundsregionen har institutionaliserats genom visioner och har därmed materi-

ella inslag. Visionerna benämner han diskursiva redskap, som fungerar både 

entusiasmerande och disciplinerande (Ek 2003: IV, och kapitel 3 i den tillhörande 

bilagan, den så kallade ”skuggavhandlingen”). De är ofta positiva och framåt-

syftande, men styr också tanken hos alla som tar del av den. Ek betonar också att 

den analys som avhandlingen presenterar är hans:  

Men hur vet jag som läsare att dina tre berättelsetrådar är de enda i 

den öresundsregionala diskursen, eller rättare sagt de tre mest cen-
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trala? kanske den nyfikne frågar sig. För att jag säger så, det är min 

diskursanalys och ingen annans. (Ek 2003: 7 i metodkapitlet i bilagan)  

Han slår alltså fast att en diskursanalys är en specifik läsning. Det centrala, för att 

diskursanalysen ska bli mer än ”min och ingen annans”, är transparens och 

tydlighet i presentationen av hur tolkningen görs. Ek har lagt upp sin studie så att 

varje kapitel har en inledande teoretisk diskussion följd av empiriska belysningar, 

som han benämner ”diskursiva exkursioner”. Där presenterar han olika aspekter 

av de geografiska visionerna som finns inbyggda i diskursen Öresundsregionen. 

Studien landar i en diskussion kring ett antal ”geografiska rotmetaforer” – mosa-

iken, mekanismen, organismen och arenan som enligt Ek är verksamma i diskurs-

en Öresundsregionen (Ek 2003: 296ff). Han sätter in den i ett europeiskt perspek-

tiv där ”Regionernas Europa” är en stark idé, liksom regional marknadsföring 

och konkurrens.  

Samtliga exempel som tagits upp här undersöker textuella, visuella eller andra 

former av representationer av rum och av de individer som befolkar detta rum 

(bostadsområdet, skärgården, Sverige, Gnosjö, Öresundsregionen). Dessutom tar 

de alla utgångspunkt i uppfattningar som de menar är i det närmaste naturlig-

gjorda, och analysen går ut på att dekonstruera och ifrågasätta dessa. Vad får 

bilden av bostadsområdet för konsekvenser för spridningen eller koncentrationen 

av vissa grupper i vissa områden, och för andra bostadspolitiska åtgärder? Hur 

har olika kopplingar mellan mat och plats uppstått och reproducerats? Kan man 

förstå den svenska arbetsmarknaden som arena för exkludering och inkludering 

bättre om man undersöker konstruktionen av invandraren i forskning och utred-

ning? Vad är det som inte berättas i berättelsen om det framgångsrika Gnosjö, 

och hur kan det, om det lyfts fram, nyansera bilden? Vilka representationer ligger 

bakom den Öresundsregion som ”finns” idag och som är en central regional-

politisk aktör i Norden och Europa? De fem avhandlingarna illustrerar också att 

diskursanalytiska förhållningssätt i kulturgeografi inte framförallt handlar om 

specifika teman eller specifika material, utan om hur man förhåller sig till dessa 

teman och material.  

 

2.2. Studiens tillvägagångssätt 

En anledning till den här studiens upplägg är ambitionen att fånga aspekter av en 

planeringsdiskussion. Det material som jag valt att analysera är publikationer 

från Boverket, och det med Boverket associerade Stadsmiljörådet, samt artiklar ur 

tidskriften Plan, från perioden 1988-2003. Samhällsplaneringen och stadsbygg-
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andet i Sverige, i diskussion och praktik, sker på en arena som är vidare än som 

den avgränsats i just denna studie, men var gränserna för arenan går och vilka 

aktörer eller aktiviteter som hör till den, kan inte bestämmas en gång för alla. På 

statlig nivå finns ansvariga myndigheter, bland dem Boverket. Planering är dock 

en huvudsakligen kommunal uppgift, och inom ramen för planeringsprocessen 

deltar ett antal andra aktörer, som remissinstanser eller konsulter. Arkitekter ger 

bild och form åt nybyggnation. Fastighetsmäklare kan genom sina annonser, 

liksom medieproducenter i allmänhet, också ses som inflytelserika aktörer som 

bidrar till olika berättelser om staden, både problembilder och ideal. Medierna 

har studerats som inflytelserika framför allt för bilder av 1960- och 70-talens 

förortsbyggande (Ericsson, Molina, Ristilammi 2002; Ristilammi 1994). I forsk-

ning om planering och stadsbyggande produceras och reproduceras också upp-

fattningar och tolkningar. Dessutom kan man se händelser och yttranden på ett 

vidare populärkulturellt fält, såsom musik, skönlitteratur, konst, film och tv som 

konstitutiva för staden. För den här studien står dock en ”fackmässig” diskussion 

i centrum, och det vidare fältet får anstå till en annan studie. Ett brett planerings-

begrepp är dock centralt eftersom staden konstrueras diskursivt på en mängd 

olika sätt, både på och utanför planeringsfältet. I en nutida kontext av ökad 

offentlig-privat samverkan är det nödvändigt att se dels att planering sker på flera 

nivåer, men också att relationen mellan dessa inte är given, eller att påverkan 

strömmar åt flera håll samtidigt.  

 

Material och urvalskriterier 
Vilket material som väljs ut för analys är av central betydelse eftersom det får 

konsekvenser för vilka frågor som är möjliga att ställa, liksom för vilket resultat 

som uppnås. Motivet för att välja Boverket och Stadsmiljörådet är att de är 

inflytelserika aktörer och skapare av centrala arenor där stadsideal konstrueras 

och diskuteras. Tidskriften Plan fungerar likartat. Boverket har en formell makt-

position av betydelse, medan Stadsmiljörådet har en mer symbolisk betydelse gen-

om sitt specifika regeringsuppdrag att stimulera diskussion och debatt. Plan är ett 

av mycket få fackmässiga forum i Sverige där stadsplanering kan diskuteras.  

Boverket är ansvarig statlig myndighet för planering och byggande i Sverige. 

Myndigheten har inflytande över politik och riktlinjer för stadsplanering, men 

också över agendan i stadsdiskussionen i en vidare mening genom sina publika-

tioner och konferenser. I verkets uppdrag ingår både kunskapsuppbyggnad och 

kunskapsspridning (Boverket 2007). I denna avhandling studeras Boverket 

huvudsakligen i egenskap av skapare av idéer och ideal för samhällsplanering och 
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stadsbyggande. De producerar för egen räkning en stor mängd publikationer, 

men på temat stadsbyggande och stadsutveckling finns ett relativt begränsat antal 

skrifter. Stadsmiljörådet, som grundades 1988, har viss koppling till Boverket. I 

rådet sitter Boverksanställda, forskare och praktiker från olika håll i landet. Ur-

sprungligen var det ett utåtriktat råd med uppdrag från regeringen, med uppgift 

att stödja Boverket och uppmuntra till en bredare samhällelig debatt kring stads-

utveckling och stadsbyggande. Fram till 2004 kan de sägas ha fungerat just så, 

genom sitt nyhetsbrev ”Urban”, konferenser och publikationer. Stadsmiljörådet 

har (genom Boverket) exempelvis publicerat fem skrifter i en serie om Framtids-

staden, antologier om industrimiljöer, ytterstadens offentliga miljöer och stads-

arkitektur. Tyckomstaden från år 2003 är en slags tidning med korta artiklar om 

den nutida stadens möjligheter och problem och Agenda för staden (2002) är ett 

manifest med ett antal punkter för hur en god och hållbar stad ska uppnås. Den 

utgår från ett antal samhälleliga förändringar och formulerar därur sex principer 

för stadsutveckling: 1) Staden är arenan för demokratin, 2) Stadens struktur är 

avgörande för en hållbar samhällsutveckling, 3) Mångfald, komplexitet och 

vitalitet är stadens kännemärken, 4) Gatan, torget och parken är stadens vardags-

rum, 5) Allemansrätten gäller också i staden, 6) Successiv förändring ger staden 

kontinuitet och variation.   

Efter 2003 omformades Stadsmiljörådet till ett mer internt råd för Boverket, 

och den utåtriktade verksamheten i form av publikationer och öppna konferenser 

försvann. Rådets betydelse för den bredare debatten minskade därmed.  

Någon definitiv kategorisering av publikationerna från Boverket eller Stads-

miljörådet från deras egen sida finns inte, utan det var nödvändigt att göra ett 

eget urval (med hjälp av biblioteksdatabaser och Boverkets publikationsavdel-

ning).2 Från Boverkets produktion under perioden har jag valt publikationer på 

följande teman, som jag ser som relevanta i relation till syfte och frågeställningar: 

(1) om staden och stadsplanering eller stadsutveckling, snarare än om regionens 

eller nationens planering, (2) om staden som fysiskt rum, (3) om den historiska 

staden, staden som kulturarv eller om visioner om den framtida staden, och (4) 

om stadslivet, det vill säga om invånarna och deras vardagsliv.  

Tidskriften Plan har getts ut av Föreningen för Samhällsplanering sedan 1947, 

och den kommer vanligen ut med 5-6 nummer per år. Prenumeranterna är med-

lemmar i föreningen, liksom andra intresserade. Tidskriften är ett relativt öppet 

forum för och av praktiskt verksamma inom planering och regional utveckling, 

liksom forskare, politiker och studenter. Artiklarna är insända till eller beställda 

av redaktionskommittén, men inte peer review-granskade. Plan fungerar alltså 
                                                 
2 Det fullständiga urvalet finns listat i avhandlingens bilaga. 
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mer som ett professionellt forum där många har möjlighet att komma till tals, och 

barriären för att bli publicerad är inte hög. Tidskriften är, i och med sin karaktär 

av återspegling av en bred planeringsdiskussion i Sverige, ett fruktbart under-

sökningsmaterial. Den intar en särställning som professionellt forum för plan-

eringsfrågor och den kan inte sägas vara provokativ, radikal eller extrem. Det 

antas här att dess artiklar återspeglar frågor som är viktiga och representativa för 

planeringspraktiken.  

Det är inte Plan som tidskrift eller dess spridning som står i fokus. Vore jag 

intresserad av enbart en forskningsdiskurs eller den breda mediediskursen skulle 

tidskriften inte vara det bästa materialet, men för att fånga aspekter av en fack-

mässig stadsbyggnads- och planeringsdiskurs är den ett bra material. Granberg 

och von Sydow (1998) använde tidskriften på ett liknande sätt i en mindre 

undersökning av planeringstänkandet i Sverige under 1970-, 80- och 90-talen. 

Med artikelmaterialet nås både det formella planeringssystemet och dess aktörer, 

och andra betydelsefulla arenor, aktörer och strömningar. Den finns så att säga i 

mellanrummet mellan systemet och ”det utanför”.  

Om man ska karakterisera Plan utifrån disciplin, och förståelse av samhälls-

planering, är den mer samhällsvetenskaplig än teknisk eller arkitekturinriktad. 

Flera av numren har någon form av tema, vilket innebär att flera av artiklarna rör 

sig kring detta tema. Därtill finns ibland debattartiklar, referat från planerings-

konferenser eller liknande, liksom litteraturrecensioner. I de flesta nummer pre-

senteras också en ”Aktuell Plan”, det vill säga ett planeringsförslag från någon 

del av landet. 1988 hade ett nummer (4-5) tema ”K-samhället” (kunskap, konst, 

kreativitet, kommunikation) och 1989 kom ett nummer (3) om ”De nya 

städerna”. Ytterligare ett nummer 1989 (5) har ett liknande tema (”Den nya 

staden”). Andra teman som framträder under perioden är översiktsplanering 

(6/1992), ”förorten” (3/1993), ”stadskärnan” (2/1994), IT (1/1995), de politiska 

partiernas syn på segregation (3/1996), Föreningen för Samhällsplanering 50 år 

(6/1997), europeiska planeringsperspektiv (5-6/1991, 2-3/1998 och 5-6/2003) och 

”urban sprawl” (2-3/2004).  

Ur totalmaterialet av artiklar från 1988 till och med 2003 har ett urval gjorts 

utifrån samma teman som när det gäller material från Boverket (235 artiklar, se 

förteckning i bilaga). Artiklar bedömdes som relevanta för undersökningen om de 

(1) behandlade staden och stadsplanering eller stadsutveckling snarare än region-

ens eller nationens planering, (2) fokuserade på staden som fysiskt rum, (3) foku-

serade på den historiska staden, på staden som kulturarv eller på visioner om den 

framtida staden, eller (4) behandlade stadslivet, det vill säga invånarna och deras 

vardagsliv.  
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Alla de valda artiklarna och publikationerna behandlar, implicit eller explicit, 

frågor som: Hur definieras stad? Var finns staden? Hur ser den ut? Vilka lever 

där eller hur bör man leva där? Vad hotar eller gynnar dess framväxt och 

existens, det vill säga vilka planeringsproblem och -lösningar konstrueras? Syftet 

är inte att hävda att den diskurs som är i fokus här är den enda, utan att under-

söka hur just den specifika tematiken är organiserad och kan förstås. Det innebär 

att det förmodligen går att finna andra teman och diskurser i samma material 

(eller uttryck för en liknande tematik i ett annat material).  

Det material som utgör den här studiens empiri är alltså texter av olika 

karaktär och formell status. Boverkets publikationer representerar en myndighets 

ställningstaganden i specifika frågor. Plan däremot är en tidskrift där enskilda 

skribenters texter publiceras och även om skribenterna ofta representerar någon 

myndighet eller liknande har själva texten inte formell status i samma mening 

som en myndighetspublikation. Dock, ”bakom” de texter som publiceras av Bo-

verket, Stadsmiljörådet eller någon skribent i Plan finns det en mängd texter – i 

form av förstudier, tankar, skisser, andra texter eller andras texter. Detta gör 

boken, texten eller utsagan komplex, och dess formella status blir inte det avgör-

ande (se även Foucault 1972/2002: 37f, och Derrida 1976/1997: 304). Men, det 

finns rimliga gränser även för det oavgränsade och vissa skillnader mellan yttran-

den måste kunna hävdas. Vad man till slut efter alla samtal, skisser eller studier 

faktiskt valt att sätta på pränt ger texten en specifik status trots allt. Dessutom, 

texter kan få en formell status i planeringskontexten, där de kan bli till (politiska) 

verktyg, liksom de kan påverka läsare även utanför planeringsprocessen, de kan 

refereras till och ges status som ”sanningssägare” (se Bergström och Boréus 

2000: 12f). Således är det viktigt att se texten som öppen och mångtydig och som 

bestående av många olika röster, men det hindrar inte att man samtidigt ger 

texten en viss status och ser den som ett resultat av och ett verktyg i makt-

utövning.  

De publikationer, texter och artiklar som valts för den här studien är ett eget 

urval. Jag har valt ut texter som jag menar uttrycker stadsideal, och jag hävdar 

att de idéer som kommer till uttryck i det valda materialet är starka och 

betydelsefulla. Det finns också en hel del material som inte valts. Både arkitektur- 

och byggtekniska tidskrifter hade kunnat komma i fråga, något som säkerligen 

gjort bredden av frågor, perspektiv och möjliga tolkningar större. När det gäller 

Stadsmiljörådets funktion som ett forum där flera röster kommer till tals så finns 

några liknande. Vadstena forums verksamhet påminner om Stadsmiljörådets, 

dock utan det formella statliga uppdraget. Det är också till en del samma aktörer 

som figurerar i dessa båda foras publikationer från perioden. Ett annat forum för 
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diskussion om stadsbyggnad är Växjösamtalet, en konferens där praktiker och 

forskare möts. Färgfabriken i Stockholm har med sina utställningar, workshops 

och seminarier också aktualiserat stadsbyggnadsdebatten i ett Stockholmsper-

spektiv. I Stockholm finns också ett regionalt planeringsorgan, Regionplane- och 

trafikkontoret (RTK), som genom utredningar och publikationer deltar i den 

allmänna diskussionen om svensk och internationell stadsutveckling. Dessa exem-

pel visar att staden och det urbana är något som det talas om i många fora. 

Ett ytterligare resultat av urvalskriterierna är en viss övervikt för fokus på 

frågor som rör storstäder och större kommuner. Orsaker till detta kan förstås 

vara att det är där de studerade spänningarna tydligast kommer till uttryck, men 

det kan också handla om att där finns ett starkare tryck på stadsbyggandet, att 

attrahera besökare och attraktioner av olika slag. Större städer och kommuner ses 

som potentiella lokaliseringsorter för attraktiva företag. Dessutom kan det finnas 

idéer om ett stadsarv som gått förlorat eller som ska förvaltas eller anknytas till, 

liksom om ett stadsliv som ska kunna levas där.  

Att göra en definitiv avgränsning i tid och rum för den tematik som undersöks 

och analyseras i den här studien är svårt, bland annat då det är pågående 

tendenser som studeras. Avgränsning konstruerar i viss mening objekt, och poten-

tiellt också resultat. Jag hävdar inte att tematiken är specifik enbart för den valda 

tidsperioden, men min utgångspunkt var att den tycktes särskilt tydlig idag. När 

arbetet med den här studien påbörjades var en tanke att försöka spåra ursprunget 

till de framträdande strömningarna. Detta visade sig dock svårt. Att finna något 

formativt moment menar jag inte längre är möjligt (se även Derrida 1976/1997: 

304: ”… there is a supplement at the source”). Idéer om staden som något ur-

sprungligt uttrycktes i den svenska kontexten även före 1990- och 00-talen. 

Något systematiskt sökande efter ursprung görs alltså inte här.3  

Valet av Boverkets och Stadsmiljörådets material för min undersökning kan 

dock kopplas till en specifik tid. Myndigheten Boverket grundades 1988 genom 

                                                 
3 Arkitekturforskaren Lisbeth Söderqvist spårar för övrigt en stadens renässans, ett 
stadsmässighetsideal och ett ideal av traditionalism, täthet och funktionsintegrering 
redan till 1950-talet (Söderqvist 2008: 216ff). Hennes påpekande gör det än mer 
intressant att undersöka just dessa begrepp – stadsmässighet, traditionell stad, 
funktionsintegrering. Vad fylls de med för mening idag och vad är det tecken på idag? 
Även stadsbyggnadshistorikern Bosse Bergman har pekat på att en stadens renässans 
”idémässigt förbereds” på slutet av 1960-talet, ”av proteströrelsernas faktiska 
”återerövring” av det offentliga stadsrummet, av den ideologiska kritiken av 
modernismens stadsbygge (på arkitektskolor, bland forskare och samhällskritiker) och av 
den marxistiskt orienterade social- och kulturhistoriska forskning som lyfter fram staden 
som produktivkraft i vidaste mening, alltså också för kultur och politik” (Bergman 1991: 
40). Thomas Sieverts i Cities without cities (2003) föreslår att stadens upplösning 
började redan kring år 1800 då många stadsmurar revs (Sieverts 2003: 2).  
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en sammanslagning av dåvarande myndigheterna Planverket och Bostadsstyrel-

sen. I nya Boverkets uppdrag betonas den kunskapsuppbyggande och -förmed-

lande rollen (Boverket 2007: 3; SFS 2007:1065). Detsamma gäller Stadsmiljö-

rådet (som grundades 1988, och har sin mest utåtriktade period under 1990- och 

tidigt 00-tal). Bara existensen av ett råd under regeringen med uppdrag att 

uppmärksamma stadsutveckling genom att ”följa den svenska och internationella 

bebyggelseutvecklingen samt stimulera till debatt om bebyggelsemiljön” (SFS 

1988:1009) är intressant och kan ses som ett tecken i tiden. Den nya Plan- och 

bygglagen (PBL) som trädde i kraft 1987 fick bland annat som konsekvens att 

många svenska kommuner arbetade med sina översiktsplaner under 1990-talet, 

och därmed fördes också en diskussion om långsiktig planering i tidskriften Plan. 

Översiktsplaneringens förändrade innehåll och betydelse, och dess kopplingar till 

svenska städers utveckling och planeringens roll däri är ett framträdande tema 

där under 1990-talet (Granberg och von Sydow 1998).  

Ett viktigt karakteristika för mycket av materialet är att det på olika sätt kan 

ses som kollektiva produkter, i form av antologier (Boverket och Stadsmiljö-

rådet), texter utan enskild avsändare som är resultat av gemensamt arbete (fram-

för allt Boverket, men även Plan), eller texter som är rapporter från seminarier 

eller gruppdiskussioner (framför allt Stadsmiljörådet, men även Plan). Detta är 

ytterligare en anledning till att fokusera på vad texterna uttrycker, och inte i 

första hand vem som utrycker det, liksom att se materialet som en återspegling av 

pågående diskursiva praktiker. När det gäller Stadsmiljörådet, som ju alltså var 

(och är, om än med annan form och uppdrag) ett råd med medlemmar, så är inte 

allt de publicerat skrivet av endast medlemmar. I konferensantologier och 

liknande finns bidrag av både rådsmedlemmar och externa forskare och prak-

tiker.4  

Då materialet är av olika karaktär och status är det svårt att med hjälp av det 

peka ut den riktning i vilken den studerade diskursen flödar, exempelvis huruvida 

stadsideal formuleras på statlig nivå för att sedan strömma nedåt till den lokala 

nivån eller tvärtom. Inte heller är det möjligt att kartlägga strömningar från 

privat till offentlig sektor eller tvärtom. Här är dock utgångspunkten att idéer och 

ideal formuleras i olika sammanhang, möts och även kan byta positioner. Det är 

ett intrikat spel mellan olika röster och aktörer på olika nivåer och i olika posi-

tioner snarare än ett definierat och fungerande hierarkiskt system där idéer 

                                                 
4 I de fall då artiklar eller antologibidrag har en angiven författare har denna refererats 
till i citat och referenser, i andra fall står Stadsmiljörådet respektive Boverket som 
avsändare. När det gäller Plan finns skribenter mestadels angivna, och refereras till i citat 
och referenser. Osignerade texter ur Plan refereras med ”Ledare”, ”Aktuell Plan” eller 
annan rubrik.  
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formuleras av någon institution på en nivå och implementeras på en annan. 

Exakta riktningar eller orsak och verkan-kedjor är inte i centrum. Inom ramen 

för den pågående diskussionen konstrueras och sprids potentiellt inflytelserika 

diskurser. Trots att materialet är av blandad karaktär finns ett gemensamt ärende 

som kan benämnas som ”en god stad”. Det gemensamma ärendet gör att text-

typerna kompletterar varandra. De blir tillsammans indikatorer på vad som kon-

strueras som gott, sant, viktigt eller problematiskt i stadsbyggnadsdiskussionen i 

Sverige.  

En bit in i läsningen och innehållsanalysen av materialet uppstod en empirisk 

mättnad, det vill säga samma begrepp, argument och skribenter – ja till och med 

texter – dök upp på flera ställen i materialet. Detta gör att alla texter eller alla 

publikationer inte ger sig till känna i den slutliga presentationen av analysen. 

Ambitionen är dock att analysen genom inriktningen på specifika begrepp, och på 

en diskussion om hur dessa kan förstås, ändå får fram centrala aspekter av kon-

struktionen av ”den goda staden” och dess ideal och problembilder.  

Resonemanget hittills belyser svårigheterna med att avgränsa en diskurs. Det 

kan till och med hävdas att det är omöjligt då det alltid blir en specifik tolkning. 

Det finns alltid något som utesluts, som skulle kunna inneslutas och det har 

betydelse var man började sin analys – i vilket material och med vilken för-

förståelse. Likväl är det en viktig del av det analytiska arbetet i diskursanalys och 

annan socialkonstruktivistisk analys. Under arbetets gång sker avgränsande och 

utväljande aktiviteter såsom materialdiskussionen ovan visar. Man drar gränser 

på specifika premisser med utgångspunkt i kontextuella faktorer, såsom de insti-

tutionella förhållanden man själv verkar i, liksom diskursens olika uttryck, och 

detta medverkar till analysens slutsatser. De exempel som lyfts fram i analysen 

riktar uppmärksamheten åt ett visst håll och avgränsningarna skapar en viss 

entydighet som analysen sedan syftar till att utmana, att dekonstruera. Det är 

dock viktigt att behålla en viss grad av öppenhet inför sina slutsatser, just efter-

som diskursen är i rörelse och beroende av sin uttolkare (Fridolfsson 2006: 39ff).  

Diskursteorin avgränsar delvis genom sitt tal om ”den konstitutiva utsidan” 

som nämndes ovan (s.25). Man menar att det inte räcker att söka gemensam 

stilistik, uttryck, eller gemensamma begrepp för att kunna avgränsa en specifik 

diskurs, då sådana gemensamma drag kan förekomma i vitt skilda diskurser. 

Likaså räcker det inte med kopplingar till en viss avsändare. Istället kan det alltså 

vara något utanför, något som hotar att lösa upp den upplevda enheten, som fun-

gerar som en slags avgränsning (Torfing 2001: 26). I enlighet med detta går det 

inte att hävda att den här studien behandlar diskursen om staden i Sverige, 
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snarare är den en analys av några uttryck för diskursen om staden, och några 

arenor där stadens diskursiva konstruktion sker. Någon totalitet nås inte.  

 

Forskarrollen 
Samhällsvetenskapliga studier rör ofta frågor och forskningsobjekt som är pågå-

ende och föränderliga, men som på grund av avhandlingsformatets begränsningar 

är nödvändiga att konstruera som avgränsade. Det är svårt att hindra forsknings-

objektet att utvecklas och röra på sig över disciplinära och tematiska gränser 

under arbetets gång. Forskarens utgångspunkter, såväl personliga som forsknings-

designen, påverkar dessutom process och resultat genom urval, förkunskaper och 

fördomar. Detta understryker betydelsen av forskarsubjektets roll som uttolkare 

och gör det också till en aspekt av avgränsningen – av material men även i tid och 

rum. (Se även Winther Jørgensen och Phillips 2000: 28ff).  

Självreflexivitet under forskningsprocessen är centralt, oavsett disciplin eller 

metod (se till exempel Kobayashi 2001). Det handlar om att försöka medvetande-

göra med vilken förförståelse man tar klivet in i forskningsprocessen. Vilken 

utbildningsbakgrund, vilka fördomar, hypoteser eller tyst kunskap kommer man 

med? Vem är man i förhållande till forskningsobjektet eller objekten, och vilka 

parametrar och maktförhållanden strukturerar den relationen? Dessutom kan 

forskningsprocessen i sig påverka relationen genom att rubba maktrelationer. 

Forskningsobjekt ska här förstås i vid och överförd bemärkelse då objekt för 

forskning kan vara individer och idéer likaväl som objekt i fysisk mening. Det 

kan handla om att den egna genus- eller etniska identiteten görs explicit, och 

relateras till detsamma hos eventuella intervjupersoner. Det kan vara viktigt att 

vara tydlig med sin yrkesmässiga eller geografiska bakgrund, ålder och liknande, i 

fall då detta är kopplat till det som studeras i forskningsarbetet, och kan påverka 

utgångspunkter, genomförande av studien. En yrkesmässig eller personlig 

erfarenhet kan ju sägas vara både till gagn och till förfång för ett projekts 

genomförande. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) menar att 

det är centralt att: 

… beakta att forskaren aldrig bara är ”en fluga på väggen” som kan 

se tingen som de egentligen är och att forskarens kunskapsproduktion 

liksom all annan diskurs är produktiv – den skapar verkligheten sam-

tidigt som den avbildar den. (Winter Jørgensen och Phillips 2000: 148)  

En viktig uppgift för forskaren är enligt dem att sträva efter att ställa sig främ-

mande inför materialet och ”sätta parentes kring sig själv och sin egen ‘kunskap’ 
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så att ens egna värderingar inte överskuggar analysen”. Samtidigt ska man vara 

medveten om sin produktiva roll som uttolkare av ett material (Winther Jørgen-

sen och Phillips: 28f). Det är en paradoxal uppgift, då att ställa sig främmande 

och vara medveten om sin subjektiva position kan tyckas stå i motsättning till 

varandra – och speciellt problematiskt om man tillämpar ett socialkonstruktiv-

istiskt perspektiv där forskarsubjektiviteten bekräftas och tas som utgångspunkt. 

Här kan dock metoden vara till hjälp. Att ta hjälp av specifika analysverktyg är 

ett sätt att främmandegöra, medan jag som tillämpar dem är ett specifikt subjekt, 

med vissa former av förförståelse. Jag har valt ut de textexempel som jag 

analyserar, och jag har valt de citat som ska ge analysen transparens.  

Jag har som forskare således erfarenheter och förkunskaper som påverkar hur 

jag förhåller mig till det jag studerar. Som stockholmare och student på Samhälls-

planerarlinjen vid Stockholms universitet under slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet kom jag att intressera mig för stadens utveckling, först ur ett för 

bebyggelsehistoriskt perspektiv. Under denna period syntes tecken på en alltmer 

tillväxtorienterad stadsplanering och politik vilket gjorde frågeområdet analytiskt 

intressant just då, bland annat genom de intressekonflikter som kom till uttryck i 

till exempel arenabygget Globen eller bygget av bostadsområdet Hammarby 

sjöstad. År 2004 inledde jag mina forskarstudier, och deltog i debatten kring 

stadsplanering och stadsutveckling med en artikel i Plan (Bradley och Tunström, 

Plan 1/2004), två i Dagens Nyheter (Bradley, Broms Wessel och Tunström, 

Dagens Nyheter 041024 och 041105, som inledde och avslutade en debatt) samt 

en antologi på temat (Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och 

rättvisa, Broms Wessel, Tunström och Bradley (2005)) som dessutom uppmärk-

sammades bland annat i Plan. Jag har således sedan några år intresserat mig för, 

och själv deltagit i, stadsbyggnadsdiskussionen. Jag kom in i avhandlingsarbetet 

med uppfattningen att tillbakablickande stadsideal på olika sätt kom till uttryck i 

samtiden, och med intresse att studera detta närmare. Det är naturligtvis en fördel 

att ha ett grundlagt intresse för och engagemang i de frågor som studeras, 

samtidigt som jag själv alltså deltagit i, och i någon mån kan ha påverkat, den 

diskussion som jag studerar. Arkitekturforskaren Catharina Gabrielsson (2006) 

skriver att DN-debatten och antologin Bor vi i samma stad? delvis breddade 

perspektiven och kritiken i den svenska stadsbyggnadsdiskussionen (Gabrielsson 

2006: 59, 102). Det är intressant i sig, att det kan hävdas att diskussionen vridits 

eller omformats sedan 2004-2005, men om det stämmer eller hur den i så fall 

svängt är inte centrum för diskussionen här. För att undvika att behöva analysera 

mina egna texter eller min egen eventuella roll i diskursen avgränsar jag min 

undersökning till material från senast 2003 års utgång, i meningen att jag inte tar 
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in material från 2004 och framåt från varken Plan, Boverket eller Stadsmiljö-

rådet. Detta betyder dock inte att den diskurs som jag analyserar inte går att 

återfinna efter 2003.  

 

Analytiska redskap 
Som framkommit ovan är socialkonstruktivism och diskursanalys som förhåll-

ningssätt teoretiska förutsättningar snarare än en specifik metod, men som sådant 

pekar den ändå ut vissa typer av tillvägagångssätt och utesluter andra. Ontolog-

iska och epistemologiska utgångspunkter får konsekvenser för hur man formu-

lerar sitt undersökningsområde och sina frågeställningar. Undersökningen genom-

förs enligt vissa mönster och med en viss systematik. I det här avsnittet pre-

senteras de ”redskap” som väglett mig i det analytiska arbetet. Som forskare intar 

jag i studien framför allt rollen av kritisk läsare, med ambition att främmande-

göra diskursen (Winther Jørgensen och Phillips 2000: 28).  

Förutom diskursanalys så hämtar den här studien inledningsvis viss inspiration 

från innehållsanalys. I det här fallet kan beteckningen innehållsanalys passa då 

begrepp är i centrum, dock utan de kvantitativa ambitioner som är vanliga i inne-

hållsanalys – att till exempel räkna förekomsten av vissa begrepp (Bergström och 

Boréus 2000: 45). Den inledande genomgången och urvalet av materialet som 

gjorts är dock en slags kvalitativ innehållsanalys. Värt att notera är att det empi-

riska materialet inte är elektroniskt, så någon form av dataprogram för kvalitativ 

analys har inte använts. Det handlade snarare om att läsa artiklar och publika-

tioner ”med penna i hand”. Materialet undersöktes noggrant, jag har läst och läst 

om och sökt och studerat centrala teman, termer och begrepp för konstruktionen 

av staden och det urbana. Det blev efter hand tydligt att vissa begrepp, argument 

och resonemang återkom eller framstod som särskilt signifikativa och intressanta 

att arbeta vidare med i en dekonstruktivistisk anda (Derrida 1976/1997). Det är 

analysen av dessa som presenteras i den här studien. Den är diskursorienterad och 

där har framför allt begreppsanvändningen i materialet undersökts. Svaren på 

undersökningens frågeställningar menar jag framför allt kan sökas i begrepps-

definitioner av centrala begrepp i diskursen, och hur dessa används, samt vilken 

roll de ges i konstruktionen av urbana ideal. Kring vilka centrala begrepp i den 

aktuella kontexten struktureras diskursen och formuleras ideal och problembilder 

– liksom eventuella motbilder (”anti-staden”)? De centrala begreppen kan sedan 

ses som noder eller nav i en argumentationskedja. Begreppsliga kopplingar, 

grundläggande uppfattningar och starka bilder som kommer som konsekvens av 
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dessa kopplingar kan därmed framträda (Bergström och Boréus 2000: 230; Sharp 

och Richardson 2001: 199). 

Ett självklart begrepp att inledningsvis undersöka är stad, liksom stadsbygg-

ande eller stadsplanering. Med utgångspunkt där går det sedan att finna ytter-

ligare begrepp som är centrala för diskursens strukturering. Det uppkommer dess-

utom ytterligare frågor att arbeta med. Begreppen blir startpunkter för en vidare 

analys genom att jag söker efter inramningar av frågor och problem, eller under-

söker hur ideal eller problembilder legitimeras. Kring vilka begrepp går det att 

knyta planeringsproblem och -lösningar? Vilka planeringsbegrepp konstrueras 

såsom oproblematiska eller självklara? Vilka begrepp ses som motsägelsefulla, 

flertydiga eller problematiska? Hur diskursen om staden och stadsideal organi-

seras blir också till argument för vissa planeringsmetoder, system och planerar-

roller. Därav följer ytterligare relevanta nyckelord att rikta den analytiska blicken 

mot. Det är dock inte bara enskilda begrepp eller noder som är intressanta, utan 

analysen rör sig växelvis mellan enskilda begrepp och den mer övergripande argu-

mentationen och de stadsideal och -problem som skapas.  

Det finns ett antal frågor som kan vara till hjälp när man ska skapa sig en 

uppfattning om existensvillkoren för utsagor (efter Foucault 1972/2002: 68f, 79). 

Man kan till exempel fråga: Vem är det som talar och vem har rätt att tala? Vem 

skänker talet sanning? Hur och var, på vilken plats, finner diskursen legitimitet? 

Vilka subjektspositioner skapas? Enligt vilka kriterier exkluderas respektive in-

kluderas, det vill säga, skapas normer? Hur skapas ett område som i sig före-

skriver vissa specifika problem och vissa specifika lösningar? Dessa frågor, och 

fokuseringen på hur yttranden blir ”sanna”, synliggör också maktdimensionen 

hos analysen. Den eller de som får tala, som får definiera, kategorisera, innesluta 

eller utesluta, utövar makt.  

Oavsett om man ser diskurser som gränssättare avseende vad som får 

sägas och av vem, eller om diskurser ses som en kamp om menings-

skapande, blir följden att diskurser handlar om makt. Diskursen har 

vissa implikationer: den rekommenderar vissa handlingar och en viss 

praktik. (Bergström och Boréus 2000: 236) 

Kategorisering är en nödvändig språklig och kognitiv aktivitet, men den fungerar 

också normerande, eftersom de kategorier som används, och gränserna dem 

emellan, är socialt konstruerade, föränderliga och i olika grad hållbara beroende 

på sammanhang (Boréus 2005: 123f). En diskurs formas alltså av praktiker som 

inkluderar och exkluderar, kategoriserar och definierar. Genom dessa praktiker 

skapas sammanhang och ”sanning”, och hur det sker kan en dekonstruerande 
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analys blottlägga. Statsvetaren Kristina Boréus (1999) har belyst hur begrepp kan 

vara deskriptiva och normativa (och mer eller mindre tydliga som sådana), och 

hur de genom sin karaktär kan underlätta eller begränsa ideologisk förändring. 

Begreppslig stabilitet kan befästa ideologier, medan begreppslig förändring kan 

främja ideologisk förändring. I fallet med den här studien öppnar detta upp för 

resonemang kring hur begrepp som i någon mening kan uppfattas som historiska 

används i dagens konstruktion av stadsideal. Kan man se det som att historiska 

begrepp används för att befästa ett historiskt stadsideal och att sökandet efter nya 

begrepp också handlar om att konstruera nya ideal? Ett intresse för hur katego-

rier konstrueras och hur kategorisering görs gör det också relevant att se till 

gränsdragningar av olika slag. Vad är stad och vad är icke-stad, till exempel?  

Urbanforskarna Mark Boyle och Robert Rogerson (2001) använder sig av 

begreppet ”framing”, det vill säga inramning. Att studera hur frågor eller prob-

lem respektive lösningar inramas, det vill säga vad de sätts in i för sammanhang 

och hur de legitimeras, är ett sätt att söka efter diskursiva mönster (se även 

Skillington 1998). Urbansociologen Christopher Mele (2000) framhåller även han 

legitimering av stadsomvandling som en betydelse av diskurser i en stadsutveck-

lingsprocess, i tillägg till normalisering av stadsomvandling och skapandet av 

positiva representationer liksom gynnande eller missgynnande av en ny plats-

identitet. Det är således tydligt att många diskursanalyser av staden, det urbana, 

eller en stadsutvecklingsprocess intresserar sig för hur handlingar legitimeras. För 

att göra detta kan olika typer av material komma i fråga. Nyhetsmedier (Skilling-

ton 1998), officiella planeringsdokument (Mele 2000) liksom intervjuer med 

praktiker (Hirt 2005) är ofta förekommande. Men återigen är det inte materialet i 

sig som avgör det analytiska perspektivet, utan typen av material tillsammans 

med det diskursanalytiska förhållningssättet får konsekvenser för hur man ställer 

sina frågor och vilken typ av slutsatser man kan dra.  

I analysen av det som sägs och skrivs blir man samtidigt medveten om vad som 

inte yttras. Vilka alternativ finns, vad nämns inte, och vad tycks förutsättas utan 

att det sägs explicit? Tystnader och uteslutningar kan säga lika mycket som 

explicita yttranden. Det finns naturligtvis flera anledningar till uteslutningar eller 

tystnader i diskurser. Thomas Huckin (2002) tar bland annat upp manipulativa 

tystnader – att medvetet dölja relevant information för att förmedla ett visst bud-

skap, genrebaserade tystnader – då formen för med sig att man tar upp vissa 

saker men inte andra, och tystnad på grund av att viss information förutsätts som 

självklar. Den sistnämnda kan vara både av manipulativ art och inte. Att till 

exempel dölja vem som utfört en handling eller ansvarat för ett visst händelse-
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förlopp kan vara både strategisk manipulation eller bara att det förutsätts som 

självklart av sammanhanget. 

Således, analysen i den här avhandlingen, som tar utgångspunkt i ett antal 

begrepp, har vägletts av främmandegörande, inramning, legitimering, kategori-

sering och uteslutning. De två sistnämnda, att söka efter hur platser eller subjekt 

kategoriseras, liksom vad som innesluts eller utesluts i kategorier och definitioner 

är begreppsnära redskap medan inramning och legitimering mera rör argumenta-

tionen på en mer övergripande nivå. Främmandegörande är ett redskap som har 

med forskarrollen att göra och som handlar om att under hela arbetet försöka 

behålla en öppenhet och distans till materialet och de diskursiva mönster som 

framkommer. Genomgående måste man ifrågasätta och fundera över hur det 

skulle kunna se annorlunda ut och argumenteras, kategoriseras eller legitimeras 

annorlunda och som kritisk läsare försöka ställa sig utanför det ”vi” som kon-

strueras eller det ”jag” som yttrar sig i olika texter.  

Analysen i den här avhandlingen har dessutom gjorts med hjälp av ett antal 

analysfrågor. Frågorna har tillkommit dialektiskt, det vill säga som resultat av 

inläsningar av teoretisk och metodologisk litteratur, och under materialurvalets 

gång. De är präglade av diskursanalys och kopplade till huvudfrågeställningarna. 

De berör dels hur dagens situation beskrivs, hur orsakerna till dagens situation 

beskrivs (historien), liksom hur lösningsförslag konstrueras (framtidens plane-

ring):  

Vilka begrepp är centrala för konstruktionen av 

- den goda staden som ett ideal? 

- den goda stadens form (stad som materialitet)? 

- den goda stadens ”atmosfär” (”stadsliv”)? 

- stadens problem, som den goda staden-idealet är tänkt att lösa? 

- stadens historia, som den goda staden-idealet på olika sätt relaterar till? 

- planering och planeraren i förhållande till den goda staden? 

Dessutom:  

- Vilka innebörder och värden ges dessa begrepp i diskursen?  

 

Det här kapitlet om metod och material har placerat in den här avhandlingen i ett 

teoretiskt och metodologiskt sammanhang, liksom presenterat det empiriska 

materialet och hur jag som forskare förhåller mig till det. De följande tre kapitlen 

utgör den egna analysen, och behandlar i tur och ordning avhandlingens tre 

huvudsakliga frågeställningar. Analysen är tematisk och tar utgångspunkt i 

centrala begrepp för diskursen. Resonemanget leder dock ibland vidare från det 

enskilda begreppet, och det kan förekomma överlappningar mellan olika avsnitt. 
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Min förhoppning är dock att överlappningarna mer än tröttar läsaren snarare 

visar på hur de tre huvudsakliga frågeställningarna tillsammans täcker ett och 

samma tema om stadens konstruktion. Att de går in i varandra visar på diskur-

siva kopplingar och att de tre frågeställningarna alla har relevans för det över-

gripande temat.  
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3. Historiens och traditionens betydelse och uttryck  

Idén om att staden måste återskapas för att nå en god och attraktiv stadsmiljö 

och ett gott och attraktivt stadsliv, som berördes inledningsvis, pekar på tillbaka-

blickande tendenser i svensk stadsplanering. Jag konstaterade också att det går att 

se en spänning mellan idéer om stadens upplösning och dess renässans. För att 

ytterligare få grepp om hur detta tar sig i uttryck, och hur det kan förstås, ska 

historiens betydelse och uttryck undersökas i det här kapitlet. Eftersom det är dis-

kursens konstruktion via begreppsanvändning och begrepps betydelser som är i 

fokus är den centrala frågan för detta kapitel hur stadens historia konstrueras, 

och vilka begrepp som är viktiga i denna konstruktion. Vilka ideal och problem-

bilder är centrala? Och, vilken betydelse ges stadens historia för dagens ideal? 

Vad har renässansbegreppet för betydelse och vilken sorts stad är i upplösning 

eller ska pånyttfödas, och i vilken form? När jag här skriver om konstruktionen 

av historien så åsyftar jag vilken historia som det anknyts till, liksom hur det 

argumenteras med hjälp av historien. En utgångspunkt för den här studien är att 

de berättelser om och uppfattningar kring planeringshistoria och stadens historia 

som finns i materialet också är centrala för formulerandet av nya ideal.  

Inledningsvis diskuteras hur renässansbegreppet används, liksom hur olika 

epitet som den traditionella, den moderna och den måttfulla staden tar sig i 

uttryck och får betydelse för historiekonstruktionen. ”Den traditionella staden” 

kommer att visa sig central, men också svår att riktigt få grepp om. Rumsliga 

kategorier som är centrala för konstruktionen av en stad präglad av historisk 

kontinuitet presenteras, liksom kategorier som bryter kontinuiteten. Successivt 

rör sig resonemanget i avsnittet ut i stadslandskapet och den modernistiska staden 

för att slutligen nå miljonprogrammet och förorten. Därefter fördjupas analysen 

med hjälp av annan forskning i avsnittet som kallas Perspektiv. 

 

3.1. Stadens renässans och ”den måttfulla staden” 

Renässansbegreppet, och med det relaterade uttryck såsom återskapa, återknyta, 

återupprätta, är återkommande i materialet. Det offentliga rummet, stadslivet, 
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gatan med mera måste återskapas, tas tillbaka eller få en renässans med hjälp av 

planering. Eller, det konstateras att staden som helhet – dess platser och det liv 

som förs där – befinner sig i en renässans och att detta måste bejakas i plan-

eringen. Renässansen både uttrycks och konstateras i materialet: 

I början av åttiotalet började man tala om ”stadsmässighet”. Man ville 

återupprätta torget, platsen, och gatan i staden och allt fler började 

referera till den traditionella, europeiska staden som ett slags ideal. 

(Imberg, Plan 5/1993: 246) 

”Den traditionella staden” som nämns här är ett vanligt epitet (eller i några fall 

”den klassiska staden”). Det etableras nära nog som en viss sorts stad, och som 

ett ideal eller en utgångspunkt: 

Från den traditionella staden vet vi att den tätt sammanvävda texturen 

av byggnader och mångfalden av aktiviteter och funktioner inte bara 

ger en mycket stimulerande och attraktiv bomiljö, utan också den 

mycket effektiv sådan. (Stadsmiljörådet 1997: 104) 

Att benämna staden i bestämd form understryker att det är staden som idé eller 

möjligen som en definierande stadsbyggnadstyp som är i fokus, men dessutom 

kan det sägas peka på uppfattningen att det finns en stad, en traditionell, klassisk, 

måttfull – eller i några fall svensk – stad. Och en modernistisk stad kan enligt 

följande aldrig bli ”en riktig stad”:  

En stad måste mogna, innan den blir en riktig stad. Men en moder-

nistisk stad blir aldrig en stad om den så blir 1000 år gammal. 

(Stadsmiljörådet 1995a: 32) 

Stadsbegreppet är i detta exempel ett verkligt ”halt” begrepp, som både betecknar 

en plats och en viss karaktär – och dessa två behöver inte sammanfalla.  

Idén om en renässans bygger alltså på att en sorts stad och stadsideal som man 

menar funnits tidigare, men som glömts bort, bör återupprättas snarare än att 

nya ideal ska formuleras. Vissa gamla strukturer lyfts fram som ideala, andra som 

problematiska (i det här fallet de funktionalistiska). I det undersökta materialet 

för föreliggande studie uttrycks behovet att återta, återskapa, återupprätta eller 

stärka staden, stadskaraktären, den traditionella staden eller tidigare planerings-

ideal. Staden som historisk miljö betonas på så sätt genom begreppsanvänd-

ningen. Ibland handlar det om specifika platser eller strukturer – torget, platsen, 
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gatan, stadsgatan, stadsparken – eller om aspekter av stadslivet. I Plan 5/1997 

står, under rubriken ”Återtåget till staden”: 

Staden är ingen boplats. Visserligen bor det folk i staden men det som 

gör staden till stad är alla dess obeboeliga ställen: gatorna, torgen, 

parkerna, teatrarna, kaféerna, monumenten. Staden är det offentliga 

rummet, det rum som under århundraden formats och omformats för 

det offentliga livet – kommunikation, handel, festligheter, ceremonier 

och vardagliga möten mellan människor. (Nyström, Plan 5/1997: 217) 

De platser (och till dem knutna aktiviteter) som räknas upp i detta exempel kunde 

lika gärna beskriva en stad för hundra år sedan. Skribenten knyter på detta sätt 

samtidens och historiens stadsmiljöer till varandra. Och kontinuiteten betonas 

genom att den offentlighet som konstrueras har formats ”under århundraden”.  

Tanken om en stadens renässans omfattar flera olika aspekter. Det kan handla 

om att sätt att bygga eller rita hus kommer igen, eller att ett ökat offentligt liv i 

stadskärnorna ses som ett tecken på kulturell, ekonomisk eller social renässans. I 

följande exempel formuleras det till och med som ett ”paradigmskifte”:  

Den nuvarande bebyggelsen passar dåligt för såväl nutidens som 

framtidens samhälle, både när det gäller resurshushållning och när det 

gäller det vardagsliv som levs i ett kunskapssamhälle. Men för att 

kunna åstadkomma en ombyggnad av stadslandskapet krävs ett para-

digmskifte – en helt ny förståelse av vad staden, stadslivet och stads-

byggandet handlar om. (Nyström, Stadsmiljörådet 1999: 41) 

Detta citat är hämtat från Stadsmiljörådets publikation Stadsarkitektur – form, 

kultur, liv (1999). Man pekar framåt och öppnar för ”en helt ny förståelse” av 

staden. En liknande uppfattning kommer till uttryck i en ledare i Plan 3/1989: 

Ett nytt koncept behövs. Det som önskas är stadsmässighet, hela 

miljöer med integration mellan olika verksamheter och ordnade i 

traditionella stadsmönster såsom kvartersformer och esplanader. 

(Ledare, Plan 3/1989: 87)  

Paradoxalt nog är det istället en ”gammal” förståelse som får mycket utrymme, 

och en strävan efter en pånyttfödelse för staden genom en återgång till ”tradi-

tionella stadsmönster”.  

Boverket kom 1996 ut med rapporten Den måttfulla staden, en publikation 

som, enligt inledningen, ska presentera olika ”förhållningssätt, idéer och tankar” 
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för inspiration. Där konstrueras ett måttfullt stadsideal som på flera sätt ger 

uttryck för en stadens renässans. Följande utgångspunkt anges för publikationen: 

Vi har skrivit den här boken till dem som vill veta mer om den svenska 

staden och som tycker att den är värd att värna och utveckla utifrån 

det lokala och det måttfulla. (Boverket 1996: 8) 

Publikationen har en positiv grundton, pekar på kvaliteter och möjligheter i 

stadsmiljön och byggandet mer än på komplexitet och problem och vill alltså 

värna och utveckla det som man ser som måttfullt i ”den svenska staden”. 

Genom språkbruk och bildspråk framkommer att den måttfulla staden också i 

mångt och mycket är en stad i det förflutna, eller den gamla staden: 

Man skulle ha levt på tjugotalet! Då var det liv och rörelse i staden! 

Det fanns inte mindre än femtio kaféer och konditorier. (…) Det var 

wienermusik, valser, operetter, tangos, foxtrotter och sentimentala 

stycken. (…) 1820 fanns det 100 ’handlande’ och 648 personer som 

arbetade med handel. På huvudgatan fanns 1920 en uppsjö av 

småaffärer. (…) På den tiden var affärerna specialiserade. Mjölk köpte 

man i mjölkaffären och kött i charkuteriaffären. (…) Vi vill ha liv och 

mångfald i våra städer. Vi vill finna naturliga mötesplatser. Mjölk-

affären var inte så dum. Den låg nära till och man kände expediten 

och de andra som också handlade mjölk men mest ville prata en stund. 

Vi vill återta staden. Det borde vi väl kunna om man kunde det då. 

Kanske ska vi kommunicera med varandra lite bättre och vara litet 

mer generösa och hjälpsamma när någon vill starta ett kafé. (Boverket 

1996: 103) 

En gammal ursprunglig stad värderas högt, och placeras här i 1820- och 1920-

talen. Det är den som ska ”återtas”, enligt skribenten. Den är så pass liten att 

”man kände expediten” i affären. Det här är en selektiv och romantiserande 

tolkning av ett gammalt stadsliv, som tar sin utgångspunkt framförallt hos de 

stadsbor som hade resurser att leva det kafé- och uteliv som skildras, och som var 

betrodda i mjölkaffären. Och kafélivet lyfts fram också som en viktig del av 

dagens stadsliv. En ytterligare bild av planeringsidealet och problemkonstruk-

tionen får man i avsnittet ”Det blandade och det tillgängliga”: 

Rätt som det är blir vi för ivriga och tanklösa och det nya företaget 

eller högskolan hamnar ute på ett fält i ena änden av stan. Och de nya 

bostäderna byggs i andra änden. (…) Nu försöker vi blanda stadens 
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olika funktioner igen (…). Vi fyller i, lappar och lagar. Vi förskönar 

och rustar upp, öppnar nya busslinjer, ordnar närservice, blandar och 

ger. Men det är svårt! Ändå har den måttfulla staden bättre förut-

sättningar än storstaden att behålla och åstadkomma en blandning av 

verksamheter. Genom den mänskligare skalan har ofta inte ”zon-

eringen” och segregationen tillåtits bli så tydlig. (Boverket 1996: 36) 

Här är det funktioner och funktionsseparering som får beskriva samtidens plan-

ering. Företag, högskola, busslinjer och närservice istället för danser och kaféliv. 

Den måttfulla staden finns idag, men framförallt fanns den en gång, och den bör 

bevaras eller tas som utgångspunkt för ny utveckling. Här är det ”vi” som är 

tanklösa och som river. I ett annat avsnitt, under rubriken ”Varför rev ni salu-

hallen?” är det någon annan som bär ansvaret för att staden ”förvanskas”:  

Men varför rev ni saluhallen? Och Varvsteatern? Och alla andra 

omistliga hus? Det är något att hålla i minnet, att det finns omistliga 

hus! Och att ta hänsyn till det i planeringen. Husen är ju kända för 

alla i staden och det borde kunna gå att komma överens om vilka de 

är. Och att skydda dem i sin miljö så att de varken kan rivas eller för-

vanskas. Då slipper vi de eviga klagosångerna och framförallt slipper 

vi saknaden. (Boverket 1996: 73) 

Genom ord som ”ju”, ”överens”, ”alla” och ”vi” ger man en bild av att ”vi” vet 

vad som menas med den måttfulla staden, att det finns enighet i bevarandefrågan 

och i saknaden, och att det är någon annan som river och förvanskar.  

Den måttfulla staden som begrepp och ideal återkommer i andra av Boverkets 

eller Stadsmiljörådets skrifter från det sena 1990-talet eller tidiga 2000-talet, och 

presenteras också i en artikel i Plan (Berntsson, Plan 4/1993: 178ff). Det etableras 

på så sätt som en slags modell för stadsbyggande, även om publikationen i sig 

inte är någon instruktionsbok. Enligt ordboken betyder måttfull moderat, restrik-

tiv eller rimlig, och inledningsvis förklaras den måttfulla staden av rapportförfatt-

arna med ord som lagom och mänsklig. Den är också unik och har sin identitet, 

den har nära till det gröna, den är rymligt byggd och lagom stor, den har allt man 

behöver nära, den är blandad och har en väl fungerande infrastruktur, ett rikt 

kulturarv och vackra hus och offentliga rum. Den är resurssnål och robust, den 

ger stolthet och trygghet och den präglas av mångfald (Boverket 1996: 16). Vad 

signalerar detta? Att stadsbyggandet ska hållas inom vissa gränser (det rimliga, 

det som är lagom, det som relaterar till egna kulturarvet), att den ska vara grön, 
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blandad och vacker. Men hur man kommer fram till rätt grönt eller rätt bland-

ning, och vem som definierar det vackra eller det trygga sägs det mindre om.  

 

3.2. Begreppet stad som något historiskt 

Det finns ytterligare nycklar till stadsideal och -problem i just begreppet stad. Att 

undersöka vad som benämns som stad, vilka betydelser som läggs i begreppet, 

liksom hur distinktioner mellan stad och det utanför görs, är en naturlig utgångs-

punkt för analysen. I det här kapitlet tas stad upp framför allt i relation till hist-

oriens betydelse för begreppets roll, men stadsbegreppet återkommer också i följ-

ande kapitel som tar upp andra sätt som stad görs begreppsligt idag. 

Stad begreppsliggörs återkommande i materialet som något särskilt, avgränsat 

och definierat, och ofta som något så självklart att den inte behöver någon närm-

are definition:  

När vi lite till mans tänker på ”staden” tänker vi på stadskärnan både 

i våra större städer och i de mindre. Det är den del av staden som är 

kvar sedan förra sekelskiftet och som delvis förnyats – ofta brutalt, det 

ska medges. Men stadskärnan har ändå behållit sin ungefärliga struk-

tur med gator, parker, kvarter och torg. (Nyström, Stadsmiljörådet 

1999: 18)  

Varför slutade vi bygga det vi menar med städer? (Boverket 2002a: 5) 

Det förutsätts här att ”vi lite till mans” har en idé om vad staden är och att 

staden är något ”vi” har gemensamt. Men vilka är ”vi”? Vi svenskar, vi stadsbor, 

vi planerare, eller kanske ytterligare något? Stadskärnan framhålls, liksom förra 

sekelskiftet, som en slags startpunkt för staden och ”gator, parker, kvarter och 

torg” som dess huvudsakliga beståndsdelar. Det antyder tendensen att vilja 

bevaka och bevara staden som något särskilt och definierat sedan tidigare. På 

staden som något självklart följer att det också finns platser, sociala miljöer eller 

aktörer som inte tillhör staden eller är stadsmässiga. Staden är något ursprungligt, 

något traditionellt och mellanformer är inte önskvärda, som här ur Plan om 

Södra stationsområdet i Stockholm:  

Här kan man i viss mån både njuta stadens utbud och förortens lugn. 

Kanske är det just det som är problemet, en förort i stadskostym, en 

stad på låtsas. (…) Stadsplanen styr de byggstenar som tillsammans 

bildar en stad. Utformningen av Södra station grundar sig på en bild 
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av staden, inte den verkliga staden. Trots att man hyllat kvartersstaden 

har man uteslutit många av dess grundläggande beståndsdelar. Här 

byggs stadsmässigt istället för stad. Med lösryckta attribut har man 

försökt skapa urbanitet. En skenbar värld av stadskulisser. Det är med 

en lättnadens suck jag lämnar Södra station för den riktiga staden som 

inte är stadsmässig utan genuin. (Jonsson von Matern, Plan 3/1994: 

150ff, mina kursiveringar) 

Södra stationsområdet är endast ”stad på låtsas”, vilket dessutom här innebär att 

det egentligen är en förort. Detta är de två alternativa beteckningar som tycks 

finnas till hands, enligt den här skribenten. Det finns den verkliga staden och en 

bild av staden, liksom stad som skiljs från stadsmässigt (se även Söderlind, Plan 

4/1998: 146 om ”en verklig stad”).  

Begreppet stadsmässighet är frekvent i materialet. I exemplet ovan ges det en 

relativt negativ betydelse, något som är som stad fast ändå inte riktigt. Vanligare 

är att det används i en positiv betydelse, som något eftersträvansvärt och att det 

används för att poängtera stadsprägeln hos en plats. Det finns flera lexikali-

seringar av stad som har liknande funktion. Några exempel ur materialet är sten-

staden, trädgårdsstaden, stadskärnan och stadsrum. Det är på så sätt som platser 

eller områden blir till stad, genom att markeras som sådana.  

Det är möjligt att med alternativa begrepp och bilder konstruera ett område 

som en förort eller ett bostadsområde. En skribent i Plan 6/1993 förhåller sig till 

just den begreppsliga nivåns betydelse och ser det som ett problem att det byggts 

och byggs för mycket av typen ”Bostads-område, verksamhet-yta, köp-lada, 

centrum-anläggning, cykel-bana …” och att planeringen präglats av kategori- och 

zontänkande, till stadens nackdel, och att istället ”de traditionella kvarters-

städerna” borde vara idealet (Einarsson, Plan 6/1993: 321). Genom att återkom-

mande benämna staden och stadslivet i bestämd form vaktar man om den som ett 

historiskt fenomen:  

Ta vara på stadens befintliga struktur. Den klassiska stadskärnan med 

sin tydlighet i gatustruktur i rumsbildning med stadshus och järnvägs-

station måste upprätthållas med gator och kvarter. Stadens tillväxt 

under 150 år har resulterat i förorter eller stadsdelar som delvis är 

ganska otydliga. I varje stadsdel måste man hitta en ny centralpunkt 

eller utveckla eller återskapa den. (Stadsmiljörådet 1995a: 43)  

Den ”klassiska” staden benämns här som tydlig, medan nyare stadsdelar är 

”otydliga”. ”Den traditionella staden” ställs mot till exempel den moderna stad-
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en, den ekonomistiska staden eller utkantsstaden (för några exempel på detta, se 

Stadsmiljörådet 1997). Den gamla staden konstrueras till och med ibland som 

något naturgivet:  

Många små orter med t ex medeltida gener, har under 1900-talets 

senare hälft exploaterats med ambitioner och mönster lånade från den 

svenska sovstaden. (von Platen, Plan 4/1991: 200) 

God arkitektur och planering/stadsbyggnad är enligt min mening bero-

ende av en lokal kompetens att uttolka den befintliga miljöns kvali-

teter och att ställa upp spelregler för komplettering av denna. Strate-

gier att höja kvaliteten i den byggda miljön skall utformas med hänsyn 

tagen till stadens vokabulär och grammatiken i dess uttryck, såväl som 

till stadens invånares berättigade krav på insyn och inflytande. (Reiter, 

Plan 2/1999: 79f) 

Metaforen ”medeltida gener” ställs i det första citatet mot ”ambitioner och 

mönster” som dessutom inte är naturliga utan ”lånade” – en tydlig polarisering 

och uppvärdering av något som ges äkthet på bekostnad av något oäkta. I det 

andra exemplet finns en ”stadens vokabulär och grammatik” att förhålla sig till, 

som även det framstår som något absolut och fast.  

 

Historiska rumsliga kategorier 
Det är vanligt i materialet att en viss typ av platser eller rumsliga kategorier lyfts 

fram, nämligen de som kan karakteriseras av historisk kontinuitet eller kopplas 

till en gammal stad. Gata, torg, plats, park, mötesplatser, stadskärna, kvarter, 

stadsdel, esplanad eller boulevard får som funktion att de bidrar till konstruk-

tionen av den traditionella staden och den stad som har eller borde ha en renäs-

sans: 

Alsike byggs som en traditionell stad med gator och torg, tydliga 

kvarter och stadsrum (…) Stadskärnan består av olika typer av torg 

samt stora och små affärsgator (…) Boulevarden är stadens ”vardags-

rum”. Den utvidgas på några ställen till små stadsdelsparker. (”Aktu-

ell Plan Alsike stad”, Plan 6/1990: 308f) 

En kvartersstad med integration av bostäder, arbetsplatser och service 

utvecklas kring en framtida spårvägslinje som förbinder området med 

Barkarby station och Akalla. En ståtlig trädplanterad esplanad bildar 
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ett långsträckt stadsrum med en väv av social, kulturell och kom-

mersiell service. (Brunnberg och Ranhagen, Plan 3/1989: 92) 

… det vi förknippar med en verklig stad – bostäder, parker, gator med 

trottoarer och vackra utsikter. (Söderlind, Plan 4/1998: 146) 

”Många av dagens fula trafikleder skulle med lätthet kunna byggas om till boule-

varder” (Stadsmiljörådet 1997: 127) och förbifarter och motorvägar kan bli stor-

gator och esplanader (Söderlind, Plan 4/1998: 149). Att använda gatunät eller 

rutnät för att beskriva ett planförslag eller ideal signalerar att gator sammanbinds 

tätt i ett nät, till skillnad från en mer öppen struktur (”Aktuell Plan Västerås 

Mälarstad”, Plan 2/1993: 93; Einarsson, Plan 6/1993: 324; Sundberg, Plan 3-

4/1990: 219). Rutnätet är vanligen del av den historiska stadskärnan, av inner-

staden, och det är för att förhålla sig och ansluta sig till denna som norm och 

ideal som signalorden används.  

Ett tydligt exempel på hur stadsbyggande kan vara konstituerande för en 

historieberättelse, liksom historien för konstruktionen av en plats, är området 

Jakriborg mellan Lund och Malmö som omnämns bland annat i en skrift från 

Stadsmiljörådet, Tyckomstaden (2003):  

De har kullerstensgator och torg kantade av nya Hansastadshus med 

tjugotalet butiker. Först ut ett bageri. ’Idén uppkom inom familjen’, 

säger Jan Berggren som tillsammans med brodern Krister äger marken 

och är byggherrar för denna ’stad som den byggdes förr’. (Stads-

miljörådet 2003: 8) 

Kullerstenar och ”Hansastadshus” är här ingredienser i historiekonstruktionen. 

En mix av olika tider således, det är snarare just det tillbakablickande som är 

viktigt här. Men redan 1989 i Plan poängterades i en ledare att ett återskapande 

av en ”traditionell” stad är eftersträvansvärt:  

Ett nytt koncept behövs. Det som önskas är stadsmässighet, hela 

miljöer med integration mellan olika verksamheter och ordnade i 

traditionella stadsmönster såsom kvartersformer och esplanader. 

(Ledare, Plan 3/1989: 87) 

Jakriborg ska vara en ”stad som den byggdes förr” med kullerstenar och torg, 

och i exemplet från Plan ses ”traditionella stadsmönster” som ideala, och dessa 

begreppsliggörs som kvarter och esplanader.  
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Problem- eller motbilden, ”anti-staden”, konstrueras av en annan typ av 

kategorier. Den moderna staden, eller staden i upplösning består av kategorier 

som förort, bostadsområde, grönområde, höghus, miljonprogramsområde, köp-

centrum, gångbana, cykelbana och motorväg. Dessutom dyker varianter som 

köplada, hyreskaserner eller limpor upp. Den brutna historiska och/eller rumsliga 

kontinuiteten markeras således och bidrar till polariseringen mellan en god och en 

problematisk stad, eller en traditionell och en modernistisk stad. ”Kvarter” 

anknyter till den gamla rutnätsstaden, medan ”bostadsområde” oftare används 

för att knyta an till den rationalistiska planeringens ideal med funktionssepare-

ring (bostadsområde, grönområde, köpcentrum och så vidare). Kvarter kan även 

sättas samman med stad till kvartersstad eller stadskvarter. Och i kvarter finns 

kvartersbutiker. Ett bostadsområde kan däremot inte på samma vis kopplas 

samman med stad – och där finns det funktionsseparerade köpcentrumet istället 

för kvartersbutikerna, som är integrerade i kvarteret och staden. Att beskriva 

något som en stadsdel respektive som ett bostadsområde är ytterligare ett exem-

pel på hur en plats kan konstrueras begreppsligt som del av staden eller inte. Det 

förra konstruerar en plats som en del av en stad, medan det senare ger platsen 

karaktär av funktionsseparerad miljö. Båda sidorna i denna binära struktur – 

idealen och problembilderna – är dock lika viktiga. Idealen behöver problem-

bilder att speglas mot, och vice versa.  

Men det finns också skillnader mot 60- och 70-talens byggnadsideal. 

Även om till exempel Botkyrkastaden kom till under denna period så 

byggde vi vanligen bostadsområden och arbetsplatsområden. Idag 

bygger vi städer och stränder. Brommastaden, Ulvsundastaden, Arlan-

da stad, Barkarbystaden, Skarpnäcksstaden, Nacka strand, Norrviken 

strand, Haningestrand etc. I dag är staden honnörsbegreppet … 

(Imberg, Plan 3/1989: 89) 

Allt fler planerare inser att staden måste planeras med staden själv som 

förebild. I Staffanstorp utanför Malmö har ett nedgånget 60-tals-

centrum förvandlats till en småstad med butiker, bostäder och en 

storgata med plats för bussar och bilar. (Söderlind, Plan 4/1998: 148) 

”Städer” och ”staden” är i dessa två exempel de nyckelord som leder associa-

tionerna och de kontrasteras mot ”bostadsområden och arbetsplatsområden” och 

”nedgånget 60-talscentrum”. Grönområde kan på liknande sätt kopplas till funk-

tionssepareringen och den modernistiska planeringen. Park kan bli till stadspark, 

och bli en del av den traditionella staden till skillnad från grönområdet, som tycks 
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vara mer av en avskild zon. Följande exempel visar hur platsers beteckningar kan 

knytas till värdeomdömen:  

Istället för gator fick vi farliga och ödsliga vägar. Istället för stadsrum, 

torg och parker, fick vi grönområden som idag är ovårdade och 

odefinierade. (Stadsmiljörådet 2003: 2) 

Grönområden kopplas här till ”ovårdade och odefinierade” och vägar till ”farliga 

och ödsliga”. Gator och vägar framstår som klart definierade och urskiljbara 

kategorier, liksom stadsrum. Det finns således både historiska rumsliga kate-

gorier, och kategorier som diskursivt knyts till en historisk, traditionell stad.  

 

Stadsläkning och stad som kropp 
I samband med talet om behovet av en renässans (pånyttfödelse), och som en 

konsekvens av att det hävdas att staden förstörts av den modernistiska plan-

eringen, talas det i materialet ibland om ”stadsläkning”, eller bara ”läkning” (till 

exempel i Carlestam, Plan 5-6/2001: 251; Ledare, Plan 4/1999: 172; Nyström, 

Plan 3/1995: 143; Stadsmiljörådet (1997)). Inför hotet, eller faktumet, om stadens 

upplösning krävs åtgärder som gör den hel, eller ger den fast form, igen. 

I den gamla staden var gatan ett rum som förenade bebyggelsen, ett 

rum där alla vistades, möttes och agerade. I Scaftnormen ordnades 

gatorna i hierarkier av leder där man inte skulle vistas med mer än ett 

syfte, nämligen att ta sig därifrån. Lederna och deras skyddszoner slog 

sönder staden och vi började bygga stadsöar ute i landskapet. (Ullstad, 

Plan 4/1995: 191) 

I den gamla staden finns alltså rum och man kunde mötas, i den moderna finns 

hierarkier, normer och zoner. Modernismens planering ”slog sönder staden”. 

Skribentens begrepp ”stadsöar” är för övrigt en av få lexikaliseringar med stad- i 

materialet där stad blir till något huvudsakligen negativt.  

Den upplösta staden är återkommande något sjukt eller trasigt, som genom 

planering ska ”läkas”, eller i något fall ”helas” (Boverket 1996: 158). Någon 

menar också att en utmaning för framtidens planering är att genom förtätning få 

efterkrigstidens bostadsområden att ”integreras med stadskroppen” (Boverket 

1999: 52). I en artikel benämns miljonprogramsområdena som ”en varböld som 

aldrig läker” (Denvall, Plan 1/2000: 9). En småstad anses ha ”våldtagits av 

välstånd” och fått sina årsringar ”sönderskurna” (Clason, Stadsmiljörådet 1991: 

44). Genom planering ”lappar och lagar” vi, som nämndes ovan (Boverket 1996: 
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36). Vidare, i den moderna staden finns det ”sår” eller ”sårbara stadslandskap”. 

År 1997 utkom Stadsmiljörådets publikation Stadslandskapet – sönderfall eller 

läkning. Där formulerar sig en skribent som följer:  

Staden är på väg mot sönderfall och upplösning (…) Stadslandskapet 

måste åter läkas till en ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt 

fungerande helhet! Bekämpa minsta motståndets lag! Använd det 

framtida byggnadsbehovet för att förtäta staden och läka såren i stads-

bilden! (Stadsmiljörådet 1997: 10)  

Sjukdoms- och läkningsmetaforen passar dessutom väl in i talet om att staden är 

något ”naturligt”. Staden har ett DNA och modernismens planering är ett virus 

(Stadsmiljörådet 2000: 184) och planeringen ska nu läka den trasiga, förtvinande 

eller splittrade staden och stadsbilden (Nyström, Plan 3/1995: 139ff; Söderlind, 

Plan 4/1998: 145ff). Såren finns framförallt i skarvar, gränser och gränsland (se 

till exempel Gillgren, Stadsmiljörådet 1997: 45ff). Det är lockande att jämföra 

denna biologiska och organiska syn på staden med metaforen ”folkhemsbygget” 

från mitten av 1900-talet. Ett bygge kan, på ett annat sätt än en naturlig utveck-

ling, ifrågasättas. Det kan gå fel, rivas eller göras om. Naturliga skeenden, stads-

utveckling som ett sjukdoms- och läkningsförlopp har människan mindre kontroll 

över, likt naturfenomen.  

En skribent problematiserar just sjukdoms- och läkningsmetaforerna (Grön-

lund, Stadsmiljörådet 1997: 59ff). Han ser det som problematiskt att ett sjuk-

domstillstånd förutsätter ett friskt normaltillstånd. ”Det är en farlig metafor, för 

samhällsprocesser är inte biologi eller processer i en enskild individ”, menar han 

(Grönlund, Stadsmiljörådet 1997: 60). Men, trots det är metaforen inte ny i 

planeringsdiskussionen, utan saneringar, sunda städer som mål med mera har 

förekommit genom historien:  

Modernismen har varit mycket intresserad av kirurgi – att skära bort 

det onda. Nu talar vi mera om läkning, men kan modernismens prob-

lem överhuvudtaget läkas, och vet vi (kroppen) i grunden sett vad den 

skall läkas till? (Grönlund, Stadsmiljörådet 1997: 60) 

Det överskuggande budskapet i Stadslandskapet – sönderfall eller läkning är dock 

trots allt att vi vet vad som ska läkas. Det finns symptomatiskt nog inte ett fråge-

tecken i publikationens titel. 
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3.3. Staden avgränsas i tid och rum 

Stadslandskap som nytt koncept 
I bland annat ovan nämnda publikation, Stadslandskapet – sönderfall eller läk-

ning, försöker Stadsmiljörådet etablera begreppet ”stadslandskap” som ett sam-

lande begrepp för (den traditionella) staden, förorten och de glesa områdena i 

städernas utkanter. De glesa områdena ute i stadslandskapet beskrivs som sam-

tidens bakgård, där experimenterande företag får möjlighet att etablera sig, och 

där det finns platser med betydelse och dynamik – men andra betydelser och en 

annan dynamik än i den traditionella staden (Butenschøn, Stadsmiljörådet 1997: 

37ff).  

Beteckningen markerar på samma gång att det moderna inte är riktig stad, 

utan stadslandskap. I Agenda för staden (2002) är ”ett oöverskådligt stads-

landskap” (s.8) resultat av efterkrigstidens planeringstänkande och en planering 

som prioriterade bilars framkomlighet. Det beskrivs också som en term för öar av 

bebyggelse med olika funktioner, och mellan dem ”ett ödsligt och svårforcerat 

ingenmansland” (Nyström, Stadsmiljörådet 1997a: 7). Det är alltså främst en 

problemorienterad term, som ibland ska beteckna både den traditionella och den 

upplösta eller glesa staden, och ibland endast den glesa staden: 

Det är sedan 1950-talet som stadslandskapet vuxit fram. Denna ut-

veckling har delvis varit avsiktlig, delvis inte. (…) Stadslandskapet är 

således både en produkt av den modernistiska planeringen och av den 

marknadsstyrda bebyggelseutvecklingen. Resultatet är en stads-

bebyggelse som lider av påtagliga problem, såväl socialt och funktio-

nellt som estetiskt och ekologiskt. (Nyström, Stadsmiljörådet 1997a: 

7) 

En riktigare beteckning på det som byggts utanför stadskärnan de 

senaste femtio åren är kanske stadslandskap – en gles och oöverskådlig 

bebyggelse, bestående av områden för boende, industri, handel, 

rekreation osv, där alla områden är åtskilda av ett ingenmansland av 

trafikmark och mark som blivit över till ingen särskild nytta. (Ny-

ström, Stadsmiljörådet 1999: 18) 

Stadslandskapet betecknar oftast den upplösta staden, och de platser som man 

menar inte är ”stadsmässiga”. Utanför den goda staden finns således den bort-

trängda icke-staden, eller stadslandskapet, och bortträngda platser såsom ”villa-

mattor” (Einarsson, Plan 3/1993: 323), ”betongvälde” (Wästberg, Plan 6/1992: 

281), ”gränslandet mellan stad och land” (Gillgren, Stadsmiljörådet 1997: 45) 
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eller en ”soppa” utan tydliga plats- och bebyggelsehierarkier (Nyström, Stads-

miljörådet 1997b: 26). I ett avsnitt benämns det som ”mellanlandskapet” och 

”mellanområden”, och preciseras som: 

… de anonyma och ensidiga bostadsområden som byggts och byggs 

utanför städerna under de tre senaste decennierna, samt de mellan-

områden som avskiljer dessa från den egentliga staden. Dessa mellan-

områden består vanligen av barriärer i landskapet, ofta i form av fula 

trafikleder eller outnyttjade grönytor. (Stadsmiljörådet 1997: 125)  

Begreppet ”edge cities” relateras också till i den svenska kontexten.5 Det benämns 

som ”den andra staden”, medan ”den traditionella staden” är den första (Hall, 

Stadsmiljörådet 1997: 17). Utkantsstäderna ”saknar mycket av det vi förknippar 

med en verklig stad” (Söderlind, Plan 4/1998: 146). Även om det då och då 

understryks att även utkanterna och stadslandskapet är del av staden är det ändå 

återkommande att den traditionella staden eller stadsbyggnadstraditionen är det 

som behöver framhävas, uppvärderas och befästas, och som fortfarande är det 

som symboliserar staden. Att både den äldre och den nyare staden är del av 

samma icke-hierarkiska stadslandskap, görs mestadels till något problematiskt.  

 

Modernismen sätts inom parentes 
Även om det i begreppet stadslandskapet alltså kan spåras en viss ambition att 

inkludera stadens utkanter och det som inte är traditionell stad, överskuggas 

denna ambition av intrycket av staden som något specifikt och avgränsat i materi-

alet – i både tid och rum, och det utanför denna som något annat. En huvudroll 

spelas där av en modernistisk epok och de platser som kommit av en moder-

nistisk planering. Platser och miljöer som definieras som produkter av moder-

nismen presenteras återkommande i materialet som det som samtidens och fram-

tidens stadsplanering ska vända sig från. Tidsangivelser som ”de senaste femtio 

åren” och liknande delar in historien i två perioder – den gamla staden och den 

moderna staden. Det uttrycks explicit på flera ställen att de senaste femtio åren är 

en period att glömma, att sätta en parentes omkring (till exempel Nyström, Stads-

miljörådet 1999: 36).  

… det var modernismen som ville skapa ’en ny stad för den nya 

människan’ – vi fick bubbelstaden med var funktion i var sin bubbla. 
                                                 
5 På svenska kan det närmast översättas med ”utkantsstäder”. Det engelska begreppet 
brukar hänföras till Joel Garreaus reportagebok Edge city: life on the new frontier 
(1991).  
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Det visade sig snart att bubblor ger sämre synergier än gatunäten. I 

bubblan, som hade lanserats som ’grannskapsenhet’, dör servicen så 

sakteliga. Och uppstår i stället ute vid macken vid korsningen. 

Slutsats: det är dags att komma förbi zonplaneringens parentes. På 

2000-talet fortsätter vi förhoppningsvis med stadsbyggande, byggande 

för stadsliv. Det här handlar inte om att gå bakåt. Det gäller att gå 

från enklaver till gatunät. (Einarsson, Stadsmiljörådet 2003: 12). 

Men denna insikt har vi förlorat under de senaste femtio åren. (…) 

Privatlivet och boendet har hamnat i fokus istället för det offentliga 

livet och stadsrummet. (…) Därmed har det offentliga rummet upp-

lösts till överblivna (och övergivna) mellanrum. (Nyström, Plan 

5/1997: 217) 

Tidigare byggdes staden ut med årsring på årsring, ofta i en rutnäts-

struktur. Den ursprungliga staden var tät, blandad och samman-

hängande. Nya stadsbyggnadsideal och den möjlighet bilen gav har 

medfört att städernas utbyggnad under den senare hälften av nitton-

hundratalet i stället har präglats av en uppdelning av olika funktioner 

där bostadsområden har byggts för sig och arbetsplatser för sig. Det 

fysiska resultatet har blivit en stad som till stora delar är ett trafik-

landskap. Ytterområdena kännetecknas av flerfiliga trafikleder och be-

byggda öar eller kvarter med storskalig bebyggelse. Mellan dessa finns 

ett obebyggt eller svårdefinierat ingenmansland där det är svårt att 

orientera sig. Släktskapet med den ursprungliga staden har gått för-

lorat i dessa delar. (Boverket 2002b: 194) 

Tidsangivelserna bidrar till en polariserad struktur, här genom att den ”ursprung-

liga staden” ges årsringar, blandning och sammanhang medan den moderna 

staden har bostadsområden, arbetsplatser, trafik och ingenmansland (se även 

Boverket 2002b: 196f). En liknande konstruktion som också fungerar polari-

serande finns i Stadslandskapet – sönderfall eller läkning (1997). Efterkrigstidens 

inriktning på nytta och samhällsfunktioner har här bytts till vår tids fokus på 

staden som en upplevelse och ”stadsliv” som den centrala funktionen.  

Efterkrigstidens samhällen byggdes med nyttan för ögonen. Ett 

materialistiskt perspektiv dominerade. Det gällde att förse befolk-

ningen – oss själva – med goda bostäder, god närmiljö, offentlig 

service och butiker. (…) Nu börjar alltfler – åtminstone de av oss med 
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råd och dåd för annat än livets nödtorft – att vilja tillgodose annat än 

det rent nyttiga. (Nyström, Stadsmiljörådet 1997b: 30) 

Modernismens rationalistiska planering framställs i materialet framför allt som 

ett brott med en lång tradition, som ett undantag, eller som orsaken till dagens 

problem och stadens upplösning. Modernismens stadsmiljöer får därigenom 

framför allt fungera som problem- eller motbilder som ställs mot idealet stadens 

renässans. I Plan 3/1989 resonerar skribenten om de då aktuella planerna för 

norra älvstranden i Göteborg. Där vill man ”återskapa den förlorade rumslig-

heten i den nya staden” som ”tappades bort under funktionalismen” (Fredlund, 

Plan 3/1989: 124). Nu måste stadskärnans attraktivitet återerövras och förstärkas 

(Ledare, Plan 2/1994: 64f), liksom gaturummen återerövras från bilarna 

(Nyström, Plan 4/1996: 206) och det offentliga rummet återupprättas (Ponzio et 

al, Plan 4/1996: 218) eller offentligheten återta sin roll (Nyström, Plan 4/1999: 

206).  

Under lång tid har planerare, arkitekter och beslutsfattare haft före-

ställningar om att det skulle finnas ett bästa sätt att bo och att bygga 

bostäder och samhällen. Det fanns t ex ett bästa sätt att ordna tvätten 

på, och ett bästa sätt att planera kök. (…) Nu börjar vi alltmer se att 

det inte finns ”ett bästa”, utan ”många bra” och dessutom många 

olika sätt att uppnå detta. Variation och mångfald ställs mot generali-

tet och enhetlighet. (Nyström 1994: 8) 

Idén om en modernismens ”enda väg”, som citatet ur Boverkets Bebyggelsens 

mångfald (Nyström 1994) illustrerar här, fungerar som fond för samtiden och 

framtiden när det gäller stadsplanering. Dagens idéer, dagens sätt att berätta om 

staden och stadslivet, står hela tiden i relation till berättelsen om modernismen. 

”Variation och mångfald” ska karakterisera vår tid lika mycket som det inte 

karakteriserade den modernistiska planeringen. Efterkrigstidens planering har 

”invaderat” naturen (Nyström, Stadsmiljörådet 1997b: 29), den präglades av ett 

”rivningsraseri” (Nordberg, Plan 3/1991: 139) och har gett staden ”fönsterlösa 

mausoleum” (Åhléns city i Stockholm) (Nordberg, Plan 3/1991: 140). Platser har 

”dränerats på liv” (Stadsmiljörådet 1997: 98) eller blivit ”våldtagna av det 

moderna projektets framfart” (Sundberg Plan 3-4/1990: 220). Staden har 

utarmats (Boverket 1999: 14: 71; Nyström, Stadsmiljörådet 1999: 30, 135; Stads-

miljörådet 2002: 8) och i förorterna har bilen ”herraväldet” (Hall, Stadsmiljö-

rådet 1997: 17). Mellan dem finns ett ”ingenmansland” (se Modin, Plan 4/2002: 

26; Nyström, Stadsmiljörådet 1997b: 32; Nyström, Stadsmiljörådet 1999: 18). I 
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Stadsmiljörådets publikation Tyckomstaden (2003) berättas om efterkrigstidens 

byggande på följande sätt: 

Sovstäder brukar de kallas, bostadsområdena som växte som svampar 

ur marken på sextio- och sjuttiotalen. Ett enformigt bostadsområde 

kunde bli lika stort som en vanlig svensk småstadsidyll. (Stadsmiljö-

rådet 2003: 18, mina kursiveringar) 

1960- och 70-talens byggande kallas alltså ”sovstäder” eller ”bostadsområde” 

och ställs mot ”vanlig svensk småstadsidyll” eller det som är successivt framväxt 

till skillnad från helt okontrollerat ”som svampar”. I Tyckomstaden återger 

Stadsmiljörådet också sin Agenda för Staden där det står att: 

Historiskt sett är de senaste femtio årens våldsamma stadsomvälv-

ningar en parentes. De gigantiska ingreppen i innerstäderna och de 

stora bostadsområdena utanför ansågs vara nödvändiga när de bygg-

des, men de gav också stora och oanade problem. Inte minst i sextio- 

och sjuttiotalens storskaliga bostadsområden finns unika möjligheter 

att återuppta stadsbyggandet som den successiva förnyelseprocess som 

ger stadens dess historia, identitet, sammanhang och mångfald. (Stads-

miljörådet 2003: 22, mina kursiveringar) 

Och i en annan av deras publikationer finns en liknande formulering:  

Allt fler börjar se de senaste femtio åren som en parentes i stads-

byggandets historia. (Nyström, Stadsmiljörådet 1999: 36, min kursi-

vering) 

Efterkrigstidens planering återges som ”stadsomvälvningar” och ”gigantiska 

ingrepp”, och de problem den orsakade betonas. Istället bör man idag ”återuppta 

stadsbyggandet” som istället skapar ”historia, identitet, sammanhang och mång-

fald”. Historia är här något som skapas av dagens planering, och något entydigt 

positivt, eftersom det som nämns om modernistisk planering inte sägs vara 

historia, utan en parentes (se även Nyberg, Stadsmiljörådet 1999: 57 där bygg-

andet från andra hälften av 1900-talet ”ofta helt saknar traditionella stadsmiljö-

kvaliteter” och ”historiska spår”, och Edblom, Plan 3/1993: 130ff som ser för-

orten som ett modernt fenomen utan historia).  

Den historia som berättas i delar av det studerade materialet om hur den 

svenska stadsutvecklingen sett ut, framför allt under 1900-talet, kan alltså karak-

teriseras av de två begreppen traditionalism och modernism. Innebörden i 
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begreppet tradition/traditionalism är inte explicit, mer än att det ofta likställs med 

en äkta eller ursprunglig stad och stadsbyggande. Detta resulterar inte bara i en 

dualistisk historiesyn, utan också i en stark normativitet. Traditionalismen (från 

det tidiga 1900-talet) framhålls som ideal, medan efterkrigstidens modernism 

framhålls som en parentes och som något som borde glömmas. Det finns dock en 

skribent i en av Stadsmiljörådets publikationer som reagerar på just denna his-

toriekonstruktion. Hon menar att det är problematiskt med den hållning som 

kommer till uttryck, ”att man kan stryka ett streck över de senaste årtiondenas 

stadsbyggande: som om man kan skapa en framtidsstad där de storskaliga 

industriproducerade förorternas problem inte behöver vägas in” och hon kopplar 

den till en brist på nya stora teorier. På samma sätt som den funktionalistiska 

planeringen präglades av tilltro till generella lösningar så ser hon en tilltro idag 

till att detta på liknande sätt går att sudda ut eller glömma bort (Öresjö, Stads-

miljörådet 1997: 81).  

 

Utanför staden – miljonprogrammet och förorten  
Modernismen som tid förknippas när det gäller stadsplanering starkt med 

miljonprogrammet och förorten. Dessa två begrepp är nyckelord i den anti-

modernism som historiekonstruktionen resulterar i, liksom de representerar 

platser som det avgränsas ifrån i konstruktionen av stadsideal. Miljonprogram-

met var ett statligt initiativ att, för att minska bostadsbrist och öka standarden, 

bygga en miljon nya bostäder av olika slag på tio år (1965-1974) som har 

kommit att bli till ett tecken för förorten som problem och för efterkrigstidens 

planering som problematisk. Detta återspeglas i det studerade materialet: 

Idén med förorten var att ta det bästa av både stad och land. Både 

natur och god service, både privatliv och gemenskap. Vi fick varken 

eller. (Stadsmiljörådet 2003: 2) 

Förorterna har vuxit upp som isolerade bubblor, som kan bli till 

”skrumpnande vindruvor” med inbyggda sociala bekymmer. Vi måste 

gå från bubblornas isolat till ett nät. (Stadsmiljörådet, 1995a: 43) 

Det nät som sista exemplet pekar på som lösningen är rutnätet, som återkom-

mande används för att beteckna den traditionella staden.  

Varför ska vi behöva uppfinna nya modeller hela tiden? Var det inte 

nya modeller som ledde oss in i dagens bedrövliga situation? Rutnätet 

representerar ett flera tusen år gammalt bebyggelsemönster, som fung-
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erar oberoende av nationella gränser, kulturtillhörighet och lokalt 

klimat. Rutnätet erbjuder oss en organisation av det byggda systemet 

som styr lika enkelt och samtidigt. Med enkla diagram kan skillnaden 

mellan den ”funktionella” staden och det traditionella rutnätet förtyd-

ligas. (Stadsmiljörådet 1997: 104) 

Förorten saknar ”historia, identitet, sammanhang och mångfald” (Stadsmiljö-

rådet 2003: 22). Den återges som trist och problematisk både fysiskt och socialt, 

och som en plats i behov av åtgärder.  

Jag ska berätta om en förort som kanske inte liknar dem kring Stock-

holm – ett villasamhälle, trist, blåsigt, mycket betong, skapat på 

sextiotalet när allt präglades av kantighet, till och med armaturerna på 

torget var fyrkantiga, många trasiga. (Stadsmiljörådet 2000: 178f) 

I det här exemplet finns några typiska epitet – trist, blåsig, trasig. 1960-talets 

estetik kopplas till blåst och trasighet. Epiteten är ett effektivt sätt att reproducera 

den problematiska bilden av förorten. Dessutom är miljonprogrammet och för-

orten platser som mest omnämns som platser människor helst väljer (eller borde 

välja) bort. Detta är en etablerad ”sanning” om förorten och dess utveckling. 

Det är uppenbart att generalitetens princip kan vara svårförenlig med 

mångfaldens princip. Man behöver bara ställa frågan om en bostad på 

75 m2 verkligen skall ha samma egenskaper om den bebos av en 

person eller fyra. Skall den ha samma läge i bebyggelsen, skall den ha 

samma yttre omgivning? En snabb blick på hur sextio- och sjuttio-

talens flerbostadsområden används idag ger knappast ett jakande svar. 

De som har kunnat har flyttat därifrån, större familjer till villor och 

radhus, mindre till innerstäderna. (Nyström 1994: 24f) 

Våra miljonprogramsområden omnämns idag ofta enbart i negativa 

sammanhang. Folk väljer inte att flytta dit. (Moberg, Plan 3/1996: 

124) 

Det är inte konstigt om dessa fula bostadsområden, som inrymmer 

tillfälliga gäster av invandrare, får problem. Oftast har de dessutom 

inte valt sitt boende utan blivit hänvisade dit. (Ahlstedt, Plan 3/1996: 

156)  
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Förorten och staden/stadskärnan är två återkommande poler i diskursen, liksom 

modernism och traditionalism. I Plan 2/1994 ställs delar av Stockholms city, som 

har ”förortscenterkaraktär” mot andra delar, ”äldre stadsmiljöer av mer oförut-

sägbar karaktär” (Sydhoff, Plan 2/1994: 92). Mellan dessa två poler finns mellan-

rummet, ingenmanslandet, det oplanerade – det som ovan diskuterades som 

stadslandskapet.  

… till synes ofrivilliga mellanrummen mellan de olika funktionerna, 

som mellan hus och väg, mellan område och omgivning, mellan park 

och natur, just det som skulle kunna göra ett område förankrat i sitt 

sammanhang är fortfarande ingenting. Det är just i frågan om dessa 

mellanrum, det som borde vara en slags förortens offentliga rum, som 

jag tror att möjligheten att utveckla boendet i förorten ligger … 

(Edblom, Plan 3/1993: 131f) 

Staden/stadskärnan och förorten bör också vara hierarkiskt ordnade, med 

stadskärnan högre upp i statushierarkin. Är de inte det så närmar vi oss den 

upplösta staden, som ofta framställs som problematisk både fysiskt och socialt:  

Den nutida staden består av spridda öar med bostadsområden, 

industriområden, köpcentra, institutioner med mera. Stadskärnan – 

den ursprungliga staden – är bara en av dessa öar. Mellan öarna 

utbreder sig ett ödsligt och svårforcerat ingenmansland där människor 

har svårt att orientera sig och finna meningsfulla samband. (Stads-

miljörådet 1997: 10) 

Den här polariseringen mellan förort och stadskärna har både en rumslig och en 

tidsmässig dimension. Förorten är utanför eller i utkanten av staden och represen-

terar huvudsakligen efterkrigstidens planering, som också den har rollen av något 

annat. Efterkrigstidens planering diskuteras i materialet huvudsakligen med funk-

tionsaspekter – zonering, funktionsseparering, trafikseparering – och nutida 

sociala problem i fokus. Är miljonprogrammet en del av staden har det negativa 

konsekvenser, som följande exempel ur det empiriska materialet visar:  

Trots den enhetliga betongarkitekturen har Rinkeby en stadsatmosfär 

som slår till och med de flesta småstäder. Med detta följer förstås 

stadslivets nackdelar, som kriminalitet och vandalisering. Kvinnor och 

flickor kan inte röra sig ute på samma sätt som män och pojkar. 

(Stadsmiljörådet 2003: 18) 
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I Plan 3/1993 framkommer en medvetenhet om beteckningarnas betydelse. 

Skribenten menar att miljonprogramsområdet Tensta borde kallas stad, men att: 

Tensta/Hjulsta (…) betraktas som ett ”område”. Man använder inte 

begrepp som kvarter och stadsdelar. Man säger område om allt, 

oavsett om man talar om hela Tensta eller bara kvarteret. (…) Tensta 

bör betraktas som en stad där det bor många människor och där det 

finns kvarter och stadsdelar. (Larsson, Plan 3/1993: 136) 

Dock tyder mer på att uppfattningen att det inte finns kvarter och stadsdelar i 

miljonprogrammets områden är vanligare, och att detta är något som måste 

byggas för att finnas. Och att det skulle bidra till att lösa de sociala problem som 

områdena behäftas med och som betonas när de kommer på tal. Förorten handlar 

inte längre om en lokalisering utan om en viss bebyggelsekaraktär och dess rela-

tion till omgivande platser och bebyggelse. Men framför allt blir platser till som 

tråkiga och problematiska genom att de betecknas som förort eller bostads-

område, och att istället göra dem till något som kan betecknas som en stad eller 

en stadsdel är en lösning på det problematiska.  

 

3.4. Perspektiv: historiska begrepp, historiekonstruktion och en 
nygammal urbanism 

Den huvudsakliga frågan i det här kapitlet är hur stadens historia konstrueras och 

vilken betydelse den ges för dagens ideal. I det här avsnittet fördjupas analysen 

genom att frågan sätts i perspektiv med hjälp av annan litteratur. Diskussionen 

kan då breddas och alternativa sätt att formulera stadsideal och problembilder 

kan lyftas fram.  

 

Stadens renässans förenar och polariserar 
I det empiriska materialet finns genomgående en betoning av stadens historia och 

den historiska staden som en viktig utgångspunkt för dagens stadsbyggande. 

Historisk kunskap är viktig, liksom stadens historiska platser. Historiekonstruk-

tionen sker också ibland i förbifarten, genom påståenden om hur städer eller 

stadsmiljöer kan karakteriseras i förhållande till förfluten tids städer eller stads-

ideal, vilka problem och ideal som framhålls i samtiden, och i argumentation för 

varför man menar att situationen är som den är i samtiden. Historien blir en fond 

till diskussionen om samtiden och framtiden. Den traditionella stad som förs fram 

som en lösning på de problem man ser i dagens stadsmiljöer hämtar inspiration 
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både från en svensk stadsutvecklingshistoria och från andra håll. Att stadens 

historia och den historiska staden har stor betydelse för dagens stadsbyggande 

finns annan forskning som pekar på. Mats Brusman (2008) visar i sin under-

sökning av planering i Norrköping under 1990- och 00-talen hur bilder av och 

uppfattningar om Norrköpings historia och en traditionell stadsmiljö och stads-

kultur påverkat hur platser i staden utformats. Stadens historia är i hans under-

sökning både något att anknyta till och något att omtolka, och det sker både hos 

enskilda individer och i stadsbyggnadsprocessen. Han menar att idéer om urba-

nitet bestämmer platsers värde, och att dessa idéer är starkt påverkade av tolk-

ningar av och uppfattningar om den historiska staden och stadens historia (Brus-

man 2008). 

Den stadens renässans som återfinns i materialet har flera före mig pekat på (se 

till exempel Ellin 1999; Franzén 2005a och 2005b; Söderlind 1998), och den kan 

också spåras till före den tidsperiod som framför allt behandlas här. EU-kommis-

sionens Green Paper on the Urban Environment från 1990 pekar ut en renässans 

för en gammal eller traditionell stad som en lösning på flera av samtidens urbana 

problem, eller till och med som den europeiska stadens räddning, och en rörelse 

tillbaka till staden observeras (”return to the city”). Dessutom pekas den histo-

riska staden ut som den stadsmiljö som flest människor uppskattar. Historiska 

stadsmiljöer, där de finns bevarade, är en viktig länk till det förflutna: 

In a world increasingly dominated by international styles of archi-

tecture and building technology, historical centres provide a unique 

sense of place which differentiates one town from another. (EU-

kommissionen 1990: 22) 

Genom att bevara och återskapa de historiska stadskärnorna är alltså tanken att 

platsen ska bli mer unik och få en egen profil. Men, trots detta kan man förstå 

stadens renässans som framför allt en förenande idé. Den förenar förespråkarna 

för ett småstadsideal med dem som lyfter fram storstaden som livsmiljö, para-

doxalt nog, och den betecknar både renässans för vissa former och för vissa livs-

mönster. Det handlar dessutom om stadens förnyelse – om nya ideal baserat på 

gamla (jämför Skillington 1998). I Storbritannien har uppgradering av stadsmiljö-

er betecknats som ”urban renaissance” (stadsrenässans). I begreppet inkluderas 

både social och fysisk upprustning av stadsdelar, liksom imageskapande åtgärder, 

det vill säga i vid mening en stadspolitik (Imrie och Raco 2003). Geografen 

Loretta Lees (2003b) menar att själva beteckningen är viktig då en ”renässans” 

kan uppfattas som svår att motstå, och som oproblematisk. Beteckningen döljer 

det problematiska i återskapandet – det som kan handla om exkludering av 
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individer eller grupper och skapandet av exklusiva miljöer (som ibland också 

diskuteras i termer av gentrifiering). Det finns alltså de som likställer stadens 

renässans med en uppgradering och gentrifiering av stadsdelar.  

Det har också framkommit att det finns en polarisering mellan en tradition 

eller en traditionell stad, och en modern stad. Den moderna staden ses som 

huvudsakligen en efterkrigsprodukt, och den traditionella staden är de miljöer 

som tillkom före dess och före modernismens genombrott. Det är vanligt med 

normativa formuleringar som målar upp två poler enligt fint – fult, bra – dåligt, 

tradition – modernism.6 Det är således en mycket selektiv stadshistoria som 

berättas, och det är en selektion av aspekter som framställs som i (behov av) en 

renässans. Stadsbyggnadshistorikern Bosse Bergman (2003) har påpekat detta, 

liksom att renässanstanken framförallt gäller de fysiska strukturerna (täthet, 

blandning): 

Stadslivet där, inte minst det som knöts till köpenskapen, upprätthölls 

emellertid av normer som knappast någon saknar idag. I Sverige har 

stadslivet under 1900-talet dessutom präglats av en kontinuerlig 

demokratisering, liberalisering och informalisering, varför det är omöj-

ligt att tänka sig att stadslivets former och normer någonsin tidigare 

varit mer gynnsamma för allas umgänge på gator och torg. (Bergman 

2003: 178) 

Alltså, om man ser de fysiska strukturerna som konstruerade av och konstru-

erande för normer och värderingar blir renässanstanken mer problematisk. För 

det är väl inte en renässans för en ickedemokratisk och formaliserad stad med 

stadsliv präglat av trängsel och trångboddhet, dålig hygien, fattigdom och klass- 

och könsförtryck som är modellen för framtiden? (Se även Sandercock 1998: 194 

som gör ett liknande påpekande.)  

 

Efterkrigstiden skapade sår som den traditionella staden kan läka 
Efterkrigstidens planering benämns som en ”parentes”, eller som då staden ”slogs 

sönder”. Funktions- och trafiksepareringen, miljonprogrammet och förortsbygg-

andet får framför allt beteckna modernismens misslyckande, och de områden som 

benämns som miljonprogram eller förort definieras som både planeringsmässigt 

och socialt problematiska. Geografen Loretta Lees (2003b: 64f), som spårat 

                                                 
6 Här är inte ambitionen att reda ut begreppet modernism, utan peka på hur det används 
i diskursen och vad det får för betydelse, liksom vad användningen får för konsekvenser 
för diskursen.   
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liknande tendenser i den brittiska kontexten, hävdar att det framställs som att 

”vi” förlorat kontrollen över våra städer och sedan industrisamhällets genom-

brott inte längre har en ”kontinental attityd” gentemot stadslivet. Efterkrigstidens 

planering erkänns som misslyckad och detta konstaterande ger därmed plats för 

nya insatser från dagens planerare att förverkliga stadens renässans.  

Renässansen innebär återupprättelse och ”stadsläkning”. Att staden ska läkas 

är en bland de sjukdomsmetaforer i planeringsdiskurs som även andra uppmärk-

sammat (Sandercock 1998: 169; Todoli 2007; Vagnby och Jensen 2002). Ling-

visten Júlia Todoli (2007) tar bland annat upp ”sanitizing” (sanering), ”urban 

surgery” (urban operation) och ”urban tissue” (urban väv) som hon observerat i 

spansk planeringskontext (jämför stadsväv, väv som ibland förekommer på 

svenska). Todoli ser användningen av denna typ av metaforer som en strategi för 

att dölja sådant som rivningar och vräkningar, som också är del av planeringen. 

”Sanering” kan tolkas som en mer modernistisk metafor kommen ur den tidens 

hygienistiska ideal (Vagnby och Jensen 2002), medan ”läkning” är hur det 

benämns i samtiden. Det är till och med så att det idag är saneringarna under den 

modernistiska eran som skapade de sår som nu ska läkas eller helas genom nya 

planeringsåtgärder. Begreppet läkning istället för sanering skulle idag, med 

hänvisning till Lees (2003b) kunna tolkas som att det förmildrar eller döljer att 

renässansen eller läkningen faktiskt också innebär förluster av meningsfulla 

platser eller utstötningen av individer eller grupper från platser – det som brukar 

benämnas gentrifiering. Resonemanget ovan belyste också att det är svårt att 

kontrollera och ifrågasätta en utveckling som framställs som naturlig och konti-

nuerlig, och dessutom som läkande.  

 

En svensk nyurbanism? 
En annan förespråkare för tillbakablickande stadsideal är den så kallade New 

Urbanismrörelsen, som har sitt ursprung i USA, men som också genom 

publikationer, konferenser med mera sprider sina idéer till andra länder – Sverige 

inräknat. Sitt namn till trots representerar den uppfattningen att en gammal, 

traditionell stad bör återupprättas och efterliknas i dagens stadsbyggande 

(Robbins 2004), på liknande sätt som jag ovan pekade på det paradoxala i att en 

ny planering formuleras som ett återupprättande av gamla ideal. New Urbanism-

rörelsen representerar även den ett specifikt sätt att tala och skriva om staden och 

om planering. Hur de formmässiga idealen benämns är centralt för hur de 

konstrueras – som historia eller som något annat. Benämnandet är dessutom 

intressant eftersom rörelsen i hög grad är en ideologi, mer omtalad för sina idéer 
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än för genomförda projekt (Robbins 2004; Talen 1999). Detta gör den dock inte 

mindre viktig. Inom New Urbanism ges delar av historien status som något det 

bör återknytas till i dagens stadsbyggande. Likt den svenska diskurs som här 

studeras menar man att dagens stadsutveckling, och det man ser som dåligt stads-

byggande under framför allt efterkrigstiden, har fått konsekvenser i en utglesning 

av stadslandskapet (”urban sprawl”), en förlorad platsidentitet, och ett negativt 

bilberoende. Rörelsens planeringsideal handlar framför allt om att åtgärda detta 

och (åter)skapa en traditionell stad, i meningen den täta småskaliga och mång-

funktionella staden eller stadsdelen (MacCannell 2004; Robbins 2004: 216ff). 

Idéerna bygger på en stark tilltro till möjligheterna att med fysiska åtgärder 

(åter)skapa en känsla av (positiv) tillhörighet och gemenskap genom bland annat 

fysisk integration och ett intresse för stadens offentliga rum.  

Det finns likheter mellan New Urbanismrörelsens argumentation, och argu-

mentationen i till exempel Stadsmiljörådets Agenda för staden (2002)7, men det 

är mer relevant att ta som utgångspunkt att den svenska stadens renässans, den 

amerikanska New Urbanism, liksom den brittiska ”urban renaissance”, är 

exempel på till en del besläktade tendenser. Det finns inte en svensk nyurbanistisk 

organiserad rörelse, men liknande ideal och problemkonstruktioner uttrycks. 

New Urbanism har mött kritik (till exempel MacCannell 2004; Marcuse 2000; 

Robbins 2004), såsom att den urbana historia man lyfter fram aldrig har existerat 

(Marcuse 2000) eller att efterkrigstiden framställs som den tid då alla problem 

har sin grund medan en återgång till de ideal och principer som skapade staden 

före modernismen, staden vid förra sekelskiftet, är lösningen på alla problem 

(Falconer Al-Hindi och Staddon 1997). Kritikerna vänder sig också mot att man 

utgår från att all gemenskap är positiv, och att denna gemenskap dessutom anses 

inbyggd i (ofta tillbakablickande, för-modernistiska) bebyggelseformer. David 

Brain (1997) menar vidare att New Urbanism bygger bilder av gemenskap eller 

mångfald och bilder av historien. Liknande kritik är möjlig att rikta mot den 

svenska diskurs som studeras här, även om den distinktion Brain gör – den 

mellan bilder av något och äkta vara inte är möjlig att göra med de social-

konstruktivistiska utgångspunkterna som den här avhandlingen har. Brains och 

                                                 
7 New Urbanism omnämns i flera publikationer i det empiriska materialet under 1990- 
och 00-talen. Se också Elisabeth Klingbergs reportagebok När nyurbanismen kom till 
stan (2006) för en skildring av spridningen av New Urbanism-rörelsens idéer i Sverige. 
Även Gabrielsson (2006: 58) konstaterar att nyurbanismen kan ses som en del av en idé 
om stadens renässans, och att den är på frammarsch också i Sverige. Likheterna med 
Agenda för Staden är bland annat att både New Urbanisms Charta och Agenda för 
staden är kortfattade och i punktform, liksom att man både diskuterar lokal och regional 
nivå, både fysiska och sociala ideal och planeringssystemet, samt att betydelsen av fysisk 
och historisk kontinuitet betonas, liksom det offentliga rummets betydelse.  
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andras kritik är dock relevant för att peka på omedvetenheten om att den gemen-

skap, mångfald eller historia som man strävar mot inte är allas.  

 

Starka kategoriseringar och signalord 
I idén om en traditionell stads renässans finns tendenser till att staden konstrueras 

som något avgränsat, och som något en gång definierat, snarare än som något 

öppet och föränderligt. I det analyserade materialet syns också andra tecken på en 

stark tilltro till begrepp och rumsliga kategorier, begrepp som relaterar till en nu-

tida stadsmiljö men som samtidigt etablerar den gamla stadens kategorier som 

entydiga och tidlösa – såsom ”gator och torg”, kvarter, park eller esplanad. 

Begrepp som dessa är nödvändiga för att kategorisera platser, arkitektoniska eller 

planeringsmässiga element, för att sortera och göra omgivningarna meningsfulla. 

Gata, torg, plats, kvarter, förort, gång- och cykelbana definierar platser och 

förklarar hur de används eller bör användas. Termen gata behövs för att kunna 

tala och skriva om stadens adresser, transportsträckor och trafikmiljöer. Men 

även andra typer av begrepp har visat sig centrala för konstruktionen av den 

ideala staden och dess motsats såsom stadsmässighet, möten eller mötesplatser, 

bostadsområde och stadsdel, det framkommer i detta och nästföljande kapitel. De 

kan förstås som konkreta och deskriptiva kategorier, men flera av begreppen kan 

också ses som historiska, med skiftande betydelse beroende på kontext, eller som 

komna ur en specifik historisk kontext. Samma transportsträcka kan idag benäm-

nas som väg, gata, boulevard eller allé, och det för med sig olika associationer 

och konstruerar olika förebilder. I textmaterialet sägs det också explicit att gator 

hör hemma i staden, medan vägarna finns någon annan stans – utanför, på landet 

eller i förorten (Boverket 2002a: 5). Återigen befästs en polariserad struktur och 

staden och gatan blir till norm och ideal medan förorten och vägen blir till det av-

vikande, till anti-stad eller det utanför.  

Dessutom kan begreppen användas som signalord, i relation till varandra och 

till diskursen som helhet. Ett tydligt exempel är det återkommande uttrycket ”på 

gator och torg” (till exempel i planerna för Alsike stad: ”en traditionell stad med 

gator och torg”, ”Aktuell Plan Alsike stad”, Plan 6/1990 och Boverket om ”gator 

och torg” som mötesplats (Boverket 2002b: 161)) som kan sägas konstruera en 

slags stadens essens här. Stadens och det offentliga rummets essens uttrycks 

genom ”gator och torg” och har så gjort under lång tid. Som konkreta deskrip-

tiva termer fångar de fysiska platser, men uttrycket rekonstruerar också en 

historisk miljö där de centrala händelserna utspelade sig just där, till skillnad från 

idag då det offentliga livet utspelar sig på ett större spektrum av olika platser och 
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rum, i tillägg till att det offentliga livet i sig också förändrats (Bergman 1993; 

Hajer och Reijndorp 2001; Olsson 1998). Idag fungerar till exempel Internet som 

ett slags offentligt rum där åsikter bryts mot varandra och information förmedlas, 

liksom köpcentrum idag måste ses som offentliga rum i meningen gemensam 

mötesplats där människor ser och blir sedda. Ett alternativt synsätt är att något 

offentligt rum i ren form aldrig funnits. 1800-talets salonger och kaféer var öppna 

för vissa grupper i samhället och bakom stängda dörrar. Kön har till exempel 

alltid varit en starkt segregerande faktor i offentligheten, med vissa normer och 

regler för män och andra för kvinnor – dock regler som genom tiderna varit 

under ständig omförhandling (Fraser 1992; Wilson 1992). Men livet på ”gator 

och torg” tillhör idag det som måste återupprättas, eller få en renässans, enligt 

diskursen.  

I kapitel 4 återkommer diskussionen kring dagens offentliga stadsrum, men för 

det här avsnittet är det centrala att ”gator och torg”, liksom andra signalord som 

kvarter eller esplanad, kan ses som tecken på ett nostalgiskt tillbakablickande, 

tillbaka till en stad där gatorna och torgen var de viktigaste mötesplatserna.  

Urbanforskaren Nan Ellin (1999) kallar det en retorisk förändring, från 

modernismens funktionalistiska termer till postmodernismens gata, aveny eller 

boulevard. Hon menar att de tyder på en planering som inte förhåller sig till sam-

hälleliga förändringar (Ellin 1999: 179). Vi varken lever eller bygger som före 

modernismen, och boulevarderna förblir endast beteckningar, menar hon. Dock, i 

den här studien ses beteckningarna som inte ”bara” beteckningar, utan som kon-

stitutiva diskursiva element som är meningsskapande. Det kan vara signifikativt 

att välja att benämna något som boulevard eller aveny för att man vill referera till 

en historisk stadsmiljö, men dessa har för den skull inte något evigt värde, någon 

en gång för alla fastställd betydelse.  

En annan amerikansk studie som pekar på begrepps återkomst och betydelse är 

Luc Nadals Discourses of urban public space. USA 1960-1995. A historical criti-

que (2000). Nadal, som undersökt diskurser om det offentliga stadsrummet i den 

amerikanska kontexten under perioden 1960-1995, menar att begreppet ”gata” 

(”street”) återkom i USA på 1960-talet efter att ha varit bannlyst av moder-

nisterna (Nadal 2000: 17). Då introducerades även begreppet ”det offentliga 

stadsrummet” (”urban public space”) som inte förekommit tidigare, enligt 

honom. Hans hypotes är att begreppen blev nödvändiga och aktualiserades just 

på 1960-talet för att det skulle vara möjligt att tala om dem som brist, som för-

svunna. (Ett liknande påpekande görs av Gabrielsson (2006: 75) som menar att 

”det offentliga rummet” introduceras i arkitektur- och stadsbyggnadsdiskus-

sionen på 1990-talet som förlorat.) 
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… public space was named – i.e. brought into existence as a discursive 

object – only when its possible physical ‘disappearance’ became an 

issue. It was invented only in the act of accounting for its ‘loss’ and in 

the fight for its ‘restoration’ and protection. (Nadal 2000: 30) 

Det skulle i så fall kunna tyda på att stadens renässans i den svenska kontexten, 

och de begrepp som hänger samman med den som idé, är ett svar på hotet om 

stadens upplösning och boulevardernas försvinnande. När staden fortfarande 

expanderade utan att det sågs som problematiskt eller hotade stadskärnans betyd-

else som centrum var det begrepp som bostadsområde, grönområde och centrum 

som konceptualiserade det urbana landskapet, men idag när stadskärnan och 

stadens gamla strukturer anses vara i upplösning återkommer de begrepp som gav 

mening i det förflutna, och som dessutom får status som ursprungliga.  

 

Förort, miljonprogram och nutida sociala problem blandas samman 
I det empiriska materialet finns inte någon förortskultur eller förortsmässighet, 

till skillnad från stadskulturen, stadsmässigheten och stadslivet som är återkom-

mande begrepp. Finns idag ens en förort, kan man fråga sig? Det som säkert finns 

är en motsägelsefull meningsproduktion kring förorten som både kan sägas 

svartmåla en viss typ av bebyggelse och platser och försöka försvara densamma 

från denna svartmålning (Ericsson et al 2002; Ristilammi 1994). Förort måste 

alltså ses som ett begrepp vars innebörd i hög grad konstrueras av bilder och upp-

fattningar – både negativa och positiva – om de platser det ska beteckna. Det går 

inte att skilja tecknet, tolkningarna och platserna från varandra och det är svårt 

att använda begreppet som neutralt. Förorten har blivit fixerad som framför allt 

en problematisk plats och vanliga markeringar och lexikaliseringar är istället 

”problemförort”, ”segregerad förort” eller ”invandrartät förort” (se även Arnst-

berg och Ramberg 1997; Eliaeson 1999; Ericsson et al 2002). Ett begrepp som 

betecknat ett bostadsområdes lokalisering utanför stadskärnan, har mer och mer 

blivit ett tecken för destruktiv segregation, sociala problem, slitna boendemiljöer 

och för den modernistiska stadsplaneringens misslyckande. Begreppet har också 

gått från att vara ett huvudsakligen positivt tecken för det moderna samhälls-

bygget som framtidsvision, till att bli ett tecken för detsamma, men som ett miss-

lyckande (Ericsson et al 2002; Lövgren 1999: 23). Eller, det har kommit att 

representera det mångkulturella samhället, det har blivit den plats där invand-

rarna bor och verkar, där man kan handla exotiska matvaror och där det finns 

stark lokal gemenskap (Ericsson et al 2002: 92ff). Även om denna representation 

inte behöver vara negativt konnoterad är den intimt förknippad med en annor-
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lundahet (begrepp myntat av Ristilammi (1994)) och ett utanförskap – utanför 

staden, något annat än staden.  

Den problematiska förorten har också blivit en politisk fråga, och ett politik-

område – storstadspolitiken – med åtgärder för minskad segregation och den 

lokala miljöns uppvärdering. Statsvetaren Adiam Tedros (2008) menar att trots 

att storstadspolitiken försöker förmedla en nyanserad bild av förorten lyckas man 

inte:  

De konkurrerande diskurserna om förorten, de som försökt tränga sig 

in under schablonernas yta, lyckas inte rucka på den hegemoniska 

diskursen om förorten. I propositionens framställning av förorten är 

det en homogeniserad skildring som möter oss. De platser i staden som 

betecknas som utsatta nekas såväl sin egen karaktär som möjlighet-

erna att utgöra någons hembygd. (Tedros 2008: 180)  

En ytterligare viktig aspekt av begreppen förort och miljonprogram är att de 

förknippas med en viss sorts arkitektur, nämligen 1960- och 70-talens moder-

nistiska betongarkitektur och formspråk. Ericsson et al (2002) som analyserat 

föreställningar om förorten i mediematerial menar att: ”En kall och rå arkitektur 

utan ’naturliga’ mötesplatser återkopplas till anonyma och främmande män-

niskor” (Ericsson et al 2002: 99). Uppfattningar om platsen och den fysiska 

miljön spiller över på människorna där, enligt författarna. Och anonymitet, som 

är något som ofta tillskrivs den av liv myllrande storstaden är i förorten inte ett 

tecken på stadsliv utan på sociala problem (se även Tedros 2008: 115). I 

problembilden av förorten i materialet så görs efterkrigstidens planering, moder-

nismen och miljonprogrammet nästan till ett och samma ideal. Det är inte 

självklart att göra en sådan tolkning. Arkitekturforskaren Anna-Johanna Klasan-

der menar att man istället måste skilja på modernismens planering (”den visio-

nära storskaligheten på femtiotalet”) och miljonprogrammet (”det rationalistiska 

miljonprogrammet på sextiotalet”) (Klasander 1999: 124). Kritiken mot miljon-

programmet spiller över på modernismen, något hon tycker är orättvist: 

Som jag uppfattar historien är miljonprogrammets förorter inte en 

materialisering av modernismens idéer – tvärt om hittar man i den 

svenska funktionalismen före miljonprogrammet ambitioner om helt 

andra stadsmiljöer än de som kom att skapas utanför våra svenska 

storstäder. (Klasander 1999: 120) 
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Dessutom, det är inte heller självklart att relatera dåtidens idéer, visioner och 

estetik till dagens situation i bostadsområdena, som ju är en konsekvens av flera 

faktorer än estetiska och fysiskt strukturella.  

 Förortsbegreppet är komplext, och forskningen visar sammantaget att det kan 

vara viktigt att vara medveten om dess laddning. Analysen av det empiriska 

materialet visade dock tvärtom på en hel del generaliseringar angående ”för-

orten” i bestämd form och liten medvetenhet om komplexiteten i begreppet.  

 

*** 

 

I det här första av tre analyskapitel har framför allt historiens betydelse för kon-

struktionen av ideal (den traditionella staden) och problembilder (den moderna 

staden) behandlats. Analysen har pekat på flera starka kategoriseringar och 

signalord (till exempel stadskärna, stadsmässighet, stadslandskap, gator och torg, 

esplanad, förort) som betonar staden och dess platser som bland annat ursprung-

liga och avgränsade, liksom på begreppsliga och diskursiva uttryck som betonar 

historiens betydelse för stadsideal (staden som något vi vet vad det är, som en 

bestämd form). Stadens renässans har framkommit som ett paradoxalt koncept, 

som både förenar och polariserar, och som både blickar framåt och bakåt och 

vissa likheter med den amerikanska New Urbanism-rörelsen kan därmed konsta-

teras.  
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4. Stadens och stadslivets kategorier 

För många är begreppet ’stad’ synonymt med innerstaden, stads-

kärnan. Men förorten är lika mycket en del av staden. Mindre sam-

hällen är också stadsbygd. Ser man det så blir begreppet ’stad’ långt 

ifrån entydigt. Innerstaden kännetecknas av blandning av händelser, 

byggnader, torg och parker, människor och verksamheter. Det beror 

på att innerstaden är tätare och mer koncentrerad än förorter och 

mindre samhällen. Mångfalden, komplexiteten och vitaliteten blir 

möjlig i innerstaden också genom att den är finmaskig. Storskaliga för-

orter och mindre samhällen har inte denna täthet, komplexitet och 

vitalitet men har å andra sidan närmare till natur och landsbygd. 

(Stadsmiljörådet 2002: 10) 

Det här citatet ur Stadsmiljörådets Agenda för staden illustrerar att staden i 

materialet begreppsliggörs som både en specifik materialitet (”byggnader, torg 

och parker”) och som ett visst socialt liv (”blandning av händelser”, ”Mång-

falden, komplexiteten och vitaliteten”). Stadsmiljörådet visar också på en inklu-

derande ambition, genom uttalandet att ”förorten är lika mycket en del av 

staden”. Dock är det mycket i citatet, men framför allt i diskursen som helhet, 

som faktiskt talar emot det. Det framkom bland annat i föregående kapitel. 

Yttrandet bekräftar en existerande förförståelse att staden är något specifikt och 

förorten något annat. Man ger dessutom innerstaden karaktär som tät, koncen-

trerad, vital och finmaskig – epitet som har tydlig positiv laddning – medan 

förorter och mindre samhällen endast karakteriseras som platser lokaliserade 

nära naturen och landsbygden.  

För att få än mer grepp om hur staden konstrueras följer i detta kapitel ytter-

ligare analys av stadens och stadslivets kategorier. Här står inte de historiska och 

historiserande aspekterna i fokus utan snarare materiella och relationella normer, 

det vill säga normer om staden som fysisk miljö och stadens och stadslivets 

”atmosfär”. Återigen är frågan vilka begrepp som är centrala för konstruktionen 

av stad och vad de fylls med för mening. Hur görs kategoriseringar och hur dras 

gränser mellan olika kategorier? Eftersom historiska och historiserande rumsliga 
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kategorier framkom som så centrala har avhandlingen delvis redan berört hur den 

fysiska miljön konstrueras begreppsligt. Det har också blivit tydligt att det i de 

berättelser som konstruerar både den goda och den problematiska staden ingår 

både omdömen som berör stad som materialitet och stad som sociala relationer. 

Modernismens stadsbyggande kopplas till tristess och både arkitektonisk och 

social monotoni, medan sådant som rutnät, småbutiker och ett myllrande stadsliv 

knyts till en ”traditionell” och god stad. I det här kapitlet återkommer begreppen 

stad och förort, som spelar viktiga roller i materialet inte bara som en nyckel till 

historiekonstruktionen, utan även för att ge platser en mening i en nutida 

kontext. Dimensioner som tät/gles stadsstruktur, förort/innerstad (och med de 

platserna behäftade sociala karakteristika) och centrum/periferi diskuteras, lik-

som mångfald och blandning och hur mötesplatser i staden ges betydelse. Dess-

utom blir det tydligt hur flera av begreppen är mångtydiga, och delvis möjliga att 

fylla med olika mening. Det går inte att entydigt säga att staden som fysisk miljö 

karakteriseras med vissa begrepp, och det sociala klimatet eller atmosfären med 

andra, utan nästan samtliga begrepp som analysen tar utgångspunkt i kan tolkas 

både som fysiska och sociala (om inte på än fler sätt!). Liksom i föregående 

kapitel fördjupas och breddas diskursanalysen med hjälp av annan litteratur i 

avsnittet som kallas Perspektiv.  

 

4.1. Stad i bestämd form 

Stadens form och materialitet uttrycks dels genom uppräknandet av kategorier 

(”byggnader, torg och parker”, ”på gator och torg” eller liknande) och dels 

genom uttryck som ”den täta staden”, ”den glesa staden”, ”den blandade 

staden” eller ”den täta blandstaden”. Uttryck i bestämd form är vanliga, och de 

ger dem status av en slags modeller för stadsbyggandet. Det tycks finnas en tät, 

gles eller blandad stad som det refereras till. Eller, det förutsätts att alla är över-

ens om vad en tät eller gles stad är och hur det mäts eller bedöms, som på om-

slaget till Stadsmiljörådets Tyckomstaden (2003) (se bilden nedan).  
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Omslaget till Stadsmiljörådets publikation Tyckomstaden (2003) täcks nästan i sin helhet 

av denna text.  

 

Det finns ett särskilt explicit exempel på detta i Boverkets publikation Den mått-

fulla staden (1996). Denna publikation, som introducerades närmare i föregående 

kapitel, handlar framför allt om ”den goda staden” mer än om problematiser-

ingar eller problembeskrivningar kopplade till stadslivet. Det uttrycks genom 

positiva bilder och betoning på goda exempel som illustrerar det som betecknas 
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som måttfullt stadsbyggande. Men på ett ställe i publikationen får man tydligt 

uppställt också vilka motbilder till den goda, måttfulla staden som Boverket ser, 

det vill säga den ”omåttliga och måttlösa staden”. Uppställningen har karaktären 

av en dikt, men är samtidigt ett tydligt ställningstagande och kategoriserande av 

både den goda och den problematiska staden:  

 

Kärt barn…      och motsatsen 

I och för sig floskler …  men så här blir det annars 

Staden         Kommunen 

Den goda staden     Den onda staden 

Den sköna staden    Den fula staden 

Den svenska staden   Den internationella staden 

Den stolta staden    Den skamsna staden 

Den levande staden   Den döda staden 

Den sensuella staden   Den sterila staden 

Kunskapsstaden     Okunskapsstaden 

Kulturstaden      Den kulturlösa staden 

Cykelstaden      Bilstaden 

Den gröna staden    Den gråa staden 

Framtidsstaden     Bakåtsträvarstaden 

Den mänskliga staden  Den omänskliga staden 

Den unika staden    Den anonyma staden 

Kretsloppsstaden    Resursslösarstaden 

Den hållbara staden   Den ohållbara staden 

Den robusta staden   Den sköra staden 

Den integrerade staden  Den segregerade staden 

Blandstaden      Den zonerade staden 

Den föränderliga staden  Den oföränderliga staden 

Den oslagbara staden   Den sårbara staden 

Den efterfrågade staden  Den glömda staden 

= Den måttfulla staden   = Den omåttliga och måttlösa staden  

(Boverket 1996: 70)  

 

Den här dikten ställer upp den måttfulla staden som ett ideal karakteriserat av 

bland annat skönhet, kunskap, mänsklighet, hållbarhet och integration, medan 

den ”omåttliga och måttlösa staden” är ful, internationell, död, kulturlös, resurs-

slösande och segregerad – bland annat. Tydliga värdeomdömen, och en framställ-

ning som förmedlar att det är detta som det handlar om. Antingen levande eller 
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död, antingen grön eller grå, antingen integrerad eller segregerad. Den här typen 

av begreppspar återfinns på fler ställen i det studerade materialet, om än inte 

alltid så uppenbara som i detta fall. Diskursen struktureras mycket genom diko-

toma kategoriseringar såsom tät/gles stad, förort/innerstad (eller stadskärna), 

stad/icke-stad, centrum/periferi. Det kan handla om att valet mellan tät eller gles 

stad är viktigt att göra i planeringen, att platser i staden kan karakteriseras som 

innerstad/stadskärna eller förort (och inget annat) eller att det är möjligt att 

diskutera staden i termer av stad och icke-stad. De binära begreppsparen är alltså 

av lite olika karaktär – de kan vara komplementära eller uteslutande. De värderas 

dessutom, med tät, stadskärna, stad och centrum ofta som positiva kategorier, 

medan dess motsatser, gles, förort, icke-stad och periferi konstrueras som nega-

tiva. Det är tydligt att det är viktigt hur man betecknar olika platser, vilka rums-

liga kategorier som används. Det avgör om platserna konstrueras som ideala eller 

som problematiska.  

Exempel på en annan typ av begreppslig distinktion är den mellan park och 

grönområde, eller mellan gator och vägar. Distinktionen markeras eller beteck-

ningen gata respektive park framhålls: 

Gator hör hemma i staden, trafikleder och vägar på landsbygden. 

(Boverket 2002a: 5) 

Gatan har historiskt varit självklar i våra städer. Men efter andra 

världskriget har gatan ofta blivit väg eller trafikled. (Boverket 2002b: 

239)  

Distinktionen framstår som viktig, då den ofta också medför en värdering. 

Gatorna värderas högre än vägarna, parkerna högre än grönområdena. Det fram-

står också som viktigt att stadens bebyggelse är stadsmässig eller präglas av 

stadsmässighet – något som bland annat innebär just gator snarare än vägar: 

Arlandastad skall upplevas som en stad, en stad av stadsdelar med 

olika kvaliteter, en stad med gator, torg, parker och omväxlande grön-

områden, lätt orienterbar med landmärken och stadssilhuett (…) 

Arlandastad ska kännetecknas av stadsmässig fasthet inom sina gräns-

er och mot kulturlandskapet, genom en ytmässigt begränsad utbred-

ning. (”Aktuell Plan Arlandastad”, Plan 2/1991: 78) 

Planeringen har inriktats på att ge området en klar stadsprägel med 

tydliga kvarter, alléer och gågator. (”Annons Bo92”, Plan 2/1992: 

101) 
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Även med den mest omsorgsfulla planeringen har till exempel 

begreppet ”stadsmässighet” förblivit en målsättning som inte har upp-

levts förverkligad av invånarna i förorterna. (Frenssen, Plan 6/1993: 

297)  

Stadsmässighet framstår övervägande som ett positivt begrepp, men det finns 

användningar som betonar det snarare som stadsliknande men inte riktig stad och 

alltså som ett mer negativt begrepp, likt följande: 

Utformningen av Södra station grundar sig på en bild av staden, inte 

den verkliga staden. Trots att man hyllat kvartersstaden har man ute-

slutit många av dess grundläggande beståndsdelar. Här byggs stads-

mässigt istället för stad. Med lösryckta attribut har man försökt skapa 

urbanitet. En skenbar värld av stadskulisser. Det är med en lättnadens 

suck jag lämnar Södra station för den riktiga staden som inte är stads-

mässig utan genuin. (Jonsson von Matérn, Plan 3/1994: 154) 

Stadsmässighet togs upp redan i föregående kapitel som ett nyckelbegrepp, och 

som sådant delvis öppet att fylla med mening. Argumenten för stadsmässiga 

ambitioner i byggandet är många och de rör både stadens fysiska utformning och 

dess ”atmosfär”. Stadsmässighet tenderar att framstå som nära en totallösning, 

eller en modell, på samma sätt som den täta staden, eller blandstaden. Epitet som 

dessa tycks för övrigt ofta referera till samma typ av ideal. Stadsmässighet är 

täthet, täthet möjliggör blandning, blandning skapar stadsmässighet. Stadsmässig-

het och täthet ska skapa närhet till ”allt”, det minskar transportbehoven och ökar 

jämställdheten, tillväxten och ”stadslivet”, som i följande utsnitt ur en upp-

räkning av argument för ”den täta blandstaden”: 

Den täta blandstaden är jämlik. Mammor riskerar inte att halka efter i 

karriären för att de måste ta ledigt för att sköta familjens transport-

arbete (…) Den täta blandstaden minskar segregationen och ökar 

förståelsen människor emellan. Den täta blandstaden är bra för 

hälsan. (…) Den täta blandstaden är tryggare. I USA dör fler av mord 

och trafikolyckor i förort än i innerstad. (…) Den täta blandstaden 

gynnar samhällsekonomin. Infrastruktur kan användas bättre, kollek-

tivtrafiken får större underlag. (…) Den täta blandstaden gynnar 

miljön. (…) Den täta blandstaden gynnar kulturen. Ju fler som kan gå 

och cykla till staden, desto fler går på teater, bio och utställningar. 

(Stadsmiljörådet 2003: 5) 
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I Plan 6/1988 presenteras planer för Karolinska sjukhuset i Solna. Användningen 

av begrepp som kvarter signalerar en typ av stadsbyggnadsideal, och både ideal 

och motbild formuleras i ett kort stycke.  

Gator, vägar och platsbildningar ska, precis som i staden, vara den 

sammanbindande väven mellan kvarteren. Varje kvarter skall kunna 

utvecklas inom sitt område oberoende av hur andra delar inom 

området utvecklas. Denna princip, som står i motsats till långt driven 

centralisering, ställer höga krav på kommunikationer mellan bebygg-

elsekvarteren (…) Det är väsentligt att varje kvarter får sin egenart och 

kännetecken, så att de inte uppfattas enbart som satelliter till central-

blocket. (”Aktuell Plan Karolinska sjukhuset Solna”, Plan 6/1988: 

310, min kursivering) 

Idealet, ”som i staden”, beskrivs med begrepp som gator, vägar, platser, kvarter, 

medan det genom uttryck som ”långt driven centralisering” och ”satelliter till 

centralblocket” konstrueras en motbild till ombyggnadsplanerna. Planerna för 

ytterligare ett sjukhusområde i Lund illustrerar samma tendens, det ska vara en 

stad eller en del av staden med ”bebyggelsekvarter, parker, torg och platsbild-

ningar”, medan motbilden är ”splittrad, storskalig och institutionell”: 

Avsaknaden av en sammanhållande och bestämd idé om områdets 

gestaltning, uppbyggnad och stadsmässiga roll har med tiden lett fram 

till en bebyggelse, som kan upplevas som splittrad, storskalig och 

institutionell. Generalplanens bärande idéer är att sjukhusområdet 

omformas till en kvartersindelad stadsdel och att området länkas in 

tydligare än idag i ett akademiskt parkstråk (…) Området blir på detta 

sätt en integrerad del av staden med bebyggelsekvarter, parker, torg 

och platsbildningar (…) (”Aktuell Plan Universitetssjukhuset i Lund”, 

Plan 3/1993: 146f) 

Det framkommer alltså en förkärlek för specifika rumsliga kategorier och kate-

goriseringar. I tabell 1 finns några av de begrepp samlade som visat sig viktiga för 

konstruktionen av den goda staden i materialet – och den goda stadens problem- 

eller motbilder. Ibland används de explicit i uppställda motsatspar, ibland är 

motsatsen endast implicit.  
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Den goda staden Den goda stadens motbilder, 
problem 

 
Den täta staden, förtätning Den glesa staden, utglesning 
 
Den blandade staden, 
funktionsblandning  

Funktionsseparering  

 
Den traditionella staden  Icke-staden, den moderna staden 
 
Kvarter, kvartersstad, stadsdel  Bostadsområde 
 
Stadskärna, innerstad, 
kvartersbutiker, kaféer  

Förort, betongförort, köpcentrum, 
köplador, lagerbyggnader, 
parkeringsplatser, p-öknar 

 
Gata, torg, park, stråk, esplanad  Väg, cykelväg, trafikled, motorväg, 

trafikkarusell, grönområde 
 
Tabell 1. Några av de rumsliga kategorier som bidrar till konstruktionen av ideal och 
motbilder.   
 

Den polariserade karaktären får som nämnts som konsekvens att det framstår 

som att det är just detta vi har att välja mellan – den täta eller den glesa staden, 

stadskärna eller förort. En följd av detta är också platser som kategoriseras som 

”varken stad eller land” (Nyström, Plan 4/1999: 207), mellanrum eller liknande. 

Utsuddade gränser mellan kategorierna stad och land, det som brukar betecknas 

som ”urban sprawl”, är inte önskvärt. Det som inte är stad eller land blir i text-

materialet till ett ingenting, eller till ödslighet, mellanrum eller ingenmansland. 

Med hjälp av begrepp som dessa formuleras motbilder till täthetsidealet (till 

exempel Modin, Plan 4/2002: 25ff; Nyström, Stadsmiljörådet 1997a: 6f; Ny-

ström, Stadsmiljörådet 1997b: 32; Stadsmiljörådet 1997: 10).  

I det följande går jag närmare in på några av de nämnda kategorierna, både de 

som konstrueras som ideal och de som utgör problembilder. Den traditionella 

staden och dess motbilder diskuterades i föregående kapitel, liksom begreppet och 

markeringen stad (stad-, stads-) och kvarter (kvarters-). I det följande diskuteras 

mer i detalj den täta/glesa staden, funktionsblandning/funktionsseparering, stads-

kärnan och förorten, samt parken/grönområdet. Till dessa kan i sin tur kopplas 

ytterligare begrepp, som syns i tabellen ovan.  
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Tät eller gles stad – stadskärna och butiker eller förort och köpcentrum 
Täthet har framkommit som ett frekvent mått på graden av stad, och som ett 

verktyg för att öka stadsmässigheten. Den täta staden innebär framför allt en 

kompakt bebyggelse, men ofta kopplas täthet till annat, såsom funktionsbland-

ning och ett omfattande socialt liv. Att i planeringen gynna förtätning och tät 

stadsmiljö, och bygga inom existerande stadsgränser är återkommande förslag för 

att motverka den problematiska utglesningen eller den glesa staden:  

Pottholmen här i Karlskrona kan erbjuda sjöutsikt i stället för stora 

ytor, närhet till skolan, jobbet, tågstationen, plus kulturliv och krogar 

utan bil. För samhället i stort innebär det bättre ekologisk hållbarhet 

och mindre produktionsbortfall. Mammorna som har deltid för att 

köra barnen kan välja heltid. Kommunen får större skatteinkomster. 

Så krasst är det. Den täta staden gynnar allt – jämlikhet, hälsa, ekologi 

och ekonomi. (Stadsmiljörådet 2003: 3) 

Den täta staden kopplas i detta exempel till sådant som sjöutsikt och kulturliv. 

Den glesa staden, problem- eller motbilden, målas ofta istället upp i mycket nega-

tiva termer både fysiskt och socialt, och fungerar också som argument för den 

täta staden. I Stadsmiljörådets skrift Stadslandskapet – sönderfall eller läkning 

(1997) står bland annat:  

Efterkrigstidens bostadsbebyggelse har invaderat skogar, fält och 

bergsknallar, som lämnats kvar i tillräcklig omfattning för att ge illu-

sionen av att vi bor mitt i naturen. Men denna mark, som på tyska 

kallas ’Abstandsgrün’, har också skilt oss människor från varandra. 

(…) Den vackra villan i skogsbrynet med sina höga amorteringar må 

ha varit tänkt som ett paradis för familjelyckan. Men sviktande eko-

nomisk bas, dubbelarbete, ständigt underhållsarbete på huset, långt till 

arbetet, mjölkinköpet och ungarnas fritidsaktiviteter, styckar upp var-

dagslivet. (…) En annan stor förlorare är miljön. (Nyström, Stads-

miljörådet 1997b: 29f, mina kursiveringar) 

Den glesa staden har ”invaderat” naturen, gjort oss asociala och styckat upp var-

dagen. Den refereras också till som ”bostäder på gärden” (Stadsmiljörådet 2003: 

1) eller ”höghusen på fälten” (Nyström, Plan 4/1999: 204). Som togs upp i före-

gående kapitel kopplas också glesheten till förorten och till utglesningen och upp-

lösningen av staden.  
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En av de få gånger som begreppet stad betecknar något negativt i materialet är i 

Stadsmiljörådets Tyckomstaden (2003) när Rinkeby i Stockholm och andra 

förorter benämns som ”sovstäder” och stadslivet där representeras av brottslighet 

och av skillnader i mäns och kvinnors rörelsefrihet:  

Sovstäder brukar de kallas, bostadsområden som växte som svampar 

ur marken på sextio- och sjuttiotalen. Ett enformigt bostadsområde 

kunde bli lika stort som en vanlig svensk småstadsidyll. (…) Trots den 

enhetliga betongarkitekturen har Rinkeby en stadsatmosfär som slår 

till och med de flesta småstäder. Med detta följer förstås stadslivets 

nackdelar, som kriminalitet och vandalisering. Kvinnor och flickor 

kan inte röra sig ute på samma sätt som män och pojkar. Men det 

finns förvisso också i många andra bostadsområden. Det finns en rad 

orsaker till att Rinkeby känns som en stad. För det första bor där en 

internationell befolkning, van att tillbringa dagen på gator och torg 

och att starta eget. (Stadsmiljörådet 2003: 18) 

Citatet uttrycker för det första att miljonprogramsförorten Rinkeby kan kännas 

som en stad. Förklaringen som ges är inte formen eller de fysiska strukturerna 

utan atmosfären. (Ett liknande resonemang förs i Franzén, Stadsmiljörådet 1991: 

27.) Det är emellertid svårt att inom ramen för diskursen hävda att atmosfären i 

ett område som vanligen omtalas som ett segregerat miljonprogramsområde är 

något positivt, eftersom det skulle avvika från ett övergripande budskap om 

funktionsblandning, stadsmässighet och den täta staden som den goda staden. 

Därför konstrueras Rinkeby som ”stad” i det fallet och invånarna som ”en inter-

nationell befolkning” som bor i en ”stad”. Om detta att Rinkeby är en stad ska få 

giltighet kan det inte associeras till segregation, eftersom den associationen inte är 

möjlig eller giltig i diskursen. Märk att även om Rinkeby har en stadsatmosfär, är 

det fortfarande ett ”bostadsområde”, och i sådana finns ”kriminalitet och vanda-

lisering”. Problemen lokaliseras i ”bostadsområdet” eller ”förorten”, medan 

möjligheterna och lösningarna kopplas till ”staden”. Rinkeby har ”förvandlats 

från tråkig betongförort till sjudande stad” och från ”ett ödsligt bostadsområde 

till en trevlig stadsdel” (Stadsmiljörådet 2003: 18). Förorten och bostadsområdet 

är tråkigt och ödsligt och segregerat, medan staden är sjudande och trevlig och 

integrerad. Det finns ett ytterligare exempel där ett annat av miljonprogrammets 

områden i samma yttrande pendlar mellan att vara stad och förort: 

… Hammarkullen i Göteborg, som motsvarar alla vrång- och nid-

bilder av invandrartäta förorter. Människorna där har starka sociala 
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band och mänskliga nätverk och försvarar sig mot all degradering av 

deras stadsdel. Man har gjort stan till sin. Toleransen kan vara större i 

staden än på landsbygden. (Stadsmiljörådet 1995a: 51) 

Problemen och synen på Hammarkullen – och liknande områden – gör det till en 

förort, medan toleransen och den goda sociala miljön gör det till stad. Paradoxalt 

nog kan alltså förorten kännas som stad utan att se ut som det, medan nybyggda 

områden kan se ut som stad utan att kännas som det.  

Stadskärnan (eller innerstaden) är intimt kopplad till täthetsidealet. En stark 

stadskärna konstrueras återkommande som en viktig förutsättning för den goda 

staden och stadskärnan är modellen för den täta staden. Stadskärnan fylls med 

mycket innehåll och ges flera funktioner i materialet. Den är bland annat ”där 

man kan uträtta de flesta ärenden” (von Platen, Plan 2/1994: 81) och den är 

handelns ”naturliga bas” (Bäck, Plan 5/1998: 228; se även Gustafsson och 

Sandahl, Plan 2/1994a och b) men den är också ”mer än bara butiker” (von 

Platen, Plan 2/1994: 81). I stadskärnan finns stadslivet, en närhet till ”allt” och 

man kan göra sådant som att promenera hem från bion och ”dricka rödvinet till 

krogbiffen” (Nyström, Plan 4/1999: 204). Där ska sådant som handel, restau-

ranger, kaféer, bibliotek, biografer, kulturella aktiviteter, nöjen, teatrar, utställ-

ningar, offentliga och privata serviceinrättningar, historiska minnesmärken, skol-

or, parker, bostäder och arbetsplatser finnas. Stadskärnan görs framför allt till ett 

rum för urban konsumtion och för konsumenter – men ett konsumtionsrum som 

alltså värderas högre än det som benämns som köpcentrum. Stadskärnan är 

normen och köpcentrumet det andra, det utanför:  

Viktiga funktioner som handel, privat och offentlig service, utbildning, 

kultur och nöjen bör därför i möjligaste mån lokaliseras till stadens 

centrum. Stormarknader utanför staden kan komplettera handeln men 

aldrig ersätta stadskärnan med hela sin mångfald och rika miljö. 

Tillåts de bli så stora att de utarmar stadskärnan utarmar de också på 

lång sikt omlandet. (Boverket 1996: 52) 

En aspekt att ta hänsyn till i mindre städer är risken för externa 

handelsetableringar som konkurrerar ut annan handel om stadskärnan 

blir alltför otillgänglig. (Boverket 2002b: 187) 

Agenda för staden säger ja till stadsliv och nej till köplador med P-

öknar. (Stadsmiljörådet 2003: 1) 
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Det sista citatet ovan är ett exempel på hur begreppen kan leda tanken. Köplada, 

”shoppingcentret ute på fältet” eller ”fula köpcentra” förekommer ett flertal 

gånger till exempel i Stadsmiljörådets publikation Tyckomstaden (2003) och är 

raljerande omskrivningar för samlingar av stora butiker för vitvaror, hemelektro-

nik, möbler och lågprisvaror i stadens ytterområden i den glesa staden. Denna typ 

av områden har blivit definierade som utarmande och utglesande. Köpcentrumet 

eller köpladan finns i den moderna, funktionsseparerade staden och det är enligt 

diskursen ett hot mot stadskärnans roll som stadens utgångspunkt och viktigaste 

plats. I följande exempel är det externa köpcentrumet ett hot mot mer än så, och 

en ren skräckbild målas upp: 

Vanligen slås de mindre affärerna ut och med dem även posten och 

konditoriet. Konsekvenserna blir försämrad lokal service och en ökad 

bilism, vilket i sin tur leder till ökad isolation för många, speciellt 

äldre, och kanske också ökad ungdomskriminalitet. Vad det betyder 

för en bys eller stadsdels identitet kan vem som helst räkna ut. (Stads-

miljörådet 1997: 126) 

Med en traditionell stads renässans på agendan fungerar stadskärnan som den 

plats där det ursprungliga finns, det naturliga och det som utvecklingen ska ta 

utgångspunkt i, som ska skyddas då den är hotad, återerövras, förstärkas eller 

återupprättas. Stadskärnan är ”kommunens ansikte utåt” (Gustafsson och San-

dahl, Plan 2/1994a: 73) och både något som det ansluts till och avviks från.  

Stadskärnan är av tradition den naturliga mötesplatsen i svenska 

städer. Där finns ett rikt utbud av butiker, restauranger och biografer 

men också offentliga institutioner som museum, bibliotek och teatrar. 

Byggnader och platser vittnar om stadens historia. Det är således en 

miljö som i mycket definierar den aktuella staden. (Gustafsson och 

Sandahl, Plan 2/1994b: 76) 

Många av de butiker som givit stadskärnan dess karaktär och utgjort 

basen för dess attraktivitet försvann. (Ledare, Plan 2/1994: 65) 

Den naturliga och ursprungliga stadskärnan hotas av platser som inte ansluter sig 

till den. Det tycks inte gå att modernisera stadskärnan, skapa dess motsvarighet 

utanför staden – till exempel i form av köpcentrum – eller göra nya platser till 

stadens ansikte utåt.  
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I dag måste man sätta frågetecken för om stadskärnan i ekonomiskt 

och funktionellt avseende fortfarande är centrum. Även om den gamla 

stadskärnan symboliserar ”staden” – vem tänker i första hand på 

Angered när man talar om Göteborg, vem ser Farsta som sinnebilden 

för Stockholm – så är det ändå utanför stadskärnorna som de flesta 

stadsborna finns och den mesta verksamheten äger rum. Nej, den 

gamla stadskärnan är bara en av brickorna på spelplanen, med unge-

fär samma vikt som flygplatsen, sjukhuset, museet. (…) Alla simmar 

de i en soppa av köpcentra, lagerbyggnader, drive-in restauranger, 

anonyma industriskjul och motorvägar. (Nyström, Stadsmiljörådet 

1997b: 25f) 

Eftersom stad är en huvudsakligen positiv markering, och stadskärnan är den 

”naturliga” staden, är det den gamla innerstaden/stadskärnan som blir normen 

för stadsbyggandet. Det är där utgångspunkten finns, den är det beständiga som 

ska växa, som hotas av exempelvis köpcentrum eller som efterliknas i nybygg-

nation. Det är den som är den traditionella staden, och den som ska växa genom 

att man bygger kontinuerlig stadsbygd.8 Det som byggts som icke-kontinuerlig 

stad, det vill säga som inte sammanhängande med normen/kärnan, är det som 

brutit sönder staden. I exemplet ovan resulterar detta i att staden blir till en 

”soppa”, och stadskärnan ”bara en av brickorna på spelplanen”. I Stadsmiljö-

rådets Stadslandskapet – sönderfall eller läkning skrivs om betydelsen av ”med-

vetna lokaliseringsprinciper”. Stormarknader utanför tätorterna är således inte 

exempel på sådana (Stadsmiljörådet 1997: 110). Medvetna är då de som befäster 

stadskärnans ursprunglighet, enligt resonemanget. Konstruktionen av externa 

köpcentrum som ett hot är gjord med en bevarad stadskärna som första prioritet. 

Om stadskärnan är otillgänglig kunde ju ett köpcentrum istället ses som en 

lösning. Eller om yttrandet gjorts i handelns intresse kunde stadskärna och köp-

centrum ses som komplementära. Det finns således flera möjliga sätt att se på 

relationen mellan stadskärna och köpcentrum än de som dominerar i diskursen 

om den goda staden. 

När affärer är lokaliserade till stadskärnan benämns de inte köplador, utan 

butiker, affärer, kaféer och restauranger. De är då centrala aspekter av stadslivet, 

av det som skapar rörelse, möten och liv i staden. Som skapare av liv och rörelse 

är inte köpcentrumen giltiga. Distinktionen mellan stadskärna och köpcentrum 

                                                 
8 Det finns några få exempel på yttranden i materialet som försöker vända perspektivet 
och bryta normen. Till exempel Bexelius och Jarméus i Plan 5-6/1999 som föreslår att 
stadsbyggandet istället ska utgå från ytterstaden. De och några andra alternativa 
stadskonstruktioner återkommer jag till i kapitel 7.  
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blir till slut begreppslig, och avgörande i sig då stadskärnorna är högt värderade 

medan köpcentrum lite pejorativt kan kallas köplador och omnämns som en 

faktor som förstör staden.  

I Stadsmiljörådet (1999) finns ett bidrag med rubriken ”Stormarknad eller 

stadskärna?”. Rubriken i sig sätter ljus på just detta, den utmaning som det mod-

erna köpcentrumet ses som för den ursprungliga stadskärnan, liksom handelns 

roll i skapandet av stadsliv (Bergman, Stadsmiljörådet 1999: 65ff; se även 

Blücher, Stadsmiljörådet 1991: 7). Skribenten menar dock att det egentligen inte 

föreligger något val, utan det handlar snarare om att ha och acceptera både och. 

Här nyanseras alltså den polarisering som kommer till uttryck på många andra 

ställen i materialet, även om också detta exempel just förutsätter att det är dessa 

två kategorier, stadskärnan och köpcentrumet, som det handlar om (se även 

Blücher, Stadsmiljörådet 1991: 7). Skribenten pekar också på att en möjlig strate-

gi för stadskärnornas överlevnad är att bli mer likt köpcentrum med affärer kon-

centrerade längs med vissa gator, gemensam marknadsföring, öppettider med 

mera: 

Köpcity helt enkelt ordnat som ett köpcentrum på fem till tio kvarter 

med bevarade eller utvidgade bilytor och tätare bussturer i rusningstid! 

(Bergman, Stadsmiljörådet 1999: 76) 

Detta gör distinktionen än mer intressant i det här sammanhanget eftersom det 

tycks handla mer och mer om hur platsen betecknas än om dess funktion och 

innehåll. Uttryck för detta återfinns också i två publikationer från Boverket: 

I Nybro ligger den ”externa” handeln centralt och bidrar på så sätt till 

en levande stadskärna. (Boverket 2001: 54)  

Få saker har betytt så mycket för Kristianstad som det tio år gamla 

gågatesystemet. Det är en enorm succé! (…) Man ser centrum som ett 

gigantiskt köpcentrum, fastän utomhus. (Boverket 1996: 82) 

Centrum kan alltså ses som ett köpcentrum, men ett köpcentrum kan aldrig bli 

stadens centrum eller skapa giltigt stadsliv. Handeln är en viktig del av stadslivet, 

men bara i stadskärnan. Köpcentrum, externa eller i form av inglasade stads-

gator, blir huvudsakligen krafter som utarmar staden genom att flytta fokus till 

stadens periferi, eller genom att privatisera offentliga rum – och båda dessa kon-

sekvenser hotar stadskärnans status.  

Tät eller gles stad och förort eller innerstad (alternativt stadskärna) är struktu-

rerande begreppspar, där båda begreppen får en lika essentialistisk konstruktion. 
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Det blir sammantaget tydligt att det är stadskärnan som bevakas och bejakas 

mest i diskursen. Den är, och ska vara, stadens och stadslivets centrum och 

totalitet på samma gång. Samtidigt finns i stadsbyggnadsdiskussionen den proble-

matiska förorten som måste stärkas på olika sätt, men den är inte lika omhuldad 

som stadskärnan.  

 

Det gröna i staden - park, grönområde eller mellanrum 
Den gröna staden är en genomgående kontrast till den täta staden framför allt i 

Stadsplanera – istället för bebyggelseplanera och trafikplanera (Boverket 2002b). 

Det epitetet fungerar inte som en negativ motpol på samma sätt som gles, 

utspridd eller utglesad då en grön stad också kan göras till något trivsamt och 

hälsosamt. Dessutom är uppfattningen att en grön stad går att kombinera med en 

tät stad vanlig:  

Med en god planering går det att minska stadens trafik så att fler går, 

cyklar och åker kollektivt. En lämplig förtätning bidrar till detta. Men 

samtidigt bör man planera för ett nätverk av gröna områden med hög 

kvalitet som bidrar till att rena stadens luft. Det bidrar även till män-

niskors hälsa och välbefinnande. Hög kvalitet behöver inte alltid inne-

bära stor yta. (Boverket 2002b: 259)  

Det gröna i den goda staden ska således kombineras med förtätning, framför allt i 

form av parker. Tidigare nämndes att distinktionen mellan park och grönområde 

är viktig för konstruktionen av ideal och motbild. Park är beteckningen för det 

gröna i den goda staden, och det kan också markeras med stad- till stadspark, 

medan grönområde är detsamma i den funktionsuppdelade och problematiska 

staden. En annan beteckning för det gröna i staden är mellanrummen, som i 

följande exempel liknas vid rester:  

I funktionsområdesstaden saknar mellanrummen tydlig form och är 

mer restpartier. På bilderna ser vi att villastaden har gator med trotto-

arer med kantsten som tydlig körbanegräns och en stadsmässig belys-

ning. Parkstråken är verkligen parker och gångarna i parken är väl 

inpassade grus eller asfaltremsor. I funktionsområdesstaden är parken 

mer eller mindre vildvuxen skog och gångvägarna riktiga vägar med 

diken och slänter. Det är grönområde med gångtrafikfunktion, långt 

ifrån park. (Gillgren, Stadsmiljörådet 1997: 47, mina kursiveringar) 
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Belysningen i ”villastaden” markeras som stadsmässig, och parker och vägar 

markeras som verkliga och riktiga (se även Bergström, Stadsmiljörådet 2000: 82: 

”riktiga parker, inte bara grönt”) medan ”mellanrum” i den funktionsuppdelade 

staden är ”långt ifrån park”. Det gröna i staden kan alltså ges mening som över-

blivna rester eller som något nödvändigt och tillhörande staden och beteckning-

arna spelar en stor roll i detta meningsskapande. En annan central aspekt i det 

här exemplet är deras form, som ska vara tydlig snarare än vildvuxen.  

I Stadsmiljörådets Parken – resurs, reserv eller reservat? (Stadsmiljörådet 

1995b) förs en fördjupad diskussion kring det gröna i staden, som nyanserar 

begreppet park en aning i förhållande till hur det framstår i många andra publika-

tioner i materialet. Även här syns dock polariseringar, såsom den mellan den 

traditionella ”stadsparken” och modernismens ”parkstaden” dit ”grönytor som 

inte används till något särskilt” knyts (Nyström, Stadsmiljörådet 1995: 22ff). 

Förutom polariseringen blir det tydligt i den publikationen att det är avgörande 

ur vilket perspektiv det gröna skildras – människornas eller djurens och naturens. 

Ser man på det grönas betydelse för den biologiska mångfalden får till exempel 

inte mellanrummen en lika negativ klang som de annars ofta får. Utifrån växt-

ernas och djurens perspektiv blir mellanrummen istället till livsviktiga miljöer. 

Det är för människorna som mellanrummen är just mellanrum mellan menings-

fulla platser och parken som social yta är det viktigaste.  

 

Integration och gränser är samtidiga normer 
Funktionsblandning är en stark och återkommande norm för nutida stadsutveck-

ling. Det handlar både om blandning av trafik och av funktioner. Med blandad 

trafik åsyftas vanligen motsatsen till trafikseparering, det vill säga istället för 

separata cykel- och gångvägar och bostadsområden utan biltrafik så ska cyklar 

och bilar dela på gatorna, och de gående på trottoarerna. Trafiken ska dras gen-

om bostadsområdena. Funktionsblandning av miljön preciseras i materialet ofta 

med att bostäder, service, butiker och arbetsplatser ska blandas – som motsats till 

separering av samma funktioner. Ibland konkretiseras funktionsblandning 

ytterligare med sådant som butiker i husens bottenvåningar och caféer och restau-

ranger i bostadsområden, som i följande exempel: 

I den traditionella staden kan det räcka att gå ut på gatan eller runt 

kvarteret. Här finns ofta verksamheter i bottenvåningarna, samlings-

punkter, caféer, butiker. Det finns kanske någon liten park eller en 

plats där stadsdelens gemensamma händelser brukar äga rum; torget. 

(Bergström, Stadsmiljörådet 2000: 72) 
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Integration är ett annat begrepp som kopplas till funktionsblandning, och alltså 

oftast åsyftar fysisk integration: 

Samtliga projekt genomsyras av en ambition att motverka ensidighet, 

funktionsuppdelning, monotoni och att se till det unika, mångsidiga 

och traditionella. (…) Ett nytt koncept behövs. Det som önskas är 

stadsmässighet, hela miljöer med integration mellan olika verksam-

heter och ordnade i traditionella stadsmönster såsom kvartersformer 

och esplanader. (Ledare, Plan 3/1989: 87, mina kursiveringar) 

… bemästra miljökonflikterna mellan verksamheter och boende så att 

man får en stadsmiljö med integration av boende – arbete – service. 

(Jönsson, Plan 3/1989: 105) 

Att skapa en integrerad stadsstruktur. Gå ifrån uppdelningen i arbets-

platser, bostäder och handel i skilda zoner som ju skapat storskalighet 

och föroreningar. Skapa sociala miljöer som underlättar mänsklig kon-

takt, respekt och känslighet för de behov vi har – ”närskalighet” och 

humanism. Planeringsidé: integration. (”Aktuell Plan Södertörn, Ny-

näshamn”, Plan 6/1994: 317, kursiverat i original)  

Det är inte vilka funktioner som helst som ska blandas, även om det sällan preci-

seras mer än just bostäder, butiker och arbetsplatser. Ibland nämns caféer och 

restauranger, men det är inte heller vilka butiker, restauranger eller arbetsplatser 

som helst, som följande exempel illustrerar: 

… den gamla stadskärnan är bara en av brickorna på spelplanen, med 

ungefär samma vikt som flygplatsen, sjukhuset, museet (…) Alla sim-

mar de i en soppa av köpcentra, lagerbyggnader, drive-in restauranger, 

anonyma industriskjul och motorvägar. (Nyström, Stadsmiljörådet 

1997b: 26) 

Köpcentrum, lagerbyggnader och drive-in restauranger är alltså inte en funktions-

blandning som framhålls. Det blir istället en ”soppa”.  

En integration av arbete, bostad och service kan också ta sig olika uttryck om 

det är på fastighetsnivå eller på bostadsområdesnivå, men på vilken nivå som den 

framför allt ska gynnas framgår sällan tydligt. Denna otydlighet, liksom integra-

tionsbegreppets status i den svenska stadsdiskussionen, har en skribent i Stads-

miljörådets publikation Stadsarkitektur. Form, kultur, liv (1999) dock reagerat 

på. Hon likställer integrering med nivellering och utslätning snarare än stads-
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mässighet och en levande stad, och frågar: ”Vem är det som bestämmer, inte-

grering i vad då?” (Gabrielsson, Stadsmiljörådet 1999: 149).  

Det finns en intressant motsättning när det gäller gränsers betydelse. Parallellt 

med den integrerade staden som ett ideal framstår det också viktigt med bevar-

andet av skillnader och av gränser. Det är också en aspekt av blandstadsidealet.  

Kvarteret måste få tydligare gränser mot gata, park och andra kvarter. 

(Gillgren, Stadsmiljörådet 1997: 49)  

Bejaka stadens mångfald, förstärk karaktären hos dess olika delar. 

(Stadsmiljörådet 1997: 114) 

Avsaknaden av gränser tas upp som ett problem med den moderna staden, 

samtidigt som problemet med zonering och barriärer paradoxalt nog också fram-

hålls, såsom i följande resonemang ur Stadsmiljörådets Stadsdelens vardagsrum – 

ytterstadens offentliga platser och liv (2000) där både barriärer i miljön och 

avsaknaden av gränser och skillnader lyfts fram som problem med den moder-

nistiska planeringen:  

Utifrånmatningen med sina parkeringar blir en barriär mellan grann-

skapen, sällan besöker man ett annat grannskap än det man bebor. 

Den skapar också barriärer mot naturen, den natur som ofta moti-

verar det perifera läget i staden och legitimerar att marken mellan hus-

en får så liten omsorg. (…) Runt ytterområdena är naturen därför ofta 

folktom, människor uppsöker hellre innerstadens parker, där de inte 

går vilse och där de kan göra saker tillsammans med andra. (...) 

Modernismens byggnader har inte mycket för ögat att fastna vid, där 

finns inte mycket att läsa, ingen berättelse om husets innehåll, om 

vilka som bor där, om vad de gör. Ingenting som lockar fantasin. (…) 

Monotonin i estetiken finns också på marken. Avsaknaden av gränser, 

former och skillnader, det som skulle kunna vara en social spelplan, 

ger också en avsaknad av intressanta fenomen att betrakta. Inga grän-

ser för ögat att följa, ingen rytm i det formade, få mänskliga rörelser. 

(Bergström, Stadsmiljörådet 2000: 75f, mina kursiveringar) 

Integration används framförallt som en planeringsterm och åsyftar funktions-

blandning snarare än social eller etnisk blandning eller integration. Det kan för 

det första tolkas som att integrationsbegreppet, som kan fyllas med fysisk, social 

eller annan mening, används strategiskt för att etablera kopplingar mellan stads-
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byggande och annat. Fysisk integration ges då betydelse för exempelvis social 

eller etnisk sådan.  

En finmaskig blandning gynnar ett vitalt stadsliv och minskar segrega-

tionen. I en bra stad blandas bostäder, verksamheter, rekreation, id-

rott, service, kultur och utbildning. Det ger närhet till viktiga mål-

punkter i det dagliga livet och det bidrar till variation. I många bo-

stadsområden gäller det att komma ifrån storskaligheten, den ensidiga 

befolkningssammansättningen och monotonin. (Stadsmiljörådet 2002: 

11) 

Fysisk integration och ett ”vitalt stadsliv” är alltså här ett verktyg för att minska 

segregationen. För det andra kan integrationsbegreppet tolkas som att man 

genom att koppla det till det stadsmässiga och traditionella ytterligare markerar 

skillnad mellan den integrerade (inner)staden och dess motsats – förorten, anti-

staden, som ses som en produkt av funktionssepareringsidealet. Segregation – och 

det som associeras med det – kopplas till förorten, medan integration kopplas till 

stadsmiljön.  

På 2000-talet fortsätter vi förhoppningsvis med stadsbyggande, bygg-

ande för stadsliv. (Einarsson, Stadsmiljörådet 2003: 12) 

I Plan 4/1996 omnämns urbandebattören Jane Jacobs idéer som ”ett recept: den 

täta mångfunktionella och finmaskiga staden med byggnader av olika ålder, som 

gav rika tillfällen för människor med olika bakgrund att vistas på gatan och som 

maximerade möjligheterna till möten” (Nyström, Plan 4/1996: 209; se även 

Johansson, Plan 4/1996: 197; Nyström, Plan 1-2/2002: 56; Olsson, Plan 2-

3/2001: 109f). I Plan 4/2002 framhålls ”blandstaden” som ideal, också tydligt 

influerat av Jane Jacobs idéer. Återigen framhålls kontinuerliga fysiska strukturer, 

trafikblandning och kontinuerligt (gott) socialt liv:  

… här finns ingen plats för ingenmansland, transportsträckor och 

barriärer som hackar upp och sorterar staden (…) blandstaden nyttjas 

av olika brukare under dygnets alla timmar, en ständig rörelse som är 

trygghetsskapande och som levandegör stadens gator. (Modin, Plan 

4/2002: 26) 

Även om skribenten också lyfter fram att blandstaden kan innebära rumsliga 

konflikter är det ett i grunden positivt ideal som frammanas, liksom en stads-
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struktur som trots sina nackdelar är bättre än den funktionsuppdelande plane-

ringen.  

Integration av de funktioner som tidigare separerats framstår alltså som viktigt, 

det vill säga integration av arbetsplatser, bostäder och centrumfunktioner. Denna 

typ av integration är vidare en faktor i den helhet som benämns stadsmässighet, 

och som ovan ställs upp som en motpol till exempelvis monotoni. Här kan man 

alltså se hur flera av de centrala begrepp som hittills tagits upp sammankopplas – 

stadsmässighet, traditionella stadsmönster och funktionsblandning. De ges betyd-

else som garant för mångsidighet och mänsklig kontakt, det vill säga för mer än 

den fysiska integrationen: för stadsliv (se till exempel Boverket 1996: 42).   

 

4.2. Den goda stadens stadsliv – en stadsmässig atmosfär 

Förutom genom integrationsbegreppet, eller genom specifika rumsliga kategorier 

och kategoriseringar, benämns den goda staden ofta som attraktiv eller levande, 

präglad av mångfald och av många möten och mötesplatser. Detta kan sägas kon-

struera en stadsmässig atmosfär, då det både refererar till den fysiska miljön och 

till något annat, en stämning eller ett socialt klimat. Begreppen attraktiv och lev-

ande kan ibland markera vissa specifika urbana strukturer eller bebyggelsekarak-

tärer som anses attraktiva, men de kan lika gärna användas utan specifikation, 

som ett generellt mål för stadsplaneringen – den attraktiva, levande eller goda 

staden. De är också centrala ingredienser i diskursens konstruktion av stadsliv.  

 

Den goda staden markeras som levande och attraktiv  

Längtan efter att återskapa den attraktiva, blandade och livfulla stad-

en för alla har vuxit sig stark under senare år. (Boverket 2002a: 9) 

Boverket framhåller återkommande staden som attraktiv och levande. Den både 

redan är det, och bör göras mer attraktiv för att locka till kvarboende och ett mer 

dynamiskt stadsliv. Attraktiv eller levande har, i likhet med andra nyckelord som 

det här kapitlet tar upp, inte någon entydig betydelse, men några nycklar till vad 

det ges för mening i diskursen kan man finna i materialet. I Varför Stadsplanera – 

istället för trafikplanera och bebyggelseplanera (2002a) fylls attraktivitet och 

stadsliv med betydelser som blandning av trafikslag, hög tillgänglighet ”för alla”, 

möten och mötesplatser:  
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Boverkets vision är den blandade och attraktiva staden. Det innebär 

att kontinuerligt följa förutsättningarna för att åstadkomma en gång- 

och cykelstad med effektiv kollektivtrafik. Det innebär även att 

planera för biltrafik på människornas och stadens villkor. Boverkets 

vision är framför allt staden som är tillgänglig och användbar för alla. 

En stad där människor mår bra och där de känner sig delaktiga i 

stadens liv och utveckling. En stad fylld av mänskliga möten där män-

niskor kan, vågar och vill vistas på gator och torg alla tider på dygnet, 

en stad som är planerad även för dem som har svårast att ta sig fram 

och som är mest sårbara i samhället. Och sist men inte minst en stad 

där barn kan röra sig fritt på egen hand utan att föräldrarna känner 

oro. En stad som man kan vara stolt över. (Boverket 2002a: 12f) 

Vidare är stadskärnan viktig för attraktiviteten (se exempelvis Ledare, Plan 

2/1994: 64f; Stadsmiljörådet 1997) och vattennära boende kan betecknas som 

attraktivt (”Aktuell Plan Ulvsunda strand”, Plan 4/1989: 180; ”Aktuell Plan 

Höganäs, Åmål”, Plan 1/1995: 44; ”Aktuell Plan Götatunneln Göteborg”, Plan 

4/1995: 197; Jönsson, Plan 3/1989: 100ff). Mindre bilism ökar stadens attrak-

tivitet, liksom att slå vakt om kulturarvet (Ledare, Plan 4/1997: 167f). ”Skönhet 

och trivsel är avgörande för stadens attraktivitet” enligt Stadsmiljörådets Agenda 

för staden (Stadsmiljörådet 2002: 12). I en levande stad är husens funktioner inte 

låsta utan kan förändras med tiden (Boverket 2002b: 218). ”Lokalsamhället 

måste återuppstå – det kommer att göra städerna mer levande”, hävdas i en 

artikel (Johansson, Plan 5/1990: 288) medan andra framhåller sådant som ute-

serveringar (Gustafsson och Sandahl, Plan 2/1994b: 79), inköp (Boverket 2002b: 

178) och bostäder (von Platen, Plan 2/1994: 81) som det som gör en stad levande. 

I Plan 1/1999 finns en artikel om förnyelse av Glasgow i Skottland (Evans, Plan 

1/1999: 16ff). Genom åtgärder för en ”attraktiv stad”, det vill säga sådant som 

sanering och förtätning, har Glasgow enligt rubriken gått från ”dyster tätort till 

postindustriell metropol”. Täthet, funktionsblandning och attraktivitet kopplas 

alltså starkt till varandra.  

”Moderna stadsdelar är ofta mindre levande och attraktiva än de som plan-

lades för 100 eller 500 år sedan” menar en skribent i Plan 4/1998 (Söderlind, 

Plan 4/1998: 145), och återigen dyker tiden upp som en viktig faktor för stads-

ideal. I moderna stadsdelar återfinns sådant som stormarknader, förorter, segre-

gering och sociala problem – som förknippas med oattraktivitet och döda för-

orter, sovstäder, ensidighet och ”betongvälde” (se även Eriksson, Plan 6/1992: 

287; Gillgren, Plan 2/1997: 97ff; Wästberg, Plan 6/1992: 281). I en artikel är det 
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resursslöseri att bygga om ”de oattraktiva förortsområden som kom till under 

miljonprogrammet” eftersom detta ”inte resulterat i att områdena blivit mer 

socialt stabila eller attraktiva” (Rådberg, Plan 4/1994: 206). Attraktivitet knyts 

alltså här till vissa grupper i samhället, och dessa grupper är inte de som redan 

bor i områdena.  

Exemplen visar hur begreppen attraktiv och levande leder tanken till en grad, 

men att de fortfarande är delvis öppna och möjliga att fylla med mening. Diskus-

sion kan uppstå först när man frågar: attraktiv eller levande för vem, och på 

vilket sätt, men de frågorna ställs sällan i materialet. 

 

Den goda staden ska präglas av mångfald och variation 

Bejaka stadens mångfald, förstärk karaktären hos dess olika delar. 

(Stadsmiljörådet 1997: 114)  

Mångfald, och de besläktade karakteriseringarna variation och blandning är 

centrala begrepp i konstruktionen av den goda staden. En god stadsmiljö är 

”variationsrik” (”Aktuell Plan Bo 92 Ladugårdsängen, Örebro”, Plan 3-4/1992: 

150; ”Annons Bo92”, Plan 2/1992: 101; Lindberg, Plan 5/1996: 251). Några 

exempel på begreppens funktioner i diskursen:  

Härigenom kan skapas en variation av bebyggelse och stadsrum, som 

på ett positivt sätt bidrar till att Gamletull blir den stadsdel där män-

niskor för en lång tid framöver kan leva med god livskvalitet. Fysisk 

planering syftar ytterst till att skapa förutsättningar för detta! 

(”Aktuell Plan Gamletull Halmstad”, Plan 6/1989: 288, mina kursiv-

eringar)  

Skapa en värdig spelplan för en stad som kan tillgodose trygghet, 

engagemang, variation, mångfald. Skapa fler intressanta engagerande 

platser. Staden ska ge möjlighet till varierande funktioner över tiden. 

(Stadsmiljörådet 1995a: 43f, mina kursiveringar) 

En variation i upplåtelseformer och hushöjder mellan två och fyra 

våningar eftersträvas inom ramen för ett övervägande strikt kvarters-

mönster. (”Aktuell Plan Håstaholmen Hudiksvall”, Plan 3/1991: 144, 

min kursivering) 

Grundidén för utbyggnaden är att skapa stadsmässighet. Enligt plan-

erarna innebär det rumslighet, variation, integration och mångfald. 
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Miljön skall förändras helt och den tidigare storskaliga, transport-

intensiva industrimiljön skall i huvudsak försvinna. (Fredlund, Plan 

3/1989: 123, mina kursiveringar) 

Staden ska i första hand ses som en struktur som förnyas genom kom-

plettering och återanvändning. Vissa verksamheter försvinner, sam-

tidigt som nya behov uppstår. Det gäller då att i första hand komplet-

tera den befintliga bebyggelsen och ge den ny användning – inte auto-

matiskt bygga bostäder, arbetsplatser och service utanför, som var 

vanligt för några decennier sedan. Därigenom kan mångfalden ökas 

inte minst i de förortsområden som idag uppfattas som monotona. 

(Stadsmiljörådet 2002: 8)  

Successiv förnyelse bidrar till mångfalden. I en stadsdel som förnyas 

successivt finns byggnader av olika ålder och med olika byggnads-

tekniska och ekonomiska förhållanden. (Stadsmiljörådet 2002: 14, 

mina kursiveringar)  

Mångfald eller variation kan alltså enligt dessa exempel vara ett värde i sig utan 

närmare specifikation eller det kan handla om varierad bebyggelseutformning och 

användning, om upplåtelseformer eller om stadsmässighet. Det kan ges mer eller 

mindre specifik betydelse och det kan handla om mångfald på allt från enskilda 

hus, stadsdelar eller hela staden. En återkommande faktor är tiden. Mångfald ses 

som en konsekvens av historisk kontinuitet, av bevarande och successiv förnyelse. 

Fysisk variation kopplas till livskvalitet och kvarboende. Och lika mycket som 

exemplen här handlar om mångfald handlar de om vad som inte är mångfald – 

transportintensiva miljöer, ”bostäder, arbetsplatser och service” och ”de förorts-

områden som idag uppfattas som monotona”.  

I materialet är det framför allt fysisk mångfald som står i fokus, och i någon 

mån också social mångfald, men då ofta kopplat till den fysiska miljön. Men, 

mångfald som ett ospecificerat värde i sig ges också stort utrymme. Likt tidigare 

diskuterade begrepp som stad, stadsmässighet eller integration så är det tillräck-

ligt öppet eller tomt, och därmed möjligt att fylla med olika mening. Man skulle 

kunna hävda att de olika typerna av mångfalds- eller blandningsåtgärder, vinner 

på att associeras med varandra. Tillsammans med de centrala begrepp som hittills 

tagits upp börjar en kedja av löst definierade och sammankopplade begrepp 

framträda – traditionell, stadsmässig, funktionsblandning, levande och mångfald. 

I antologin Stadsarkitektur – form, kultur, liv (Stadsmiljörådet 1999) finns en 

artikel av den amerikanske urbanforskaren Richard Sennett som problematiserar 
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just begreppen blandning, variation och mångfald på ett sätt som få annars gör i 

det studerade materialet. Sennett tar utgångspunkt i New York som en av de 

städer som uppfattas som blandad och präglad av mångfald, och menar att trots 

den blandning som finns i många delar av staden är mångfalden ofta proble-

matisk då den utgörs av stadsdelar eller grupper utan samverkan. Begreppen 

framstår vanligen som självklara värden i sig och ofta som otvetydigt positiva, 

men är i högsta grad möjliga att problematisera:  

De indiska kryddkrämarna talar inte med de japanska tryckarna, de 

japanska tryckarna är måttligt lyckliga över horornas närvaro, konto-

risterna behandlar förekomsten av sexindustri strax söderut som ett 

svart hål som de aldrig skulle gå igenom. (Sennett, Stadsmiljörådet 

1999: 153) 

Blandning kan alltså finnas i staden utan att det nödvändigtvis innebär en 

kosmopolitisk attityd till olikhet, enligt Sennett. Mångfald är inte i sig ett positivt 

värde, eller något trivsamt. Men dock något nödvändigt, menar han. Och iso-

lering och mångfald måste inte ses som motsatser utan kan också samexistera. 

Dock, det centrala för den här studien är att konstatera att mångfald är ett starkt 

ideal i materialet och att det huvudsakligen framstår som något gott i sig, som 

något som inte kräver ytterligare specifikation, trots Sennetts bidrag som i sig 

pekar på att det kan vara nödvändigt.  

Den lilla diskussion som finns om etnisk mångfald handlar mycket om vikten 

av att formulera en motsats till etnisk eller social segregation, och om att förhålla 

sig till det mångkulturella samhället. Ett avsnitt i Den måttfulla staden har rub-

riken ”Den mångkulturella staden” och ett annat ”Planering i en brytningstid” 

och båda ska huvudsakligen beskriva den påverkan som invandring och globali-

sering kan ha på planering. Hela ”Den mångkulturella staden” har en problem-

orienterad ton och man resonerar kring exkludering i äldrevården, i samhälls-

planeringen, lågt valdeltagande bland invandrare i kommunalvalen och brist på 

mötesplatser i staden:  

Du ser deras ansikten dagligen på din yoghurt, äldre kvinnor och män 

från Sydeuropa. En del av dem åldras i Sverige. (Boverket 1996: 116) 

Kulturmöten är sällan utan problem. Vi kan ha svårt att förstå varann. 

Det finns också många fördomar och mycket okunskap att bearbeta. 

Och vi kanske inte ens försöker ordentligt. (Boverket 1996: 116) 
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Människor från andra delar av världen kommer till Sverige. Våra 

städer ska härbärgera dessa nya invånare och olika kulturer ska få 

komma till sin rätt. Kunskapen är bristfällig och vi har svårt att förstå 

varandras beteenden och behov. (Boverket 1996: 58) 

Kategorin invandrare markeras här som något avvikande och de är framförallt 

representanter för en viss ”kultur” (se även Boverket 2002b: 128, 139). De blir 

utmålade som de andra, och inte som uttolkare eller subjekt – inte som de till 

vilka städerna egentligen hör. Det mångkulturella samhället berörs annars väldigt 

lite i materialet och tas det upp är det framför allt kopplat till en diskussion om 

”förorten”. Några ”invandrare” verkar inte finnas som aktörer i Stadsmiljörådet 

eller Boverket, och knappt heller i Plan. Stadsmiljörådets Identitet. Framtids-

staden II (1993) behandlar, som titeln antyder, ”identitet”. Mångkulturalism som 

identitet, eller kulturmöten, är dock inte några framträdande teman. I förbigå-

ende relateras till det under rubriken ”Identifikation – identitet. Kulturell till-

hörighet”, och då också ur ett problemperspektiv: 

Ett problem i stadsplanesammanhang är, hur ska vi ordna platsen, 

förorten, så att även invandrare med en annan bakgrund ska kunna 

känna en samhörighet med den. Vi kan ju inte söka härma deras olika 

byggnadsmönster. Finns det överhuvudtaget någon möjlighet att bjuda 

in utlandsfödda invånare till platser där de känner sig som hemma? 

(Sandstedt, Stadsmiljörådet 1993: 57)  

Det framställs som självklart att ”vi” inte bör bygga på något annat sätt än ett 

”svenskt”, liksom det framstår som svårt att som ”invandrare” anknyta till den 

”svenska” byggnadskulturen. Och återigen är det inte invandrarna som agerar, 

utan de är de andra, som knappt alls kan känna sig hemma. Ett undantag är den 

socialdemokratiska politikern Nalin Baksi som i Plan 1/1996 (s.8ff) beskriver 

”sitt” Tensta som hon trivs i, känner sig trygg i och dessutom framhåller som ”ett 

fint område”. Hon framstår som en ensam röst i materialet. 

 

Den goda staden har en identitet 

Livet i staden blir, tillsammans med karaktärerna, stadskärnans iden-

titet. Det är därför viktigt att stadens identitet, dess själ, är tydliggjord 

så att den inte påverkas negativt då önskemål om förändringar ska till-

godoses. (Boverket 2001: 35) 
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Det framhålls ofta att staden eller platser i staden ska ha identitet och det kopplas 

ofta till den fysiska miljön i kombination med något annat – en själ (Boverket 

2002b) eller ett väsen (von Platen, Plan 2/1994: 83). Platser kan bestå av eller 

sakna ”identitetsbärande karaktärer” (Larsson, Plan 3/1993: 136), liksom ha ”sin 

egenart och kännetecken” (”Aktuell Plan Karolinska sjukhuset Solna”, Plan 

6/1988: 310).  

Den sociala samhörigheten, hemkänslan, identiteten växer på ett 

naturligt sätt under tiden. (Frenssen, Plan 6/1993: 297)  

Idén som är utgångspunkt för planen, är att bygga en högskola som en 

integrerad del av den goda småstaden Härnösand, en högskola som 

både har sin identitet och som samtidigt inbjuder till dialog och samliv 

med staden. (…) Stadens begränsade storlek ger snabbt lokalkänne-

dom och medverkar till hemkänsla och identitet för studenterna. 

(”Aktuell Plan Mitthögskolan i Härnösand”, Plan 2/1996: 90) 

Identitet hos en plats framstår ofta som något naturligt och ursprungligt, eller 

som något som växer fram med tiden. Historien görs således återigen till en viktig 

faktor, liksom en tilltro till det gemensamma och den fysiska miljöns betydelse för 

denna gemensamma identitet. Gammal bebyggelse har till exempel identitets-

skapande egenskaper som inte ny kan ha (Engström, Plan 3/1994: 140). På lik-

nande sätt menar en skribent att småsamhällen idag saknar identitet eller själ, just 

genom att vara en produkt av det moderna samhällsbygget: 

Välfärdssamhället byggdes upp med likformighet som ideal. Det var de 

stadsefterliknande småorterna som fick grundskolebyggen, äldre-

serviceanläggningar, EPA, Domus, Tempo och de lådformade hyres-

husen. Det är dessa småsamhällen, som vi förr kallade köpingar eller 

municipalsamhällen, som nu tappar mark. Folk flyttar antingen till 

tätare orter eller glesare bygder. De stadsefterliknande småsamhällena 

saknar ofta själ och har blivit vad amerikaner kallar ”non places”, 

platser utan egen identitet. (Gustafsson, Plan 5/1998: 208) 

Identitet kan alltså handla om stadens platsers historia, dess utformning, men 

också om en känsla av samhörighet mellan människor, liksom mellan människor 

och platser. Det är till övervägande del något positivt i sig, och behöver inte 

markeras eller förklaras för att bli det. Det är också kopplat till unicitet och till 

det som gör att man känner igen sig:  
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Att ge möjlighet till nya mötesplatser, att upptäcka det nya i det gamla 

och att ge handeln nya utvecklingsmöjligheter. Detta är möjligt att 

göra inom ramen för det egna unika, det som ger Östersund en egen 

identitet och gör att man känner igen sig. (Mårtensson och Rungne, 

Plan 3/1989: 114) 

I följande exempel konstrueras identitet som en konsekvens av ”skönhet”:  

Med skönheten följer identiteten. För att känna samhörighet med sitt 

torg räcker det inte att man själv känner igen sig och kan se skillnaden 

mellan det och andra ställen. Det behövs faktiskt också att andra kan 

det: ”Så fint ni fått det här!” Varje torg ska ha sin egen identitet, sitt 

eget arkitektoniska uttryck. (Nyström, Stadsmiljörådet 2000: 35) 

Det är dessutom vanligt i materialet att det framstår som möjligt för en plats att 

ha en identitet, och det kopplas mycket till den fysiska miljöns karaktär. Då är 

identitet ofta något som man kan skapa, ge eller ta fram. I Stadsmiljörådet (1993) 

skriver bland andra en byggnadsantikvarie, och hon kopplar identitet till bygg-

nadskulturen, i detta fall just till den historiska bebyggelsen. En plats som 

restaurerats ”är nu en del i stadens ansikte och då också historiska identitet. Då 

är identitet något kulturmiljövårdare medvetet söker skapa” (Hermansson, Stads-

miljörådet 1993: 33). Den är något inneboende, men samtidigt något som kan 

planeras och byggas. I samband med en redogörelse för ombyggnation av ett 

område sägs att ”[a]vsikten med detta är att förstärka husens identitet …” 

(”Aktuell Plan Miljöförbättringar i Gullviksborg”, Plan 3/1988: 146) Här är det 

något husen har eller inte har, och något som kan skapas med fysiska åtgärder. 

Ett annat exempel på fysiska åtgärders betydelse för identiteten är när ”nya torg, 

trädplanteringar och utsmyckningar skapar rum och identitet” (Berg, Plan 

3/1993: 122). Funktioner kan också ge identitet, det vill säga platser får identitet 

som exempelvis centrum eller busshållplats:  

Den efterfrågade staden har ett centrum alla kan vara stolta över och 

som är lätt att hitta i och uträtta ärenden i. Förorter och komplement-

samhällen får en egen identitet med delcentra som har plats för privat 

och offentlig service. (Stadsmiljörådet 1995a: 42) 

I Stadsmiljörådets rapport Identitet. Framtidsstaden II (1993) öppnar man upp 

för en mer problematiserande diskussion genom att ta upp att det gemensamma 

kan vara svårt att nå idag. Människor har ”bristande identifikation med stads-

delen” (Stadsmiljörådet 1993: 55), och de har olika bakgrund, kultur och livs-
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form. Planeringen ska därför eftersträva att skapa mötesplatser där detta gemen-

samma kan skapas. Samhörighet och ökad kunskap om platsen nämns som 

betydelsefullt. Detta ska uppnås bland annat genom att skapa stråk och mötes-

platser istället för enklaver, och genom att informera och undervisa om platsens 

historia (Stadsmiljörådet 1993: 55). Det visar på en stor tilltro till formens och 

den fysiska miljöns betydelse för platsers identitet. Ytterligare en röst i diskus-

sionen menar att identitet är något som växer fram med tiden: ”Om hundra år 

har de skaffat sig en identitet” (Stadsmiljörådet 1993: 78). En annan skribent 

menar att den moderna staden i sig genererar en känsla av identitetslöshet, och 

inte ger möjlighet till positiv identifikation och hemkänsla. Identitet har med 

historia att göra, menar även han, men också med bebyggelsetyp. En bebyggelse-

typ med få detaljer skapar liv och identitet, medan moderna hus med få detaljer 

inte gör det, då de inte uttrycker den lokala historien (Rådberg, Stadsmiljörådet 

1993: 85ff). Det framkommer också en uppfattning att planering ska hjälpa 

invånarna i förorterna att känna sig hemma, för annars förstör de sin boende-

miljö. Här är identitet dels en hemkänsla, och dels en miljöfråga:  

Om man känner att platsen tillhör en själv, vandaliserar man inte. 

Namngivning, ljussättning och utformning av stadsrum är viktiga 

faktorer. Människornas rörelse måste få ökad betydelse. Använd lok-

alt förankrade material. Överarbeta inte gestaltningen, utan låt folk 

själva ta initiativ, ta platserna i besittning. (Stadsmiljörådet 1993: 54) 

Det finns ett estetiskt problem också. Arkitekten får inte överge för-

orten – förstaden. I flera av de stora miljonprogramsförorterna till t ex 

Stockholm bygger man nu på och till husen, där ett av motiven är att 

skapa identitet. (Stadsmiljörådet 1993: 79) 

I det sista citatet ovan är identitet delvis en estetisk fråga. Identitetsproblem kan 

alltså bero på dålig utformning. Men identitetsproblem kopplas också till väx-

ande. En ort som växer för snabbt riskerar att hamna i ”integrations- och 

identitetsproblem” enligt en skribent i Plan (Berg, Plan 3/1993: 121). En annan 

säger att psykosocial ohälsa kan komma som en konsekvens av modern bebyg-

gelses funktionsuppdelning och ”ett söndervittrat vardagsliv” (Engström, Plan 

3/1994: 140).  

I Plan 5/1989 skrivs i samband med en redogörelse för planerna för nyexploa-

tering i Alsike i Uppland, att ”alla orter har rätt till en egen identitet” (Bylund, 

Plan 5/1989: 218) och det är återigen något i singularis som ”orter har”. Platser i 
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avsaknad av identitet diskuteras som problematiska, och de lokaliseras ofta till 

förorten, som inledningsvis i följande exempel:  

För en tillfällig besökare kan förortstorgen te sig ganska lika, särskilt 

de torg som byggts ungefär samtidigt. (…) Men sätter man sig ner och 

tittar – och ännu hellre ger sig i samspråk med folk – så upptäcker 

man snart att likheten mellan torgen bara finns på ytan. För det är 

människorna som gör dessa torg till vad de är. De barn som leker i 

Rinkebyfontänen är inte desamma som de som klättrar i träden i 

Tensta. Han som säljer grönsaker i Hjällbo är inte densamme som han 

som säljer grönsaker i Husby. Och det ser faktiskt inte likadant ut i 

Hammarkullen som i Bergsjön. Varje plats har sin egen identitet som 

är självklar för dem som lever där, även om den är förborgad för ut-

socknes. (Nyström, Stadsmiljörådet 2000: 30f) 

Trots inledningen där förortstorgen homogeniseras, görs förorten här till platser 

med människor och med karakteristika, och här finns också olikheter mellan 

dem. Men, skribenten i detta exempel framstår trots allt som en besökare, en 

betraktare av förorten som kommer någon annan stans ifrån – från staden. Och 

det tycks som att vi läsare också gör det. Vi är också ”en tillfällig besökare”. Det 

finns alltså en möjlighet att inte homogenisera förorten, men utgångspunkten är 

att många trots allt gör det. Denna uppfattning är också återkommande i materi-

alet, att förorten konstrueras som en plats utan eller med svag identitet och utan 

”emotionella eller historiska kopplingar” till staden, eller i en identitetskris 

mellan stads- och landsortsidentitet (Frenssen, Plan 6/1993: 295; Persson, Plan 

2/1991: 66). Persson i Plan 2/1991 argumenterar dessutom för att identitet inte 

går att fabricera ”utan förutsätter att förortens faktiska tillgångar i form av 

natur, historia och nutidskultur görs fullt synliga” (s.65). Det finns en motsätt-

ning i detta, förorten både har och inte har identitet, och det är både något 

inbyggt som inte går att fabricera, och något som måste tas fram och göras 

synligt. En anledning som framhålls till att förorten är platser som saknar identi-

tet, är arkitekturen och planeringen. Den förstörde något ursprungligt som en 

gång fanns:  

Modernismen har dålig anpassning till platsen och är svår att prägla, 

den är svår att använda som uttrycksmedel för individuell särart och 

den har fått en estetik som inte skiljer sig nämnvärt mellan orterna, 

den ser likadan ut överallt. (Bergström, Stadsmiljörådet 2000: 79) 
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Men i ambitionen att kopiera det moderna och det stadsmässiga, 

glömdes i regel förorternas gamla kvaliteter bort. Den charm de mång-

hundraåriga kyrkbyarna och stationssamhällena från sekelskiftet 

kunde bjuda ansågs inte intressant att bevara eller integrera med det 

nya. Intrycket av en fullt modern och konkurrenskraftig förort stördes 

av det gamla! (Persson, Plan 2/1991: 68) 

Här ges de äldre miljöerna charm och särart, medan förorten kopplas till moder-

nitet, monotoni, konkurrenskraft och identitetslöshet. I den artikel som det senare 

exemplet är hämtat ur tas samtidigt upp att platsen som det handlar om numera 

är en mångkulturell miljö, men artikelförfattaren relaterar inte detta till platsens 

identitet idag, utan den ska trots allt komma ur något ursprungligt, ur platsens 

historia före mångkulturalismen. 

Också i Stadsmiljörådets Identitet. Framtidsstaden II (1993) kan man se en 

ambivalens inför hur förorterna ska behandlas, som ”kulturella smältdeglar” 

(s.54) – där en positiv mångkulturalism får utgöra grunden för dess identitet, eller 

som ”i skuggan av storstaden” (s.78) – där de mest definieras som utanför och 

som i avsaknad av identitet. I det som benämns som ”förortskommunen” i en 

text i publikationen finns ett ”behov av identitet” (s.80), medan det i områden 

från 1940 – 50-talen finns en ”växande självkänsla” (s.80). Man skiljer alltså här 

ut ”förorten” såsom något tillkommet efter 1950-talet, och som huvudsakligen 

definierat av en avsaknad av identitet. Men, samtidigt lyfts den mångkulturella 

prägeln fram som en karakteristik: 

Stadsbygden här är ofta splittrad och människornas boende starkt 

segregerat (…) Många av de här förstäderna präglas av blandningen 

av människor från olika kulturer, som ger dem en alldeles speciell färg 

och liv. En identitet är därför just att de är mångkulturella. (Stads-

miljörådet 1993: 80)  

Någon uttalar sig i rapporten om att det visst finns en identitet, i meningen hem-

känsla, i förorterna, och någon annan menar tvärtom: 

Det som är typiskt med förstaden är att man misslyckats med att 

skapa identitet. (…) I framtiden bör man bygga vidare på den histo-

riska staden. Ingen stor expansion bör få ske i förstäderna. (Stads-

miljörådet 1993: 78)  
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Kopplingen mellan platsens och människans identitet är viktig. I 

förorterna är problematiken särskilt tydlig. Kulturen är en viktig 

faktor för identiteten. (Stadsmiljörådet 1993: 54) 

Märk hur, i det senare exemplet, platsen och identiteten direkt blir ett problem 

när det kopplas till förorten. I samma publikation formuleras också ett antal 

punkter kring hur man kan arbeta med identitetsproblematiken i förorter (Stads-

miljörådet 1993: 55). Där sägs bland annat att: 

- Ny identitet är svårt att skapa 

- Förorterna lider brist på historia 

- Befintliga förorter är fragmentiserade, funktionsseparerade och segregerade 

- De saknar helhet, namn, karaktär 

- Boende saknar kunskap om platsens historia 

I dessa exempel är förorten ingenting, utan bara något i avsaknad av identitet, 

historia eller sammanhang. Förorterna blir istället till i relation till platser som 

har identitet, historia, helhet och karaktär, det vill säga ofta den traditionella 

staden eller stadskärnan.  

Det finns alltså glidningar mellan identitet som något ursprungligt och som 

något som går att planera eller bygga fram, liksom det glider mellan identitet som 

något estetiskt eller fysiskt och något mer obestämbart – en atmosfär. Dessutom 

finns det en geografisk och tidsmässig aspekt då det som betecknas som utanför 

staden och tillkommet under en viss tid – förorter – ofta behäftas med avsaknad 

av identitet.  

 

Den goda staden ska vara en mötesplats 
Det har så här långt bland annat framkommit att det är fysiskt integrerade 

miljöer med en tydlig identitet som framhålls som ideala för det goda stadslivet. 

Analysen har också pekat på de funktioner som delvis öppna nyckelord som inte-

gration, identitet och mångfald har för konstruktionen av stadsideal. Ett ytter-

ligare begrepp som, i både teori och praktik ofta framhålls som en central urban 

aspekt är det offentliga rummet, eller det offentliga stadsrummet. Att det är i 

offentligheten som åsikter ska brytas och människor ha möjlighet att mötas är 

vanliga uppfattningar. Dessutom är det i det offentliga rummet som den levande 

staden ska skapas. Det är också ofta liktydigt med stadskärnan. Den centrala 

stadens rum ska vara en mötesplats för fler än dem som bor där.  

I det studerade materialet är det offentliga stadsrummet ett viktigt tema, som 

framför allt framkommer genom den roll som begrepp som möten och mötes-

platser spelar. De framstår som starka nyckelbegrepp i konstruktionen av ideal 
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(vikten av tillgång till mötesplatser, som ska generera möten mellan människor) 

och problembilder (problemet med avsaknaden av mötesplatser och bristen på 

möten mellan människor). I Stadsmiljörådets skrift Tyckomstaden (2003) åter-

finns många exempel på hur möten och mötesplatser ges mening i staden:  

Hon beskriver också entusiastiskt hur ett bostadsområde skulle kantas 

av den strandpromenad Östersjöstaden med Sveriges enda sydliga 

skärgård ännu inte har. Stråket för oplanerade möten, men också för 

vattenfestivaler och stadsfester med räkfrossa. (Stadsmiljörådet 2003: 

2, min kursivering) 

Staden är utväxling av synpunkter, varor, tjänster, känslor och kärlek. 

Det vill säga korta avstånd och intensiva möten. (Stadsmiljörådet 

2003: 10, min kursivering) 

Det offentliga rummet är öppet för alla i samhället i motsats till det 

privata. (Stadsmiljörådet 2003: 10, min kursivering) 

… det offentliga rummet där det är levande och spännande och alla 

kan mötas, face to face. (Stadsmiljörådet 2003: 10, min kursivering) 

Som sagt: täta möten mellan många människor är stadens raison d’être 

– existensberättigande. (Stadsmiljörådet 2003: 10, kursivering i ori-

ginal) 

Småstaden Arkitekter föreslog småskalig nybebyggelse med gott om 

portar, prång och torg för både korta och långa möten om man träffar 

någon man känner. (Stadsmiljörådet 2003: 19, min kursivering) 

En stad fylld av mänskliga möten där människor kan, vågar och vill 

vistas på gator och torg alla tider på dygnet … (Boverket 2002a: 12f, 

min kursivering) 

Exemplen visar på en tilltro till att det som omnämns som oplanerade, intensiva 

eller täta möten, ”face to face”, sker med goda intentioner, och fysiska platser där 

detta kan ske är av godo – strandpromenader, portar, prång, gator och torg. Det 

är både individer och grupper som möts, och både bekanta och obekanta. Men 

några dåliga, hotfulla, negativa eller meningslösa möten tycks inte finnas. Offent-

liga rum och mötesplatser ges övervägande positiva associationer och intentioner. 

I portar och prång träffar man i ett av exemplen ovan ”någon man känner” då 

det ger mötet och platsen en god mening. I en stad där alla ”kan, vågar och vill” 
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vara i det offentliga rummet finns bara goda intentioner, och inte heller några 

som måste vistas där ofrivilligt.  

Det är lätt att träffas och ses ”på stan”. Stadens centrum är samlings-

platsen och ”alla” vet när ”alla andra” är där. Man ”går på stan” på 

lördagsförmiddagen och ”tar en runda” på lunchen. Men ibland är det 

”dött” på stan. Kontraster skapar förståelse. Hör vi inte ljudet så 

märker vi inte tystnaden. Den måttfulla staden är såtillvida variations-

rik att även i det måttfulla finns plats för spännande kontraster. (…) 

Närhet finns till allt det man behöver till vardags. Butiker av alla de 

slag i stadens centrum och en livsmedelsaffär man ofta är trofast mot, 

antingen nära jobbet, eller hemmet. Där känner man expediten och 

där kan man beställa hem det där extra till helgen. Det går till och 

med att handla på krita ibland om man är pank. I den måttfulla staden 

är man igenkänd och betrodd. Det ger trygghet. (Boverket 1996: 32) 

Alltid möter man någon som undrar om man inte ska gå med. Det 

kräver ofta inte så stora förberedelser, man är ju nära och kan slinka 

in. (Boverket 1996: 46)  

Möjligheten att mötas görs också i några exempel till en av demokratins utgångs-

punkter. Att genom planering skapa mötesplatser är också att fostra goda med-

borgare och att öka förståelsen för olikheter:  

Det offentliga samtalet är grunden för demokratin. Att kunna sitta och 

prata med vänner på ett fik eller i parken på en bänk, är lika viktigt 

som möjligheten att få utnyttja sin rösträtt i val eller att demonstrera. 

Därför måste staden värnas som demokratiskt rum. (Stadsmiljörådet 

2003: 4)  

Man möter fler när man går, inte sitter i bilen. Hur ska vi alls börja 

förstå varandra om vi inte ens vet hur andra människor ser ut? 

(Stadsmiljörådet 2003: 3) 

Det goda demokratiska stadsrummet karaktäriseras av att många 

olika grupper möts. (Stadsmiljörådet 2003: 10, min kursivering)  

Det förekommer också en mer problematiserande diskussion om det offentliga 

rummet där offentligheten och mötena är en bristvara, något som håller på att 

försvinna. Det antyddes ovan i diskussionen om stadskärnan, att vissa aktiviteter 
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och vissa platser i staden görs till mer legitima än andra – som tillhörande det 

offentliga rummet eller attraktiva miljöer, och att de icke-attraktiva platserna, de 

utan historia, identitet eller offentligt liv, lokaliseras utanför – i förorten eller 

köpcentrumet. På samma sätt lokaliseras de problematiska mötesplatserna eller 

bristen på möten och mötesplatser, ofta till den moderna staden eller förorten: 

I den traditionella staden kan det räcka att gå ut på gatan eller runt 

kvarteret. Här finns ofta verksamheter i bottenvåningarna, samlings-

punkter, caféer, butiker. Det finns kanske någon liten park eller en 

plats där stadsdelens gemensamma händelser brukar äga rum; torget. 

(…) I den moderna staden finns inga ”uten” och ”innen”. Där finns 

bara ”mellan”, mellan husen, mellanrum. Allt liknar mest ”uten”, 

ingenting upplevs som rum. (Bergström, Stadsmiljörådet 2000: 72) 

Här är det offentliga rummet också en plats för gemensamma händelser. Det är 

där samhörighet och gemenskap genereras, enligt idealet. Och återigen framkom-

mer platser som inte direkt kan kategoriseras, mellanrummen, som problematiska 

snarare än som öppningar.  

 

4.3. Perspektiv: förenklande polariseringar och den mångtydiga 
mångfalden 

I det här kapitlet har konstruktionen av stad, både som fysisk miljö eller materia-

litet och som social miljö, analyserats genom ett antal kategorier och kategori-

seringar som förekommer i materialet. Det har framkommit hur diskursen i hög 

grad är strukturerad genom binära begreppspar som tät/gles, stadskärna/förort, 

liksom genom normer om mångfald, funktionsblandning och möten. I det här av-

snittet fördjupas analysen genom att den sätts i perspektiv med hjälp av annan 

litteratur. Hur har liknande diskursiva konstruktioner tolkats och vilka alter-

nativa sätt att se på ideal och problembilder finns?  

 

Det paradoxala blandstadsidealet 
Den relativt strikta kategoriseringen av platser resulterar i en betoning på gränser 

och deras betydelser för staden. Platser kategoriseras som antingen stad eller land 

eller förort, antingen gata eller väg – och sådana distinktioner framstår som vikt-

iga. Det är dessutom svårt att definitivt knyta staden och stadsidealen i materialet 

till en specifik skala eller geografisk nivå. Staden finns (eller saknas) på flera 

nivåer – i kvarteret eller området, i stadsdelen, stadslandskapet eller stadsregio-
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nen. Ibland handlar det om småstaden, ibland om storstaden. Att hävda att vi 

måste börja bygga städer igen, bygga en ”stad i staden” eller liknande handlar 

därför inte om att vi måste bygga hela nya städer. Istället för den geografiska 

nivån är det prefixet, eller markeringen, ”stad-” och de associationer den för med 

sig som man bör koncentrera sig på, menar jag. Det viktiga är inte vilken betyd-

else som läggs i just den geografiska nivån stad eller stadsdel, utan när och hur 

begreppet eller prefixet används.  

Ovan togs paradoxen med integration och betoningen av gränser upp. Det är 

värt att notera att avsaknad av gränser i den fysiska miljön inte bara kan ges 

mening som ett ingenmansland eller mellanrum, utan också som en vision om 

upphävda fysiska och sociala (med flera) barriärer och gränser. Trots det så 

framhålls idag de barriärer som motorvägar och funktionsseparering skapade mer 

än de gränser som samtidigt upphävdes. Planeringsideal som på samma gång kan 

tolkas som ambitioner att minska gränsers och avstånds betydelse och möjliggöra 

en större mobilitet (se till exempel arkitekturhistorikern Lisbet Söderqvist (2008) 

om stadsbyggandet under perioden 1945-75 som hon menar framför allt hand-

lade om olika sätt att ”gestalta välfärd”). Idag ser den demokratiska och trygga 

visionen annorlunda ut. Integration och mångfald ses istället som en anledning till 

möten och utbyten som ska överbrygga skillnader och olikheter och garantera 

trygghet.  

Att kategorisera landskap i urbant/ruralt, stad/land, insida/utsida, cent-

rum/periferi eller privat/offentligt är inte något ovanligt eller nytt – snarare tvärt-

om, enligt bland andra urbanforskaren Stephen Marshall (2006) (se även Brain 

1997, Gabrielsson 2006: 74ff och Wilson 1995). Med specifikt intresse för det 

suburbana (förorten) menar Marshall att i detta duala tänkande passar den sub-

urbana miljön inte in. Den är mer urban än rural men ändå inte urban utan sub-

urban, det vill säga lite lägre värderad som urban miljö. Då förutsätts en centri-

petal stadsmodell, där centralitet är optimalt och periferalitet mindre optimalt 

(Marshall 2006: 269). Förorten blir då definierad som något annat och negativt. 

Det samma syns alltså i det studerade svenska materialet även om det där också 

finns vissa inslag av att inkludera förorten i staden. Som en konsekvens av att 

stad ofta definieras som en specifik fysisk miljö från en viss tid – före det utbred-

da förortsbyggandet – får dessutom förort ofta utgöra motpol till stad i den 

svenska diskursen.  

I konstruktionen av både den goda staden som tät och blandad, liksom för dess 

problem- eller motbilder, är den amerikanska journalisten och författaren Jane 

Jacobs idéer viktiga. Hennes bok The Death and Life of Great American Cities 

(som utkom första gången 1961) har kommit att bli en ”urban klassiker” och 
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hennes idéer återkommer ständigt i den internationella stadsbyggnadsdiskus-

sionen (Franzén 2004: 35). Hon drevs av en stark antipati gentemot sin samtids 

planering i New York, där stora motorvägar och nya bostadsområden växte 

fram, och gamla revs. Hon presenterade bland annat fyra idéer för hur det goda 

stadslivet ska gynnas, nämligen funktionsblandning, små kvarter, blandad ålder 

på bebyggelsen och hög täthet (Jacobs 2005). Dessa idéer lyfts än idag fram som 

förebildliga, även för svenskt stadsbyggande, och de är återkommande i det ana-

lyserade materialet. Detta trots att de kan var svåra att uppnå i en stad också 

präglad av den modernistiska planeringen – utan att man återskapar en historisk 

stad. Mats Franzén (2004) har pekat på detta:  

Från den svenska urbana erfarenhetens horisont (…) blir Jacobs bok 

lätt till kuriosa. Det är svårt att känna igen sig i den. Om man vill ta 

den mer på allvar berättar den emellertid snarare om det urbana som 

en svensk bristvara. (Franzén 2004: 33) 

Boken översattes till svenska så sent som år 2005, något som kan ses som ett 

tecken i tiden (Franzén 2005a). En bok som ursprungligen behandlade en geo-

grafisk och tidsmässig närhet har alltså kommit att användas långt från New 

York och amerikanska städer, och långt senare än 1960-talet. Hennes beskrivning 

av Manhattan på 1950-talet, dess fysiska strukturer och dess sociala liv, framhålls 

än idag som ideala. Jacobs skarpa kritik mot den rationalistiska planeringen av 

New York, som formulerades mitt under pågående vägbyggnader och rivningar 

relateras till än idag i kritiken mot det svenska miljonprogrammets bebyggelse 

och de problem som ses som konsekvenser av den. Referenserna till Jacobs fun-

gerar som bränsle för kritiken, liksom för stenstads- och blandstadsidealet och för 

en fokus på stadsliv snarare än funktioner (se även Lees 2004a: 14). Jane Jacobs 

New Yorkkvarter har alltså en särskild status för dagens svenska stadsdiskussion. 

Hennes antimodernism och hyllningar till stadslivet i New York på 1950- och 60-

talen bidrar till både historiekonstruktionen och blandstadsidealets fysiska och 

sociala normer. 

 

Den mångtydiga mångfalden 
Att mångfald (”diversity”) är ett nyckelbegrepp i urbanteori och planering är inte 

bara den svenska diskursen exempel på (se exempelvis Fainstein 2005; Jacobs 

2005; Sandercock 1998; Young 1990). I en artikel med rubriken “Cities and 

diversity. Should we want it? Can we plan for it?” nämner urbanforskaren Susan 

S. Fainstein (2005) flera aspekter av begreppet som på olika sätt lyfts fram idag – 
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en mångfald av byggnadstyper och utformningar, funktionsblandning och social 

eller etnisk mångfald i staden. Detta framkom också i det analyserade materialet. 

Ibland hänger de olika aspekterna samman, men det är lika troligt att de inte gör 

det. Ett tydligt exempel på det senare är den etniska mångfalden som kan råda i 

bostadsområden med enhetlig utformning. Den brittiska geografen Loretta Lees 

(2003a) menar även hon att det finns en mångfald av mångfalder i postmoderna 

stadsideal:  

… they argue that urban revitalization initiatives must embrace 

diversity, both cultural and economic, as well as functional and 

spatial. (Lees 2003a: 613) 

Men, denna mångtydiga mångfald är inte tillräckligt problematiserad, menar 

Lees. Det finns både kopplingar och motsägelser mellan till exempel social och 

kulturell mångfald, ekonomisk diversifiering, funktionsblandning, politisk plura-

lism och demokratiska offentliga rum. Sammanhang och motsägelser som måste 

lyftas fram och diskuteras. Istället tas det positiva värdet hos mångfalden ofta för 

givet, och det blir inte tydligt att åtgärder för en viss sorts mångfald kan miss-

gynna en annan sort. Lees menar att retorik och praktik, i hennes tolkning, skiljer 

sig åt. Det finns en mångfaldsretorik, men i praktiken är det homogena urbana 

miljöer som skapas. Det talar för att det är viktigt att ha reflekterat över vad man 

vill förmedla med mångfaldsretoriken.  

The rhetoric of urban renaissance yearns for heterogeneity, but in 

practice harmony and stability are often emphasized over other forms 

of urban experience. (Lees 2003a: 630) 

Enligt Fainstein (2005) har mångfald idag samma principiella betydelse som 

segregationsprincipen, eller funktionsuppdelningen, hade under den modernist-

iska planeringen. Idag är det nyckeln till nästan allt – en jämlik stad, urban 

ekonomisk utveckling med mera – både internationellt och i den svenska kon-

texten. Analysen i den här avhandlingen tyder på att stadsliv har en liknande 

funktion idag. Mångfald och stadsliv diskuteras ofta som något autentiskt, som 

något det egentligen inte går att planera för. Samtidigt försöker man paradoxalt 

nog ändå göra det och vänder sig till exempel mot, som i Stadsmiljörådets 

Agenda för staden, ”oplanerad stadstillväxt” och utglesning (”urban sprawl”) 

som man menar förhindrar ett vitalt stadsliv (Stadsmiljörådet 2002: 9). Det tycks 

alltså vara en viss sorts mångfald, ett visst storts stadsliv och en viss sorts spontan 
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stadstillväxt som önskas – liksom en viss sorts funktionsblandning eller en viss 

sorts butiker såsom har framkommit tidigare i analysen.  

Fainstein ser det som ett centralt planeringsdilemma att antingen låta mark-

nadskrafterna generera mångfalden, eller just planera för det oplanerade – något 

som kan tyckas motsäga idén om mångfald. För det är inte ett självklart eller 

otvetydigt positivt begrepp. Problemet med att hävda vikten av mångfald – social, 

ekonomisk, arkitektonisk – är att det lika gärna kan resultera i en orättvis och 

homogen stad som i en rättvis, dynamisk eller kreativ stad. Det måste preciseras 

och problematiseras, menar hon.  

Att lyfta fram stadens mångfald är alltså inte något specifikt för det material 

som studerats här. Många har använt och hyllat mångfald som mål, men på lite 

olika sätt. I sin artikel nämner Fainstein Jane Jacobs, som såg en mångfald och 

blandning av funktioner och människor som en grund för ett gott stadsliv, medan 

statsvetaren Iris Marion Young och urbanforskaren Leonie Sandercock istället ser 

en mångfald av kulturer, etniciteter, livsstilar med mera som en grund för en 

rättvis stad. Hon tar också upp ekonomen och regionforskaren Richard Florida 

som menar att platser och miljöer präglade av mångfald gynnar kreativitet och 

ekonomisk tillväxt. Dessa olika innebörder kan naturligtvis sammanfalla, men de 

kan också motverka varandra. En social mångfald kan skapa konflikter likaväl 

som positiva möten mellan människor.  

Det här gör mångfaldsbegreppet otydligt, men denna otydlighet (”a conceptual 

chaos”, Lees 2003a: 621) kan också ses som en möjlighet. Loretta Lees (2003a) 

har visat hur man i den amerikanska staden Portland har gett mångfaldsgynnande 

åtgärder stor vikt, på liknande sätt som i den svenska kontexten. Mångfald, 

”liveability” och upprustning av stadsmiljön kopplas till varandra. Enligt Lees vill 

man därigenom bryta med modernismens funktionsuppdelning och istället skapa 

en mer mångfacetterad collage- eller pastischstad i Portland (”a more diverse 

collage or pastiche city” (Lees 2003a: 621)). Det anses mer ”levande” och mer 

urbant. I exemplet Portland ser Lees dessutom hur ambitionen att öka mång-

falden har ökat konflikterna i staden och därmed diskussionerna och ”förhand-

lingarna” kring vad mångfald egentligen är och vilken mångfald man vill ha. 

Otydligheten ger möjligheter att uttrycka olika visioner för mångfalden och för 

staden och gör begreppets innebörd till något förhandlingsbart. 

 

Det offentliga stadsrummet som ett ”community-ideal” 
Möten och mötesplatser är starkt positiva signalord i materialet. Det tycks inte 

finnas några dåliga möten eller mötesplatser. Arkitekturforskaren Catharina 
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Gabrielsson (2006) menar till och med att ”[d]et finns ett schablonartat sätt i den 

svenska planeringskulturen att hänvisa till offentliga rum som ’mötesplatser’, 

’stadens vardagsrum’ vilka antas främja gemenskap och trivsel” (Gabrielsson 

2006: 57). Det är möten mellan likar som det framförallt handlar om, och möten 

som leder till konsensus. Även hon kopplar detta till ideal gällande vissa fysiska 

strukturer (”en förtätad, mångfunktionell stad som återupprättar den traditio-

nella stadens kvaliteter och där det offentliga rummet ges en förnyad betydelse i 

namn av ’urbanitet’” (Gabrielsson 2006: 57)). Detta, liksom att möten och 

mötesplatser sätter fokus på staden och dess platser som ett potentiellt 

gemensamt rum gör att begreppen har en liknande funktion som community har i 

den engelskspråkiga kontexten. Även det förefaller ofta som ett entydigt positivt 

begrepp. Det är intressant att notera att community-begreppet inte har någon 

riktig motsvarighet i dagens svenska kontext. Något grannskapsideal är inte 

längre aktuellt här, och det talas inte explicit om gemenskap som en potential i 

nybyggda områden. Istället är det snarare begrepp som möten, mötesplatser och 

stadsliv som har motsvarande funktioner. 

Geograferna Ash Amin och Nigel Thrift (2002: 41f) ser flera anledningar till 

att community har en speciell position i litteraturen: lockelsen i den potentiella 

kraften i kollektivet, en fascination för potentialen i direkta möten och materiali-

serad gemenskap, gemenskap som en länk bakåt och dess starka koppling till en 

viss plats eller miljö:  

Messages pass from hand to hand. Protest takes the form of gath-

erings. (…) Community is able to exist precisely because these kinds of 

characterizations have allowed it to be visualized, mapped, surveyed, 

pinned in place. (Amin och Thrift 2002: 41) 

Sociologen Zygmunt Bauman (2001) menar att det inte finns någon dålig eller 

negativ community, utan då benämns det som något annat (till exempel som 

ghetto eller dåligt sällskap) (se även Cochrane 2007: 48). I en community förstår 

vi alla varandra och vi är aldrig främlingar. Där kan vi lita på varandra. Bauman 

gör inte någon stor sak av just rumslig gemenskap, men det kan ändå sägas finnas 

i hans förståelse av begreppet, att community ska förstås som ett socialt klimat 

knutet till en specifik plats. På liknande sätt ser man i den svenska diskursen en 

fascination för direkta möten på specifika utpekade platser. Det betonas att vi ska 

mötas ”face-to-face”, utbyta idéer, uppleva saker tillsammans och lära oss av 

varandra, och det är på ”gator och torg” som detta ska ske. Mötet och mötes-

platsen ges en mängd olika betydelser, inte bara mellanmänskliga.  
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Men, detta är idag endast ett ideal, ett ”förlorat paradis” (jämför Paddison 

2001). Även om Bauman betonar gemenskap som något gott lyfter han liksom 

Paddison fram dess baksida – hur det samtidigt aktualiserar processer av gräns-

dragning och inkludering/exkludering genom att förutsätta en grad av likhet 

innanför gränserna, och olikhet med det utanför (Paddison 2001: 201). Problemet 

med community-modellen är idealiseringen av denna likhet, den lokala gemen-

skapen och de direkta mötena, en idealisering som också finns i den svenska 

diskursen (se även Gabrielsson 2006: 57ff och Sandercock 1998: 190ff).  

En av de som kritiserat den amerikanska New Urbanism-rörelsen, Paul Walker 

Clarke (2005), tar utgångspunkt i just retoriken och polemiken kring gemen-

skapsbegreppet. Han menar att strävan efter gemenskap, offentlighet, mångfald 

med mera i planering och stadsbyggande snarare resulterar i sina motsatser – i 

slutenhet, privata områden och avsaknad av mångfald. Framför allt genererar 

dagens mångkulturella samhälle många frågor kring gemenskapsidealet. I ett 

globaliserat och mångkulturellt samhälle finns inte alla de gemensamma utgångs-

punkter som gemenskapsidealet tycks förutsätta. Inte en dominerande gemensam 

historia, inte gemensamma kulturuttryck som kan återknytas till, eller gemen-

samma mytiska eller historiska platser att återkoppla till (se även Gabrielsson 

2006: 57ff). Konstruktion av community, eller av det offentliga rummet och dess 

mötesplatser, riskerar därför föra med sig en människosyn där vissa individer 

eller grupper exkluderas eller osynliggörs, dels som inte tillhöriga den gemen-

samma ”kulturen” eller ”historien”, men också då de inte bidrar till den goda 

offentligheten och de goda mötena så som normen föreskriver. Likaså riskerar 

man att skapa en skönmålad tolkning av stadslivet, en tolkning som väjer undan 

för det potentiellt obehagliga och otrygga. (Bland kritikerna som pekat på 

problemet finns också Sandercock 1998, Simonsen 1990 och 2005, Wilson 1992 

och Young 1990.)  

 

Riktiga offentliga rum och icke-platser 
Forskning om offentliga stadsrum handlar ofta om de platser som framstår som 

en slags stadens essens, det vill säga stadens ”gator och torg”. Man kan se släkt-

skap med uppfattningarna kring huruvida staden är i (behov av) renässans eller i 

upplösning i diskussionen om de offentliga rummen. Det finns för det första de 

som hävdar behovet av en renässans för det offentliga rummet liksom för staden. 

Här kommer en slags sorg över ett förlorat ursprungstillstånd, en riktig stad eller 

riktiga offentliga rum, till uttryck. I amerikansk kontext har det benämnts som 

”en berättelse om förlust” eller ”en litteratur om förlust” (se till exempel Kilian 
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1998; Sandercock 1998; Sorkin 1992) och till denna berättelse kan man knyta till 

exempel New Urbanism-rörelsen, liksom en del av det som kommer till uttryck i 

den svenska diskursen. Det har talats om stadens offentliga rum av idag som en 

”theme park” och om en ”Disneyfiering” av offentliga rummet (Sorkin 1992). 

Den franske antropologen Marc Augé (1995) har skrivit om det han benämner 

”icke-platser”. Han menar att det är sådant som köpcentrum, motorvägar och 

flygplatser, det vill säga vanliga rumsliga kategorier i den utglesade staden. De 

saknar identitet då de är icke-relationella, icke-historiska och icke-autentiska: 

If a place can be defined as relational, historical and concerned with 

identity, then a space which cannot be defined as relational, or histo-

rical, or concerned with identity will be a non-place. The hypothesis 

advanced here is that supermodernity produces non-places, meaning 

spaces which are not themselves anthropological places and which, 

unlike Baudelairean modernity, do not integrate the earlier places … 

(Augé 1995: 77f) 

Enligt detta synsätt skapar alltså vår tid dessa icke-platser – ett Disneyland utan 

identitet och historia – istället för att bygga riktig stad, eller skapa riktiga offent-

liga rum. Ett annat epitet som samtidens stadsmiljöer fått är ”ingenstansgeografi” 

(“geographies of nowhere”, Harvey 1997), och stadsplaneringens uppgift är med 

denna utgångspunkt att motverka detta och skapa platser med identitet eller 

karaktär. Det är i denna ”ingenstansgeografi” som stadens ”mellanrum” eller 

”ingenmansland” lokaliseras i den svenska diskursen. Det framkom ovan hur i 

den svenska kontexten också förorten görs till en icke-plats eller ett mellanrum då 

också den anses sakna identitet och historia. Istället för att ges mening som 

livsmiljöer betonas karaktären av icke-plats (se även Brusman 2008: 25). För-

lusten och sönderfallet blir en utgångspunkt för betydelsen av en stadens renäs-

sans. Idén att ”riktiga” offentliga rum, stadsmiljöer och landsbygder gått förlor-

ade görs till ett problem, och utsuddade gränser mellan privat och offentligt i 

stadsrummet, liksom det utglesade stadslandskapet (”urban sprawl”), skildras i 

första hand såsom stadsutvecklingsproblem på liknande sätt som i den svenska 

diskursen.  

En viktig utgångspunkt för denna uppfattning är naturligtvis att det offentliga 

rummet i nära nog ren form och funktion är något som har funnits – liksom den 

riktiga staden. Men är det verkligen möjligt att tala om ren offentlighet, om 

”riktig” stad och ”anti-stad”, icke-platser eller om platser med respektive utan 

identitet? Är det möjligt att platser saknar historia? Skeptiska frågor av den typen 

ställer anhängare till det alternativa sättet att se på stadens renässans/upplösning 
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och det offentliga rummets förändring – det som inte i lika hög grad sörjer en 

förlorad stad eller ett förlorat offentligt rum. De pekar istället på komplexiteten i 

begreppet och på att riktiga offentliga rum endast är och har varit ett teoretiskt 

ideal. Detta sätter den svenska diskursen om de goda mötena och mötesplatserna 

i perspektiv. Stadens rum har alltid varit strukturerade efter sådant som klass, 

kön och etnicitet och därmed alltid inkluderande och exkluderande på något sätt. 

Det har aldrig funnits en ren offentlighet i staden dit ”alla” varit välkomna och 

att ha det som ett ideal är att väja undan för konflikter (Fraser 1992; Gabrielsson 

2006; Hajer och Reijndorp 2001). Det offentliga rummet är i upplösning i 

meningen att det förändras, flyttar på sig, omformas, enligt detta synsätt. Dagens 

stadsmiljöer och platser är av en annan sort, reflekterande annan historia eller 

andra former av identitet än de som tycks ha gått förlorade (se till exempel Berg-

man 1993 och 2003: 176ff om handelns förändring och förändrade betydelse 

som en del i det han kallar en trivialisering av stadslivet). Halvprivata eller kom-

mersiella rum kan fungera som offentliga platser, och aktiviteterna som tidigare 

naturaliserats som offentliga (debatt, försäljning, möten) har spritt sig till nya 

typer av rum, med Internet/cyberrymden som det tydligaste exemplet. Maarten 

Hajer och Arnold Reijndorp hävdar i In search of new public domain (2001) att 

innebörderna i begreppet offentliga rummet därför måste vidgas, och även att 

relationen mellan stadsrummets form och dess aktiviteter och sociala betydelse 

måste problematiseras mer:  

Of course inspiration can still be drawn from classical references such 

as the city boulevard of Paris, the circuit of squares in Italian cities, the 

‘squares’ and ‘crescents’ of London, but the application of these 

typological references to the new places in the urban field does not 

automatically result in public domain. (Hajer och Reijndorp 2001: 

109) 

Att konstruera samtida offentliga rum-modeller med utgångspunkt i historiska 

förebilder, som får en slags äkthetsstatus, resulterar inte nödvändigtvis i offentliga 

rum som fungerar i den samtida kontexten, enligt Hajer och Reijndorp. En kon-

text där det som uppfattas som offentligt stadsliv snarare sker längs ett offentligt-

privat kontinuum (Brain 1997: 243). Detta kontinuum blir speciellt tydligt då 

städernas ytterkanter får flera ”urbana funktioner”, som Kristiaan Borret (2005) 

pekar på:   

Dessa funktioners geografiska spridning har gett upphov till en ny 

form av konstruerad miljö som är svår att definiera och ofta kallas för 
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posturban eller postsuburban. I detta hybridland har betydelsen av 

traditionella uppdelningar som centrum/periferi, stad/landsbygd, knut-

punkt/förbindelse eller artefakt/natur allvarligt börjat undergrävas. 

Vår bild av staden som en tydligt definierad geografisk enhet har blivit 

högst problematisk. (Borret 2005: 89) 

”[D]et vi en gång satte namn på har förändrats”, skriver Borret vidare (2005: 90). 

Vi vet inte längre hur vi ska benämna platser som varken är stad eller land, 

varken centrum eller periferi. Beskrivningen av rummet och livet däri är förtjänt 

av nya kategorier, eller av att gränserna mellan kategorierna erkänns som 

suddiga, diffusa (Borret 2005; Kilian 1998; Wetterberg 1999). Interaktion och 

utbyten kan ske i halvprivata eller privata rum på liknande sätt som i den ideala, 

rena offentligheten (Hajer och Reijndorp 2001: 41ff). En viktig poäng med det 

här synsättet är den funktionella, eller pragmatiska, synen att platser som är posi-

tivt värderade och delade av människor från olika bakgrunder eller med olika 

intressen inte nödvändigtvis måste finnas på stadens gator och torg. Det är ut-

bytet som är det viktiga, liksom förhandlingen mellan grupper och individer om 

accepterat beteende. Det offentliga blir till i en förhandling mellan grupper och 

individer, på platser som är under offentligt, privat eller halvprivat styre.  

Public domain is, in our firm opinion, not so much a place but an 

experience. (Hajer och Reijndorp 2001: 116) 

Catharina Gabrielsson (2006), som i sin avhandling gör en omfattande utredning 

av offentliga rum som fenomen och olika politisk-filosofiska tolkningar av huru-

vida rummet är hotat eller i förändring, ansluter sig till pragmatikerna i någon 

mening men menar samtidigt att begreppet offentliga rummet (som illusion, som 

utopi) måste finnas kvar:  

För allt som sker och syns på ’utsidan’ har beröring till idén om det 

gemensamma och det offentliga rummet är i sig ett avtryck av hur 

denna idé värderas. Det innebär att det också kan tillföras en politisk 

betydelse; inte som ett medel för att upprätthålla ordningen, som ett 

bevarande av vedertagna klasser och identiteter – utan för att visa på 

skillnader. Inte för att dessa skillnader nödvändigtvis är bra, utan för 

att de är sanna: de existerar. (Gabrielsson 2006: 74).  

En upplöst ”traditionell” stadsoffentlighet kan således ses som en möjlighet 

likaväl som ett hot. Upplösningen genererar i vilket fall nya perspektiv på och 
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frågor för analysen av staden, liksom stadens planering och utveckling. I det 

analyserade materialet syns dock inte mycket av denna diskussion.  

 

Otydlighetens potential 
Att skilja stad från land eller privat från offentligt stadsrum behöver alltså inte 

längre vara enkelt eller ens relevant. Gränsen mellan stad och land kan uppfattas 

som otydlig, och nya mellanformer mellan det urbana och det rurala skapas 

ständigt. Det finns de forskare som hävdat, på grund av bland annat detta, att 

traditionella kategorier för att konceptualisera stadsrummet inte längre passar 

eller är tillräckliga. Ovan nämndes Kristiaan Borret som refererar till detta som 

en ”språkkris” (Borret 2005: 90). Man menar att det behövs nya begrepp för att 

kunna tala om dagens stadsmiljöer och därmed också utveckla dem (Amin och 

Thrift 2002; Bjur och Malmström 1996; Hajer och Reijndorp 2001). Det skulle 

vara ett sätt att frigöra sig från ”den traditionella staden”. Samtidigt visar 

analysen i den här avhandlingen på hur begrepp som skulle kunna vara öppna 

och besitta otydlighetens potential trots allt signalerar tydliga ideal och värder-

ingar. Även om det inte längre är lätt att skilja stad från land så är den typen av 

distinktioner återkommande i diskursen, som för att befästa gränser som idag är i 

upplösning. Trots talet om mångfald och variation och de samlande offentliga 

stadsrummen handlar det ändå ofta om en viss sorts mångfald eller en viss sorts 

variation. Många av de begrepp som diskuterats är del av samma starka stads-

politiska diskurs som rör både småstad och storstad, och som bidrar till kon-

struktionen av den goda staden och stadslivet. Begreppen fylls med flera 

funktioner och de ses som möjliga att nå genom stadsplanering.  

Men, den diskursiva kraften i begrepp som stad, stadsmässighet och stadsliv, 

eller mångfald, integration, identitet och community ligger trots allt i de vida 

tolkningsmöjligheterna. Många kan sluta sig till att exempelvis mångfald är något 

positivt, många kan fås att arbeta för det, utan att det egentligen betyder samma 

sak för dem. Samtliga är begrepp med potential – både när det gäller deras betyd-

elser och hur de kan användas. För vem vill inte bo i en integrerad eller levande 

stad? Mångtydigheten öppnar för att fysisk och social mångfald kopplas samman, 

att integration förstås som både fysisk och social integration eller att identitet 

uppfattas som något man skapar med fysiska åtgärder likaväl som något som 

ligger i hur den enskilda individen upplever en viss plats, vilka minnen och käns-

lor som är förknippade med en plats.  

Vilken hållning man än intar till betydelsen av kategorierna – som betydelse-

fulla eller föråldrade, som öppna eller fastlåsande – så aktualiserar detta resone-
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mang betydelsen av kategorier och kategoriseringar av platser i staden – som pri-

vata, offentliga, urbana, suburbana et cetera – vilka de är, hur de används och 

vilken politisk betydelse av staden och dess platser som de bidrar till att skapa. 

 

*** 

 

I det här kapitlet har kategorier och markeringar diskuterats. Kategoriseringar av 

platser som stad eller icke-stad har framkommit som viktiga, liksom markeringen 

stad. Det har också synliggjorts att staden framför allt ses som ett gemensamt 

rum och ett rum för gemenskap – genom sådant som goda möten och mötes-

platser och positiv mångfald. Flera mångtydiga begrepp framstår i diskursen som 

entydiga – till exempel mångfald, blandning, variation. Samtidigt är de begrepp 

med potential, liksom en upplöst och öppen stadsmiljö också kan ses som en 

potential. 
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5. Planeringsprocess och planerarroll för den goda 
stadens skull 

… för att kunna åstadkomma en ombyggnad av stadslandskapet krävs 

ett paradigmskifte – en helt ny förståelse av vad staden, stadslivet och 

stadsbyggandet handlar om. (Nyström, Stadsmiljörådet 1999: 41) 

Att ta STADEN på allvar innebär helt nya sätt att tänka och helt nya 

sätt att jobba. (Nyström, Plan 4/1999: 208) 

Från början var inte tanken att den här avhandlingen skulle behandla planerings-

systemet och planerarrollen särskilt, men det blev under arbetet mer och mer 

tydligt hur diskussionen om dagens stadsbyggnadsproblem och morgondagens 

eventuella lösningar ofta kopplas ihop med den om planeringsprocessen och 

planerarrollen, såsom i citaten ovan. Nyström menar först att stadslandskapet är i 

behov av ombyggnad, och för att möjliggöra denna krävs inte bara nya 

uppfattningar om staden som plats och det liv som förs där, utan också ny 

förståelse av själva stadsbyggnadsprocessen. Samma skribent, i Plan, poängterar 

med hjälp av versalerna att det är stad som ska byggas, och att det bland annat 

innebär nya tänkesätt. 

Eftersom materialet här får utgöra en återspegling av en svensk stadsbyggnads- 

och planeringsdiskussion där verksamma kommunicerar med varandra är det 

också följdriktigt att de inte stannar vid att etablera vad som är problemen och 

vad som är idealen, utan att de även berör hur dagens system kan lösa problem 

och förverkliga ideal, eller hur system och planerarroll kan behöva förändras för 

att göra detsamma. Konstruktionen av planering och av planerarrollen blir 

viktiga för att resonemangen kring ”den goda staden” och stadens problem ska 

kunna ses som en helhet. Det är detta som gör det studerade till just en plan-

eringsdiskussion, som är något annat än endast en diskussion om form (som 

framför allt förs kopplad till arkitektur) eller liv. Dessutom är det ytterligare en 

aspekt där den amerikanska New Urbanism-rörelsen kan tjäna som jämförelse-

objekt. Även där kopplas en viss sorts fysisk miljö och en viss sorts stadsliv till en 

viss sorts planeringsprocess och planerarroll (se även Mercier (2003) och Falconer 
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Al-Hindi och Staddon (1997) som analyserar nyurbanismen som både ett fysiskt, 

socialt och politiskt planeringsideal).  

Det finns naturligtvis en mängd argument för en ny sorts planering, som 

framhålls i olika sammanhang. Det kan vara omvärldsförändringar, närings-

geografiska förändringar eller förändrad syn på medborgaren och den demo-

kratiska processen. I den här studien är det framför allt resonemang som knyter 

behovet av en förändrad planering till hur staden ska byggas och se ut och hur 

den goda eller hållbara staden och stadslivet ska eftersträvas som står i fokus. I 

kapitel 3 visades hur den modernistiska planeringen framför allt ges en betydelse 

som tiden då staden förstördes. Om planeringsidéer från tidigare decennier är en 

anledning till det som ses som dagens problem måste kanske systemet förändras? 

Eller, vad behöver en stadsplanerare kunna och hur bör de arbeta för att 

framtidens stadsutveckling ska gå mot ökad hållbarhet? Frågor som dessa, och 

diskussion kring dem, är återkommande i materialet. Det görs kopplingar mellan 

stadens form och planeringsprocessen, mellan vilka sätt att förstå staden som 

ligger bakom gårdagens, samtidens och framtidens svenska stadsbyggande. Ett 

illustrativt exempel på hur denna studies tre frågor kopplas samman kan tas från 

baksidestexten till Boverkets Varför Stadsplanera – istället för trafikplanera och 

bebyggelseplanera från 2002:  

Hur ska vi hela staden? Längtan efter att återskapa den attraktiva, 

blandade och livfulla staden för alla har vuxit sig stark under senare 

år. Denna längtan tar sig uttryck i den pågående stadsbyggnadsdebat-

ten. I många städer pågår också en planering och ett byggande för att 

åstadkomma en sådan stad. Boverkets vision är den blandade och 

attraktiva staden, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik 

och med en biltrafik på människornas och stadens villkor. Men Bo-

verkets vision är framförallt en stad som är till för alla. En stad fylld 

av mänskliga möten där människor kan, vågar och vill vistas på gator 

och torg. Och sist men inte minst en stad där barn kan röra sig fritt. 

Kunskapssamhället ger nya möjligheter. Det gör även ändrade värde-

ringar och livsstilar hos en yngre generation liksom samhällets krav på 

en hållbar samhällsutveckling och ett hållbart transportsystem. Den 

här skriften vill tala om varför man ska STADSPLANERA – istället 

för trafikplanera och bebyggelseplanera. Den vänder sig främst till 

politiker och tjänstemän som i olika former arbetar med stadens 

utveckling. Men den är skriven för att kunna läsas av alla intresserade, 
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således även av stadens invånare. (Boverket 2002a och b, baksidestext, 

kursivering i original.) 

Denna summering av publikationens innehåll summerar också flera av de teman 

som den här avhandlingen berör, och som även här kopplas till varandra. 

Boverket hävdar inledningsvis att staden är trasig och måste helas och återskapas 

(se avsnittet i kapitel 3 om ”stadsläkning”, s.61 i föreliggande studie), liksom att 

det finns en längtan efter ”den attraktiva, blandade och livfulla staden” i bestämd 

form, och utan närmare specifikation om på vilket sätt och för vem den är 

blandad eller attraktiv (se avsnittet om den levande och attraktiva staden i kapitel 

4, s.100). Stad som fysisk miljö begreppsliggörs bland annat som ”gator och 

torg” (se avsnittet om kategoriseringar och signalord i kapitel 3, s.76). Dessutom 

förmedlar man att det handlar om ett nytt förhållningssätt till planering, ”på 

stadens villkor” som benämns som ”stadsplanering” och som involverar och ska 

förstås av både planerare, politiker och medborgare. Det är detta förhållningssätt 

som framför allt diskuteras i det här kapitlet, det vill säga hur nya sätt att 

begreppsliggöra och förhålla sig till planering kommer till uttryck, och hur detta 

kan ses som ett led i strävan mot ”den goda staden” så som den konstrueras i 

diskursen.  

Liksom i föregående kapitel så är begreppsanvändningen central i analysen. 

Det handlar till exempel om hur stadsplanering som verksamhet konstrueras 

diskursivt, liksom planerarrollen, men också vad begreppet stadspolitik innebär. 

Det är nämligen ytterligare ett sätt att begreppsliggöra stadsutveckling idag, som 

ett specifikt politikområde. Centrala begrepp är ofta konsensus- och framtids-

inriktade, såsom vision, samtal, dialog, helhetssyn och samverkan. Det är dialog, 

helhetssyn och samverkan som ska prägla arbetet snarare än konflikt, sektoriserat 

arbete och specifika sakfrågor. Sammantaget väcker detta frågan om vilken sorts 

stadsutvecklingsarbete som krävs för att den goda eller hållbara staden ska 

uppnås. Vad innebär exempelvis den av Boverket (2002a och b) förordade stads-

planeringen? Analysen efter huvudtemana (planeringsverksamheten, planerar-

rollen, stadspolitik) sätts i perspektiv med hjälp av annan forskning och teori. 

För det här kapitlet har flera ledare ur Plan utgjort relevant material, liksom 

några mer debatterande artiklar. Där diskuteras planerares kunskaper, liksom 

stadsmiljön är en produkt av planeringssystemet. Det är alltså en period av ifråga-

sättande och självkritik. Av materialet från Boverket är det framförallt skrifterna 

Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera (2002b) och 

Varför Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera (2002a) – 

en kortversion av den förstnämnda – som berör förhållningssätt i planerings-
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arbetet och planerarrollen. De både bidrar till konstruktionen av den goda staden 

och framhåller vikten av nya kunskaper och förhållningssätt hos planerare för att 

denna goda och trivsamma stad ska kunna skapas. I Boverkets Den måttfulla 

staden (1996) diskuteras både form, liv och process, det senare framför allt med 

epitetet ”en annorlunda planering” (Boverket 1996: 60).  

 

5.1. Nya värden i fokus i en ”annorlunda” planering 

I hög grad förmedlas stadsideal i textmaterialet mot bakgrund av en berättelse om 

den rationella planeringen som misslyckad. Tidigare i den här studien har den 

framträtt i form av en problematiserande berättelse om efterkrigstidens planering 

och byggande, liksom genom hur förorten idag konstrueras som framför allt en 

problemfylld plats. Mycket handlar nu om att på olika sätt vända sig från detta. 

Det framkom i kapitel 3 att stadsbyggnadshistorien i materialet vanligen delas 

upp i traditionalism och modernism, och en traditionell och en modernistisk stad, 

liksom att en återgång till en traditionell stad vore att föredra. När planerings-

metoder och planerarroll diskuteras är det snarare en uppdelning mellan moder-

nism och nya planeringsmetoder som förekommer. Det skiljs mellan modernis-

mens planering och samtidens nya förhållningssätt. Här uttrycks inte uppfatt-

ningen att en återgång till någon tidigare planerarroll eller metoder vore att 

föredra. En konstruktion av den modernistiska planeraren – experten, ingenjören, 

teknikern eller normsättaren – ställs istället mot en konstruktion av en ny 

planerare och en ny planering. Vi har nu lämnat ”normernas epok” (Boverket 

2002b: 30) då mätetal och siffror karakteriserade verksamheten, medan det nu 

framhålls helt andra sätt att nå ”den goda staden”.  

… det är viktigt att inte stirra sig blind på siffror, utan att kombinera 

det man får fram med beprövad kunskap, erfarenhet, känsla och 

omdöme. (Boverket 2002b: 186f) 

Använd mätetal men glöm inte helhetsperspektivet. Somligt går lätt att 

mäta, annat inte. Därför kan det leda fel att alltför mycket lita till 

sänkta mätetal i något visst avseende och inte se till helheten. 

(Boverket 2002b: 285) 

I Plan 4/1993 och i Boverket (1996) presenteras en ”annorlunda planering utifrån 

människornas behov”. Det handlar bland annat om att ”utgå ifrån det lokala, 

från ortens identitet” och söka kunskap om detta på alternativa vägar (Berntsson, 

Plan 4/1993: 178ff). Där kopplas också ett måttfullt stadsbyggande – ”anspråks-
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löst, rimligt och direkt genomförbart” (Boverket 1996: 17, 60) – till planering i 

dialog och utifrån ”kunskap, omsorg, lyhördhet och sunt förnuft”, alternativa 

metoder, dialoger och tvärsektoriellt arbete (se även Boverket 1999: 198). I en 

ledare i Plan (4/1995: 168f) som förordar ”en ny samhällsplanering” betonas att 

det är viktigt att först ”erkänna ett antal misstag som kan lastas på den gamla 

samhällsplaneringen för att göra upp med vårt förflutna och få en chans att vinna 

allmänhetens förtroende på nytt”. Att förklara dagens problem med tidigare 

planeringsmisslyckanden är en återkommande hållning. Nu krävs det därför nya 

förhållningssätt i en ny tid – postmodern, globaliserad eller vad man väljer att 

kalla den. Men, samtidigt är alltså planering som verksamhet starkt präglad av 

den modernistiska epoken.  

Ett sätt som det förändrade förhållningssättet kommer till uttryck är i det tilltal 

som förekommer i framför allt Boverkets publikationer. I Stadsplanera – istället 

för trafikplanera och bebyggelseplanera (2002b), En stad är mer än sina hus … 

(1999) och Den måttfulla staden (1996) finns dikter, ”sagor”, metaforer och in-

sprängda personliga reflektioner som kan tolkas som ett sätt att själva försöka 

tillämpa just det man förespråkar – nya förhållningssätt till planeringsfrågor, ökat 

personligt engagemang, liksom nya sätt att tala om staden och stadslivet.  

Boverket har redan i början av den här boken slagit fast att samtalet är 

den oslagbart bästa planeringsmetoden. Genom att samtala med var-

andra lär man känna varandra. Det skapar i nästa steg tillit och förtro-

ende som motverkar rädslan och behovet av gränser människor emel-

lan. Då vågar man vara sig själv, då känner man sig behövd och då 

blir man kreativ. Och det gynnar nog en hållbar stadsutveckling mer 

än det mesta. Detta är bekräftat i forskningen och allmänt vedertaget 

inom affärsvärlden. Människor mår inte bra om de inte känner sig 

delaktiga. (Boverket 2002b: 137) 

Boverket (2002b) berättar ”sagan om kedjan och länkarna” som inleds på 

följande sätt: 

Staden och dess trafik liknas i den här sagan vid en dyrbar kedja eller, 

som på bilden här intill, vid ett gjutjärnsstaket som består av många 

olika länkar. Alla länkarna är lika viktiga och alla behöver vara hela 

och glänsande. (Boverket 2002b: 39) 
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Även i Den måttfulla staden används sagobegreppet:  

När vi arbetar med stadens planering får det inte innebära att vi våld-

för oss på de idealbilder av staden som vi bär med oss. Det är därför 

viktigt att vi gör våra inre bilder kända för varandra. Och det gör vi 

bäst genom att våga vara mer personliga och inte dölja oss bakom 

abstraktioner. Översiktsplaneringen skulle få en helt annan grund att 

stå på om var och en inför planarbetet skriver ner sin kärlekssaga till 

staden. (Boverket 1996: 71, min kursivering) 

I tillägg till beteckningen en annorlunda planering betonas behovet av humanism 

(se till exempel Arnstberg, Plan 5/1995: 296ff; Stadsmiljörådet 1993: 61). Det 

handlar framför allt om vissa förhållningssätt till arbetet och rollen som plan-

erare, snarare än om specifika expertkunskaper. I bland annat flera ledare i Plan 

under den studerade perioden (Plan 5/1994: 176f; Plan 4/1995: 168f; Plan 

5/1995: 220f; Plan 6/1997: 257f)9 betonas behovet av en ny planering, ny 

planerarroll, eller att samhällsplaneringen befinner sig i en period av förändring 

och på jakt efter nya kunskaper och metoder: 

Samhällsplaneringen måste förändras. Vi behöver utveckla regler som 

är robusta nog att hantera långsiktiga perspektiv i en komplex miljö 

under turbulent omvandling (…) Det finns anledning till ifrågasätt-

ande och omprövning. Utmaningen ligger i att utveckla ett öppet plan-

eringssystem som ger ett tydligt och robust regelverk för samhälls-

utvecklingen. (Ledare, Plan 5/1994: 176f) 

Diskussionen om vad morgondagens samhällsplanering ska innehålla, 

vilka uppgifterna blir och metoderna för att lösa uppgifterna går hand 

i hand med vilken roll vi ska spela som samhällsplanerare. Kanske 

måste vi börja med att se på vår roll och vår attityd till våra uppdrags-

givare med nya ögon. (Gillgren, Plan 6/1996: 330) 

Svensk samhällsplanering har förlorat sin gamla grund, det starka 

centralstyrda samhället och därmed tappat sin roll (…) Jag tror att vi 

tydligt måste erkänna ett antal misstag som kan lastas på den gamla 

samhällsplaneringen för att göra upp med vårt förflutna och få en 

chans att vinna allmänhetens förtroende på nytt. Sedan måste vi hjälpa 

                                                 
9 Se fler exempel hos Birgersson, Plan 6/1994: 297ff; Gillgren, Plan 2/1997: 97ff; 
Landahl, Plan 3/1989: 128ff; Lindh, Plan 6/1994: 282ff; Wirén, Plan 4/1994: 178ff.  
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till att bygga en ny metod för våra politiska ledare att inte styra, utan 

leda utvecklingen. (Ledare, Plan 4/1995: 168f)  

Även i Boverkets En stad är mer än sina hus. Exempelsamling (2001), som 

beskriver hur olika kommuner arbetar med hållbar utveckling, finns flera uttryck 

för nya metoder och kunskaper av nytta för samhällsplaneringen, som kan ses 

som försök att konstruera alternativa planerarroller. En hel del är knutet till det 

Agenda 21-arbete som var aktuellt vid tiden för publikationen. Några exempel är 

att boendes kunskap och engagemang betonas, liksom ”attitydförändrande 

arbete” (s.15). Bland de arbetsmetoder som tas upp märks rundabordssamtal, 

referensgrupper och seminarier (s.18). I Jönköping har ungdomar varit ”idé-

givare” (s.64). Förtroende, engagemang, samhörighet och diskussioner mellan 

planeringsansvariga och kommuninvånare framhålls i flera kommunexempel. I 

Luleå har  

… vägen varit det viktiga, d.v.s. att få igång en bred process med 

många deltagare. Över 6000 lulebor har deltagit i utbildningar och 

möten, samtalat, diskuterat och lämnat idéer. Inom ramen för arbetet 

har man haft miljöguider, tagit fram en barnbok, musik, turnerat runt 

med en teateruppsättning, haft visionsverkstad och genomfört runda-

bordssamtal. (Boverket 2001: 24)  

Genom förespråkande av alternativa metoder i förhållande till den rationella 

planeringen, liksom genom vilka begrepp som används för att konceptualisera 

detta, pekar man alltså tydligt framåt mot en ny sorts planering. Denna nya plan-

ering karakteriseras framför allt av ett personligt tilltal.  

 

En ny planerarroll? 
Att den annorlunda planeringen betonas som nya förhållningssätt gör att en hel 

del uppmärksamhet ges planerarens roll och uppgifter. Genom begreppsanvänd-

ningen markerar flera yttranden avstånd från expertplaneraren och den rationella 

planeringen, och konstruerar denna som bland annat känslokall och omänsklig. 

Den annorlunda planeraren ska lyssna, känna respekt och omtanke, skapa förtro-

ende och använda sig av samtalet som metod. Det ställs mot sådant som normer, 

prognoser och zoner som kopplas till efterkrigstidens rationalism och till föråld-

rade planeringsmetoder. Nya förhållningssätt skapar andra värden. Den nya 

planeraren konstrueras som mer mänsklig än tidigare, genom begrepp som 

engagemang, lyhördhet och mod (till exempel Boverket 1996: 119). Nya kun-
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skaper och färdigheter efterfrågas, baserade på humanism, förnuft och dialog (till 

exempel i Boverket 1996; 2002a och b; Cars och Söderlind, Plan 6/1998: 267ff). I 

Boverkets Varför stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera 

(2002a) omtalas den traditionella planerarnormen som att han/hon har lätt att ta 

till sig ”sådant som består av hårda fakta” och teorier och prognosmodeller 

(Boverket 2002a: 3). Två exempel ur textmaterialet: 

I ivern att sanera, separera och standardisera ersattes den täta och 

mångfunktionella staden under efterkrigstiden av den glesa funktions-

uppdelade stadsbygden. (Stadsmiljörådet 2003: 22, mina kursiver-

ingar) 

Historiskt sett är de senaste femtio årens våldsamma stadsomvälv-

ningar en parentes. De gigantiska ingreppen i innerstäderna och de 

stora bostadsområdena utanför ansågs vara nödvändiga när de bygg-

des, men de gav också stora och oanade problem. Inte minst i sextio- 

och sjuttiotalens storskaliga bostadsområden finns unika möjligheter 

att återuppta stadsbyggandet som den successiva förnyelseprocess som 

ger staden dess historia, identitet, sammanhang och mångfald. (Stads-

miljörådet 2003: 22, mina kursiveringar) 

Det nya förhållningssättet ska istället öppna sig för andra kunskapsformer och 

mer personligt engagemang:  

Våga använda dig av din egen person i arbetet, förutom din expert-

kunskap som politiker, tjänsteman eller stadsbo även ditt engagemang, 

ditt mod och din inlevelseförmåga. Använd samtalet, tvärs över gräns-

erna. Och våga lita på din känsla. Då blir det roligt att STADS-

PLANERA. Och det ger de bästa städerna, det visar stadsbyggnads-

historien. (Boverket 2002a: 3) 

I exemplet betonas vikten av att lyssna, engagera sig och använda sitt mod och 

sin känsla. I en annan av Boverkets rapporter framhålls dessutom ödmjukhet, 

fantasi, humor och mänsklighet och intuition (Boverket 1999: 198, 202).  

När man betonar färdigheter som att lyssna och använda förnuftet likställer 

man planerare och medborgare i högre grad. Hierarkierna bortses ifrån och det är 

inte några specifika tekniska eller fackmässiga kunskaper som betonas. Istället 

framhålls egenskaper som alla kan besitta – ”politiker, tjänsteman eller stadsbo”. 

Alla är experter, och i det samtal, den samverkan, som planeringen ska vara 

agerar olika aktörer mer på lika villkor:  
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Det blir faktiskt bättre resultat om alla bidrar med sin kunskap och 

sina erfarenheter. Var och en av oss är ju expert på sin egen miljö. 

(Boverket 2002b: 123) 

Det nya förhållningssättet begreppsliggörs också på följande sätt:  

Alla i en stad har samma mål och visioner att planera mot och alla vill 

förmodligen göra det på ett bra sätt. Då gäller det att vi lyssnar till 

varandra och behandlar varandra med respekt. Och att vi slutar att 

utgå från att det bara finns en sanning, nämligen den egna. (Boverket 

2002a: 18, mina kursiveringar)  

Undvik en planering som alltför mycket grundar sig på normer och 

prognoser. Gå istället mot en planering som leder i riktning mot den 

hållbara staden; från normernas mot riktningarnas epok. (Boverket 

2002a: 21, min kursivering) 

Visa omtanke mot dem som kommer att bli berörda av en förändring. 

Ta särskild hänsyn till dem som har svårast att ta sig fram, och till 

dem som är svårast att nå. Använd samtalet, det är den oslagbart 

bästa planeringsmetoden. Bygg upp ett förtroende mellan olika männ-

iskor och grupper i staden och ha roligt under tiden, då blir det 

kreativt. Forskning har visat att förtroende kan vara ekonomiskt lön-

samt för en stads utveckling. Och ta hjälp av det sunda förnuftet, även 

det en oslagbar planeringsmetod. (Boverket 2002a: 19, mina kursi-

veringar) 

Med formuleringar som dessa markerar Boverket avstånd från den rationalistiska 

planeringen (”normernas epok”) och planeraren som expert både genom språk-

användning och genom de konkreta åtgärder som föreslås. Den ”nya planeraren” 

engagerar sig mer med sin person i arbetet, med förtroende och förnuft. Han eller 

hon ska ”ha en ödmjuk inställning till staden och till de som bor i den” (Boverket 

1996: 61) och det eftersträvas en ”mänskligare planering” (Boverket 1996: 119). 

Det framställs som viktigt och idealt att investera sin egen personlighet i arbetet, 

att öppna upp för inflytande från boende och att gynna alternativa metoder och 

arbetsformer. De alternativa arbetsformerna kan handla om att ändra mötestider 

och -karaktärer så fler har möjlighet och lust att delta (Boverket 2002b: 137ff), 

att använda ett begripligt språk som inte skrämmer (se till exempel Boverket 

1996: 124) eller att samarbeta över sektorsgränser (Boverket 2002a och b). Det 
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viktigaste tycks inte vara planerarens specifika kunskaper i planering, utan för-

mågan att lyssna, ta ansvar för processen och kunna samarbeta: 

Det viktiga är att inse att ”expertens” roll – den som kunde komma 

med ”lösningen” på en frågeställning – för alltid är förbi. Kunskaps-

gapet minskar, vi arbetar med en mängd olika individer och grupper 

med sinsemellan olika intressen och vi åstadkommer inte en lösning, vi 

åstadkommer ett nytt tillstånd i en ständig förändringsprocess. (…) 

Arkitektens och andras yrkeskompetens behövs för att åskådliggöra 

möjligheter och visa på konsekvenser. Men arkitekten som planerare 

har i många fall alltför begränsad kompetens, det behövs flera disci-

pliner med i arbetet. Både ekonomer och samhällsvetare behöver kom-

ma in i processen. (Stadsmiljörådet 1997: 122f) 

En alternativ planerare framstår alltså som en förutsättning för målet den goda 

staden, och förändringen framställs som både en mental förändring och andra 

metoder och kunskaper. I Stadsmiljörådets Stadslandskapet – sönderfall eller läk-

ning (1997) skildrar man detta nya förhållningssätt som en naturlig reaktion på 

ett mer heterogent samhälle:  

Planerare måste tydligare se sig som medskapare i platsens framtida 

historia. (…) Pluralitet, mångfald och utveckling präglar dagens sven-

ska samhälle och behöver också uttryckas i symboliska handlingar. 

(…) Dagens svenska samhälle är inte längre befolkningsmässigt och 

kulturellt lika homogent som tidigare. Fysisk verklighet och sociala 

förhållanden står i många olika slags förhållanden till varandra. Kun-

skap om denna pluralitet medför en mera komplex planeringssituation 

och utifrån denna insikt måste en ny planeringsteori formuleras. 

(Stadsmiljörådet 1997: 118) 

En ny samhällelig kontext kräver alltså nya kunskaper, och det begreppsliggörs 

här med hjälp av begrepp som mångfald. I Stadsmiljörådets Framtidsstaden. 

Identitet (1993) blir den ideala planeraren till en som ska skapa eller ta fram en 

plats identitet och hjälpa invånarna att uttrycka sin och platsens identitet. Det 

handlar både om att själv kunna skapa något, och om att ge invånarna ”själv-

förtroende och identitet” genom att de själva får delta (Stadsmiljörådet 1993: 

54f).  

En skribent i Plan sätter in den nya planerarrollen i ett generationsresonemang. 

Yngre och nyutbildade planerare har andra kunskaper och erfarenheter, som ger 
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andra förförståelser i planeringspraktiken. Till exempel är de yngre inte drabbade 

av ”miljonprogramsspöket”, och ”traditionell planering” är för dem planering 

enligt Plan- och bygglagen, inte rationell planering: 

När vi 60- och 70-talister bestämde oss för att satsa på planering hade 

vi ingen aning om att ett spöke ruvade över yrket: miljonprograms-

spöket. Under utbildningen började vi förstå att miljonprogrammet 

och 1960- och 70-talets planering är ett trauma för hela planerar-

kåren. Ständigt ältas, förklaras och förkastas denna planeringsepok. 

(Eliasson, Plan 6/1997: 277) 

Eliasson konstaterar något som kommer till uttryck i många andra delar av mate-

rialet. Lite tillspetsat kan just ältande, förklarande och förkastande inslag åter-

finnas i diskussionen kring den rationella planeringen. De exempel som före-

kommit i detta avsnitt antyder också en osäkerhet kring relationen mellan den 

nya pluralistiska kontexten och den dialog och samverkan som ska ske. Är det 

gemenskap och enighet som betonas eller mångfald och olikheter, och hur rela-

terar dessa till varandra? Hur man förstår och ger mening till både pluralism och 

samverkan får konsekvenser för hur man ser på planerarrollen och planerarens 

uppgifter och kunskapsbehov.  

 

En modifierad expertroll 
Trots den annorlunda planeringen och den humanistiska planeraren finns det 

dock uttryck i materialet som snarare än en helt ny planerarroll pekar på att det 

handlar om en slags modifierad expertroll. En expert som arbetar utifrån förnuft 

och känslor framställs som idealisk, liksom en planering mitt emellan sektoriserad 

och helt integrerad. I Boverkets båda publikationer om ”stadsplanering” (2002a; 

2002b) betonas återkommande betydelsen av nya kunskaper och förhållningssätt, 

men de gamla kunskaperna och den gamla sektoriseringen ska inte helt bortses 

från: 

Även om många arbetar på ett bra sätt tillsammans över sektorsgräns-

erna, så lever vi ändå på ett djupare plan i olika kulturer som ger 

skilda angreppssätt på staden. Naturligtvis bör vi i viss mån ha olika 

angreppssätt utifrån skilda expertkunskaper, men vi borde ha en bred-

are gemensam bas, som gagnar staden och stadens liv, att utgå ifrån. 

(Boverket 2002a: 16) 
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Boverket instämmer i att det behövs ett paradigmskifte, en renässans 

eller en attitydförändring för att åstadkomma den attraktiva och håll-

bara staden (…) Men samtidigt ska inte all gammal kunskap förkastas. 

(Boverket 2002b: 310) 

Det tycks handla om individuellt mod och egna känslor i kombination med 

professionen och, till den knutna, kunskaper: 

För det är där som den verkliga förnyelsen av staden måste börja, 

inom var och en av oss. Nästa steg är att ha modet att föra fram det vi 

tror på, antingen vi är politiker, tjänstemän eller medborgare. Det per-

sonliga engagemanget är en förutsättning för vackra och hållbara 

städer och samhällen som vi vill bo och vistas i. Utifrån både beprövad 

och ny kunskap och utifrån det vi känner inom oss kan vi sedan föra 

en stadsbyggnadsdebatt som leder i riktning mot en hållbar utveckling. 

(Boverket 1999: 27, mina kursiveringar) 

Också i Boverkets Den måttfulla staden (1996) förekommer liknande avväg-

ningar mellan gamla och nya kunskaper:  

Det är nödvändigt med nya synsätt och arbetsformer som leder till ett 

måttfullt stadsbyggande och ett ökat medborgardeltagande. Men det 

är också nödvändigt att planerare använder och utvecklar sin unika 

kompetens att hitta fysiska lösningar för de problem som kan lösas så. 

(Boverket 1996: 64) 

Avvägningen fungerar både bevarande och öppnande, då den är ett sätt att både 

öppna upp och bevara planerarens position som beslutsfattare, att ta på sig 

”skulden” för bristande planering men samtidigt legitimera sin roll. För att med 

legitimitet kunna hävda en kommunikativ planering och ett ökat medborgar-

deltagande måste trots allt planeraren och hans/hennes kunskaper betonas. I Plan 

1991 (Johannesson, Plan 5-6/1991: 306) formuleras planeraren som en ”quasi-

politisk aktör lika väl som en tekniker”, och som sådan måste han/hon förstå 

stadens administrativa system och politiska maktstrukturer, sociala och ekonom-

iska nätverk, demografisk utveckling, näringslivsutveckling med mera. Det räcker 

alltså inte med att vara en lyssnare. I Plan 6/1996 har skribenten i några punkter 

formulerat hur ”morgondagens samhällsplanerare” bör vara och agera. Även 

detta inlägg är ett tydligt exempel på den modifierade expertrollen, som dels 

framhåller planeraren som en opartisk beslutsfattare, och dels som en samtals-

partner och kommunikatör som bör ”använda morötter istället för regler” (Gill-
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gren, Plan 6/1996: 328ff). Det finns flera exempel i materialet på hur planeraren 

som expert eller med specifika kunskaper faktiskt bejakas, men att samtidigt 

avvägningar likt ovan görs. Tabell 2 nedan är ett försök att illustrera detta. 

 

Den modifierade experten konstrueras som en kombination av en traditionell 
planerarroll (vänstra kolumnen) och en ny (högra kolumnen) 

uppifrån styrande, drivande och 
genomförande  

lyssnande, stödjande och rådgivande 

den egna professionens kunskap lyhördhet, engagemang, kunskap 

 ödmjuk inställning till staden och till 
dem som bor i den 

sin unika kompetens att hitta fysiska 
lösningar 

nya synsätt och arbetsformer, ett 
måttfullt stadsbyggande och ett ökat 
medborgardeltagande 

 mänskligare planering

 personligt engagemang och 
kreativitet 

 inte fackkunskap, utan kunskap om 
livet på platsen 

 mer informell karaktär på möten 

abstrakta och långa ord skymmer 
bilden 

använd ditt eget språk, vikten av att 
lyssna, att lära varandra se och att 
föra öppna och förtroendefulla 
samtal  

 ge inspiration och uppmuntra

byråkratiska regler och förordningar människorna själva ta ansvar, ger 
självförtroende och identitet 

projektör, uppifrån-perspektiv  
 

samordnare och katalysator, arbeta 
nerifrån med de berörda, skapa 
kontakt och utbyte  

 medskapare i platsens framtida 
historia 

experten – den som kunde komma 
med ”lösningen” 

tekniker en quasi-politisk aktör 

 
Tabell 2. Några exempel ur materialet över hur den modifierade expertplaneraren 
konceptualiseras.  
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För att illustrera hur avvägningarna görs har jag i tabellen placerat uttryck som 

förekommer i anslutning till varandra på samma rad i tabellen, till vänster den 

”traditionella” planeraren och till höger den ”nya”. I de fall där det står något i 

båda kolumnerna är det påståenden som förekommer relaterade till varandra, en 

form av polarisering mellan en traditionell och en ny planerarroll. I de rutor det 

inte står något kan man av formuleringen trots allt uttolka uppfattningar om 

motsatsen, om det som den nya/ gamla planeraren inte är. Den nya planeraren är 

mer mänsklig än den gamla, har mindre fackkunskap, är mindre formell, liksom 

är medskapare i en plats framtida historia. 

I ett avsnitt i Stadsmiljörådets Stadslandskapet – sönderfall eller läkning (1997: 

92ff) öppnas det för en mer problematiserande diskussion kring den lyssnande 

och personligt engagerade planeraren. Där diskuteras planerarrollen som en 

”företrädarroll”. Företrädarrollen är problematisk menar man, då planerare har 

egenintressen, liksom en viss social bakgrund, som kan påverka deras möjligheter 

att agera företrädare. De har dessutom en roll att spela gentemot andra före-

trädare, liksom ibland svag yrkesetik på grund av bland annat sina egenintressen.  

Att ta personligt ansvar i yrkesrollen är nödvändigt, men kunskaperna 

är ofta otillräckliga – det fokuseras bl a för lite på processer. (Stads-

miljörådet 1997: 92) 

Några möjliga öppningar som omnämns är mer kontakt mellan företrädare och 

de företrädda – dialog – liksom mer mod att ställa krav, ta konflikter och mark-

era sin position. Här reflekterar man alltså kring det problematiska i att individer 

med viss förförståelse och vissa fördomar ska företräda allmänna intressen, och 

sätter ljuset på betydelsen av att lyfta fram etiska frågor i planeringen. Denna 

problematisering av planeraren som person är annars inte frekvent i materialet 

utan personligt engagemang och personliga erfarenheter framstår snarare som 

viktiga och starkt positiva planeringsverktyg, så som jag pekat på ovan. 

 

5.2. En stadspolitik för den goda staden  

Det andra huvudtemat i det här kapitlet är den återkommande diskussionen, som 

både Boverket, Stadsmiljörådet och enskilda skribenter eller ledare i tidskriften 

Plan för, kring betydelsen av en stadspolitik för att uppnå målet den goda staden. 

Stadsmiljörådets Agenda för staden (2002) är en tydlig förespråkare för etabler-

andet av en specifik stadspolitik – på både lokal, regional och nationell nivå – 

som en slags samlingspolitik där näringslivsfrågor, bostadspolitik, socialpolitik, 
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kulturpolitik, miljöpolitik med mera ska samordnas och knytas just till staden 

som plats. De betonar också konsensus, samförstånd och delaktighet (Stads-

miljörådet 2002: 15). Det ”behövs en sammanhållen stadspolitik som syftar till 

att skapa funktionella och sociala band mellan stadens invånare och stadsdelar” 

(Stadsmiljörådet 2002: 6). I Boverkets En stad är mer än sina hus … (1999) 

förespråkas också en svensk stadspolitik. Att etablera en sådan framställs som 

vägen till en hållbar stad och den ska framför allt handla om miljöfrågor men 

även om arkitektur. Både kopplingen till en hållbar stad och flernivåperspektivet 

återkommer i flera artiklar i tidskriften Plan där en stadspolitik också 

förespråkas. Stadspolitik är således både specifika frågor och förhållningssätt och 

på så sätt en nyckel till diskursen som ju tydligt betonar vissa frågor och former, 

liksom vissa förhållningssätt till dessa: 

Den första utmaningen är att forma en stadspolitik för att utveckla 

svenska städer till dynamiska miljöer för företag och goda platser där 

man kan växa upp, bilda familj och åldras. För detta krävs att stads-

utvecklingen ses som en motor för näringsliv, välfärd, kultur, resurs-

hushållning och internationell konkurrenskraft. Det handlar om bra 

skolor, låg brottslighet, en fungerande infrastruktur, en god livsmiljö 

och en kulturpolitik som främjar ett upplyst medborgarskap, liksom 

om vackra och variationsrika stadsdelar och boendemiljöer. (Stads-

miljörådet 2002: 15) 

Begreppet är också ytterligare en lexikalisering av stad. Det betecknar ett politik-

område som inte finns i Sverige i den meningen att vi inte har någon ”stads-

minister” eller något ”stadsdepartement”.10 I Boverkets två publikationer på 

temat ”stadsplanering” (2002a och b) är stadspolitik just stadsplanering – med 

vilket man menar att bygga stad (eller staden i bestämd form). Ett verktyg för att 

göra det är att sektorsintegrera planeringen och därmed inte längre tala om 

bostadsplanering, trafikplanering eller något sådant. Stadspolitik är också 

visioner och positiva framtidsbilder. Den framställs alltså dels som ett politik-

område med specifika frågor i fokus, men också som ett positivt förhållningssätt 

till staden och stadslivet (Boverket 2002b: 333ff). Det förefaller också som ett 

begrepp som det kan sägas pågå en viss kamp om. Ibland handlar det om politik 

för staden, ibland om åtgärder i stadens fysiska miljö, ibland om socialpolitiska 

åtgärder eller om en eftersträvad helhetssyn på stadens utveckling. Det är således 

ett halt begrepp som genom olika yttranden får många olika meningar. Diskus-

                                                 
10 Naturligtvis finns stadspolitiska åtgärder, men de betecknas inte alltid så.  
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sionen kring stadspolitik i materialet har bäring på frågan om vad samhälls-

planering är eller ska vara, och dess potentiella möjligheter att påverka. 

Dessutom, genom att betona begrepp som stadspolitik och stadsutveckling, 

tydliggörs att det rör sig om en politisk diskurs om en stads utveckling i bred be-

märkelse – där argument och frågor kan komma att handla om stadsbyggande, 

men även om socialpolitik, administrativa system eller om en stads image.  

Några skribenter i Plan vänder sig mot att stadspolitik framställs som framför 

allt en stadsbyggnadsfråga i Sverige. Böhme och Hansen tar i Plan 2-3/2003 

(s.8ff) upp att stadspolitik i svensk kontext måste förstås i bredare bemärkelse än 

bara fysisk planering och stadsgestaltning. I ledaren i 6/1998 (s.249f) betonas att 

den också kan vara ett sätt för svenska städer att få tillgång till EU:s regionalpoli-

tiska medel, de så kallade strukturfonderna. Den kopplas också till frågor om 

fastighetsskatt, till lokala arbetsmarknaders utveckling och till tydliga mål för det 

lokala utvecklingsarbetet. I Plan 4/2002 menar skribenten att det är viktigare att 

formulera en politik kring sådant som kommunal ekonomi, hållbar utveckling 

och ett bättre skatteutjämningssystem än om stadsbyggnad (Engström, Plan 

4/2002: 16ff). Stadspolitik är inte heller något som endast gynnar städer. Ledaren 

i Plan 4/1997 har rubriken ”Dags för en stadspolitik” och skribenten betonar att 

en stadspolitik inte behöver innebära att andra delar av landet skulle drabbas 

negativt:  

Stadspolitik handlar om hur vi kan utveckla våra stadsmiljöer för att 

förbättra levnadsförhållandena för dess invånare. Stadspolitik behöver 

inte stå i motsättning till utveckling av andra delar av landet, tvärtom. 

Mellan stad och land finns ett ömsesidigt beroende. (Ledare, Plan 

4/1997: 167) 

I Stadsmiljörådets Agenda för staden (2002) är det dock den fysiska miljöns 

utformning, uttryckt i form av en vurm för stadskärnan och den täta blandstaden 

som framhålls som det viktiga målet för den stadspolitik som förespråkas, parat 

med en fokus på demokrati uttryckt genom staden som en ”arena för demo-

kratin” och en stadens allemansrätt. Två inlägg i Plan samma år som har till 

uppgift att kommentera Agendan är kritiska dels till betoningen av stadens 

utformning, och dels till vurmen för den täta blandstaden (Bergman, Plan 4/2002: 

19ff; Engström, Plan 4/2002: 16ff). Engström menar att Agendan, och därmed 

stadspolitik, borde handla mer om andra drivkrafter bakom stadsutvecklingen än 

de rent gestaltningsmässiga medan Bergman framför allt är kritisk till vurmen för 

den traditionella staden som skymmer sentida stadsutveckling.  
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Sektorsintegration och samverkan framhålls 
Betoningen på stadspolitik antyder, även om begreppets innebörd alltså är tänj-

bar, en syn på planering som utvecklingsinriktad och proaktiv. Dessutom ut-

trycker stadspolitik som begrepp betydelsen av ett holistiskt perspektiv där 

formfrågor kopplas till socialt klimat, ekonomisk utveckling och en effektiv och 

demokratisk planeringsprocess. Det vidgar betydelsen av stadsutveckling och av 

de olika sektorernas betydelse för varandra, i linje med den sektorsintegration 

som också föreslås som ett steg på väg mot att bygga mer stad. Samordning, 

samverkan och sektorsintegration är centrala nyckelbegrepp i materialet. ”Då kan 

kunskaper, erfarenheter och intuition vägas samman inför ett beslut som leder i 

riktning mot visionen för staden” (Boverket 2002a: 28). Stadspolitik och sektors-

integration görs alltså till en förutsättning för stadsmässigheten. Det framstår som 

att etablerandet av en stadspolitik är en helhetslösning för att nå den goda staden. 

Det handlar dock inte om några helt nya typer av politiska åtgärder, utan det nya 

är samordningen av dem till ett politikområde – samordningen av frågor rörande 

ekologi, integration, kulturhistoriskt arv, infrastruktur eller attraktiva städer. I 

Boverkets två publikationer från 2002 används alltså begreppet stadsplanering 

genomgående för att betona betydelsen av sektorsintegration (Boverket 2002a 

och b). Termen ska signalera att de olika kunskapsområdena som är involverade i 

planering och byggande ska samarbeta och utbyta erfarenheter, och arbeta för det 

gemensamma målet ”den goda staden”. Det är det gemensamma målet som är det 

centrala, inte de enskilda expertkunskaperna: 

Var och en som arbetar med staden eller stadens trafik, från detalj till 

helhet, måste skaffa sig kunskap om staden, de människor som bor 

och vistas där och deras förflyttningar. Först då får vi en gemensam 

plattform att planera från. Att riva barriärerna innebär att se bortom 

skilda kulturer, organisationer, utbildningar och språkbruk så att vi 

får större förståelse för varandras kunskap och argument. Det innebär 

också att studera kunskapslitteratur och konferensupplägg, till exem-

pel trafikingenjörens, miljöexpertens och arkitektens. Kan inte poli-

tiker och tjänstemän som arbetar med stadens utveckling förstå var-

andra, hur ska de då kunna tala med medborgarna? (Boverket 2002a: 

18) 

Boverkets publikationer uttrycker en stor tilltro till konsensus och gemensamma 

värden och visioner. I detta finns tilltron till att det är den täta, blandade, tradi-

tionella staden vi alla vill ha och att den berättar allas vår historia. I fokusen på 

mötesplatser finns hyllningen till gemenskap och det gemensamma, och slutligen, 
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i diskussionen om en annorlunda planering och en ny planerarroll finns en tilltro 

till att planerare och medborgare tillsammans kan skapa de goda, gemensamma 

visioner som behövs i arbetet för en hållbar stadsutveckling (se till exempel Bo-

verket 1999: 196f).  

 

Visioner som ett nygammalt verktyg 
Ett annat sätt som det nya förhållningssättet kommer till uttryck, både när det 

gäller planerarens arbete och de stadspolitiska strävandena, är genom begreppet 

vision. Vision framträder som ett nyckelord i diskursen och det anknyter till 

stadspolitik och sektorsövergripande planering då det också signalerar betydelsen 

av mer holistiska idéer, att planeringen kan vara mer övergripande. Dessutom får 

begreppet vision ofta stå som en markering för något annat än den rationella 

planeringen. Man markerar avstånd från tiden av prognoser och normer och 

betonar istället visionens betydelse. I Boverkets Stadsplanera – istället för trafik-

planera och bebyggelseplanera (2002b) betonas betydelsen av visioner och posi-

tiva framtidsbilder. Publikationen består till stor del också av positiva framtids-

bilder och en tilltro till att det är möjligt att nå ”goda” lösningar på stadens prob-

lem. Även i Den måttfulla staden (1996) framhålls den gemensamma visionen: 

De flesta har i grunden en likartad syn på vad de vill med sin stad. De 

vill leva ett gott liv med allt vad det innebär av närhet och avskildhet, 

trygghet och spänning, arbete och vila, ljus och mörker, tystnad och 

buller. De samtal vi har haft med människor som bor i staden ger 

belägg för detta (…) Genom att finna detta, det gemensamma, kan 

stadens invånare forma övergripande mål för den egna staden: en 

vision som är trovärdig och möjlig att nå. För att den ska kunna 

omfattas av alla är det viktigt att kortfattat sätta ord på den, gärna i 

form av en checklista. (Boverket 1996: 24)  

I en ledare i Plan (4/1995: 168f) ropas behovet av ”en ny samhällsplanering” ut, 

och där framhålls också visionen som ett verktyg (se även den debatt som följde, 

till exempel Engström, Plan 5/1996: 261ff; Nilsson, Plan 4/1996: 200ff; Nyström, 

Plan 4/1996: 205ff). Planeringen måste erkänna misstag, göra upp med det 

förflutna för att återigen vinna allmänhetens förtroende, bland annat genom 

tydliga visioner: 

Sedan måste vi hjälpa till att bygga en ny metod för våra politiska 

ledare att inte styra, utan leda utvecklingen. Framtidens samhälls-



 145

planer består sannolikt av först och främst en värvande vision om en 

framtida tillvaro. En vision som har förmågan att få ett stort antal 

aktörer i samhället att frivilligt dra åt samma håll och därmed glatt 

delta i bygget av det framtida samhället. Det är knappast fråga om en 

fysisk vision, det är nog mer fråga om en helhetsbild av hur man lever 

livet, som mycket väl kan uttryckas bland annat i en fysisk miljö. (…) 

Samhällsplanerarens roll i detta system blir kanske att bidra till att 

uttrycka visionen om det framtida samhället, kanske också att hjälpa 

till att skapa den. (Ledare, Plan 4/1995: 168f, mina kursiveringar)  

I den debatt som följde på denna ledare framhåller en skribent vidare att visioner 

”tillför ett element som saknas i prognoser och andra metoder: en konkretiserad 

färdriktning, som traditionellt, successivt beslutsfattande om mark och vatten kan 

förhålla sig till” (Engström, Plan 5/1996: 264, kursiverat i original). Han betonar 

att visioner inte är något nytt instrument, utan det är processen kring dem som nu 

är central (visionen som ”dialoginstrument”). Det framstår som förskjutningar i 

diskursen, från prognoser till visioner, från styrning till ledning och från samhälls-

planeraren som den självklare visionären till en mer modest hållning. Men ur 

vilket förhållningssätt kommer den ”helhetsbild av hur man lever livet” som 

omtalas? Vad är egentligen skillnaden mellan den modernistiska planeringens 

universalistiska anspråk och detta? I en ledare i Plan diskuteras olika scenarier 

som formulerats för Stockholmsregionen, men skribenten saknar en helhetsvision. 

Skribenten föreslår att man ska göra en syntes av alla de mål som man har, och 

uttrycka det med ”en enkel begriplig mening” (Ledare, Plan 5/1995: 265). 

Återigen uttrycks stora förhoppningar på en gemensam vision. I en annan ledare 

(Plan 1/1996: 6) ser man ”visionsplanering” som ett nytt och problematiskt spår 

som politiserar planeringen. Politik och planering måste hållas isär, enligt 

skribenten. Dessutom riskerar visioner att lägga tyngdpunkten på det fysiska, på 

formgivningen, något som framställs som problematiskt. I Plan 4/1995 (Ullstad, 

Plan 4/1995: 190f) skrivs om ”Visioner till vardags”. Skribenten menar att det 

finns ett behov av att frigöra sig från 1960-talspraktiken, då visionerna var 

förödande. Här är visioner egentligen inte något nytt verktyg, utan det nya är vad 

de faktiskt innehåller. Vad som är förödande är inte självklart i just detta fall, 

men kopplar man detta till de visioner om den traditionella, täta och blandade 

staden som diskuterats i de två föregående kapitlen så menar jag att det kan 

tolkas som att det just är visionernas innehåll snarare än visioner som verktyg 

man vänder sig mot här. I ett referat från en konferens har en talare skiljt mellan 

vardagsplaner och visioner:  
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Visioner behövs också. De upplevs som både stimulerande och 

hotfulla. Vi måste vidare hitta nya sätt att beskriva framtiden på. 

(Landahl, Plan 3/1989: 128) 

Vision är alltså ett centralt begrepp, och i Boverkets material framstår det som 

tydligt kopplat till konsensus. I debatten i Plan syns dock lite olika uppfattningar 

kring vad en vision är och ska vara bra för. Det är således ett av få centrala 

begrepp i materialet som det finns tydligt olika uppfattningar om.  

 

5.3. Perspektiv: vad är egentligen en postmodern planering?  

Det här kapitlet tar undersökningen om konstruktionen av stad vidare till hur 

planeringen och planerarrollen begreppsliggörs i materialet, och vilka kunskaper 

och praktiker som lyfts fram som viktiga för det gemensamma ärendet den goda 

staden. Det uttrycks en kritik mot vad framför allt efterkrigstidens planering 

resulterat i, parallellt med en tilltro till att det trots allt är planering, och en 

uttalad stadspolitik, som ska lösa det som anses problematiskt. Här finns inte 

behov av någon renässans för en traditionell planering, och modernismens plan-

ering positioneras endast som motsats till de alternativa och annorlunda metoder 

och förhållningssätt som lyfts fram. Det kan tyckas paradoxalt att en traditionell 

stad ska uppnås med otraditionella planeringsmetoder. Analysen har också visat 

hur en ”annorlunda planering” knyts till betydelsen av visioner, som i sin tur ofta 

knyts till betydelsen av en viss stadsform och ett visst stadsideal – den täta, 

blandade och traditionella staden. Detta kommer bland annat av den funktion 

som en hållbar stadsutveckling har för diskursen. Det fungerar som ett paraply 

för flera innebörder av visionsbegreppet.  

 

Med modernismen som fond 
I diskussionen framkommer då och då hur samhällsplanering till sin karaktär är 

ett modernistiskt fenomen och en verksamhet med ursprung i den modernistiska 

epoken (Hirt 2005; Strömgren 2007). Planeringens förändring och en eventuell ny 

planerarroll har även i forskningen diskuterats som en del i ett postmodernt 

ifrågasättande av modernismens metoder och teorier. Vanligen framställs det som 

en motreaktion mot sådant som alltför strikta normer, expertstyre och storskalig 

planering (se till exempel Allmendinger 2001; Healey 1997; Sandercock 1998). Så 

kan det förstås i den här avhandlingens analys, där det har framkommit att myck-

et handlar om att vända sig från det som representerar modernismen på olika 

sätt, och där en tudelning mellan en modernistisk planering och en ny kommer till 
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uttryck. Ett sätt att vända sig från det gamla kan vara att etablera nya begrepp 

som både återspeglar och uppmanar till nya sätt att förhålla sig till planerings-

verksamheten.  

Den australiensiska planeringsforskaren Leonie Sandercock (1998) har lyft 

fram betydelsen av alternativa planeringsmetoder för ökat inflytande och demo-

krati. Wendy Sarkissian (2005), även hon från Australien, har praktiserat alter-

nativa metoder och båda har de ambitionen att formulera grunderna till en 

radikalt annorlunda postmodern planeringspraktik. Den måste ta frågor om 

identitet, röst och rätten till staden för marginaliserade grupper på allvar och 

skapa metoder för att kunna göra detta. Deras resonemang och praktik proble-

matiserar tanken om ett homogent allmänintresse, och de normer och värderingar 

som den tanken för med sig. De menar att det istället krävs alternativa plan-

eringsmetoder för att fånga det, och att planerare måste vara beredda att 

involvera sig själva mer i arbetet. Sarkissian (2005) beskriver detta i sitt exempel 

från Eagleby, ett område i Queensland, Australien. Hon och hennes medarbetare 

arrangerar en form av möte, en så kallad ”SpeakOut”, i samband med en lokal 

festival. Dit kommer boende och får möjlighet att ta upp och diskutera lokala 

problem och förslag på lösningar. Detta aktiverar de boende, ger dem självför-

troende att tala och uttrycka sig om sitt område till planerare och politiker, 

menar Sarkissian. Det viktiga är att motverka ”traditionell” planering där arbetet 

ofta, enligt henne, är elitistiskt och formellt:  

The ’suits’ are on the stage in a cold drafty hall and the people are 

sitting in rows. You cannot hear properly, there is no roving micro-

phone and you feel like you are being toyed with, even when planners 

are trying to gather information in a so-called ‘participatory process’. 

Planners can get in their own way. Sometimes it is just plain 

ineptitude, not necessarily bad intentions. (Sarkissian 2005: 105)  

Exemplet illustrerar flera aspekter av vad alternativa planeringsmetoder kan 

handla om, och återspeglar också en del av det som framkom ovan i analysen av 

den svenska diskursen. Sarkissian betonar ickehierarkiska arbetsformer, tid för 

att lyssna på och spendera tid med de boende, och att inte använda ett svårt språk 

som kan verka skrämmande. Inom bland annat den amerikanska New Urbanism-

rörelsen förespråkar man metoden charrette av liknande anledningar. Även den 

syftar till att skapa ickehierarkiska arbetsformer, konkretisera och göra planer-

ingsfrågor begripliga för de boende, liksom tydliggöra deras möjlighet till inflyt-

ande (se Cars 2001).  
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Både Sarkissians SpeakOut och New Urbanism-rörelsens charette är tecken på det 

skifte som Sonia Hirt (2005), amerikansk planeringsforskare pekar på, från en 

rationell, modernistisk planering till en annan ”sensibilitet”, andra sätt att 

konstruera stadsideal och andra sätt att se på planering och planerarrollen. Till 

exempel har medvetenheten om värderingar i planeringen blivit större, menar hon 

(om man tidigare kunde tala om ett neutralitetsideal?). Det kan man se i den 

ökade betoningen på medborgarinflytande, som ansluter till en mer relativistisk 

hållning – likt exemplen ovan. Hon ser också, i sin studie, en förändrad syn på 

planerarrollen, från teknisk expert till en med uppgift att underlätta allmänhetens 

val (”facilitators of public choice”). I det svenska materialet ser vi liknande sträv-

anden mot en annan sensibilitet, liksom en polarisering mellan en modernistisk 

och en ny planering.  

In contrast to mid-twentieth century plans, which spoke the language 

of efficiency, the new plan and current planners focus on issues of 

urban cultural identity. (Hirt 2005: 39) 

Hirt har studerat planeringens utveckling i Cleveland, Ohio genom planerings-

dokument från två tidsperioder, 1940-tal och 2000-tal, och gjort intervjuer med 

planerare. Hon, och flera andra (Filion 1999; Strömgren 2007) menar att skiftet 

är mer radikalt i planeringsdokument än i de åtgärder som vidtas, och skiljer 

alltså mellan förändringar i retorik och i praktik. Jag menar dock att detta inte 

gör skiftet mindre intressant eller relevant att studera och analysera. Planerings-

verksamheten befolkas av individer med olika förförståelse som reflekterar, 

argumenterar och tar ställning till specifika frågor och situationer i det vardagliga 

arbetet. En förändrad medvetenhet, eller sensibilitet, har därför betydelse även 

om det inte alltid syns i ett förändrat system – ännu. Dessutom påverkas stads-

planeringen av en mängd faktorer, inte bara planeringssystemets struktur. Att 

kunna se direkta konsekvenser från policy till praktik kan därför vara svårt ändå.  

De uttryck som kan spåras i materialet för en ”annorlunda planering”, och de 

begrepp som konceptualiserar denna, bekräftar Hirts resonemang. Analysen ovan 

pekar i alla fall på en strävan efter en ny sensibilitet, och försök att i alla fall tala 

om betydelsen av nya metoder och förhållningssätt. I materialet återspeglas det i 

ambitionerna att etablera ett nytt språk och vända sig från strikta normer och 

antaganden om rationalitet. Relationen mellan den modernistiska planeringen 

och den postmoderna motreaktionen är dock motsägelsefull, eftersom systemet i 

många delar fortfarande är oförändrat, och expertplanerarrollen i viss mån be-

varad. Dessutom har berättelsen om den problematiska modernistiska plan-

eringen rollen i diskursen att ge dagens planerare bättre legitimitet. Man tar på 
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sig ansvaret för tidigare misslyckanden, och för att lösa dem. En liknande analys 

gör geografen Guy Mercier (2003) av den kanadensiska planeringen. Genom att 

ta ansvar för tidigare misslyckade planeringsprojekt agerar planerarna med större 

integritet i sitt arbete idag (Mercier 2003: 87).  

Men kanske tyder i alla fall det förändrade planeringsspråket och de nya 

värderingarna när det gäller planerarrollen på att planeringen befinner sig i en 

förändringsprocess? Det pågår en viss kamp kring planeringsbegreppet, kring vad 

planering ska betyda och hur det ska gå till. Kanske kommer systemet att föränd-

ras – när det gäller exempelvis ansvarsfördelning, sektorsindelning eller bedöm-

ningskriterier – som en konsekvens av bland annat de diskursiva förändringar 

som framkommit i den här analysen.  

 

Representationsproblem i planering baserad på förnuft och känsla 
Mycket av det som kommer till uttryck i materialet om nya förhållningssätt kan 

ses som exempel på det som brukar benämnas en kollaborativ eller kommuni-

kativ planering. Denna riktning, som är en form av svar på det postmoderna 

skiftet, betonar planering som en interaktiv och tolkande process, öppen för alla 

intressenter att delta i på lika villkor. Det är den demokratiska processen, med-

borgarinflytande och planerarrollen som betonas inom den kommunikativa 

planeringen, inte problemen (såsom segregation, nedslitna stadsmiljöer eller lik-

nande) eller resultaten i sig (Allmendinger 2001: 123ff; Fainstein 2000; Healey 

1997; Sandercock 1998: 94ff). Tron på möjligheten att nå fram till ett beslut som 

gillas av alla, ett konsensusbeslut, är en grundpelare här och det var också något 

som framkom i analysen ovan i tilltron till det gemensamma och till dialogen. En 

annan central aspekt av kommunikativ planering är synen på planeraren som 

dialogpartner eller medlare. Den viktigaste egenskapen hos en sådan är inte 

expertkunskaperna, utan förmågan att lyssna på de olika intressenterna, och 

formulera ett förslag som de alla kan enas om. Detta finns det också många 

uttryck för i materialet.  

Urbanforskaren Patsy Healey (1997) är en av de som brukar nämnas som en 

förespråkare för den kollaborativa planeringen. Hon förespråkar den bland annat 

mot en bakgrund av en mer mångfacetterad allmänhet vars intressen på olika sätt 

måste tas i beaktande och ges forum. Kritiker av den kommunikativa planeringen 

(Allmendinger 2001; Fainstein 2000; Flyvbjerg 1998) har dock riktat in sig på 

idealismen i det återkommande konsensusmålet, att man inte ser de makt-

strukturer som finns oavsett den institutionella öppenheten. Alla intressenter har 

inte samma resurser att uttrycka sin mening, och bara genom att säga att ”alla” 
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kan vara med är det inte garanterat att så blir fallet. Hur ska alla viljor kunna 

mötas och enas utan att det uppstår någon form av förtryck av någon eller några 

viljor eller grupper? En av grunderna till den kollaborativa planeringsteorin är 

Jürgen Habermas diskursetik där han framhåller det goda argumentets primat. 

Bara alla har möjlighet att yttra sig så må det bästa argumentet segra. Men, i 

tilltron till det bästa argumentet ligger trots allt att det är bäst för någon eller 

några. Dessutom, vad är det som ska ske inom ramen för den demokratiska och 

öppna processen och vad inte? Den som sätter agendan har här stor makt. 

Avslutningsvis finns problem i tilltron till att en öppen process alltid får ”rätt” 

resultat. Hur ska man förhålla sig till de gånger då så inte blir fallet, utan den 

öppna processen där intressenter fått göra sina röster hörda trots allt får orättvisa 

konsekvenser?  

Det finns också en risk att inkluderandet av ”alla” endast blir en läpparnas 

bekännelse, och att planerarens person står i vägen för likabehandling. Det 

öppnar för personliga ställningstaganden, och därmed för risken att man missar 

hänsyn till de i ”allmänheten” som inte omfattas av planerarens personliga 

engagemang och förnuftsmässiga förståelse av en viss fråga. Det aktualiserar en 

diskussion om representativitet. Vem representeras, och hur, om den offentlig-

anställda planeraren arbetar efter förnuft och känsla? Ett sådant förhållningssätt 

kräver diskussion om planeraren som maktperson, om maktrelationer eller makt-

obalanser, både mellan planerare och allmänhet och mellan olika grupper i 

samhället. Dessutom kompliceras ansvarsutkrävandet om planerare i högre grad 

ska utgå från sig själva mer än från förutbestämda normer och regler, och likaså 

om medborgare och planerare ses som jämbördiga dialogpartners. Avsaknaden av 

denna diskussion ser Allmendinger (2001) som en stor brist i den kollaborativa 

planeringsteorin:  

Collaborative planning in many ways is the antithesis of a postmodern 

approach. Although its proponents touch upon many postmodern 

concerns such as difference, rationality, power and domination, they 

pay neo-modern lip-service only. (Allmendinger 2001: 190) 

Susan S. Fainstein (2000) är kritisk mot den myckna fokusen på planeraren som 

person och lyssnare i det kommunikativa idealet, och hon hämtar inspiration från 

feministisk teori i sin kritik. Att det personliga är politiskt behöver inte betyda att 

personligt vittnesmål, intryck och känslor räcker (Fainstein 2000: 456). Om 

planeraren som person betonas behöver alltså inte verksamheten därmed per 

automatik politiseras och bli mer inkluderande till sin karaktär, det pekar både 

Fainsteins och Allmendingers kritik på. Det kan istället innebära mer godtyckliga 
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beslut och bristande hänsyn till svaga och normbrytande grupper, liksom en ytlig 

retorik utan koppling till planeringspraktiken. Att se planeringsprocessen och -

verksamheten som ett samtal och en dialog kräver en medvetenhet om de 

problem som personligt engagemang eller förnuft och känsla i planeringen kan 

innebära. Denna kritik är också relevant att lyfta fram i den svenska kontexten 

där planeraren på liknande sätt konstrueras som en individ med egna erfarenheter 

och kunskaper snarare än som en utbildad expert på stadsbyggande, och detta är 

dessutom övervägande positivt laddat. Det är den modernistiska epokens förhåll-

ningssätt som framställs som problematiska, medan de nya förhållningssätten ses 

som gynnande en demokratisk process (som tidigare var mindre demokratisk), 

som skapande mer mänskliga miljöer (som tidigare var omänskliga) och som 

grundade på förnuft och känsla (medan tidigare planering endast tillämpade 

byråkratiska normer och regler). Att erfarenheter och kunskaper skulle kunna 

leda fel, försvåra ansvarsutkrävande, och vara både elitistiskt och odemokratiskt 

också idag diskuteras inte.  

 

Gemensamma lösningar och holistisk politik – men om vad?  
En integrerad planering, som löser upp sektorsgränser och gränser mellan de som 

planerar och de som det planeras för, lyfts fram som ideal. I det material som 

analyseras framkommer det också som viktigt att nå gemensamma lösningar. 

Gemensamma för planerare och medborgare, liksom för olika grupper av med-

borgare eller aktörer i planeringsprocessen. Det söks gemensamma uppfattningar 

kring vad ”den goda staden” är, och behovet av visioner, synteser, samverkan 

och helhetssyn tas upp, liksom betydelsen av att medborgarna får möjlighet att 

delta och säga sin åsikt i planeringsfrågor, med ambitionen att etablera en demo-

kratisk process. För att nå dessa gemensamma lösningar och uppfattningar fram-

hålls samtal och dialog såsom tagits upp ovan. Det framstår ofta som att dessa 

diskussioner bara kan leda till en sak, nämligen en gemensam uppfattning eller 

vision – och till en stadspolitik. Hur kan man då förstå begreppet stadspolitik och 

dess status i diskursen? Statsvetaren Mikael Granberg (2004) kallar stadspolitik 

ett fenomen och ett diffust politikområde som inte har något självklart innehåll. 

Granberg skriver:  

Stadspolitik har inget entydigt innehåll utan utgör ett brett fält som 

fokuserar offentliga eller politiska åtgärder som syftar till att på olika 

sätt utveckla en stad i det som definierats som önskvärd riktning. (…) 

Den samtida stadspolitiken växer fram i en miljö som är präglad av 

stadsomvandling, vikande offentliga resurser, ökad differentiering och 
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konkurrens såväl i närområdet som i vidare territoriell mening. 

(Granberg 2004: 15) 

Granbergs egen studie av stadsutveckling i Västerås illustrerar stadspolitik som 

marknadsföring av en stad – genom planering och byggande, men lika mycket 

genom konstruktionen av en stads image – och som en specifik politisk organisa-

tion med många aktörer vid sidan av kommunen. Hans definition av begreppet 

riktar in sig på blandningen av aktörer och det allmänna, generella politiska 

målet hållbar stadsutveckling. I andra diskussioner kring behovet av stadspolitik 

är fokusen istället att en politik för stadsbyggandet behövs, för att skapa mer 

attraktiva eller trevligare stadsmiljöer, och i ytterligare andra fall handlar det om 

sociala åtgärder i resurssvaga eller på olika sätt problemfyllda områden (se exem-

pelvis Boverket 2004; Cochrane 2007). Den brittiske urbanforskaren Allan Coch-

rane (2007) menar att idag tenderar ”allt” att vara stadspolitik liksom att stads-

politik både är konstituerande för uppfattningar om staden och det urbana, 

liksom konstituerat av det: 

The definition of the ”urban” being ”regenerated” and, indeed, the 

understanding of ”regeneration” have varied according to the 

initiative being pursued, even if this has rarely been acknowledged by 

those making or implementing the policies. So, for example in some 

approaches, it is local communities or neighborhoods that are being 

regenerated or renewed (learning to become self-reliant). In others, it is 

urban economies that are being revitalized or restructured with a view 

to achieving the economic well-being of residents and in order to make 

cities competitive. In yet others it is the physical and commercial infra-

structure that is being regenerated, in order to make urban land eco-

nomically productive once again. And there has also been the drive 

towards place marketing (and even “branding”), in which it is the 

image (…) of cities that has to be transformed. (Cochrane 2007: 3f) 

Det gemensamma för olika appliceringar av begreppet är tron på fysiska eller 

områdesbaserade åtgärder för större syften – minskad fattigdom, bättre socialt 

klimat eller ekonomisk vinning för kommun, företag och invånare. Begreppet 

fångar både att staden diskursivt fylls med olika problem, lösningar och betyd-

elser, och att detta till och med resulterat i idéer om en specifik politik för staden. 

Således ett sätt att understryka planeringens betydelse, genom att ge den mening 

som ett politikområde och ge staden mening som plats. Detta öppnar för kamp 

kring dess innebörd och betydelse, något som också kom till uttryck i analysen 
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ovan. På liknande sätt som begreppet stad diskuterats – att platser blir till stad 

när de benämns så – tycks begreppet stadspolitik kunna fyllas med betydelser som 

passar i ett sammanhang, eller användas som signalord. Allan Cochrane ser dess-

utom ett samband mellan stadspolitikens etablering som begrepp och ett skifte 

från synen på det urbana som problematiskt (en källa till trängsel, miljöproblem, 

sociala problem) till det som en potential källa till ekonomisk tillväxt (till 

exempel genom ett attraktivt liv som lockar till konsumtion av varor och tjänst-

er). I det sammanhanget formuleras en stadspolitik som en positiv politik, som 

ska generera utveckling snarare än åtgärda problem (Cochrane 2007: 12f). 

Stadspolitiken har således blivit ett (selektivt) sätt att strukturera berättelser om 

staden och dess utveckling – ideologiskt laddade och inflytelserika berättelser som 

kan bidra till urbana diskurser.  

 

*** 

 

I det här kapitlet har planeringen som en praktik, och planerarrollen, varit i 

fokus. I den analyserade diskursen hänger detta intimt samman med idéerna om 

en god stad. Återigen är det modernismen som får utgöra bakgrund eller utgångs-

punkt för konstruktionen av nutida ideal. Dock finns inte någon traditionalism 

eller något idealiserande tillbakablickande här, utan samtida och framtida föränd-

ringar bejakas i högre grad. Det finns dock en liknande tilltro till det gemen-

samma och till gemenskap i konstruktion av både stadsideal, stadslivsideal och 

den goda planeringen. Visionsbegreppet framstår som centralt, om än omtvistat.  
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6. Slutsatser 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka och kritiskt analysera hur stad 

och urbanitet konstrueras diskursivt i svensk stadsbyggnadsdiskussion på 1990- 

och 00-talen. Det här kapitlet sammanfattar de viktigaste slutsatserna med nära 

koppling till det empiriska materialet, forskningsfrågorna och analysfrågorna. 

Därefter följer i kapitel 7 en längre avslutande och fördjupande diskussion kring 

studien och dess resultat.  

Den första frågeställningen, som framför allt behandlades i kapitel 3 var: hur 

konstrueras staden och dess historia? Här fokuseras framför allt på centrala 

begrepp för stadens historia, men även för staden som ideal och problem liksom 

form och ”atmosfär” (se också analysfrågorna på s.49). Analysen visar att histo-

rien är del av konstruktionen av ideal, men också av konstruktionen av problem-

bilder. Dock är det inte samma historia i de båda fallen, utan dels konstrueras en 

”traditionell” stad och dels en ”modernistisk” stad, med olika betydelser för ideal 

och problembilder. Den ”traditionella” staden framhålls som ideal och som en 

stad med historia och identitet, medan den ”moderna” staden vanligen får tjäna 

som problembild och snarare omtalas som i avsaknad av historia, en parentes i 

utvecklingen eller som utan karaktär. Planeringshistorien ramas in av de två 

begreppen traditionalism och modernism. Dessa två stadsmodeller begreppslig-

görs med hjälp av olika rumsliga kategorier som framför allt resulterar i att stads-

byggande från före modernismen framhålls som idealt, medan platser och miljöer 

som tillkommit som resultat av modernistisk planering framhålls som proble-

matiska. Centrala begrepp för den moderna staden och för efterkrigstidens 

planering är modernism, parentes, stadslandskap, funktionsseparering, förort och 

miljonprogram. Den traditionella staden är allt utom just detta. Den är konti-

nuitet, stadsmässighet, kvarter, gator och torg. Således legitimeras också ett till-

bakablickande stadsideal såsom läkande och helande av en historielös och 

separerad stad. Stad som markering, i beteckningar som stadspark, stadsmässig-

het och stadskärna är viktig för att signalera både historisk kontinuitet och funk-

tionsintegrering, till skillnad från bostadsområde, grönområde eller motorväg 

som framför allt betonar en viss funktion. Renässansbegreppets uppgift i ”stadens 

renässans” är att fungera som något positivt och relativt okomplicerat. Det döljer 
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komplicerade konsekvenser av stadsomvandlingen och förenar storstaden och 

småstaden som båda ska förbättras och få en renässans genom planering, i alla 

fall de miljöer i dessa städer som ges mening som ursprungliga och traditionella.  

När det gäller planering och planerarrollen är det huvudsakligen modernistisk 

planering och planeraren som expert som framhålls som historia, och detta görs 

till en av anledningarna till dagens urbana sociala och ekologiska problem. Histo-

rien är således viktig både som ideal och argument för ideal, liksom för problem-

bilder och argument för hur ”den goda staden” inte ska se ut eller arbetas för.  

Studiens andra frågeställning gällde vilka normer om staden och det urbana 

som konstrueras, det vill säga huvudsakligen om staden som fysisk miljö och om 

dess ”atmosfär” (se också analysfrågorna på s.49). Det blev tydligt i analysen hur 

mycket fokus som läggs på just de fysiska normerna. Även sådant som integra-

tion, identitet, blandning och mångfald betonas framför allt som fysiska normer. 

Analysen visade också på hur öppna och mångtydiga flera av de centrala begrep-

pen är. Samtidigt har de alltså funktion av normer i diskursen, och tycks trots 

öppenheten ändå peka på en viss sorts integration, blandning eller mångfald. 

Täthet, förtätning och stadsmässighet är centrala normer som kommer till 

uttryck i konstruktionen av fysiska ideal. Stadskärnan framhålls som viktig att 

bevara, och förhålla sig till i nybyggnation, i linje med den betoning av förtätning 

och kontinuerliga miljöer som finns. Binära begreppspar, som tät/gles, stad/land, 

stad (eller innerstad, stadskärna)/förort, har stor betydelse för diskursen. De 

signalerar om platserna är en del av den ”traditionella” staden eller den ”mod-

erna” staden, och därmed om de är ideala eller problematiska. Fysiska mötes-

platser och direkta möten framhålls, på bekostnad av andra typer av mötesplats-

er, och möten som potentiellt konfliktfyllda eller ojämlika tas knappt upp alls. 

Problembilderna genererar normer som till exempel att funktionsuppdelning ger 

dålig hälsa, dålig ekonomi, dålig miljö och negativa avstånd, medan funktions-

integrering gynnar desamma. Identitet kopplas till tradition och den ursprungliga 

stadskärnan och dess rumsformer, medan den moderna staden och förorten är i 

avsaknad av identitet. Det är ovanligt att vända på begreppen och se problemen 

och baksidorna av den ”traditionella” staden, liksom möjligheterna och kvalité-

erna med den ”moderna”.  

Studiens tredje frågeställning handlade om hur planering och planeraren kon-

strueras. Här kan ett resonemang i termer av inramning och legitimering vara 

behjälpligt. Den planeringspraktik som ska skapa den goda staden är en lyss-

nande och känslostyrd praktik. Det är fokus på gemenskap, förståelse och på 

planerare och boende som verkar på nästan samma villkor och som förutsätts ha 

samma mål. En tilltro till konsensus kommer till uttryck genom hur samverkan, 
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dialog och helhetssyn ges mening och används. Den ideala praktiken är, liksom 

stadsidealen, inramad av en historia om den modernistiska planeringen som 

expertstyrd och icke lyssnande, som normerande och rationell. Historien fungerar 

framför allt som en mot- eller problembild som kontrasteras mot den dialog-

planering som framhålls för samtiden. Den modernistiska planeringen och plan-

eraren ges skulden för dagens stadsproblem. Betydelsen av expertkunskaper för-

nekas dock inte helt utan ett slags modifierad expertroll formuleras. Både de sär-

skilda kunskaper som en planerare har, och mer individuella egenskaper som 

lyhördhet och medkänsla lyfts fram. Den modifierade expertrollen kan ses som en 

konsekvens av kritiken av den rationella planeringen och den samtidiga viljan att 

ge legitimitet åt planeraren. Den lyssnande och kännande planeringen och plan-

eraren, liksom tilltron till konsensus, har också som funktion att avpolitisera 

verksamheten. Betoningen ligger på förståelse, dialog och gemensamma intressen, 

och därmed på planering och stadsbyggande som något opolitiskt. 

Två lexikaliseringar av stad framträder särskilt när det gäller planerings-

praktiken och planerarrollen: stadspolitik och stadsplanering. I det studerade 

materialet finns många yttranden som förespråkar etablerandet av en svensk 

stadspolitik som ett viktigt steg i arbetet för den goda staden. Stadsplanering har 

samma funktion, det förs fram i materialet som en markering att det ska handla 

om att ”bygga stad” i linje med dagens stadsideal, snarare än dimensionera och 

lokalisera olika funktioner (genom trafik-, boende- och serviceplanering). Denna 

stadsplanering och stadspolitik ska karakteriseras av visioner, helhetssyn och 

samverkan. Vision framstår som ett centralt men delvis omtvistat begrepp, och ett 

av de få som det faktiskt förs en öppen debatt om i materialet.  

En annan viktig lexikalisering av stad i materialet är stadsliv som är ett centralt 

mål för stadsbyggandet. Det är positivt konstruerat liksom det nära nog får status 

av funktion och planeringsverktyg - det vill säga som något det är möjligt att 

planera för med hjälp av vissa typer av åtgärder snarare än det är ett begrepp för 

de olika sorters liv som är möjliga att leva i en stadsmiljö.  

Några resultat av diskursanalysen som inte är knutna till en specifik fråge-

ställning är värda att lyfta fram här. För det första har studien pekat på hur 

begrepp kan fungera som markörer för en viss typ av stadsideal eller problembild. 

Det har betydelse om man betecknar stadens grönska som stadspark eller grön-

område till exempel. Studien har också visat på betydelsen av gränser, både i den 

fysiska miljön och mellan begreppsliga kategorier. En avgränsad och ursprunglig 

stad görs till en norm, och det är viktigt hur platser kategoriseras. Mellanrum och 

ingenmansland är exempel på hur svårkategoriserade (och därmed proble-

matiska) miljöer begreppsliggörs. Samtidigt är alltså en integrerad och blandad 
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stad ett starkt ideal. Miljöer ska ha flera funktioner, men samtidigt vara tydliga 

och enkla att kategorisera. Det är en paradox som antyder en spricka i diskursen.  

En ytterligare aspekt av gränsers betydelse är de polariseringar som struktu-

rerar diskursen och som resulterar i att många frågor görs till ”antingen/eller-

frågor”: antingen stad eller icke-stad, antingen stad eller förort, antingen traditio-

nell eller modernistisk stad. Det problematiska och motsägelsefulla skiljs från den 

”riktiga” staden och ett innanför och utanför den goda staden skapas. Motor-

vägar, förorter och miljöer präglade av glesa strukturer är inte riktig stad, utan 

något utanför. Därmed kan ”alla” omfamna samma stadsvision – både miljö-

vänner och småstads- och storstadsivrare.  

Ett begrepp finns som tyder på möjligheten att komma bortom polariseringen, 

nämligen stadslandskapet, som i några fall i materialet används för att över-

brygga polariseringar. Det begreppet i sig garanterar dock inte öppenhet för olika 

värderingar och uppfattningar. 
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7. Avslutning: Motröster och alternativa stadsbegrepp  

7.1. Kritikens konsekvenser 
Genom den detaljerade analysen av ett antal centrala begrepp har den här studien 

visat hur en idag framträdande stadsbyggnadsdiskurs är strukturerad, och hur 

några diskursiva konstruktioner som är ingredienser i stadsideal och problem-

bilder ser ut. Det är diskursiva konstruktioner som används återkommande och 

bland vilka den traditionella staden, stadsmässighet och förort framstår som 

alldeles självklara och neutrala. I den här studien har de dock framhållits som 

normativa. Det är därför nödvändigt för analysen att ytterligare försöka tolka de 

begreppsliga uttrycken och det sammanhang som de skapar. Vad står den 

tillbakablickande diskursen för och vad är den tecken på? Kan den ses som 

uttryck för ”vår tid och plats” i någon mening, och vad innebär i så fall det? Vad 

har avhandlingens kritiska perspektiv bidragit med, och vilka är konsekvenserna 

av resonemanget? Bland annat detta ska diskuteras i det här avslutande kapitlet.  

Jag har antytt den brist på analys ur ett klassperspektiv som finns i idén om en 

stadens renässans, både när det gäller den traditionella staden som den goda 

staden, och renässans genom stadsmässighet och upprustning som något gynn-

samt för alla. Betydelsen av ett helhetsperspektiv lyfts också återkommande fram 

i materialet, men på samma gång finns en omedvetenhet om att det stads- och 

stadslivsideal som förespråkas inte tillämpar en helhetssyn, utan ofta istället är en 

starkt normerande utblick från innerstaden. Det ”vi” som konstrueras tittar på 

förorten som något annat, och på dem som bor där som de Andra. Avhandlingen 

har också visat hur visionen om en hållbar stad idag vilar på idéer om en tradi-

tionell och avgränsad stad, liksom på en betoning av stadskärnan på bekostnad 

av andra delar av dagens stadslandskap. Det lokala livet i kvarteret görs till det 

miljömässigt, socialt och formmässigt mest fördelaktiga. Miljöargumenten för en 

tät stad förstärks av argument som att den täta staden är den ”riktiga” staden. 

Men var är stadens trängsel, rumsliga konflikter, buller och den sociala exklu-

deringen i innerstaden? Även om detta inte kan utgöra ideal kan det definitivt 

finnas med i diskussionen kring dagens stad och stadsliv i både innerstad och 

förort.  
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Jag har också antytt att det finns alternativa sätt att se på stadens offentliga 

rum och på förorten, och det har framkommit att diskussionen kring begrepp 

som mångfald och mötesplatser kan behöva utvecklas. Det finns till exempel 

viktiga poänger med den forskningstradition som kritiserar idealiseringen av 

mångfald och gemenskap och som jag relaterat till i den här studien. Där söker 

man efter ökad hänsyn till omdefinierade allmänintressen liksom ökad acceptans 

av olikheter. Där tas diskussionen om mångfald när det gäller livsstilar, kulturer, 

etniciteter på större allvar och det betonas att ett samhälle präglat av mångfald 

också är präglat av olikheter och potentiella konflikter (se till exempel Young 

1990). Den kritiska forskningstraditionen förutsätter inte heller att lokal eller 

rumslig gemenskap (”community”) innebär något entydigt gott just i ett samhälle 

präglat av mångfald. Det kan lika gärna innebära ett förnekande av olikheter som 

genererar exkludering, liksom en grund till motståndskamp. Staden betyder inte 

bara frigjort liv, positiv mångfald och gemenskap. Den innebär också exkludering 

och gentrifiering. 

Konstruktionen av den goda planeringen och planeraren som ska skapa den 

goda staden har i den här studien satts in i ett sammanhang dels av postmoderna 

planeringsmetoder, och dels av den kritiska diskussionen kring kommunikativ 

planering som lyfter fram idealismen i konsensusmålet och i idén om dialog-

planeraren. Mycket planeringsforskning är normativ i meningen att den framför 

allt handlar om hur ”den goda planeringen” och ”den goda planeraren” ska 

uppnås (Sandercock 1998: 86). Planering, och planeraryrket, måste också till stor 

del präglas av pragmatism och framför allt lösa de problem som uppstår i den 

lokala kontexten. Det verkar inte finnas tillräckligt med tid eller resurser att ägna 

sig åt reflektioner kring meningsskapande och tolkning. Dock menar jag att den 

svenska planeringspraktiken kan lära av den planeringsforskning som gör just 

detta, som vill bidra till att skapa ”reflexiva praktiker” (Sandercock 1998: 86; 

Sharp & Richardson 2001: 193). Det vetenskapliga perspektivet uppmuntrar till 

ökad reflektion kring vad vi menar med de begrepp vi använder och uppmuntrar 

eventuellt också till att söka, utarbeta och använda nya begrepp.  

Den analyserade diskursen är paradoxal genom att den både bejakar och 

motsätter sig förändring. Bejakandet kommer till uttryck i det förändrade pla-

neringsspråket och betoningen på en ny planerarroll. Det tillbakablickande stads-

idealet, bevakandet av stadens gränser, rumsliga kategorier och traditionella 

typologier är uttryck för att man motsätter sig den förändring av stadslandskapet 

som skett under efterkrigstiden. Idealiseringen av en traditionell stad, och livet 

däri, får dessutom en stigmatisering och exkludering av ”moderna” miljöer såsom 

icke-stad som konsekvens (förorten, stadslandskapet, icke-platser, mellanrum, 
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edge cities, köpcentrum). Denna stigmatisering riskerar att drabba inte bara plats-

erna utan också de erfarenheter som görs på platserna, liksom människorna som 

lever och verkar där (Raattamaa 2003b; Sudjic 1992: 297; Wetterberg 1999: 8). 

Dessutom riskerar det att skapa idealiseringar av stad och stadsliv då segregation, 

fattigdom, otrygghet och miljöproblem relateras till den upplösta staden och 

dessa icke-platser, snarare än till den urbana miljön som helhet.  

 

7.2. Nya begrepp och värderingar i en postmodern stad? 
I avhandlingens analys har jag haft några starka diskursiva uttryck för ideal och 

problembilder i blickfånget, och vissa begrepp har framstått som särskilt betyd-

elsefulla. Hur kan man då öppna upp för alternativt meningsskapande av stad 

och stadsliv? Jag har pekat på hur det alternativt går att se platser som av annan 

sort, som återspeglande nya urbana livsstilar och nya användningar av rum istäl-

let för att konstruera dem som icke-platser, ingenmansland eller liknande. Jag har 

också antytt att begreppet stadslandskap har potential att vara en beteckning som 

omfattar både den traditionella och täta staden, och den moderna och upplösta. I 

det här avsnittet presenteras några ytterligare exempel på hur denna nya stads-

miljö kan ges mening och begrepp. För även om den diskurs som analyseras i den 

här studien är stark och framträdande i svensk kontext idag är den inte hela 

stadsbyggnadsdiskussionen.  

Man kan ha olika syn på huruvida det istället behövs nya begrepp, liksom vad 

det i så fall skulle få för eventuella konsekvenser. Antingen menar man att de 

historiska begreppen är viktiga eftersom de haft stor betydelse, och att använd-

ningen av dem också kan bevara de historiskt viktiga platser som de betecknar. 

Denna hållning kommer till uttryck i det analyserade materialet. Ett alternativt 

synsätt är att gamla begrepp för stad och stadsliv är föråldrade och måste fyllas 

med ny mening eftersom samhället genomgått så omvälvande förändringar. 

Slutligen kan begreppens inflytande som konstruktiva element betonas, och man 

menar att det behövs nya begrepp för att kunna ”läsa” den samtida staden och 

benämna de platser som idag bara får heta mellanrum, ingenmansland eller 

”varken-eller”, samt för att kunna formulera nya ideal. Den här studien visar hur 

de historiska begreppen kan skapa låsningar som hindrar formuleringen av 

samtida stadsideal, och den ansluter sig således till de två senare synsätten. Men, 

det är naturligtvis inte bara begreppen i sig som avgör, utan det handlar framför 

allt om hur de används och hur de i egenskap av noder sätts samman, och fylls 

med värden och mening. Således behöver det inte vara en lösning att förkasta 
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begrepp som stad, torg eller gata, men det kan vara viktigt att se dem som 

föränderliga.  

Om det är begreppen som skapar låsningar i diskursen och i konstruktionen av 

ideal och problembilder, vad kan man då tänka sig för möjliga alternativa stads-

begrepp, eller hur kan man fylla de gamla med mening som inte är konser-

verande? Det finns några exempel i den svenska diskursen på öppningar för 

alternativa ideal. Det är yttranden som avviker från diskursen och därmed skapar 

och belyser sprickor och motsägelser. Inledningsvis i avhandlingen nämndes 

arkitekten och poeten Lars Mikael Raattamaa (2003b; 2005) som formulerat det 

som att ”sprawl är hoppet”, snarare än hotet. Han ser alltså stadens utglesning, 

eller utspridning, som något positivt. Han knyter platser till erfarenheter och 

menar att genom att lyfta fram platser som kommit till under de senaste decen-

nierna, den moderna stadens platser, ges också utrymme för de erfarenheter som 

gjorts och som görs där varje dag. Han menar att den starka tilltron till inner-

staden som norm leder till segregering:  

Från höger till vänster tar iakttagare av staden för givet vad som är 

centrum och periferi: SPRAWL vill inget mindre än lösa upp den diko-

tomin (samma rörelse som upplösningen av rasismens vi-och-dom-

tänkande.) SPRAWL säger: centrum är överallt! (Raattamaa 2005: 

209) 

Raattamaa har också vänt sig mot konstruktionen av mötesplatser som platser 

för slumpartade och goda möten, och kallar dagens stadsideal för ”Metronorma-

tiviteten” (Raattamaa 2005; 2006). Det han säger är dock närapå omöjligt att 

säga inom ramen för den diskurs som analyserats här. Sprawl, stadens upplösning 

eller utglesning ses där endast som ett hot. Det görs till det Andra, till det utanför 

som hotar stadens hegemoni. Det skulle alltså kunna förstås som den goda 

stadens konstitutiva utsida.  

Raattamaas röst återfinns faktiskt också i det empiriska materialet. I Stads-

miljörådets Tyckomstaden (Raattamaa 2003a: 14) är han en av skribenterna, 

presenterad som förortens ”stridbare besjungare”. Han betonar stadsmiljön som 

ett disciplinerande fält, präglat av maktrelationer. Murar och grindar, i Stock-

holms innerstad ofta i form av portkoder, låser in och låser ut människor. Den 

glesa efterkrigstida stadsmiljön är i hans ögon alltså befriande och hoppfull. I 

Tyckomstaden står han dock ganska ensam med detta synsätt. Det finns dock två 

andra ”motröster” i samma publikation. Arkitekturforskaren, och tidigare med-

lemmen i Stadsmiljörådet, Catharina Gabrielsson vänder sig mot ”tvärsäker-

heten” i Stadsmiljörådets Agenda för staden och i den goda staden-idealet, som 
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hon menar stänger dörren för vidare diskussion (Gabrielsson 2003: 3) (se även 

Gabrielsson 2006: 57f): 

Det är inte givet hur staden ska kunna utvecklas på ett bra och 

ansvarsfullt sätt – men ovissheten måste bemötas istället för att 

förnekas, vilket tvärsäkerheten gör. (Gabrielsson 2003: 3) 

Konstnären och forskaren Maria Hellström uttrycker en besläktad kritik mot 

Agendan i en intervju/dialog med henne och arkitekten och forskaren Jan Gehl. 

Hon presenteras också som en avhoppad medlem av Stadsmiljörådet, och betonar 

behovet av en ”stadskritik” (Stadsmiljörådet 2003: 10f). Hellström vill inte se 

staden som ett objekt och vänder sig mot nästan samtliga av de frågor som hon 

får i intervjun. Den stadskritik och diskussion som Hellström och Gabrielsson 

efterlyser tycks det alltså inte ha funnits utrymme för i rådet.  

 I ett nummer av Plan (4/2002) presenteras rådets Agenda, och två forskare är 

inbjudna att kommentera den. Även de öppnar upp för alternativa konstruktioner 

av stad och stadspolitik, och alternativa modeller för den goda staden idag. De 

lyfter också fram en del kritiska synpunkter som är besläktade med avhandling-

ens analys, såsom betoningen på stadens form, de tillbakablickande tendenserna i 

idealen och frågan om vem/vilka det är som talar i Agendan och den begränsade 

förståelsen av stadens offentliga rum och mötesplatser (Bergman, Plan 4/2002; 

Engström, Plan 4/2002). 

Här ska en modern radikal hållning i angelägna samhällsfrågor ges en 

urban ram, men föder alldeles för ofta tanken på lyckliga gatan i vår 

lilla stad. Börja om! (Bergman, Plan 4/2002: 21) 

I Plan 5-6/1999 skriver två landskapsarkitektstudenter om utbyggnadsplanerna 

av Liljeholmen i Stockholm. Även de konstaterar hur aktuellt stadsbyggande för-

håller sig till ”staden” och innerstaden som en stark norm och utgångspunkt. De 

är kritiska till detta tillbakablickande ideal och pekar på möjligheten att vända 

perspektivet och se ”ytterstadens brokighet och kontraster”, som i följande citat: 

Att vilja bygga utåt från innerstaden har visat sig betyda att kopiera 

innerstaden. (…) Om man vågar ta motsatt ståndpunkt, och istället 

utgå från ytterstaden, kan attityden bli annorlunda. Traditionsbunden-

heten och gesterna blir mindre, eftersom ytterstadens brokighet och 

kontraster är större. (Bexelius och Jarméus, Plan 5-6/1999: 296) 
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I internationell urbanlitteratur knyts flera förklaringar av dagens stadsideal till ett 

samhälleligt skifte från ett modernt till ett postmodernt och postindustriellt 

samhälle. Spänningen mellan en stad i upplösning respektive renässans, liksom 

den centrala roll som olika representationer av staden och det urbana tycks spela 

i diskursen, både i det empiriska materialet för den här studien och i annan 

relaterad forskning, gör att det ligger nära till hands att se diskursen som uttryck 

för postmodernitet (se Ellin 1999; Filion 1999; Hirt 2005). I begreppet läggs flera 

betydelser, men att det skett någon form av skifte från ett modernt till ett post-

modernt samhälle under 1970-80-talen är flera överens om, och i detta skifte 

skriver man in förändrade planeringsförutsättningar och planeringsideal. Nan 

Ellin (1999) skriver om ”postmodern urbanism”, och i detta finns flera likheter 

med den svenska diskursen som studerats här. Begreppet åsyftar (i sammanfatt-

ning av Hirt (2005)): 1) ett växande intresse för medborgardeltagande, 2) en jakt 

på urbanitet, urban identitet och kulturell unikhet, 3) uppskattning av historiska 

miljöer och traditionella stadsformer, 4) funktionsblandning, 5) sökandet efter 

mänsklig skala och promenadvänliga, kompakta stadsformer. Hos Ellin handlar 

det således både om planeringsprocessens utformning (medborgardeltagande), 

och om idéer om urbanitet och stadsliv (”urban identitet”), liksom om stadens 

gestalt (traditionella, kompakta former). Ellin menar också att man kan se hur en 

postmodern urbanism kommer till uttryck genom att ta sin utgångspunkt i ett 

antal centrala metaforer – till exempel gräns och utkant. I den postmoderna stad-

en bor vi alla på gränsen, i utkanten i någon mening. På gränsen mellan etnici-

teter, grupper eller stadsdelar, på platser på gränsen mellan stad, förort och lands-

bygd. Gränser och utkanter är platser där en postmodern urbanism kan åter-

finnas – i gränslanden, i edge cities: 

… this fascination with borders and edges (…) is a response to the 

dissolution of traditional limits and lines of demarcation due to rapid 

urbanization and globalization. Previously clear borders between 

countries, between center and periphery, between city and countryside, 

and between “us” and “them” have grown increasingly murky. (…) It 

has grown increasingly clear that our future depends on the ways in 

which we negotiate the challenges posed by this condition. (Ellin 

1999: 4) 

Den svenska diskursen förhåller sig till otydliga gränser och upplösning av 

skillnader genom en strävan att befästa gränser och kategorier snarare än lösa 

upp dem eller skapa nya. Motorvägar, förorter och mellanrum definieras ut från 

den ”riktiga” staden mer än de inkluderas i en ny sorts stadslandskap. Polari-
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seringar mellan centrum/periferi, eller innerstad/förort, är ett annat uttryck för 

hur gränser befästs, både i den svenska diskursen och i andra. Detta har av den 

brittiske planeringsforskaren Stephen Marshall (2006) tolkats som att det 

framstår som att valet står mellan den förortslösa staden och den stadslösa 

förorten. Men ett sådant synsätt skapar inte konstruktiva alternativ, menar han. 

Istället behöver vi se närmare på staden av idag med sitt spektrum av platser: 

If we wish to imagine the ideal future city or suburb, we cannot base it 

on the outmoded models of ideal cities or suburbs of the past. We 

have to look at the urban-suburban reality of the twenty-first century, 

and try to understand what forces created the suburbs of yesterday 

and today, to help inform how we might plan for tomorrow. 

(Marshall 2006: 267) 

Marshall betonar att det suburbana behöver ses på i sin egen rätt och inte som en 

sämre sorts stad. Detta betyder att tolka staden på andra sätt än tidigare, till 

exempel inte ha som självklar utgångspunkt en centrum-periferimodell där 

centrum har högre status. Mellanrummen eller ingenmanslandens öppenhet och 

odefinierade karaktär kan ses som både problem och möjlighet. I svensk forsk-

ning har liknande uppfattningar om potentialen i mellanrummen och ytter-

kanterna uttryckts av till exempel urbansociologen Katarina Nylund (2007) som i 

boken med den talande titeln Periferin i centrum menar att det är ”hög tid att 

granska och analysera dessa nya stadsdelar på deras egna premisser” (Nylund 

2007: 9). Även arkitekturforskarna Hans Bjur och Bertil Malmström (1996), i 

tidskriften Arkitektur, intar en liknande hållning till det upplösta stadslandskapet. 

Upplösningen och den ökade rörligheten innebär möjligheter snarare än problem, 

med denna hållning, och det kräver nya begrepp och metoder liksom nya sätt att 

tänka kring stadens periferier – en annan estetik, en annan planering, en annan 

begreppsapparat. Bjur och Malmström lägger stor vikt vid begreppsapparaten 

och språkets betydelse i en föränderlig urban kontext. De ser till och med behov 

av en ”omdefiniering av begreppet periferi” (Bjur och Malmström 1996: 11). En 

annan titel som antyder ett öppnare stadsbegrepp är stadsbyggnadshistorikern 

Bosse Bergmans E4-staden (2008) där motorvägen tolkas som en ny form av gata 

genom en ny form av stadslandskap, istället för att värdera den och dess omgiv-

ande miljöer som mer eller mindre stad. Ola Wetterberg i Det nya stadsland-

skapet (1999) menar att det är dags att ifrågasätta uppdelningen centrum/ 

periferi, och att ”gatan, kvarteret och stadens öppna platser” har förändrats och 

kan behöva tolkas på nytt. Istället för att sörja stadsupplösningen och stads-
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utvecklingen i periferin så ser han den som en potentiell möjlighet och framhåller 

periferin som plats för till exempel rekreation, kultur, konsumtion och naturliv:  

Stadens periferier är tillstånd i rummet och tiden i vilka anspråken på 

att använda och styra markens användning är låga. Bakgrunden till 

detta kan vara både fysisk och social i bred mening. Detta extensiva 

tillstånd är en situation som öppnar möjligheter till ny användning, att 

skapa mening och plats. Vilka möjligheter som realiseras beror på en 

mängd olika omständigheter. Vad som möjligen följer av ovanstående 

är att i periferin är friheten som störst. Hit söker sig nya verksamheter, 

hit söker sig människor som inte passar in, här samsas ofta en bland-

ning av expansionskraft och överlevnadsstrategier. (Wetterberg 1999: 

6, kursiveringar i original) 

Han menar också att det i friheten finns en möjlighet till kamp, en kamp om 

vilken ordning som ska råda på dessa platser:  

Dels för att den relativa friheten i sig lämnar utrymme för de resurs-

svaga och de avvikande, för det som betraktas som oordnat eller 

oönskat. Dels för att de rum som är mer odefinierade, som har färre 

blockeringar och anspråk, också erbjuder lättexploaterad makt för den 

som har tillgång till kapital, om bara de rätta möjligheterna kan 

identifieras. Vi kan därför förvänta oss att kampen om rummet är som 

mest polariserad i periferin, polariserad mellan dem med mest makt, 

och dem som ingen makt har. (Wetterberg 1999: 6f) 

Dessutom ger Wetterberg människor med koppling till periferins platser aktör-

skap då han frågar sig hur beskrivningar och tolkningar av dessa miljöer påverkas 

av att man haft sin uppväxt i dem. Man kan också fråga sig hur de som haft sin 

uppväxt i dem påverkas av de beskrivningar och tolkningar som redan finns idag? 

Detta sätter ljus på vem som berättar, och på vems berättelse det är, när framför 

allt stadskärnan omhuldas och får status som ”riktig stad”, medan förorten och 

efterkrigstidens byggande är en parentes. 

I internationell arkitektur- och planeringsforskning finns också flera intressanta 

försök att etablera nya begrepp för den postmoderna staden. De är alla tentativa 

och teoretiska, och indikerar precis som den här studien, att det råder en 

begreppsförvirring kring vad den postmoderna staden och dess platser ska kallas. 

Nan Ellin till exempel, menar att arkitekter och planerare måste utveckla sin 

förståelse för kulturella skillnader och för det större politiska och ekonomiska 
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sammanhang de verkar inom, och att olika aktuella nya begrepp för (nya) urbana 

miljöer är tecken på att detta sker (Ellin 1999: 292). Under rubriken ”Recon-

ceiving the city” (ungefär: omformulera staden, föreställa sig staden på nytt) 

refererar hon bland annat till ”collage city” och ”exopolis” som exempel på post-

moderna försök att formulera och föreställa sig staden på nytt (Ellin 1999: 272):  

At its best however, the wide-ranging challenge to the positivism and 

paternalism of the modern canon may clear the way for a new sensi-

bility in which elitisms (in both Culture and culture) are supplanted by 

a celebration or incorporation of difference. (Ellin 1999: 292)   

En inkludering av och hänsyn till olikheter är således en central aspekt av nya 

förhållningssätt. Den tyske arkitekten Thomas Sieverts har med begreppet 

Zwischenstadt (ungefär ”mittemellanstaden”) försökt ge den upplösta traditio-

nella staden i sin nya form ett epitet (Sieverts 2003). Hans bok Zwischenstadt: 

zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land utkom första gången på 

tyska 1997 och 2003 på engelska under titeln Cities without cities: An interpre-

tation of the Zwischenstadt. Begreppet åsyftar att dagens stad är i ett stadium 

mitt emellan plats och värld, rum och tid och stad och land. Mellanrummen i 

staden har ett värde, och de måste tas med i planeringen som annat än överblivna 

utrymmen. Sieverts berättar den, som vi sett i den här avhandlingen, etablerade 

historien om stadens utveckling med den europeiska traditionella staden och det 

utglesande stadslandskapet som två poler, i tid och rum. Han förhåller sig dock 

helt annorlunda till denna situation och polarisering. Enligt honom är det ”myten 

om den gamla staden” som står i vägen för Zwischenstadt. Det är en förtrollning 

som måste lösas (Sieverts 2003: 48). Myten berättar inte att den var en trång och 

konfliktfylld miljö, för många en dålig boendemiljö, och att utglesningen berodde 

på sociala förändringar som till stor del var positiva (såsom högre boende-

standard och bättre kommunikationer). När det gäller dagens städer kan man, 

lika gärna som att tala om ”urban sprawl” som problem eller om brist på stads-

mässighet (”urban-ness”) och centralitet, se det öppna rummet som en samman-

bindande kraft och möjlighet och staden som ett mindre hierarkiskt nätverk av 

platser (Sieverts 2003: 49). Även om den täta traditionella stadsstrukturen har 

många kvalitéer är den svår att reproducera idag, så omfattande är de sociala, 

kommersiella, kulturella och politiska förändringarna:  

The overpowering image of the Old City clouds our view of the reality 

of our modern cities, among which the historically formed city core 

only constitutes a small fraction. (…) This inner fixation with the Old 



 168

City promotes prejudices in the consideration and assessment of the 

suburbs and the periphery. Here we use, without careful observation, 

derogatory terms such as ‘suburban sprawl’, ‘cancerous growth’, 

‘over-development’, ‘consumption of landscape’ and ‘desert’. (Sieverts 

2003: 17f) 

Förutom att Sieverts analys av hur myten om den gamla staden hindrar nya idéer 

för en samtida stadsutveckling är en parallell till föreliggande studie så är hans 

resonemang intressant just genom att han försöker etablera ett nytt begrepp för 

stadsmiljöer som inte tar utgångspunkt i stadskärnan som den självklara noden 

utan ser till stadslandskapet som helhet. Sieverts tittar inte på stadsmiljön utifrån 

kvarteret eller torget, eller endast den fysiska miljön, utan tar utgångspunkt i 

regionen och i flera samverkande faktorer (Sieverts 2003: 14ff). Det finns ingen 

sorg eller nostalgi i Zwischenstadt, men det finns fortfarande en tilltro till att 

planering kan skapa goda livsmiljöer som ser ut på olika sätt, som både är gamla 

och nya, både täta och utspridda, både stad och land. Zwischenstadt handlar inte 

heller om anti-planering, utan om en planering som tar den upplösta staden som 

utgångspunkt och som något lika mycket värt som ”den gamla staden”. Detta 

blir dessutom till ett politiskt projekt i Sieverts skildring:  

Being political means … regarding changing and even with consider-

able efforts no longer reversible processes not as a threat, but as an 

opportunity to rethink the horizon of one’s own thinking, ones own 

activity. What we need is the willingness of architects and town plan-

ners to develop from being service providers … into being protago-

nists, designers of the social horizon. (Peter Neitzke, citerad i Sieverts 

2003: 157) 

Ett annat alternativt stadsbegrepp är Deyan Sudjics ”the 100 mile city” (1992). 

Sudjic skildrar livet i staden utanför (eller efter) den traditionella stadskärnan. 

Han tillhör ytterligare en av dem som inte tar den traditionella staden som start-

punkt, och inte heller sörjer den gamla staden. Han vill undersöka och begrepps-

liggöra staden av idag med de miljöer som utgör stadslandskapet som självklara 

utgångspunkter – motorvägar, stora bostadsområden, flygplatser, köpcentrum, 

bevarade och förstörda gamla byggnader, med mera. Även detta kan förstås som 

mångfald. Det finns i hans skildring inte någon mer eller mindre äkta stad, eller 

någon exakt definition av vad stad är, utan det finns en mängd olika uttryck som 

på olika sätt genererar och återspeglar samtiden. Avsaknaden av definitioner 

skapar också myter, menar han:  
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This lack of definition helps to perpetuate myths about cities. (…) 

Similarly, most accounts of inner city decline begin with a barrage of 

statistics that show how far and how fast the population of a given 

city has fallen, without pointing out that what might actually be 

happening is a reconfiguration rather than an absolute decline. (Sudjic 

1992: 295) 

En omformulering eller omstrukturering snarare än förfall, och således en stad av 

en annan sort. Det saknas dock metoder och verktyg för att verkligen förstå den 

staden av idag, enligt Sudjic. Dessa är istället mer formade av historiska och 

historiserande uppfattningar än samtida.  

Edward Sojas postmetropolis (se till exempel Soja 2000: 238ff) ska beteckna 

den postmoderna, globaliserade staden. Metropolen finns inte och stad är i dag 

något oavgränsat, något ”efter metropolen”. Postmetropolis hämtar framför allt 

inspiration från utvecklingen i Los Angeles-regionen, men Soja menar att den 

utveckling han beskriver gäller fler städer och stadsutveckling runtom i världen. 

Genom begrepp som postmetropolis, ”postsuburbia” och ”metropolis inverted” 

belyser han hur det i talet om staden hela tiden är centrum som är utgångspunkt 

och ursprung, och att det kan vara svårt att frigöra sig från detta, att vända på 

begreppen eller helt upphäva relationen centrum – periferi.  

... the discursive question revolves around whether a certain tipping 

point or threshold has been reached when the interpretative power of 

studying the “intensified” new forms and functions outweighs a 

revisioning of the continuities that link the present to the past. (Soja 

2000: 241) 

Soja diskuterar flera olika försök att förstå den samtida staden och ge den nya 

begrepp, bland dem både Joel Garreaus ”edge city” och New Urbanism-rörelsen, 

och i detta spel, detta ”naming game”, deltar han själv genom nämnda post-

metropolis, liksom ”exopolis” (Soja 2000: 250), med vilket han vill betona att 

staden nu växer utifrån och utåt, och att yttre faktorer påverkar. Dessutom be-

tonar prefixet ex- slutet på stad i traditionell mening:  

The prefix [ex-] can also be seen as denoting a hint of the ”end of”, as 

in the ex-city, the rise of cities without the traditional traits of cityness 

as we have come to define them in the past. Hence, there are impli-

cations of a significantly reconstituted cityspace, urbanism, and polis/ 

civitas. I also use the term Exopolis to signify a recombinant synthesis 
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and extension, a critical thirding, of the many oppositional processes 

and dualized arguments that have shaped the general discourse on 

urban form. (Soja 2000: 250)  

En annan skribent som eftersträvar nya begrepp och analysverktyg för staden – 

bortom centrum – periferi eller stad och land – är arkitekten och forskaren 

Stefano Boeri, vars beteckning för den nutida staden är ”città diffusa”, den 

diffusa staden. ”Den diffusa stadens landskap är inte ’stora periferier’, vi kan 

också finna områden och platser med betydande social och morfologisk kom-

plexitet” (citerad i Borret 2005: 93). Kristian Borret (2005) skriver, om röster 

som Boeri:  

De försöker skapa en föreställning om det urbana territoriet som en 

enhet där den traditionella distinktionen mellan centrum och periferi, 

stad och landskap, stadskärna och förort har blivit föråldrad och där-

för ovidkommande. Dessa planeringsmetoder ifrågasätter den diko-

tomi som dominerar uppfattningen om staden och om urbanitet, och 

bidrar till ett välbehövligt paradigmskifte. (Borret 2005: 95) 

De exempel som relaterats här visar på försök till konstruktivt tänkande kring 

stadsutveckling av idag. De visar på möjliga sätt att ge stad mening som inte 

pekar bakåt och som inte sörjer en förlorad ”riktig” stad eller offentlighet. Istället 

för att konstruera stad som ett ursprungligt och musealt objekt är det möjligt att 

diskursivt konstruera den som en aktör bland andra och som föränderlig. Detta 

görs bland annat genom att inte förutsätta hierarkier eller dualismer. Sieverts, 

Sudjic och Boeri lyfter alla fram att de glesa ytterområdena inte går att generali-

sera kring, lika lite som innerstadsmiljöerna. Komplexitet, mångfald och liv går 

att återfinna där likaväl som monotoni och enfald. De har dessutom alla det 

gemensamt att de rör sig på nivån staden som helhet. Det handlar i mindre grad 

om specifika platser som får nya beteckningar.  

Flera av yttrandena, både ur det empiriska materialet och ur annan forskning, 

visar också på möjligheter till kamp och debatt – debatt om vad mångfald, bland-

ning och variation är, om vad stadspolitik ska vara och innehålla, och vad stad 

och stadsmässighet ska fyllas med. Det finns således möjligheter att politisera 

diskussionen kring staden ytterligare, att få den att handla om mer än bra/dåligt, 

centrum/periferi eller om stad/icke-stad. Det finns tomrum att fylla med alter-

nativa idealbilder, och problembeskrivningar, alternativa tolkningar av planering 

och planeraren. Eftersom begrepp som mångfald och stadsmässighet är så öppna 

och otydliga skulle de kunna tas om hand av flera.  
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Ett problem med flera av de begreppsliga experimenten är dock att de alla på 

något sätt ändå är beroende av de traditionella uppdelningarna. Sieverts ”mitt-

emellanstad” tar ju trots allt utgångspunkt i stad och land och Sojas postmetro-

polis är beroende av en metropolis. Det finns alltså spår av samma polarisering 

som de kritiserar. Av detta kan man dra slutsatsen att även om det kan vara 

angeläget att söka efter nya begrepp är det samtidigt viktigt att vara medveten om 

de gamla, och laddningar och innebörder som de för med sig, liksom hur de kan 

”laddas om”. En annan lärdom av de refererade alternativa hållningarna är att 

begrepp och arbets-/analysmetoder hänger intimt samman. Begrepp är analys-

verktyg. Det vi inte har begrepp för riskerar försvinna och uteslutas ur praktiken.  

 

7.3. En postpolitisk och antimodernistisk diskurs 
Den här studien har visat att det idag vaktas om staden i Sverige – om vad och 

var den är och hur den ska beskrivas. Den stad som framkommit som ideal är en 

tydligt avgränsad stad uppbyggd av traditionella rumsliga kategorier och struk-

turer, som förenas med karakteristika som mångfald och variation. Analysen har 

också visat på hur stad fungerar som en positiv markering, och att markeringen 

också används just för att betona och vakta om staden som plats. Det vaktas om 

en ”klassisk” stadskärna eller innerstad, genom att platser görs till stad respektive 

icke-stad. Det har också framkommit att diskursen ofta är strukturerad av polari-

seringar och värderingar mellan ”bra” och ”dåliga” platser. Den historiekon-

struktion och nostalgi som finns i diskursen om stadens renässans antyder en sorg 

över en förlorad stad och ett förlorat stadsliv – det som av andra har kallats en 

berättelse om förlust (se till exempel Sandercock 1998: 192). Det har också 

tolkats som en rädsla och en strävan efter trygghet (Ellin 2001: 38). Vaktandet 

kan också ses som en stark tilltro till att det är den traditionella staden ”vi” alla 

vill ha, att den berättar allas vår historia och att det är den täta blandstaden som 

visionerna och stadsplaneringen ska sträva mot (”Alla är ju överens. Hus vid 

gator är trevligare än bostäder på gärden” (Stadsmiljörådet 2003: 1)).  

I de fysiska och sociala idealen finns också tilltron till goda mötesplatser och 

möten. Lägg till detta betoningen på den lyssnande planeraren och tilltron till att 

planerare och medborgare tillsammans kan skapa de goda, gemensamma bilder 

som behövs för att vi ska nå den hållbara staden, och en stark fokusering på lik-

het och på det gemensamma kommer till uttryck. Det tycks förutsätta att ”vi” 

alla kan enas, och kanske till och med att vi alla är lika? Varför betonas ett 

gemensamt mål i en tid av identitetsupplösning och globalisering, då ”vi-et” sätts 

ifråga mer än någonsin? Kan man nå den eftersträvade helhetssynen idag, eller 
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riskerar man inte istället att exkludera den mångfald av intressen som finns? 

Inledningsvis nämndes Chantal Mouffe (2005: 5) som betecknat dagens betoning 

på konsensus som post-politisk. Hon menar att den politiska dimensionen idag 

görs till en kamp mellan rätt och fel istället för mellan höger och vänster. Det 

skulle kunna vara en möjlig tolkning av den svenska stadsbyggnadsdiskussionen. 

Stadsbyggandet avpolitiseras genom att man förutsätter konsensus och försöker 

fastställa rätt och fel stad och stadsbyggande. 

Den förlorade eller traditionella staden tycks representera ett jämviktstillstånd, 

för att använda medieforskaren Ylva Brunes (2004) term. Det åsyftar ett slags 

uppfattat ursprungstillstånd. Brune har undersökt hur invandrare, flyktingar och 

rasism skildras i svensk journalistik under 1970-1990-tal. I nyhetsmaterialet ska-

pas en berättelse om Sverige, där jämviktstillståndet eller referenspunkten som de 

skildrade händelserna tar avstamp i är det ”ursprungliga” Sverige, ett harmoniskt 

och kulturellt homogent land utan stor invandring. Invandringen är då del av 

störningen av jämvikten. På ett liknande sätt finns i stadsbyggnadsdiskursen 

berättelser om Sverige, och ett liknande jämviktstillstånd i form av bilden av den 

harmoniska ”goda staden” som också ofta placeras i en svunnen tid. Denna 

svunna tid är alltså ofta tiden före modernismen, folkhemmet och förortsbygg-

andet. Att den tiden och dess värderingar görs till ett misslyckande som ska sättas 

inom parentes tyder på ett ifrågasättande av folkhemmet och dess värderingar.  

Huruvida antimodernismen beror på några specifika särdrag i det svenska sam-

hället är en fråga som den här studien inte kan omfatta, men som vore intressant 

att gå vidare med. Ifrågasättandet av modernismen är ju inte något som bara 

kommer till uttryck i en stadsbyggnadskontext i Sverige idag, utan också i den 

bredare samhällsdebatten där folkhemmet idag kopplas till sådant som institutio-

nalisering av funktionshindrade, tvångssteriliseringar och rasism likaväl som till 

solidaritet, jämlikhet och socialpolitik. Kanske fick modernismen och den ratio-

nella planeringen särskilt stort genomslag i Sverige, och därför också en särskilt 

kraftig motreaktion? Enligt till exempel Guy Mercier (2003) är det ju just kritiken 

mot modernismen som lagt grunden till de nyurbanistiska tendenserna inter-

nationellt. Antimodernismen skulle också kunna tolkas i termer av en nyliberal 

vändning, att de värden som förknippats med folkhemsbygget nu får stå tillbaka 

för fokus på valfrihet och en tilltro till individens egen kraft.  

Samtidigt har det konstaterats att samhällsplanering i sig kan ses som ett 

modernistiskt fenomen. Men den traditionella stad som uppvärderas idag är inte 

en produkt av något offentligt planeringstänkande, utan snarare av form av icke-

planering från tiden före välfärdsbygget. Den framhålls dock idag inom ramen för 

det planeringssystem som ses som skapare av det som man idag vill vända sig 
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ifrån. Att blicka bakåt och argumentera med hjälp av historien kan alltså sägas ha 

den dubbla betydelse som Mercier påpekat, att det både kan representera ideal 

och motbild. 

Eller är det den relativt korta och svaga urbana traditionen i Sverige som gene-

rerat en rädsla för att ”förstöra” staden, att inte bevara den ”riktiga” staden? 

Etablerandet av ett statligt Stadsmiljöråd skulle kunna tolkas i linje med denna 

rädsla. I stadsbyggnadsdiskursen skulle en bidragande anledning till jämvikts-

tillståndet också vara platsbegreppet i sig (se Simonsen 2005: 98f). Plats är tradi-

tionellt sett belastat med betydelser som lokalsamhälle, hem och statiskhet. Det 

representerar ett sökande efter rötter och ursprung. Dagens stad kräver istället ett 

platsbegrepp som också fångar in dynamik.  

I den svenska diskursen kombinerar man hyllningar till det mångfacetterade 

stadslivet med en betoning på mötesplatser och trivsel. Stadsliv har blivit en term 

som innefattar både det dynamiska och det trivsamma. På så sätt skapar man en 

stad som både småstadsivrare och storstadsivrare kan omfatta. Och man av-

gränsar motorväg, förort och annat från stad – det är istället ”icke-stad”. Den 

farliga staden finns inte heller i den svenska diskursen då den inte har någon 

funktion där. Eller, kanske är den betydelsefull just som det Andra, som det som 

kan rubba jämvikten?  

Således kan tillbakablickandet ses som ett tecken på en upplevd rubbad 

jämvikt, på uppfattningen om ett förlorat grundtillstånd (en traditionell stad i 

detta fall, eller Sverige före omfattande global migration i Brunes fall) och därmed 

på behovet att idag inkludera förändring i förståelsen av platsen och eftersträva 

mer inkluderande och dynamiska sätt att se på de svenska städerna, stadsliven 

och stadsutvecklingarna. En liknande poäng framför geograferna Ash Amin, 

Doreen Massey och Nigel Thrift (2000) i sin kritik av den brittiska politiken för 

stadens renässans:  

There is simply no point in imagining the future of cities in terms of a 

harmonious, consensual, ‘solution’ – a ‘state’ which can be arrived at. 

What we need are mechanisms for ensuring the democratic control 

and management of what will necessarily, by the very nature of cities, 

be a constantly contested, constantly changing, open future. (Amin et 

al 2000: vi-vii) 

Det är inte meningsfullt att måla upp ett oproblematiskt och nostalgiskt stads-

ideal, eller att polarisera mellan den goda och den problematiska staden, eller 

mellan den täta och den glesa, den blandade och den funktionsseparerade menar 

Amin et al. Då förnekar man både de problem och kvaliteter som finns i dagens 
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inner- och ytterstäder, och man neutraliserar stadens rum istället för att se dem 

som potentiella platser för maktspel – mellan olika individer, grupper och intres-

sen (Amin et al 2000: 4). Författarna betonar en agonism liknande den Chantal 

Mouffe (2005) förespråkar i sin kritik mot det post-politiska synsättet, men de 

kopplar den specifikt till staden och stadsbyggandet.  

The combination of the diversity of cities with the erosion of certain-

ties about the way society is to be organised means two things. First, it 

means that in a democratic society everything is up for debate, includ-

ing the terms of the (necessary) processes of our socialisation – the 

ways in which we understand society hang together. Second, it means 

that the vision of harmony and order (…) is not simply unattainable in 

practice; it is also undemocratic in intent. A modern democracy, and 

this is a fortiori so in the intense diversity of cities, will always be a 

place of contestation. It will always be ‘messy’, if you like, but that is 

part of what gives it life. (Amin et al 2000: 10)  

Istället för staden som en entydigt harmonisk plats finns möjligheten att se den 

som en omtvistad plats och en ideologisk kategori. Det ideologiska urbanitets-

begreppet handlar om vad beteckningen stad fylls med för meningar och värden, 

och vilket budskap man vill betona med att benämna något som urbant eller som 

stad (Brusman 2008: 25). Begreppet är inte oskyldigt i sig själv, och inte heller 

oskyldigt använt. På så sätt kan man lyfta stadsbyggnads- och planeringsdiskus-

sionen ur den opolitiska, eller post-politiska, kontext där stadsbyggande görs till 

något huvudsakligen tekniskt och förknippat med rumsliga former och typo-

logier.  

 

7.4. En politiserad planerare? 
Den här studien lyfter också frågan om vilken som är planerarens roll i en post-

modern tid och planering. Kan det vara så att den tillbakablickande diskursen i 

kombination med fokusen på en ny planerarroll har som funktion att hjälpa 

planeringen och planerarna att gå stärkta ur kritiken mot modernismen? Dis-

kursen förmedlar vikten av mångfald, men i planeringen framhålls konsensus-

politik och en ”traditionell” stad, liksom det finns en polarisering mellan den 

dåliga förorten och den goda innerstaden. Paradoxalt nog förmedlar diskursen 

alltså på samma gång en grad av elitism och tilltro till universella värden och 

visioner, som den betonar medborgarinflytande och dialog. På samma sätt är den 
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betoning på det gemensamma, på helhetssyn och visioner paradoxal i samman-

hanget där ett så tydligt stadsideal också förmedlas.  

Det konsensusinriktade planeringsidealet kan tolkas som grundat på en tro att 

alla är lika – eller kanske på en okunskap om att alla inte är lika. Den planering 

som ska leda till ”den goda staden” konceptualiseras som en ”god” planering 

genom betoningen på den lyssnande och kännande planeraren. Men finns det inte 

en risk att den lyssnande och konsensusinriktade planeraren förbiser politiken i 

stadsbyggnadsfrågorna, och istället kämpar för att finna konsensus? Betoningen 

på känsla och intuition kombinerat med tilltron till en gemensam vision lägger 

också ett stort ansvar på planeraren, att han/hon ska ha den rätta intuitionen, de 

rätta känslorna. En ytterligare aspekt av en politiserad planering och planerare är 

det paradoxala i ropet efter en stadspolitik. Begreppet stadspolitik belyser att 

stadsbyggande har politiska dimensioner, men det tycks motsägelsefullt att på 

samma gång ropa efter en politik och inte se det politiska i sina egna normer och 

ideal.  

 

*** 

 

Jag har i den här avhandlingen pekat på en del problem i den svenska stads-

byggnadsdiskursen. Studien väcker dessutom tankar kring hur kunskaper om 

planering formas och förmedlas. Vad lär sig de som utbildar sig inom planering 

när det gäller meningsskapande och tolkning? Vilka stadsbegrepp etableras som 

”sanna” i utbildningen? Vilka ideal skolas man eventuellt in i under utbild-

ningen? I materialet ser vi dessutom uttryck för hur det kämpas om och läggs 

beslag på olika begrepp. Det är sällan någon explicit debatt, men hela materialet 

är i sig uttryck för hur man kan ta begrepp och göra dem till sina, och därmed 

definiera vad den goda staden är, liksom vem den goda planeraren är. Hela tiden 

finns dock möjligheten att det skulle kunna vara på något annat sätt. Det 

ofullständiga och delvis öppna lämnar utrymme åt kamp kring tillslutning och 

definition. Det finns alltid definitioner eller betydelser som förbises, förnekas, 

glöms eller väljs bort. En konsekvens av slutsatserna är att det behövs fler röster, 

fler ideal, fler begrepp och kategorier för att kunna tala om staden på flera sätt, 

för att öppna upp diskursen så den innefattar flera olika ideal och erfarenheter. 

Det måste sökas efter berättelser om den samtida staden som inte passar in i den 

idag starkt framträdande diskursen, för att peka på alternativa möjligheter. Den 

här studiens analys skulle också kunna ses som ett argument för att inte försöka 

formulera ett starkt enhetligt urbant ideal, utan istället föra en kontinuerlig 

diskussion kring stadsutveckling där kritisk reflektion, språkmedvetenhet och 
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sökande efter nya begrepp uppmuntras. Den kan också fungera som ett inlägg i 

diskussionen genom att den framhåller alternativa redskap i tolkningen av både 

stadsideal och problembilder.  
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8. English summary: In search of the good city 

The dissolution and renaissance of the city 
The city and the urban are both significant and contested concepts, and today we 

are in a way witnessing a simultaneous urban renaissance and dissolution. The 

designation of edge cities and urban sprawl as contemporary urban phenomena 

removes focus from the urban core and is indicative of the dissolution of the city 

as a category. At the same time, the city is often emphasised as an important node 

in the knowledge economy or on an international market competing for company 

locations or events. New developments are designated as cities, “city-like” or “a 

city in the city”, and this city is often constructed in relation to ideas of a 

traditional or original city and urbanity. The American planning movement and 

neo-traditional urban ideal New Urbanism is spreading to Sweden, and in the UK 

a similar ideal of an “urban renaissance” is strived for through planning 

measures.  

 In this dissertation contemporary urban ideals are in focus, starting from the 

understanding that they are constructed in relation to both an idea of an urban 

renaissance and one of a dissolving, or sprawling, city. The ambition is not to 

produce another urban ideal, but to investigate some of the existing positions in 

the discussion. Contemporary ideals and the positions on urban development that 

are discussed are relevant in their own right, but they are also reflections of and 

constructive for ideas on society on a more general level, and of desired and 

undesired organisation and development of society. Further on, both the form of 

the city, urban life and the organisation of the planning process can be discussed 

in the context of sustainable development. There are consequently a number of 

reasons to investigate what the city represents today.  

 Previous Swedish urban research concerning the city in the 1990:s and early 

00:s has dealt with a number of themes, such as the planning process in relation 

to increased private influence (governance), city form, urban planning in relation 

to sustainable development and the consequences of redevelopment in housing 

areas and of different housing policies. Lacking is a more general discussion on 

“the Swedish city” as a contemporary planning idea and ideal. Also, this study is 
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characterised by an interest in text and discourse not frequent in earlier Swedish 

urban research. 

 

Aim and research questions 
The aim of the dissertation is to investigate and analyse how the city and the 

urban are discursively constructed in contemporary Swedish urban planning 

discussion. This is done by analysing articles from the Swedish Journal of Plan-

ning (Plan) and publications from the National Board of Housing, Building and 

Planning (Boverket) and the Urban Environment Council (Stadsmiljörådet). By 

analysing this material, a general urban planning discussion, just “next to” the 

policy documents, can be reached. This general discussion focuses not only on 

particular cities, but mainly on the city as a category. Also, it does not only 

concern existing cities, but past and future plans as well.  

 The main research topic is how the city is constructed, and in order to 

investigate this I also ask 

- How is the city´s history constructed? 

- What norms about the city and the urban are constructed? 

- How are planning and the role of the planner constructed, and what kind 

of knowledge and practices are emphasised? 

 

Research methodology and material  

A discourse approach in an urban planning context 

The dissertation is mainly inspired by Michel Foucault’s (1972/2002) under-

standing of discourse, and the discourse theoretical school of thought (Torfing 

1999; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Discourse analysis is more of an 

approach than a consistent method, but accompanying such an approach is 

certain perspectives and procedures. A constructivist outlook is central, meaning 

that reality is understood as socially constructed. This gives language and text in 

all its forms a central position, since they are considered to be tools for ordering 

and categorising all that surrounds us, thereby making it meaningful. A discourse 

analysis aims at investigating how knowledge, meaning and consistency are 

created, rather than clarifying a reality behind a discourse. With this follows a 

certain degree of relativism, since what is socially constructed is also changing.  

 The concept of discourse has two central dimensions. First, it refers to 

statements concerning a certain phenomenon – statements in form of speech, 

writing or actions. Secondly, it refers to the rules and conditions of existence that 
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control what is possible to state regarding a certain phenomenon. The statements 

and the conditions of existence – the discursive practice – categorise, exclude and 

define and thereby create context and meaning. A discourse is however never 

total or final since it comes into being in social interaction. The statements and 

the conditions of existence are situated in time and space, changing and 

negotiable. This is why it is also important to relate the concept of power to 

discourse. Actors shaping discourse, and thereby shaping our understanding of 

certain phenomena, are powerful, and struggles over what should be held as true 

within a discourse, or between competing discourses, can take place. When there 

is no power struggle, or struggle to establish “the truth”, there is hegemony. A 

discourse analysis can deconstruct the hegemony and find inconsistencies, and 

thereby open up for discursive struggles. According to Chantal Mouffe (2005), 

the possibilities for power struggles to destabilise hegemony are a central aspect 

of a democratic society. She is critical of contemporary “post-political” tenden-

cies, downplaying political dimensions of societal phenomena and instead focus-

ing on deliberation and consensus.  

 There are no pure descriptions of the city or of urbanity that reflect pure 

objects or phenomena, or any measurable functionalism in places. Urbanity and 

cities are constantly constructed and reconstructed, but can appear defined, abso-

lute and recognisable. Analysing the city and the urban as discourse means 

investigating these appearances, ideas or representations and the meanings they 

are given – in this case in an urban planning context. What does “urban” mean, 

and how is the concept used in the Swedish urban planning discourse? What 

other concepts are central to the discourse, and thereby to the construction of the 

contemporary city in Sweden?  

 

Selection of material and analytical tools 

One ambition with this dissertation is to track down aspects of a Swedish urban 

planning discussion. This has influenced what kind of material that has been 

selected: articles from the Swedish Journal of Planning (Plan) and publications 

from The National Board of Housing, Building and Planning (Boverket) and the 

Urban Environment Council (Stadsmiljörådet), mainly from the 1990:s and early 

00:s. This material is part of the arena where influential urban ideals are con-

structed and discussed. The planning discussion can roughly be characterised as 

dealing with both how to plan and what to plan regarding both the planning 

process and the physical spaces and interventions. The journal Plan is one of few 

professional forums for planning issues and debate. Boverket is the national 
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planning authority of Sweden, here relevant mostly in its role as a collector and 

communicator of urban development and planning ideas and ideals. The same 

goes for Stadsmiljörådet, a council assigned by the government to encourage 

urban development and planning debate.  

 The selected articles and publications concern: 1) The city and urban planning 

and development rather than regional or national planning and development, 2) 

The city as a physical space, 3) The historic city, the city as cultural heritage or 

visions for the future city, 4) The urban life, inhabitants and everyday life in 

cities. The texts explicitly or implicitly deal with issues such as: How is “the city” 

defined? Where is it and what does it look like? Who lives there, or how should 

we live there? What threatens or supports its growth and existence, that is, what 

urban planning problems and solutions are constructed? Despite the fact that the 

material differs in character, there is a common errand or message, which can be 

designated as “the good city”. Taken together, the empirical material can be used 

as an indicator of what is constructed as good, true, important and problematic 

in the Swedish urban planning discussion.  

 To completely delimit the theme and empirical focus in this dissertation is 

difficult, since it deals with something that is ongoing in a contemporary context. 

I do not claim that the theme is specific for the chosen time period, but my start-

ing point was that it was specifically evident at the time. However, it became 

clear that finding the “origin” of the contemporary tendencies was impossible. 

Ideas about the city as something original have, in different guises, appeared long 

before the time span in focus here.  

 The answers to the research topics can be found in the uses of and the 

meanings attached to the central concepts in the discourse, and the role they have 

in the construction of urban ideals and problems. Consequently, “city” (“stad” in 

Swedish) is the natural conceptual starting point. Thereafter, other concepts 

attached or related to “city” can be found and analysed. Analytical tools used in 

the study are categorisations, framing, justifications and exclusions. I have 

investigated what spatial categories that have been used, and how spaces have 

been categorised. Framing concerns how urban ideals and problems are framed, 

and what norms and values are justified through certain concepts. By analysing 

statements it is also possible, to a degree, to analyse what is not stated but exclu-

ded or neglected. Finally, the following questions have been tools for finding and 

analysing the central concepts: 

Which concepts are central for the construction of 

- the good city as an ideal?  

- the form of the good city? 
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- the “atmosphere” of the good city? 

- the problems of the city, that the good city ideal should solve? 

- the history of the city, that the good city ideal relates to?  

- planning and the planner in relation to the good city? 

And, what meanings and values are attached to these concepts?  

 

Results 

The meaning of history and tradition for urban ideals 

The analysis shows that history plays an important part in both the construction 

of ideals and problems. A “traditional” and a “modern” city is constructed, and 

they have different meanings for ideals and problems. These two urban models 

are conceptualised by different spatial categories, which above all results in pre-

modern urban planning being emphasised as ideal, while urban planning from the 

modern era is emphasised as problematic and often serves as illustration for 

urban problems and for the lack of history. Concepts such as modernism, 

parenthesis, million programme area and suburb are central to the post-war era 

urban planning history. The “traditional city” is all but this – it is historical and 

spatial continuity, urbanity, street grids and blocks, streets and market places. 

”City” is important as a marker in terms such as city park (“stadspark” in 

Swedish), city core (“stadskärna”) and the Swedish conceptual construction “city-

like” (“stadsmässig” in Swedish, which is best translated as “appearing as 

urban”, “appearing as a city”) for signalling both historical continuity and func-

tional integration, as distinct from terms such as housing area, green space and 

motorway which instead emphasise functions. The renaissance concept, in “urban 

renaissance”, has the function of making urban redevelopments something 

positive and uncomplicated and hiding the complicated consequences of it. Also, 

it unifies metropolitan and small town ideals into one. As regards planning 

practice and the role of the planner, the rational planning and the modernist 

expert planner is emphasised as history, and the same is also stressed as reasons 

for contemporary social and ecological problems. History is thus important both 

as an ideal and as argument for the ideal, as well as for problems and arguments 

regarding how the good city should not look and not be achieved. Retrospection 

and history as an argument has a double meaning, as ideal and as contrasting 

image or problem image. 

 The lost or traditional city can be interpreted as a state of equilibrium (Brune 

2004). The equilibrium is the “original” or “good city” of past times – before 

modernism and rational planning – which has been disturbed or put off balance 
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today. This indicates that modernism and rational planning, and thereby also the 

building of the Swedish welfare state (“folkhemmet”) is called into question 

today. This is visible not only in the urban planning discussion. Today, in a wider 

societal debate, the Swedish welfare state can be associated with institutionali-

sation of disabled people, forced sterilisation of mentally handicapped or racism 

as much as it is associated with solidarity, equality and social policy. This anti-

modernism could also be interpreted as being in line with a neo-liberal turn where 

the values associated with the welfare state today are downplayed in favour of 

freedom of choice and a belief in the individuals own abilities. Another possible 

interpretation is that the young and weak urban tradition in Sweden has resulted 

in a fear to destroy the achieved urbanity or the “real” city.  

 

The categories of the city and urban life 

The norms about the city and the urban were initially thought of as being physi-

cal/material or social/relational, that is, as concerning either the physical environ-

ment or the urban “atmosphere”. However, during the analysis it became clear 

that they are strongly interrelated, and that it is the physical norms that are 

stressed in the text material. Norms that can be interpreted as concerning more 

than the physical environment, such as integration, variation and mix, are above 

all constructed as physical norms.  

 Binary conceptual couples structure the discourse to a high degree, resulting in 

polarisations: compact/sparse, city/countryside or inner city/suburb. The polari-

sations also signal whether locations in the city are part of the “traditional” city 

or the “modern” city, and thereby also if they are ideal or problematic. Density 

and densification, mix, integration and urbanity are central norms, and the 

dominant view is that the city core or inner city should be preserved and/or recre-

ated, as well as related to in new developments. This is in line with the existing 

focus on densification and continuous urban structures. Direct meetings and 

meeting places are emphasised, and there is little awareness as regards other kinds 

of meetings and meeting places or of meetings as potentially unequal or fraught 

with conflict. Again, the “traditional” city is confirmed as the good city.  

 The opposite side of the binary structure is central to the problem images: 

sparse structures and dissolution, the “non-city” or “anti-city”, and the suburb. 

The problem images result in norms such as that functional separation generates 

bad health, bad economy, bad environment and negative distances, while func-

tional integration benefits the same. Identity is related to tradition and the 

original city core, while the modern city and suburb is seen as lacking identity. 
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Rarely is the concept turned on its head so that problems in the traditional city or 

qualities in the modern city are discussed. 

 The analysis indicates that concepts can function as markers for a certain kind 

of urban ideal or problem. For example, it matters if you designate the urban 

green as park or green space, or the transport spaces as street or road. Also, the 

analysis indicates the importance of borders, both in physical space and in the 

discourse. The city appears as a concept and a place that is guarded. A delimited 

and original city is constructed as the norm, and the categorisation of places 

appear as important. This can be interpreted as a response to dissolving borders 

and a sprawling urban landscape. Concepts such as “spaces in-between” or “no-

man’s-land” are used for places hard to define or delimit and are constructed as 

problematic. At the same time, an integrated and mixed city is a strong ideal, 

contradicting the emphasis on borders and categorisations. Another aspect of 

borders is that the polarisation make many issues into either/or issues: either city 

or anti-city, either inner city or suburb, either traditional or modern. The 

problematic or contradictory is marked off from the “real” city, and an inside 

and outside of the good city is created. Motorways, suburbs, non-places and 

sparse structures are not seen as real city or urbanity, but something exterior. 

Thereby everyone can embrace the same urban ideal – both environmentalists and 

small town and big city supporters – in the same sense as the concept of “urban 

renaissance” has a unifying function. This can be related to the idea of a post-

political condition (Mouffe 2005). By assuming consensus, and by polarising 

between good and bad, or right and wrong, categories and alternatives, the 

political dimensions of urban ideals and planning are downplayed. 

 

A planning process and planner for the sake of the good city 

The planning practice which supposedly creates the good city is a sensitive and 

emotional practice and practitioner, a “different kind of planning”. Planning is, 

like the urban ideals, conceptualised in the light of a modernist planning era 

which is mostly described as dominated by experts, insensitive, normative and 

rational instead of a combination of sense and sensibility. Modernist planning 

and planners are blamed for contemporary urban problems, but they are also 

given, or taking, responsibility for the contemporary situation and future develop-

ment. However, the expert role is not completely abandoned, but a modified 

expert is constructed, with both professional knowledge and individual qualities 

such as sensitivity and compassion. This modified expert can be interpreted as a 

consequence of the critique of rational planning in combination with the will to 
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legitimise planning and the planner. However, together with the belief in con-

sensus, it also contributes to the downplaying of political dimensions of planning. 

The emphasis on understanding, dialogue and common interests constructs an 

apolitical urban planning. It appears as evident that “we” agree on the ideal city, 

on that the compact and mixed city is what “we” should aim at, and what tells 

our common history. This can either be interpreted as a belief in that we are all 

equal or as ignorance that we are not. The emphasis on sensitivity and intuition 

combined with the belief in common ideals and visions also put heavy 

responsibilities on the practitioners to have the right sensitivity and intuition. 

Here it would be useful with a more developed discussion regarding planning 

ethics. 

 Regarding planning and the role of the planner there are two central 

lexicalisations of “city” (“stad” in Swedish): “urban policy” (“stadspolitik” in 

Swedish) and “city planning” (“stadsplanering” in Swedish). The call for a 

Swedish urban policy is frequent, and it has a similar function as “city planning” 

in the discourse. It is characterised by concepts such as visions, comprehensive-

ness and cooperation and is an indication of the expressed necessity to build a 

city, or “city-like” in line with the urban ideals, rather than to plan for different 

functions (which instead would be denoted as transport, housing or service 

planning and so on).  

 Another important lexicalisation of city is “city life” (or “urban life”, “stads-

liv” in Swedish). It is a central goal within urban planning to create a certain kind 

of vibrant life and atmosphere. The concept is positive it itself (as are other 

central concepts in the discourse such as pluralism and identity) and it paradoxi-

cally is almost given the role of function and planning tool. It appears as a 

specific planning goal rather than a concept denoting the different kinds of lives 

possible to live in an urban context.  

  

Concluding remarks 
Although the urban ideal and problem images in the Swedish contemporary 

discourse are strong, there are some openings and contrary voices indicative of 

attempts to move beyond the retrospection and the polarisations. There are those 

who search for new concepts for constructing the contemporary city as a whole 

instead of just as continuations of or breaks from a traditional city. Instead of 

being unambiguous and harmonious, the city can be seen as a contested place and 

ideological category. Urbanity as an ideological concept opens up for a discussion 

on how the city and the urban is given meaning, and what values are attached to 
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it in different interpretations and uses. It is not an innocent concept, nor is it used 

innocently. This is a way to the move beyond the post-political (Mouffe 2005) 

urban planning discussion, where urban planning is constructed mainly as 

something technical and form focused.  

 There are a few examples of this in the empirical material and in other urban 

research (such as Sieverts 2003; Soja 2000; Sudjic 1992; Raattamaa 2003a and b; 

Raattamaa 2005; Wetterberg 1999). This indicates a possible struggle between 

different urban ideals which is not that evident in the current situation. It would 

be possible to open up for more debate on what the city represents today and 

what a contemporary urban planning could deal with. There are empty spaces to 

fill with alternative ideals and problems, alternative constructions of the city, the 

urban and the planner. By questioning hierarchies and polarisations and opening 

up for influence from outside of the discourse, concepts such as pluralism and 

urbanity could be given alternative meanings instead of being used to mourn the 

loss of a “real”, original city or urban public space.  

 Therefore, it is important to keep looking for, and creating, alternative narra-

tives and discourses about the contemporary city. This study could be used as an 

argument for not trying to construct one strong urban ideal, but to instead pursue 

a constant discussion on urban development with room for critical reflection and 

to encourage an awareness of language use.  
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