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Förord 

Det har varit både roligt och slitsamt att skriva den här avhandlingen. Min 
förhoppning är att den kan förmedla något av det som är spännande med 
förändringar i stadsbebyggelsen sedda ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har 
jämfört tre centralt belägna stadsdelar, närmare bestämt Norrby i Borås, Ny-
fors i Eskilstuna och Öster i Gävle. Gemensamt är att dessa växte fram under 
1800-talet, revs och ombildades till moderna bostadsområden av 1960-
talsarkitektur som därefter behäftades med problem som tomma lägenheter, 
kriminalitet, flyktinginvandring och dåligt rykte. Kort sagt, i dessa stadsdelar 
möttes under 1960-talet två ytterst omvälvande processer i svensk stads-
byggnadshistoria, nämligen citysaneringar och rekordårsbebyggelse. 

Hur har då avhandlingen kommit till? För det första har jag fått kännedom 
om stadsdelarna genom observationer och förfrågningar: först iakttagelser av 
Öster i min hemstad Gävle och sedan frågor till arbetskamrater och allmän-
het beträffande förekomsten av eventuella jämförelseobjekt, det vill säga 
Norrby och Nyfors. För det andra har avhandlingen blivit till tack vare per-
sonal inom stat, kommun och tidningsredaktioner, särskilt under de första 
trevande sonderingarna av undersökningsfältet men också senare då spör-
smålen gällde kompletterande information med mera. För det tredje hade 
inte avhandlingen sett ut som den gör nu, om det inte vore för alla intervju-
personer och alla andra intresserade som gladeligen berättat och gett mig nya 
perspektiv på stadsdelarna och ämnet. Ibland har ögonblicken varit så stora 
att man hade kunnat skjuta in hela städer i dem.  

En text är alltså en social handling. Det finns ytterligare några huvudspår i 
avhandlingens tillkomsthistoria, närmare bestämt promemorior och handled-
ning. För det första har avhandlingen utvecklats genom papper till seminarier 
och konferenser. I dessa sammanhang av kreativa miljöer vill jag säga tack 
till alla medverkande och särskilt till följande opponenter för deras kommen-
tarer: Terje Olsen (avhandlingsseminariet 2001), Ozlem Ozer-Kemppainen 
(YHR 2001), Ronald van Kempen (ENHR 2001), Emilie Karlsmo och 
Christina Thunwall (NSBB 2001), Joris Hoekstra (YHR 2002), Dhimitri 
Valbona (ENHR 2002), Andreas Strömgren (NSBB 2002), Lena Magnusson 
och Henrik Lindberg (halvvägsseminariet 2003), Nicolas Declerck (ENHR 
2003), Kersti Berggren (NSBB 2003), Thomas Öst (IBF-seminarium 2003), 
Angelica Sennlaub (NHR 2004), Susanne Urban (Sveriges Sociologförbunds 
årsmöte 2004), Nils Hertting (IBF-seminarium 2004), Melker Laborg (Sve-
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riges Sociologförbunds årsmöte 2005) och Irving Palm (högre seminariet 
2006). Avhandlingen är alltså ett socialt fenomen, en form av mening. 

För det andra har ämnet och avhandlingstexten stötts och blötts tillsam-
mans med min handledare Mats Franzén, biträdande handledare Eva Sand-
stedt och senare också med ”dubbelläsaren” Peter Öberg. De – och alla de 
andra – har på olika sätt uppmärksammat mina tillkortakommanden, svävan-
de generaliseringar och förmått mig att reflektera över mina egna tolkningar: 
Å enda sidan, varför är det så lätt att ordna in allt man får veta i en redan 
färdig ram? Å andra sidan, varför är det så svårt att komma på benämningar 
för allt man ser? 

Kunskap är något man gör. Tillsammans med avhandlingsarbetet har ock-
så kurser och undervisning utgjort centrala teman i forskarutbildningen. De 
flesta av kurserna har varit obligatoriska medan andra har varit avpassade till 
avhandlingsämnet. Undervisningen har skett inom ett brett område av sam-
hällsvetenskapliga ämnen tillsammans med en mångfald av undervisande 
kollegor och studenter. Dessutom har spännvidden utökats genom arbeten 
med den tredje uppgiften, som Bostadsveckan, föredrag och studiecirkelle-
darskap. 

I dessa sammanhang av institutioner och arbetsuppgifter vill jag också 
framhålla betydelsen av kollegorna vid IBF och sociologiska institutionen i 
deras strävanden efter att skapa goda forskningsmiljöer och bra arbetsplatser. 

Mening och handling är en oupplöslig enhet. En fråga som följt mig länge 
är frågan om den tänkta läsekretsen. Dilemmat har varit: hur skriver man 
både för den akademiska miljön med dess krav på teorier, begrepp och ar-
betsformer, och för den läsekrets som ser akademiens stilart som högtravan-
de, högtidlig och alltför utsmyckad? Svaret är att jag söker tillgodose de 
båda läsekretsarna med en populärvetenskapligt utformad avhandling: ge-
nom ett snabbt nedslag i verkligheten, en kort och koncis precisering av syfte 
och problem, en distinkt utmejsling av teoretiska perspektiv, en sakenlig 
deklarering av arbetsmetoder, ett noggrant genomförande av studien och 
avslutningsvis en belysande redogörelse av likheterna mellan Norrby, Nyfors 
och Öster. 

Vilka andra än nyss nämnda personer har medverkat till avhandlingens 
tillkomst? Först har Ograduerade forskares fond och Institutet för bostads- 
och urbanforskning lämnat bidrag till fältarbete och konferenser. Sedan har 
tryckningen finansierats med hjälp av statliga medel som förvaltats av Socio-
logiska institutionen. Vidare har tryckningsbidrag erhållits från Borås Stad, 
Gävle kommun, Sparbanksstiftelsen Nya och Institutet för bostads- och ur-
banforskning. Dessa tryckningsbidrag har också medverkat till fullföljandet 
av universitetets tredje uppgift, det vill säga till akademiens samverkan med 
det omgivande samhället. 

Ordet filantrop för tanken till människovän och välgörare. Här vill jag 
uppmärksamma alla som varit mig delaktiga i vardagsarbetet, som vid spon-
tant småprat, snabbluncher, e-post och föreningsliv. Men min allra största 
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tacksamhet vill jag rikta till min hustru Monica Dofs Sundin: du har sanner-
ligen varit militant tolerant under alla dessa grumliga år av krävande fors-
karutbildning. 

Till sist är den färdiga avhandlingen en plats där mönstret äntligen sam-
manfallit i en färdig bild. Trots all den kritik och allt det bistånd som jag fått 
under arbetets gång, är ansvaret för den slutgiltiga produkten enbart mitt 
eget. Min stora förhoppning med avhandlingen är att den blir motsagd med 
bra argument. 

 
 
Gävle i november 2007 
Mats Sundin 
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Del 1. Prolog 
Avhandlingen består av tre delar: en prolog, en jämförande studie och en 
epilog. I prologen iscensätts undersökningen, i den jämförande studien 
genomförs den och i epilogen knyts den samman. 

Prologen består av fyra framåtsyftande kapitel: stadsdelen Öster den 2 
september 2004; syfte, problem och disposition; den metodologiska ansat-
sen; och den teoretiska ansatsen.  

Syftet med det första kapitlet är att ge en inledning till avhandlingen. Här 
återges ett antal händelser och berättelser från den deltagande observations-
studien av stadsdelen Öster i Gävle den 2 september 2004 vilken ger en för-
tätad inblick i stadsdelen och studiens problem. Studien belyser problem i 
området samt motiv och metoder till genomförandet av den aktuella fysiska 
och sociala stadsdelsförnyelsen av Öster. Kapitlet avhandlar sakförhållandet 
att förnyelsen igångsatts av Gävle kommun och Gavlegårdarna. Dessutom 
sker den med anledning av de långt gångna planerna på en bostadsbebyggel-
se i bästa kajkantsläge på Alderholmen/Gävle Strand. Vidare sker förnyelsen 
i samverkan med de boende, ett arbete som är tänkt att tjäna som en modell 
för fortsatt arbete i andra stadsdelar. Kapitlet avslutas med en undran om det 
finns fler stadsdelar i Sverige med Östers prägel och problem. Av detta följer 
två liknande områden, nämligen Norrby i Borås och Nyfors i Eskilstuna.  

Prologens fyra kapitel syftar alltså framåt. Syftet med det andra kapitlet är 
att utifrån inledningskapitlet specificera syfte, problem och disposition för 
avhandlingen. Här bestäms att avhandlingen är en jämförande historisk stu-
die av tre stadsdelar och att huvudfrågan är ”vad är detta för typ av fall?” 
Vad gäller dispositionen är avhandlingen som sagt uppbyggd av tre delar. 

Syftet med det tredje kapitlet – den metodologiska ansatsen – är att argu-
mentera för en jämförande studie beträffande val av jämförelseobjekt och 
sedan hur stadsdelarna kan förstås som fall. Här läggs de nyss nämnda stads-
delarna i dagen, nämligen Öster, Norrby och Nyfors. Därefter diskuteras 
tidigare forskning, källor och källkritik samt hur analysen går till. 

Syftet med det fjärde och sista kapitlet – den teoretiska ansatsen – är att 
med stöd av inledningskapitlet formulera de teoretiska utgångspunkterna 
inför den jämförande studien av de tre stadsdelarna. Först introduceras studi-
ens grundbegrepp: det fysiska rummet (bebyggelsen), det sociala rummet 
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(befolkningen) och det imaginära rummet (bilder och berättelser). Grundbe-
greppen utvecklas sedan under rubriken ”från rumsbegrepp till sociologi”. 
Där leder diskussionerna in på begreppen distinktioner och rumsligt symbo-
liskt kapital. 

Sammanfattningsvis siktar prologen framåt mot den jämförande studien 
och epilogen genom att ge en introduktion till avhandlingen, att formulera 
syfte och problem, att redogöra för dispositionen och de metodologiska och 
teoretiska ansatserna inför studierna av Norrby i Borås, Nyfors i Eskilstuna 
och Öster i Gävle. 
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1. Stadsdelen Öster den 2 september 2004 

Den 2 september 2004 ställdes stadsdelen Öster i Gävle i fokus vid de årli-
gen återkommande SABO-dagarna för förtroendevalda och anställda inom 
intresseorganisationen Sverige Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Un-
der sammankomsten ställdes en fråga: hur kan det befintliga bostadsbestån-
det utvecklas och anpassas till nya behov? Med Öster i Gävle som exempel 
på förnyelse arrangerade AB Gavlegårdarna en studiedag på temat ”Länge 
leve miljonprogrammet: stadsdelsförnyelse av Öster med hög grad av sam-
verkan med hyresgästerna”.1 Varför valde man i Gävle att visa upp just Öster 
för SABO-deltagarna? Svaret är förstås den pågående stadsdelsförnyelsen. 
Men hur kommer det sig att ett befintligt bostadsområde – som byggdes 
under miljonprogrammet – stod under förnyelse trettio år efter nybyggnatio-
nen? Det är en fråga att söka svar på.  

Kapitlet utgår ifrån den deltagande observationsstudie som gjordes under 
SABO-dagen. Vad fanns att upptäcka? Dagen gav inte bara besked i frågan 
om hur det befintliga bostadsbeståndet skulle utvecklas och anpassas till nya 
behov. Den gav också en insikt i problemen på Öster med frågor som: vem 
gör vad, var, när, hur och varför? I kapitlet beskrivs och tolkas formuleringar 
som gjordes av representanter från Gävle kommun, Gavlegårdarna, Studie-
främjandet, den lokala Hyresgästföreningen på Öster och Föreningen för 
grannsamverkan på Öster (bilaga 1). I avsnittet – stadsdelsförnyelsen av 
Öster – diskuteras problem med området, förnyelse i samverkan med de 
boende, modellen Öster och till sist en avslutande del som väcker en undran 
inför Öster. 

Avslutningsvis syftar kapitlet framåt. Öster är ett fall för introduktion till 
avhandlingen och här utgör representanternas berättelser om området ett 
empiriskt underlag inför de tre kommande kapitlen: avhandlingens syfte, 
problem och disposition, metod och teori. Följaktligen bildar händelserna, 
berättelserna och observationerna av stadsdelen Öster den 2 september 2004 
en central upptakt i prologen och för avhandlingens fortsättning. 

                               
1 SABO (2004), SABO-dagarna 1-3 september 2004: ett SABO-arrangemang i samarbete 
med Gavlegårdarna [www]. Hämtat från <http://www.sabo.se> 2004 09 02. 
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Stadsdelsförnyelsen av Öster 
SABO-dagen den 2 september 2004 inleddes på Gävle konserthus med en 
introduktion till stadsdelsförnyelsen av Öster och utfördes av representanter 
från AB Gavlegårdarna och Gävle kommun. Efter framförandena arrangera-
des ett studiebesök på Öster dit SABO-deltagarna skjutsades med buss.2 
Framme vid samlingslokalen Kanalen välkomnades deltagarna av en allvar-
lig ordförande i den lokala Hyresgästföreningen på Öster.3 

Problem med området 
Uppenbarligen fanns det problem med Öster. Under SABO-dagen uppgav 
Gavlegårdarnas ordförande att Öster var ett problemområde, att det låg ”oer-
hört centralt” men att det har blivit ett lågstatusområde.4 Underförstått pre-
senterade han ett samband mellan läge och status: att centrala lägen borgar 
för hög status. Således var den ordningen bruten på Öster.  

Planeringschefen vid kommunledningskontoret i Gävle lyfte fram ett an-
nat problem med Öster: att området låg ”omgivet av olika barriärer, trafikle-
der och järnväg, magasinsområde och stäppen, det gamla hamnområdet” 
(bild 1).5 

 

                               
2 I syfte att skriva kapitlet i en så koncentrerad form som möjligt är introduktionen en kon-
struktion av data från både Gävle konserthus och stadsdelen Öster. Trots att data hämtats från 
olika platser är sakförhållandena ändå desamma, eftersom det var en och samma publik vid 
båda tillfällena. I det följande återger noterna fördragshållarnas namn och funktioner. Därefter 
– i den löpande texten – refereras till föredragshållarnas funktioner med anledning av repre-
sentantskapet under SABO-dagen den 2 september 2004. 
3 Lars Paulin, ordföranden lokala Hyresgästföreningen på Öster, 2004 09 02. 
4 Bengt Valdemarsson, ordföranden Gavlegårdarna, 2004 09 02. 
5 Göran Berfenstam, planeringschef kommunledningskontoret Gävle kommun, 2004 09 02. 
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1. Stora strukturer definierar miljonprogramsområdet Öster i Gävle: flygfoto från 
tidigt 1980-tal. (Foto: Lars Bygdemark, i Bergqvist 1983) 

Distriktschefen vid Gavlegårdarna framförde att det hade varit störningar, 
skadegörelse och hög vakansgrad i området och att det efter varje helg fanns 
anmälningar om exempelvis glaskrossning.6 Gavlegårdarnas projektledare 
för den sociala förnyelsen fastslog också att bostadsföretaget inte var rustat 
för djupare sociala problem.7 Således förklarade representanterna från Gav-
legårdarna och Gävle kommun att det centrala läget var bra men att statusen 
var låg, att det fanns barriärer runt omkring stadsdelen, att det var bråk och 
förstörelse i området samt att bostadsbolaget inte ensamt rådde på de sociala 
problem som fanns på Öster. 

Fanns det ytterligare problem på Öster? Styrelseledamöterna i den lokala 
Hyresgästföreningen på Öster (som den minsta organisatoriska enheten i den 
                               
6 Susanne Persson, distriktschef Gavlegårdarna, 2004 09 02. 
7 Hans Helmersson, projektledare Gavlegårdarna, 2004 09 02. 
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svenska hyresgäströrelsen) beskrev Öster som ett miljonprogramsområde 
med dåligt rykte, hög omflyttning och en oönskad befolkningssammansätt-
ning. Problemen sökte alltså sina förklaringar. Ledamoten som bott på Öster 
i tjugo år förklarade att stadsdelen var ”ett typiskt miljonprogramsområde 
med ett dåligt rykte”.8 Han härledde följaktligen dåligt rykte till miljonpro-
gramsområden. Två ytterligare förklaringar till Östers dåliga rykte lämnades 
av ordföranden (som även han anförde att han var en av dem som bott längst 
i området). Han menade att det hade varit hög brottslighet och ”mycket 
genomgång” på Öster. Många bodde i området under två till tre veckor och 
mestadels var det invandrare som flyttade in. Projektledaren fördjupade pro-
blematiken med en beskrivning av Öster som ett utsatt område med arbets-
löshet och där cirka trettiofem procent av befolkningen var invandrare. 

Liten stadsdel med stora problem 
Till synes är Öster en liten stadsdel med stora problem. Projektledaren 
beskrev Öster som en liten stadsdel med 30 hus, 735 lägenheter, äldreboen-
de, förskola och butik. Det vill säga en stadsdel enbart för boende där hela 
lägenhetsbeståndet tillhör allmännyttan. Förutom den stora omflyttningen i 
området var också tomma lägenheter ett problem för allmännyttan. Ordfö-
randen i Gavlegårdarna såg problemet på Öster ur ett jämförande perspektiv. 
På Öster var vakansgraden sexton procent i jämförelse med sju-åtta procent 
inom stadens övriga områden. 

AB Gavlegårdarna hade också problem med störningsanmälningar, ska-
degörelse och att området var socialt utsatt. Dessutom hade folk blivit upp-
sagda eftersom allmännyttan ”jobbade med konkreta störningar”, berättade 
projektledaren för den sociala förnyelsen av Öster. Förvaltaren besökte de 
störande hyresgästerna och var också med när nya kunder träffades vid kon-
traktsskrivning för att redogöra för deras rättigheter och skyldigheter. ”Det är 
den enda kontakt vi har med de boende”, underströk projektledaren vid tek-
niska enheten på Gavlegårdarna.9 Det finns två typer av störningar, tillade 
Gavlegårdarnas förvaltare på Öster, och ”det är de kriminella och så ungdo-
mar”. Han sade att de lättaste störningarna var de kriminella ”för det är bara 
att meddela Krimjouren så tar de hand om det”.10 Vad gäller ungdomar hand-
lade störningarna om hög musik och efterfester. Efter anmälningarna träffa-
de förvaltaren de som stört och ”när man gör hembesök kan man också upp-
täcka många andra saker”, berättade distriktschefen. Angående ordningsfrå-
gorna konstaterade projektledaren att socialtjänsten ”inte var så bra” på att 
hantera oordningen i området. 

Öster är cirka trettio år gammalt och de sociala problemen är kända sedan 
decennier. För tjugofyra år sedan då guiden under SABO-dagen flyttade in 

                               
8 Börje Larsson, styrelseledamot lokala Hyresgästföreningen på Öster, 2004 09 02. 
9 Ulf Gavlefors, projektledare tekniska enheten Gavlegårdarna, 2004 09 02. 
10 Håkan Svedlund, förvaltare Gavlegårdarna, 2004 09 02. 



 17

på Öster undrade han varför alla var arbetslösa i huset där han bodde.11 Han 
utvecklade omständigheterna till ett förhållande mellan arbetslöshet och 
drogmissbruk och sade att ”alkisar kan man leva med, men idag är det knark 
och det skulle försvinna om man plockade bort dem”, det vill säga missbru-
karna. Droger har alltså förekommit på Öster. Senare under studiedagen 
framfördes att man ville att en mer etablerad befolkning skulle flytta in i 
området. Det fanns dock ett problem, nämligen att de som flyttade in tillhör-
de samma kategori som flyttade ut. Det skedde alltså en återväxt av sociala 
problem på Öster. Med andra ord ses den bråkiga och kringflyttande perso-
nen som en icke-etablerad hyresgäst, medan den etablerade hyresgästen är en 
skötsam och bofast person. 

Det fanns två motiv för igångsättandet av stadsdelsförnyelsen: ett under-
hållsbehov och en social utmaning, förklarade allmännyttans ordförande. Det 
trettioåriga miljonprogramsområdet var i behov av upprustning och kostna-
derna beräknades till 180 miljoner på 4-5 år. Visst ”handlar det om ekonomi 
och en himla mycket pengar, men man får mycket gjort”, förklarade ordfö-
randen i Gavlegårdarna. Följaktligen innebar stadsdelsförnyelsen en fysisk 
och social förnyelse av området. 

Öster har anor från 1500-talet. Under 1960- och 1970-talen utvecklades 
Öster från ett låghusområde till ett område med höghus i och med den ge-
nomgripande saneringen och totalförnyelsen. Den gamla bebyggelsen ersat-
tes med det moderna miljonprogramsområdet, berättade distriktschefen. På 
nya Öster med ljusa lägenheter och grönytor anlades en park. Trettio år sena-
re hade träden blivit till ett problem. Guiden sade att de var för tätvuxna, de 
släppte inte in ljus och polisen menade att det var ”perfekt för inbrott”. I 
parken – som fått namnet Matteusparken efter Sankt Matteuskyrkan på gam-
la Öster – fanns också en stengång bevarad efter kyrkan (bild 2).  

                               
11 Lars Eliasson, hyresgäst och guide under SABO-dagen, 2004 09 02. 
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2. SABO-deltagarnas studiebesök i Matteusparken, bevarad stensättning efter Sankt 
Matteuskyrkan som låg på gamla Öster samt oanvända lekplatser och boulebanor år 
2004. (Foto: författaren) 

Förutom att man ville tillgodogöra sig stengångens historiska symbolvär-
de, ville man också förbättra trivseln i området genom att flytta om i parken, 
bygga lekplatser och grillplatser åt Österborna. 

Från en kulle med utsikt över Öster ställdes frågan om det fanns hissar i 
husen. Guiden svarade att det inte fanns hissar i 3-våningshusen utan bara i 
husen med fyra våningar eller fler. Han tillade att trapporna var till bekym-
mer för de äldre och för barnfamiljerna. Dessutom fick trapporna konse-
kvenser för Öster eftersom ”vi tappar barnfamiljer och äldre” i området. 
Möjligen gällde förlusten svenska barnfamiljer till skillnad från ”invandrarna 
som kämpar och drar sina vagnar utan att gnälla”, enligt guiden. 

Sammanfattningsvis är Öster en liten stadsdel med både gamla och stora 
problem. Området är behäftat med en låg status trots att det ligger så centralt. 
Ytterligare problem är avskildheten till följd av barriärerna runt området, 
omflyttningen, de tomma lägenheterna, störningarna, de sociala problemen 
och att området är ett miljonprogramsområde med dåligt rykte. Utöver ryktet 
och de sociala problemen utgjorde underhållsbehovet ett motiv till förnyel-
sen samt – vilket diskuteras senare – den planerade bostadsbebyggelsen på 
Alderholmen/Gävle Strand. 
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På Öster förenades två processer under 1960- och 1970-talen. Den ena 
processen gällde saneringar av centrala stadsdelar och den andra processen 
handlade om byggandet av miljonprogramsområden. Med andra ord var 
dagens stadsdelsförnyelse av Öster per den 2 september 2004 en förnyelse av 
ombildningen av gamla Öster. 

Förnyelse i samverkan med de boende 
Hur planerades den aktuella fysiska och sociala förnyelsen av Öster? ”Poli-
tiskt tog vi ett underifrånperspektiv för vi ville veta vad de boende ville”, 
förklarade planeringschefen i Gävle. Erfarenheten visade att man ”måste 
vara i en förändringsprocess för att få ett engagemang”. Samspelet – som 
initierades ovanifrån – har varit viktigt mellan AB Gavlegårdarna och hyres-
gästerna på Öster. Ur ett ”kundperspektiv ville vi ta vara på hyresgästerna 
och vinna deras förtroende genom idébollning”, fastlade ordföranden i Gav-
legårdarna. När hyresgästerna tillfrågades om hur ”vi skall göra för att få 
området attraktivt blev trygghetsfrågorna högt rankade”, menade ordföran-
den i den lokala Hyresgästföreningen på Öster. Därtill hade man ”inte ett 
möte utan att frågorna om soporna i området varit uppe för diskussion”, vil-
ket resulterade i att Hyresgästföreningen tog ansvaret för hanteringen av 
grovsoporna i området.  

Förutom trygghets- och sophanteringsfrågorna var områdets avskildhet ett 
diskussionsämne under mötena med hyresgästerna. Avskildheten förklarades 
med dålig planering vid ombyggnationen under 1970-talet. Paradoxalt nog 
var biltrafiken på Öster oroande. För att begränsa trafiken i området hade de 
boende föreslagit en lösning med en bro över Holmkanalen där man kunde 
åka ut mellan Domstolarna och brandstationen. Öster skulle alltså få en re-
spektabel entré mellan två respektabla byggnader (bild 3). 



 20 

 
 

3. Händelser och saklägen som föregår SABO-dagen 2004: planer på förbättring 
av Östers läge med hjälp av en ny infart eller en ny tunnel. En av de två befintliga 
gång- och cykeltunnlar som förbinder Öster med Gävles centralare delar, år 2002. 
(GD 2002 03 24 och AB 2002 02 11) 

En seminariedeltagare frågade om tunneln under trafikleden och järnvä-
gen var till för bilar? Nej, i den kan man bara cykla och gå, blev svaret (bild 
3). ”Å fy fan”, ryste frågeställaren. 
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Samlingsplatser och organiserandet av verksamheter 
”Hur kommunicerar vi förnyelsen med de boende på Öster”, frågade projekt-
ledaren för den sociala förnyelsen av Öster. Svaret var Östertidningen, pro-
jekthäfte och hemsidan men framförallt möten där konkreta förslag leder till 
lösningar. Samtidigt intog projektledaren en distanserad hållning till de bo-
ende när han förklarade att boulebanor ”var viktiga för dem på Öster”. Här 
klargjorde planeringschefen att banorna kom till efter ett par veckor för ”att 
visa att vi gjorde något”. Emellertid – vid tidpunkten för SABO-seminariet – 
låg förnyelsens första insats helt öde av ogräset på boulebanorna i Matteus-
parken att döma (bild 2). 

Hur ser organiseringen av stadsdelsförnyelsen ut på gräsrotsnivå? Projekt-
ledaren berättade att de boende var delaktiga i förnyelsen men att ansvaret 
låg på föreningsnivå, exempelvis Hyresgästföreningens sophantering som 
också gagnar dem som inte är medlemmar. För föreningar och organisationer 
av ideella och korporativa slag var kvarterslokalen av betydelse (bild 4). 
Vikten av en mötesplats hade framkommit och kvarterslokalen Kanalen ut-
rustades för ändamålet. På tomten byggdes också en grillplats. 

 

4. Kvarterslokalen Kanalen på Öster vid SABO-dagen år 2004. (Foto: författaren) 

Lokalen har varit något av en fysisk och mental medelpunkt för den socia-
la verksamheten på Öster. Men användningen har skiftat genom åren. Loka-
len byggdes 1981 och var den ”första lokal som Hyresgästföreningen fick ta 
hand om”, framhöll styrelseledamoten i den lokala Hyresgästföreningen. 
Därefter försvann alla aktiviteter och sedan dess har det varit förskola och 
under några år stod lokalen till hyresgästföreningens förfogande. Idag är 
Kanalen navet för många verksamheter och inriktningen är integration mel-
lan olika befolkningsgrupper genom internationella fester samt sommarlovs-
aktiviteter”, framhävde styrelseledamoten och tillika ”gårdsföreståndare med 
gott om tid”. 

Stadsdelsförnyelsearbetet på gräsrotsnivå var tidskrävande. Särskilt beto-
nades de sociala aktiviteterna och värdet av de internationella festerna på 
Öster: ”ni skulle se på de internationella festerna, kvinnorna vill laga mat 
och kvinnorna kommer ut”, sade ordföranden i Hyresgästföreningen belåtet. 
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Gavlegårdarna stod för råvarorna, de boende lagade maten och år 2004 kom 
det 150 personer på festen. 

Föreningsnätverk och projekthantering 
Under SABO-dagen poängterades vidare värdet av att bygga nätverk då det 
varit många enpersonshushåll på Öster. Det gäller att ge support och att stöt-
ta, betonade projektledaren från Gavlegårdarna. Han underströk att det hade 
varit en ”pedagogisk vinst” att folk ville arbeta själva eftersom bostadsbola-
get då ”slipper driva igenom” och genomföra arbetena. Ett sådant exempel – 
förutom Hyresgästföreningen – är allmännyttans samverkan med Föreningen 
Grannsamverkan Öster (bild 5). En föreningsmedlem berättade att man 
genomförde ”nattvandringar i stort sett varje helg”.12 En grupp gick längs 
efter Nygatan och en annan grupp gick i mitten av området. Man kände på 
dörrar och skrev felanmälningar till Gavlegårdarna. Föreningen hade sin 
lokal i en källare och förutom nattvandringarna bedrevs verksamheter som 
möbelbyte, gym, solarium, konstateljé och systudio. Solariet var nästan oan-
vänt och gymmet var förbundet med ett villkor: om det inte användes skulle 
utrustningen flyttas till Andersberg. 

 

5. Representanter från Studiefrämjandet och Föreningen Grannsamverkan på Öster 
vid SABO-dagen år 2004. (Foto: författaren) 

Odlingslotter och exteriörer 
Bakom Kanalen och utmed järnvägen ligger ett tiotal odlingslotter omgärda-
de av ett högt staket. Staketet är högt för att tvåbenta inte skulle ta sig över 
och djupt för att fyrbenta inte skulle ta sig under, sade studieorganisatören 
från Studiefrämjandet (bild 5).13 Hon berättade också att Studiefrämjandet 
inte gjorde någonting utan de boendes egna viljor. Mest intresserade av od-
lingarna var invandrarna. Det ledde dock till problem med floran eftersom 

                               
12 Göran Danielsson, hyresgäst och guide under SABO-dagen, 2004 09 02. 
13 Anna-Lena Hellman, vice verksamhetsledare och studieorganisatör Studiefrämjandet, 2004 
09 02. 
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man tog med sig frön från hemländerna. Därför bestämdes att ”man bara fick 
köpa frön från vårt klimat”, sade representanten från Studiefrämjandet. 

Till en början var färgsättningen på husen ett ärende för boendedemokra-
tin. Eftersom det fanns lika många färgval som det fanns viljor fällde Gavle-
gårdarna avgörandet också i frågan om färgen på husen, fastslog projektleda-
ren för den tekniska enheten. Det var alltså en oriktig mening att förnyelsen 
till fullo skedde tillsammans med de boende. Däremot hade portar och entré-
er utformats efter de boendes önskemål. Entréerna hade gjorts öppnare och 
dörrarna hade försetts med ekpartier (bild 6). Belysningen hade också för-
stärkts. Tidigare fanns en lampa utanför entrén med den enda funktionen att 
upplysa om adressen. 

 

6. 1960-talsmiljö i nytt ljus: nya entréer och bättre belysning på stadsdelsförnyade 
Öster år 2004. (Foto: författaren) 

”Sveriges fulaste entré” fanns på N Fiskargatan 1A, enligt projektledaren 
för den sociala förnyelsen (bild 7). Höghusens utvändiga estetik och tillika 
stadsdelens framsida mot järnvägen föranledde ytterligare förändringar. I 
höghusen byggde man om på bottenvåningen där tvättstugor flyttades från 
söderläge till norrläge och med nya lokaler i varje hörn i höghusen. Därtill 
skulle bygget av takvåningar på höghusen bli ”pricken över i:et” för stads-
delsförnyelsen, anförde projektledaren vid den tekniska enheten förväntans-
fullt. 
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7. Förnyelsen av Öster år 2004: kritiserad entré, byggnadsarbete i det tätbebyggda 
området, fasadrenovering, ritningar över taklägenheterna och bron över Holmkana-
len samt Gavlegårdarnas fastighetsskötare som efter SABO-dagen tar ned en av 
ritningarna. (Foto: författaren) 
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Sammanfattningsvis genomfördes förnyelsen av Öster tillsammans med 
de boende och olika föreningar. Dock togs initiativen ovanifrån av Gavle-
gårdarna och Gävle kommun. Skälen var att Gavlegårdarna inte stod rustade 
för djupare sociala problem och att det var en pedagogisk vinst att få med sig 
de boende i förändringsprocessen. Möten arrangerades, problem definierades 
och trygghetsfrågorna rankades högt. I syfte att nå tidiga resultat och att 
stimulera till fortsatt engagemang byggdes en (oanvänd) boulebana i områ-
det. I förnyelseprocessen deltog också föreningar, bland annat den lokala 
Hyresgästföreningen som kom att hantera grovsoporna i området samt Före-
ningen Grannsamverkan på Öster som genomförde nattvandringar i området. 
Medelpunkten för många verksamheter har varit samlingslokalen Kanalen, 
där bland annat internationella fester anordnades för de boende på Öster. 
Avslutningsvis var uppgiften om det goda samarbetet mellan Gavlegårdarna 
och hyresgästerna en felaktig uppgift vad gäller det bodemokratiska medbe-
stämmandet av färgen på fasaderna och växterna i odlingslotterna. Till sist 
förväntas de nya takvåningarna på höghusen utgöra symbolen för en fram-
gångsrik stadsdelsförnyelse av Öster. 

Modellen Öster 
”Det är mycket som skall hanteras men vi gör det ur ett modellperspektiv, 
för kan vi hantera Östers värde så går det med de andra områdena ur ett soci-
alt perspektiv”, klarlade Gavlegårdarnas ordförande för SABO-deltagarna. 
Öster är alltså en modell, ett referensobjekt och försöksområde, det vill säga 
både ett fall av förnyelse och en beskrivning för ett fortsatt arbete med all-
männyttans bostadsbestånd i andra stadsdelar i Gävle. Under stadsdelsförny-
elsen kunde man testa idéer och förnyelsearbetet var ett stort bodemokrati-
projekt mellan de boende, kommunen och bolaget. Dock med undantag för 
de nyss nämnda fallen. 

Huvudaktörerna Gavlegårdarna och Gävle kommun 
Fanns det fler intressenter än Gavlegårdarna och hyresgästerna? Hur sam-
manflätades förnyelsens organisatoriska nätverk? Vilka har varit med i pla-
neringen av stadsdelsförnyelsen? Före detta kommunalrådet sade att med-
lemmarna ”i en ledningsgrupp, en tänkargrupp sedan tre år består av repre-
sentanter från Gavlegårdarna och Gävle kommun”.14 Hon tillade att hyres-
gästföreningen inte var med i ledningsgruppen. Det vill säga att förnyelsen 
knappast skedde tillsammans med de boende. Snarare var det Gavlegårdarna 
och Gävle kommun som var huvudaktörerna vid förnyelsen av Öster. 

Var alla tillfreds med ledningsgruppens sammansättning? Nej, ”vi” har 
fört diskussioner med Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen men samtalen har inte varit framgångsrika, sade planeringschefen, 
                               
14 Lena Andreasson, före detta kommunalråd (s) i Gävle, 2004 09 02. 
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och menade att dessa organisationer inte ser till lokala stadsdelar utan till 
Gävle som helhet. Han klargjorde att ”socialtjänsten bryter inte ned i delar, 
vilket är dålig timing” med den pågående sociala stadsdelsförnyelsen och 
bekräftade att man hade ”svårt att hitta det lokala stadsdelsperspektivet”. 
Förklaringarna kan ses som att andra organisationers verksamhetsutövning 
inte tillfredsställer kommunens och allmännyttans ambitioner med den socia-
la förnyelsen av Öster.  

Alderholmen och Gävle Strand 
Vad gäller partnerskapet – där enbart Gävle kommun och Gavlegårdarna 
ingick i ledningsgruppen – framhölls att stadsdelsförnyelsen ”startade med 
ett tomt papper och att det är Österborna som har kommit med förslag till att 
integrera en hel stadsdel” med Alderholmen, menade före detta kommunal-
rådet. Alderholmen, grannen till Öster, beskrevs som en gammal outnyttjad 
industrimark i Gävles inre hamn som kommunen och andra aktörer förgäves 
försökt återanvända vid ett flertal tillfällen under de senaste decennierna, 
med bland annat planer på bostäder, högskola, konserthus, och ishall (bild 
8). ”Det är tredje gången gillt nu”, sade ordföranden i Gavlegårdarna med 
tidigare missräkningar i minnet. 

 

8. Gävles nya stadsdel mellan havet och centrum: den planerade kajkantsbebyggel-
sen på Gävle Strand, hamnmagasinen och bostadsområdet Öster. (Foto: ur Projekt-
grupp Alderholmen 2003) 
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Förnyelsen av Öster initierades både ovanifrån och utifrån. Det senare 
med anledning av förändringar i Östers omgivning, närmare bestämt den 
planerade bostadsbebyggelsen på nämnda Alderholmen. Alderholmen har 
varit ett problem och en möjlighet för Gävle. Hamnområdet är också en till-
gång för Öster eftersom området kommer att bebyggas med 2-våningshus 
och stadsradhus. Dessa nybyggnationer på gammal industrimark i bästa kaj-
kantsläge med benämningen Gävle Strand har varit angeläget att få till stånd 
med tanke på skapandet av ett attraktivt Öster. Följaktligen samverkade två 
sakförhållanden på Öster: ett utsatt område i fokus för stadsdelsförnyelse och 
en utvald plats för nyproduktion av bostäder i kajkantsläge. Villkoret för en 
ny bebyggelse på Alderholmen och Gävle Strand var ett stadsdelsförnyat 
Öster. På så sätt blir Alderholmen en resurs till förbättring av Östers attrak-
tionsvärde eftersom Gävle Strands vattenläge förändrar villkoren för Öster 
ett hundratal meter därifrån. Därtill var det ur kommunens perspektiv på 
förnyelsen ”också viktigt att höja hyresstatusen på Öster för att få en ännu 
bättre stad”, framhöll före detta kommunalrådet. Det vill säga en social för-
nyelse av Öster med inverkan på föreställningarna om Gävle. För bilden av 
det lokala problemområdet Öster får knappast inverka på bilden av Gävle 
Strand som skall spridas över Sverige. 

Lokal identitet och aktivitetsgrad 
Till sist framkom att Öster är inte bara namnet på en plats utan också namnet 
på en ideologi. Under studiedagen betonades den lokala identiteten, visioner 
och tanken på Österbon som en kollektiv auktoritet. Österborna har lärt sig 
att ”när vi säger något så är det viktigt och då lyssnar alla”, sade före detta 
kommunalrådet förnöjt. Hon gav ett exempel då Posten försökte initiera 
postfack i entréerna: ”Ingen är van idag att få någon som kommer och säger 
vad Österborna skall göra, för kanske går det på andra ställen men inte på 
Öster”.  

Vilka av Österborna hade då deltagit i förnyelsearbetet av Öster? Svaret 
var att den som varit intresserad har deltagit och målet var att nå tio procent 
av de boende i området. Med andra ord var det bara ett fåtal av hyresgästerna 
som krävde en förnyelse av Öster. Kommunalrådet fortsatte: ”detta är di-
rektdemokrati, det sociala projektet och målet uppnås väl då det enda sättet 
att utöva demokrati är att alla vill något”. Detta sagt om Öster, en stadsdel 
som ”Gävleborna har åsikter om”, enligt projektledaren för den sociala för-
nyelsen av Öster. 

Sammanfattningsvis initierades Österförnyelsen både ovanifrån och ut-
ifrån: Ovanifrån genom huvudaktörerna Gavlegårdarna och Gävle kommun 
som också sökte – men inte erhöll – stöd från andra aktörer vid den sociala 
förnyelsen, bland annat från socialtjänsten. Vad gällde hyresgästernas med-
verkan i det sociala projektet tilldelades de epitetet Österbon, ett attribut som 
innebar att man höjde sin stämma och protesterade. Sett utifrån omgivningen 
skedde förnyelsen av Öster med anledning av den planerade bebyggelsen på 
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Alderholmen/Gävle Strand. Bland annat för att Östers rykte inte skulle på-
verka den nya bebyggelsen i bästa kajkantsläge. Till sist kommer den fysiska 
och sociala förnyelsen av Öster att stå som modell för andra problemtyngda 
allmännyttiga bostadsområden i Gävle. 

Avslutning 
Av studiedagen ”Länge leve miljonprogrammet” framkom både konkreta 
och abstrakta problem med Öster. Problembilden tecknades som ett invand-
rartätt område med sociala problem, brottslighet, skadegörelse, tomma lä-
genheter, hög omflyttning och dåligt rykte. Till problemen hörde också 
stadsdelens läge i Gävle. Öster ligger centralt men också åtskilt innanför 
omgärdande trafikleder, järnväg och vattendrag. Till området finns en en-
skild in- och utfart samt gångtunnlar under den dubbla barriären av järnväg 
och trafikled. Bebyggelsen var tudelad i form av fyra höghus och trettio låg-
hus samt kvarterslokal och förskola. På sin väldefinierade plats är Öster ett 
renodlat bostadsområde med enbart hyresrätter och endast ett fåtal arbets-
platser i området: en affär, ett äldreboende och en förskola. Öster är också 
lockande. Två viktiga skäl till inflyttning till Öster har varit den omedelbara 
tillgången på bostäder i området samt det centrala läget med närhet till sta-
dens service och nöjen. 

Miljonprogramsområdet Öster var ett särpräglat område. Öster byggdes 
inte på jungfrulig mark som gängse förortsbebyggelse utan uppfördes istället 
genom rivningar av den gamla 1800-talsbebyggelsen. På Öster möttes under 
1960- och 1970-talen två processer av nationell stadsbyggnadshistorisk be-
tydelse: citysaneringar och miljonprogrammet. Kontentan av mötet mellan 
de två vanligtvis rumsligt åtskilda processerna blev en utväxling av bebyg-
gelse och befolkning, men också en växling av föreställningar då gamla och 
slitna Öster ersattes av en ny och modern 1960-talsbebyggelse. 

Över tid har det varit problem på Öster. Stadsdelen har genomgått fyra 
förvandlingar: från ålderstigen stadsdel till saneringsfall; från saneringsfall 
till modernt miljonprogramsområde; från modernt bostadsområde till annor-
lunda bostadsområde och från annorlunda bostadsområde till ett stadsdels-
förnyat område. Vid tidpunkten för SABO-dagen genomgick Öster – som ett 
avgränsat och överblickbart område – en stadsdelsförnyelse i syfte att tillgo-
dose områdets underhållsbehov, att verka för en social utmaning, att förbätt-
ra områdets rykte, att bilda en utgångspunkt för en förnyelsemodell samt att 
etablera en kollektiv identitet såsom Österbo.  

Huvudaktörer och föreningsverksamma hyresgäster 
Den bostadssociala förnyelsen – på basis av sociala problem och befolk-
ningssammansättningen i området – initierades ovanifrån av huvudaktörerna 
Gavlegårdarna och Gävle kommun. Förnyelsen var samlad och skedde i 
samverkan med ett fåtal hyresgäster och olika organisationer. Det organisa-
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toriska nätverket var utbyggt av områdesbaserade verksamheter men var i 
avsaknad av socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa som inte 
opererar på stadsdelsnivå utan ser till staden som helhet. Det vill säga att det 
inte var ett partnerskap till fullo. Ett mål med stadsdelsförnyelsen var att 
arbetet skulle bli en modell och ett koncept för fortsatt arbete med andra 
bostadsområden i Gävle.  

SABO-representanterna delgavs alltså huvudaktörernas syn på förnyelsen, 
det vill säga Gavlegårdarna och Gävle kommun. I förnyelsen hade huvudak-
törerna engagerat de boende i processen. Till mötena – som startade med ett 
tomt papper – kom ett fåtal hyresgäster om man ser till antalet boende i om-
rådet. Det var alltså en minoritet som krävde en stadsdelsförnyelse och dess-
utom var det inget partnerskap i förnyelsen.  

Möten har arrangerats och information har samlats in under såväl plane-
ring som genomförande av förnyelsen. De boende har delgivits beslutsunder-
lag och informerats om vad som försiggåtts, bland annat genom en stadsdels-
tidning. De medverkandes intresse- och kunskapsområden har kommit till 
uttryck i verksamheterna och en medelpunkt i förnyelseprocessen har varit 
kvarterslokalen Kanalen. Lokalen har också utökat sin beläggning och ut-
gjort ett nav, ett socialt centra, för bomöten, studiegrupper och internationel-
la fester avsedda för Österborna. 

Det fanns problem i befolkningen på Öster. Omflyttningen har varit hög 
och Gavlegårdarna sökte stävja omflyttningen till gagn för permanent boen-
de och lojalitet med platsen. I syfte att undgå hyresgästkategorier som inver-
kar menligt på grannskapet och spridning av negativa bilder om Öster, hade 
bostadsföretagets representanter tagit som rutin att möta de blivande hyres-
gästerna vid kontraktsskrivandet för att informera om regler och normer. 
Därtill vidtogs hembesök i samband med störningar och hyresskulder. De 
sociala problemen hanterades också på föreningsnivå: översyn och säkerhet 
tillgodosågs av Föreningen för grannsamverkan på Öster som gjorde natt-
vandringar i området. Det framgick också att såväl formell som informell 
kontroll bidrog till anmälningar och avhysningar samt att bo- och direktde-
mokratin var en socialiserande och resursbesparande verksamhet för allmän-
nyttan. Öster är således en plats där både en nationell och en lokal bostads-
politik tagit form i ett miljonprogramsområde byggt på sanerad mark och 
som trettio år senare har blivit ett objekt för en fysisk och social stadsdels-
förnyelse. 

Planer för omgivningen och helhetsgrepp om Öster 
Ytterligare en situation som kan komma att förändras är områdets position 
som fysisk enklav i Gävle. Öster står i relation till den outnyttjade och kon-
troversiella industrimarken på Alderholmen och den planerade bebyggelsen 
på Gävle Strand. Bebyggelsen på Öster var i behov av upprustning och för-
nyelse i samband med den planerade bebyggelsen på Gävle Strand. Bilden 
av det problematiska Öster var i behov av förnyelse på ett sådant sätt att den 
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inte avviker från bilden av den planerade moderna bebyggelsen på Gävle 
Strand. Detta har skapat ett ömsesidigt beroende mellan Öster och omgiv-
ningen. Knappast hade den fysiska, sociala och mentala stadsdelsförnyelsen 
av Öster genomförts utan de långtgående planerna på bostadsbebyggelsen på 
Alderholmen. Det vill säga att planerna för Alderholmen/Gävle Strand för-
ändrade förutsättningarna för Öster.  

Gävle kommun och Gavlegårdarna driver således förnyelsen av Öster: 
Gavlegårdarna med Öster som huvudintresse och Gävle kommun med fokus 
på Alderholmen/Gävle Strand. Själva helhetsgreppet med stadsdelsförnyel-
sen är alltså ett ovanligt fall av förnyelse. Det är också få om än inga miljon-
programsområden som har en (planerad) attraktiv kajkantsbebyggelse i sin 
omedelbara närhet, där bilden av det lokala problemområdet Öster inte får 
inverka på bilden av det attraktiva Gävle Strand som skall spridas över Sve-
rige. Allt detta på en plats i bästa pendlarläge bakom järnvägsstationen nere i 
hamnen som länge var centrat för Gävles näringsliv. 

Undran inför Öster 
Studiebesöket på Öster – ”Länge leve miljonprogrammet: stadsdelsförnyelse 
av Öster med hög grad av samverkan med hyresgästerna” – avslutades och 
deltagarna skjutsades tillbaka till Gävle konserthus. Frågan är vad personen 
som inte använde sig av bussen hade sett på sin väg tillbaka till exempelvis 
järnvägsstationen? 

Efter att ha lämnat platsen med möteslokalen Kanalen, vändplanen och 
järnvägen till hamnområdet, hade hon eller han kunnat observera en buss-
hållplats med träbänk och en nedklottrad eller graffitimålad trafikskylt. Strax 
bortom platsen för samfärdsel stod två huskroppar tätt intill varandra med 
följden att en gränd med konturskarpa hörn bildades. I fonden pågick tak- 
och balkongarbeten. I den andra riktningen, på andra sidan Holmkanalen 
med sina lindar, låg Gevalia-rosteriet som spred en doft, eller lukt, av kaffe 
över området. Utmed Holmkanalen och Nygatan låg trevåningshusen med 
nyrenoverade fasader, nya balkonger och räckverk på altanerna. Lite längre 
fram anträffades Östers Närlivs och Café på en plats i skuggan från ett av 
höghusen (bild 9). 
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9. Östers café och livsmedelsbutik, fasadrenovering och prov på ny fasadfärg år 
2004. (Foto: författaren) 

Platsen var förtätad av gång- och biltrafik och bilar körde utmed Nygatan 
medan andra svängde runt hörnet vid affären där sikten var dålig och ut-
rymmet snålt. Det skuggande höghuset omslöts av byggnadsställningar och 
skynken. Där var stadsdelsförnyelsen påtaglig: bilningsmejslar bullrade, en 
container fylldes med fasadtegel och lukten av stendamm blandades med 
tvättmedelsdoften från en tvättstuga i höghuset. 

Paradoxen mellan läge och rykte 
När fotgängaren lämnade Öster såg han eller hon kanske trafikskylten som 
upplyste om att Nygatan var en återvändsgränd. I höjd med skylten fanns 
Holmkanalens ändpunkt och strax bortom vattenspegeln, som både förenade 
och skiljde Öster från Gevalia-rosteriet, låg Domstolarna. Efter Domstolarna 
möttes fotgängaren av ett trafikproblem eftersom det var förenat med svårig-
heter att ta sig från Öster i det forna hamn- och industriområdet och över till 
järnvägsstationen. Först måste nämligen trafikledens fyra körfält passeras 
och sedan vidtog en passage under järnvägen. 

Väl på perrongen och vänd mot Öster slogs personen eventuellt av tanken 
om att den som kommer med tåg till Gävle undgår stadsdelen Öster om cent-
rum är i blickpunkten. Om resenären hade dröjt sig kvar på perrongen och 
betraktat det som annars hade passerat obemärkt förbi hade hon eller han sett 
fyra höghus av prägeln miljonprogram med Domstolarna, brandstationen och 
hamnmagasinen som närmaste grannar (bild 10). 
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10. Gävles ”skyline” bakom järnvägen år 2004: från vänster Öster, Domstolarna, 
brandstationen och – utanför bild – hamnmagasinen på Alderholmen. (Foto: författa-
ren) 

Där låg Öster med sitt dåliga rykte i bästa pendlarläge på andra sidan 
järnvägen. Följaktligen var hela Öster kringgärdat av anläggningar: i väster 
av en järnväg och en trafikled, i norr av ytterligare en trafikled, i öster av 
ännu en järnväg och i söder av en vattenkanal och ett kafferosteri. 

Östers historia väcker undran, som en sammanstötning av centrala sane-
ringar och miljonprogramsområden genom ombildning av bebyggelse och 
befolkning. Därtill är Öster en paradoxal plats med ett bra läge och ett dåligt 
rykte. Nya Öster blev inte som planerat eftersom stadsdelsförnyelsen hade 
ett underhållsbehov, en social utmaning och ett förbättrat anseende att hante-
ra. Kort sagt förnyas Öster idag – och inte för tio år sedan eller om tio år – 
med anledning av att Gävle Strand på Alderholmen skall bli ett lyckosamt 
projekt. Därför ville Gavlegårdarna och Gävle kommun visa upp förnyelsen 
av det trettioåriga Öster för SABO-representanterna, med upptakt i Gävle 
konserthus vilken åtföljdes av ett studiebesök på Öster. 

Undran inför Öster väcker nya frågor. Den första gäller sakförhållandet 
att Öster är ett miljonprogramsområde som ligger mitt i staden och inte i ett 
förortsläge: vad är det då för en slags stadsdel? Den andra frågan gäller om 
det finns fler stadsdelar i Sverige med Östers prägel och problem? Dessa 
frågor är två spörsmål att ta med till nästa kapitel, till avhandlingens syften, 
problem och disposition. 
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2. Syfte, problem och disposition 

Vad ska studeras? Välkänt är att många svenska städer utsattes för stora på-
frestningar under 1950-, 1960- och 1970-talen då urbaniseringen var (som 
mest) intensiv med människor i omflyttning och med dimensionering och 
lokalisering av byggnader, anläggningar och bostadsområden. Förnyelserna 
var genomgripande, stadskärnor sanerades och förorter byggdes. Mindre 
känt är att centrala saneringar och miljonprogramsområden – som de kanske 
mest omstörtande processerna under den svenska stadsbyggnadshistoriens 
rekordår – ibland sammanföll på en och samma plats. Likväl har flera studier 
genomförts på centrala saneringar respektive miljonprogramsområden men 
ingen studie har mig veterligen hittills gjorts av det område som genomgått 
båda processerna. 

Föreliggande kapitel disponeras i två avsnitt. Först diskuteras avhandling-
ens syfte och problem och sedan redogörs för textens disposition. 

Syfte och problem 
Som framgick av inledningskapitlet är stadsdelen Öster i Gävle ett modernt 
och centralt men svårtillgängligt miljonprogramsområde som utvecklades till 
ett problemområde för att därpå genomgå en fysisk och social stadsdelsför-
nyelse. Finns det fler centralt belägna bostadsområden i Sverige som ge-
nomgått en liknande utveckling som Öster? Efter förarbeten upptäcktes Ös-
ters motsvarigheter i Norrby i Borås och Nyfors i Eskilstuna (bild 11).1 Båda 
är centralt belägna stadsdelar som tidigare totalsanerats med avseende på den 
äldre bebyggelsen, moderniserats av allmännyttan under rekordåren med 
miljonprogrammet som kulmen 1965-1974. Därefter har de – trots sitt cen-
trala läge – behäftats med så kallade förortsproblem som invandring, hög 
omflyttning, tomma lägenheter, kriminalitet, skadegörelse, sociala problem 
och dåligt rykte. 

                               
1 Heter det i Norrby eller på Norrby? Här i Borås är allting ”på”, sade en Boråsbo och tillade 
att man från andra städer reagerar på detta ”på” (kommunväxeln, Borås stad, 2006-10-20). I 
avhandlingen antas utifrånperspektivet, det vill säga i Norrby. 
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Norrby i Borås  Höghusbebyggelsen på Norrby till vänster 

  

Nyfors i Eskilstuna Husen i Nyfors, gångtunneln och järnvägsstationen 

  

Öster i Gävle Öster – likt en flik av Gävle – till vänster i bild 
 
11. Norrby, Nyfors och Öster, tidigt 2000-tal. (Foto: Jörgen Rylander 1992, författa-
ren 2002 och ur Gävle kommun 2005. Kartor: http://kartor.eniro.se/) 
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Avhandlingen har två syften. Det första syftet är att genomföra en jämfö-
rande historisk studie av tre liknande områdesprocesser, det vill säga av 
Norrby, Nyfors och Öster före, under och efter ombyggnationerna.  

Det andra syftet är att besvara frågan ”vilken typ av fall är detta?” vilket 
sker genom den jämförande studien. Skälet till att frågeställningen är öppen 
och omfångsrik är att denna särskilda typ av fall inte tidigare har undersökts: 
en typ av fall där de två processerna med centrala saneringar och rekordårs-
bebyggelse sammanföll. Om syftet uppfylls kommer också avhandlingen att 
finna en gemensam benämning på fallet. Men bara om det går, för benäm-
ningen är ett ideal. 

Följaktligen är det första syftet – som ser till historien – en förutsättning 
för det andra syftet där fallet sammanfattas, det vill säga att det är i jämförel-
serna mellan de tre studieobjekten som fallet kan konstrueras. 

Disposition 
Avhandlingen disponeras i tre delar: prolog, jämförande studie och epilog. 
Del 1 – prologen – ger en fond för avhandlingen. I kapitel 1 ”Stadsdelen 
Öster den 2 september 2004” introducerades Öster. Öster är således ett fall 
för introduktion – och inte ett introduktionsfall – i den meningen att inled-
ningsvis presentera ett fall som tydligt visar intresseområdet inför den efter-
följande jämförande studien. 

Efter detta förfarande framförs i föreliggande kapitel 2 ”Syften, problem 
och disposition” av avhandlingen.  

I kapitel 3 ”den metodologiska ansatsen” görs ansatsen till den jämföran-
de studien av Norrby, Nyfors och Öster. Där diskuteras vad som konstituerar 
ett fall och en fallstudie, vidare källor och källkritik, fältstudier och avslut-
ningsvis hur analysen går till.  

Kapitel 4 ”Den teoretiska ansatsen” frilägger begrepp och deras inbördes 
relationer. Sammantaget är prologen en ansats till den empiriska nivån i del 
2. 

Del 2 – den jämförande studien – avhandlar likheter och skillnader mellan 
Norrby, Nyfors och Öster. De teoretiska utgångspunkterna som utverkades i 
kapitel 4 ger här stöd för analyser av omställningar och förändringar i stads-
delarna med avseende på vad som skedde före, under och efter ombyggna-
tionerna beträffande de tre dimensionerna bebyggelse, befolkning och bilder. 
Den jämförande studien är följaktligen en kronologisk, historisk och socio-
logisk undersökning som genomförs för att få svar på frågan ”vilken typ av 
fall är detta?”  

Kapitel 5 ”Gamla Norrby, Nyfors och Öster” avhandlar tiden – huvudsak-
ligen från mitten av 1800-talet – fram till dess att planerna på sanering av 
stadsdelarna väcks i Borås år 1934, i Gävle år 1952 och i Eskilstuna i slutet 
av 1950-talet (tabell 1). 
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Tabell 1. Historik över Norrby, Nyfors och Öster, centrala årtal och 
kapitelindelning av den jämförande studien 

6. Ombildningen  5. Gamla 
området 

Saneringsidé Rivning 

7. Nya 
området 

8 Och se-
dan? 

Norrby 1639 1934 1959 1965 1980 

Nyfors Mitten av 
1800-talet 

Slutet av 1950-
talet 

1968 1974 1991 och 
2004 

Öster 1500-talet 
och 1869 

1952 1968 1975 2001 

 
Kapitel 6 ”Ombildningen av Norrby, Nyfors och Öster” behandlar förlop-

pet under själva ombyggnationen, från det att saneringsplanerna väcks, över 
rivningarna och fram till att de nya områdena stod färdigbyggda: Norrby 
1965, Nyfors 1974 och Öster 1975. Därefter tecknas de nya områdena i två 
sammanhängande kapitel.  

Kapitel 7 ”Nya Norrby, Nyfors och Öster” ser till vad som hände i stads-
delarna efter totalsaneringarna och ombyggnationerna, närmare bestämt efter 
åren 1965, 1974 respektive 1975. 

Kapitel 8 ”Och vad hände sedan?” handlar om stadsdelsförnyelser, det 
vill säga förnyelser av de en gång sanerade och ombyggda stadsdelarna. Här 
diskuteras renoveringen av ”Färglådan” i Norrby år 1980, byggandet av stu-
dentlägenheterna och tornhusen i Nyfors 1991 respektive 2004 samt stads-
delsförnyelsen av Öster som inleddes år 2001. 

Del 3 – epilogen – innehåller ett enda kapitel. På grundval av den jämfö-
rande studien av likheter och olikheter mellan Norrby, Nyfors och Öster 
återvänder kapitel 9 ”Typ av fall” till avhandlingens huvudfråga: ”vilken typ 
av fall är detta?” I det kapitlet utverkas den teoretiska konstruktionen av 
fallet genom att sätta samman fallets egenskaper, det vill säga de historiska 
likheterna mellan de tre stadsdelarna. Dessutom ges ett förslag på en gemen-
sam benämning av de tre studieobjekten. Det vill säga att typen – det som 
stadsdelarna har gemensamt – blir svaret på avhandlingens huvudfråga. 
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3. Den metodologiska ansatsen 

Metodik är ett sätt att närma sig verkligheten och metodologi handlar om 
valet av undersökningsobjekt, metoder och forskningsfrågor. Hur går av-
handlingen till väga för att söka svar på huvudfrågan ”vad är detta för typ av 
fall?” Kapitlet – den metodologiska ansatsen – disponeras i sex avsnitt. De 
två första avsnitten – en jämförande studie och hur stadsdelarna kan förstås 
som fall – ställer frågan ”varför en jämförande studie?” Här diskuteras bland 
annat val av fall och sätt att se på fall. Det tredje avsnittet – tidigare forsk-
ning – lägger tonvikt på innerstadssaneringar, miljonprogram och journalis-
tik samt lokal litteratur. De närmast åtföljande avsnitten redogör för tillväga-
gångssätten i studien. Kapitlets fjärde avsnitt – källor – diskuterar först krite-
rier för källkritik. Sedan används kriterierna vid diskussionerna om pressma-
terialet, det arkiverade materialet och fältarbetet (som redogör för 
observationer, intervjuer och etik). Det femte avsnittet – analysen – ställer 
frågan ”hur går analysen till?” I det sjätte och sista avsnittet sammanfattas 
kapitlet. Sammantaget ett tillvägagångssätt som beaktar innebörder av fall, 
fallstudier, källor, tidigare forskning och genomförandet av analysen. 

En jämförande studie 
Frågan är: varför en jämförande studie? Den frågan kommer att dryftas i de 
två närmaste avsnitten. I detta avsnitt – en jämförande studie – diskuteras val 
av undersökningsobjekt. Här argumenteras för att valet av Öster – som ob-
jekt för introduktion – skedde utifrån det egna intresset och med anledning 
av objektets ovanlighet. Därefter presenteras undersökningsobjekten som 
kommer att ingå i den jämförande studien. 

Val av studieobjekt 
Vilka principer finns för val av studieobjekt? Charles C Ragin framhåller att 
undersökaren skall börja med att studera de exempel som tydligt visar vad 
denne är intresserad av för att sedan upptäcka de negativa studieobjekten.1 
Därtill måste prövningar ske utifrån objektens tillgänglighet och tillgången 

                               
1 Ragin, Charles C (2000b), Fuzzy-set Social Science, Chicago och London: The University of 
Chicago Press, s. 41.  
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på data. Det exceptionella objektet bör alltså inleda undersökningen. Det var 
också därför som stadsdelen Öster i Gävle presenterades i inledningskapitlet 
(åtföljt av avhandlingens syfte och problem). 

Drygt ett halvår före SABO-dagen på Öster den 2 september 2004 ställde 
en informant en fråga om valet av studieobjekt: ”Varför har du valt denna 
slum, platsen som Gud glömde?”2 Frågan kom inte direkt överrumplande. 
Den besvarades med att Öster var intressant i egenskap av extremt objekt 
och dessutom var en vit fläck på den litterära kartan till skillnad från andra 
stadsdelar i Gävle som hade väckt vitterhetens intresse. Intresset för Öster 
hörde samman med det centrala läget, stadsdelens tillgänglighet, arkitektur 
och karaktären av problemområde. Som ytterlighet är stadsdelen ett centralt 
beläget miljonprogramsområde byggt på sanerad mark till skillnad från 
gängse förortsbebyggelse uppförd under miljonprogramsåren (och som näs-
tan alltid inrymmer både flerfamiljshus och småhusbebyggelse). Därtill har 
studier gjorts på miljonprogramsområden i förortslägen men inte på områden 
som Öster i centrala lägen, ett kriterium som utgör avgränsningen av studie-
objektet. Ett annat skäl till valet av ”platsen som Gud glömde” var att det 
som skrivits om Öster påträffas i stadsmonografier, i texter om Gävle och i 
pressmediers nutidshistoriska men fragmentariska reportage om Öster. 

Eftersom intresset till en början var riktat mot det exceptionella Öster – 
som inte är en förort – ställdes frågan: finns det fler områden i Sverige av 
karaktären centralt belägna miljonprogramsområden vars äldre bebyggelse 
sanerats och ersatts med modern bebyggelse med oväntad problematik som 
följd? Efter förarbeten med bland annat förfrågningar och studier av främst 
stadskartor upptäcktes Östers motsvarigheter i Norrby i Borås och Nyfors i 
Eskilstuna. 

Varför valdes Norrby och Nyfors och inte – låt säga – Annedal eller Olsk-
roken i Göteborg som jämförelseobjekt? Trots att Annedal och Olskroken 
förenas med Öster genom det centrala läget, rivningarna och totalsaneringar-
na av innerstadsstadsdelarna samt ombyggnationerna under 1960-talet, så 
skiljer sig de två stadsdelarna från Öster i två viktiga avseenden: stadens 
storlek och stadsdelarnas läge. Göteborg är en storstad medan Borås, Eskils-
tuna och Gävle är medelstora städer. Inte heller ligger Olskroken och Anne-
dal bakom järnvägen som Norrby, Nyfors och Öster. Dessa argument – samt 
att Norrby, Nyfors och Öster liknar förorter men är ändå inga förorter – talar 
för en jämförande studie av just dessa tre objekt. 

                               
2 Klas Hellman, intervju, 2003. 
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Hur kan stadsdelarna förstås som fall? 
Vad är ett fall, är en ofta förbisedd fråga menar Charles C Ragin och Howard 
S Becker.3 Ragin betonar, att trots den vida användningen av begreppet fall 
och dess centrala betydelse för den samhällsvetenskapliga diskursen, är fall-
begreppet inte analyserat i den omfattning som det borde.4 Begreppet är så 
pass grundläggande inom samhällsvetenskapen att det ofta undgår problema-
tisering vad gäller begreppsbestämning, urval av fall och vilka kriterier som 
bör gälla för ett ”gott fall”. 

På vilket sätt är avhandlingen en jämförande studie? Hur kan Norrby, Ny-
fors och Öster förstås som fall? Som svar på dessa frågor diskuteras fyra sätt 
att se på fall. 

Fyra falltyper 
I det följande belyses hur avhandlingen arbetar med fall. Utgångspunkten för 
diskussionerna är fallets typologi enligt Charles C Ragin över hur ett fall kan 
betraktas (tabell 2).5 

 
Tabell 2. Fyra sätt att se på fall6  

Som specifika Som generella 

Som empiriska enheter Fall upptäcks (1) Fall är objekt (2) 

Som teoretiska konstruktioner Fall konstrueras (3) Fall är konventioner (4) 
 
Idén är att se på fall i två dimensioner. Den första dimensionen förstår fall 

som empiriska enheter eller teoretiska konstruktioner, den andra dimensio-
nen förstår fall som specifika eller generella. Detta ger fyra falltyper: fall 
upptäcks, fall konstrueras, fall är objekt och fall är konventioner. Det vill 
säga att de specifika fallen upptäcks eller konstrueras (som specifika), och de 
generella fallen bildar objekt eller konventioner. Härnäst diskuteras fallty-
perna med Norrby, Nyfors och Öster som empiriska enheter. 

Fall upptäcks (1) 
Etnologen Douglas Harper argumenterar för att fall upptäcks induktivt, det 
vill säga sätts samman genom empiriskt grundad erfarenhet.7 Han ställer sig 
                               
3 Ragin, Charles C & Becker, Howard S (red.) (2000), What is a case? Exploring the Founda-
tions of Social Inquiry, Cambridge: Cambridge University Press. 
4 Ragin, Charles C (2000a), ”Introduction: Cases of What is a Case?”, i Ragin & Becker (red.) 
(2000), s. 1. 
5 Ibidem, s. 8-9. 
6 Efter Ragin (2000a), ”Introduction”, s. 8-9. 
7 Ragin (2000a), ”Introduction”, s. 14. 
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kritisk till dem som ser samhällen som givna, antingen som politiska områ-
den eller statistiska områden. Han poängterar också att upptäckandet och 
definitionen av fall är en ofta försummad aktivitet. Upptäckten av fall vilar 
alltså på etnografiska grunder och metodologin för etnografiska fallstudier 
innebär bland annat att återge motsägelsefullheter. 

Med förundran upptäcktes Öster som ett exceptionellt fall med allmänna 
problem. Vad gäller stadsdelarna Norrby, Nyfors och Öster framkommer 
motsägelsefullheterna till exempel i former som centralt belägen rekordårs-
bebyggelse byggd på sanerad mark, till skillnad från det gängse på jungfrulig 
mark. Med andra ord är studieobjekten upptäckta som specifika och icke 
allmänna fall. De är atypiska, varken uttryck för en konventionell förortsbe-
byggelse eller en konventionell central sanering. Att undersökningsobjekten 
har kommit att benämnas rekordårsbebyggelse diskuteras mer detaljerat i 
avsnittet om tidigare forskning. 

Fall är objekt (2) 
Genom att se fall som objektsformer vill Diane Vaughan påvisa att fall är till 
för att utveckla teorier genom fallstudier.8 För avhandlingens del handlar det 
inte om att utveckla en teori utan snarare om att komma fram till en gemen-
sam benämning på de studerade objekten. Vaughan ställer in fokus på all-
männa empiriska enheter såsom fall av familjer, organisationer, nationer, 
stater och så vidare. Dock, i syfte att kringgå schabloner och vetenskapsteo-
retiska stereotyper vill hon se skillnaderna i de allmänna kategorierna som en 
möjlighet till att studera speciella processer i vitt skilda sammanhang. Vaug-
hans svar på frågan ”vad är ett fall?” sätter alltså värde på olikheterna och 
variationerna i komplexiteten mellan fall av liknande slag. Med andra ord, 
för att nå fram till en gemensam benämning på Norrby, Nyfors och Öster 
fordras studier av likheter och olikheter. 

I likhet med Douglas Harper understryker Diane Vaughan att den akade-
miska yrkesspecialiseringen skapar färdiga föreställningar om designen och 
genomförandet av en giltig fallstudie. Det medför dock nackdelar för be-
greppsbestämningen och för avhandlingens fråga om ”vilken typ av fall är 
detta?” Forskaren tenderar att hålla sig till allmänna kategorier som har en 
viss funktion som exempelvis nationer och bostadsområden för att nämna 
några, vilket kan inverka negativt på upptäckter och utveckling av benäm-
ningar. Vaughan konstaterar också att när samhällsvetaren inskränker sina 
sociologiska frågor till att handla om exempelvis särskilda och etablerade 
organisationsformer, förefaller frågorna bygga vidare på existerande benäm-
ningar eller generera nya benämningar i fragment snarare än i integrerade 
former. Det är nämligen de lösa trådarna – sådana som man varken förväntar 
sig eller kan förklara – som driver på utvecklingen av benämningar. Om de 

                               
8 Vaughan, Diane (2000), ”Theory elaboration: the heuristics of case analysis”, i Ragin & 
Becker (red.) (2000), s. 174. 
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vägledande teoretiska begreppen används sanningsenligt, verkligt och upp-
riktigt i heuristisk mening – som ett självständigt sökande efter lösning med 
hjälp av frågor – kommer fallstudien att resa ytterligare frågor relevanta för 
att förstå teorin eller benämningen. Det vill säga att en mångfald av fakta 
som likheter och olikheter mellan fall är grundstenar för fruktbara benäm-
ningar.9 Följaktligen är fallet eller fallen både objekt och metod för be-
greppsbildning. Med begreppsbildning avser Vaughan en process av förfi-
ning av benämningen, allt i syfte att specificera sådana omständigheter som 
vedertagna benämningar inte kan förklara. 

Hur ser Vaughan på valet av fall eller objekt? Först ser hon objekten som 
etnografiska – i likhet Douglas Harper – det vill säga baserade på intervjuer 
och dokument eller historiska jämförande studier. Sedan väljs objekten där-
för att de är exempel på ett forskningsämne och att de varierar i komplexitet. 
Huvudmålet med en studie av flera objekt är – enligt Vaughan – att besvara 
frågan ”vad har vi ett fall av?” Ett exempel är ”ett fall av sanering”. Avhand-
lingen går ett steg längre och menar att ”fall av …” åskådliggör de egenska-
per – eller variabler – som det gemensamma fallet utgörs av. Med andra ord 
är Vaughans fråga – ”vad har vi ett fall av?” – ett metodologiskt grepp och 
en förutsättning för att kunna ge svar på denna avhandlings fråga: ”vad är 
detta för typ av fall?” 

Både Diane Vaughan och Charles C Ragin är av den åsikten att kvalitati-
va undersökningar med ett fåtal objekt ofta står i frontlinjen vad gäller bil-
dandet av benämningar.10 Ragin vill dock poängtera att studier av många 
objekt gör det svårare att praktisera jämförande studier och att utveckla be-
nämningar. Orsaken är att objekten till en början alltför gärna indelas efter 
gängse kategorier. Vaughan menar att målet med studien knappast uppnås 
om man väljer objekten utifrån typologiska distinktioner som grundats i för-
förståelse om vad som definierar ett objekt eller en värld av särskilda objekt. 
Sådana självsäkra antaganden kan vara både felaktiga och klandervärda. Det 
vill säga att konventioner utgör hinder för studien, något som diskuteras 
senare texten. 

Det är viktigt att kunna ta vara på sådant material som inte passar in i 
mönstret. Det gör att forskaren måste utveckla strategier mot icke acceptera-
de förutfattade meningar, det vill säga ge akt på motsägelsefulla perspektiv, 
menar både Vaughan och Harper. Med Öster som exempel är centrala förny-
elser och miljonprogramsområden ett sådant motsägelsefullt perspektiv. Ett 
annat är stadsdelens centrala läge med ett dåligt rykte. 

Den metodologiska grundsatsen är en systematisk jämförelse av likheter 
och skillnader i syfte att utveckla, förfina och revidera benämningar med 
hjälp av samspelet mellan teoretiska perspektiv och de empiriska enheterna. 
En grundbult är den systematiska jämförelsen mellan ett objekt och ett annat, 

                               
9 Ibid., s. 176. 
10 Ragin (2000a), ”Casing and the process of social inquiry”, s. 225. 



 42 

det vill säga en jämförande studie av flera objekt som Norrby, Nyfors och 
Öster. Sammanställningen av studien är beroende av hur aspekterna samver-
kar med varandra. Med andra ord kan inte aspekterna hos objekten ses som 
isolerade från varandra. För om studieobjekten är valda efter likheter är olik-
heterna ytterst viktiga, och tvärtom, om objekten är valda efter olikheter då 
är likheterna ytterst viktiga, poängterar Vaughan. Detta ger skäl till att också 
redovisa olikheterna i löpande text så att inte eventuella motsägelsefullheter 
mellan undersökningsobjekten går förlorade. 

Med andra ord – som ett första argument för en jämförande studie av just 
tre objekt – är att för få objekt kan äventyra variationsrikedomen av aspekter, 
medan en studie av för många objekt (låt säga en tio-femtio) kan medföra ett 
stelbent användande av etablerade kategorier (och ett påbjudet bruk av kon-
ventionella kvantitativa metoder).11 Det andra argumentet har med inspira-
tion att göra: Det har gjorts många studier av såväl ett eller två objekt som ett 
stort antal objekt, men få studier av en numerär objekt i intervallet däremel-
lan.12 Därför är det inspirerande att få genomföra en jämförande studie av tre 
objekt. 

Sammantaget lyfter Diane Vaughan fram det meningsfulla med att stude-
ra flera objekt, deras likheter och olikheter, samt att ge akt på motsägelseful-
la perspektiv. Det är för att med stöd av ”fall av” komma fram till en gemen-
sam benämning som besvarar frågan ”vad är detta för typ av fall?”  

Fall konstrueras (3) 
Fall är fallstudier för att referera Michel Wieviorka. Fall konstrueras med 
innebörden att fall är framställda och utvecklade i interaktion mellan teorier 
och empiri.13 Ett ”gott fall” är till exempel ett medicinskt fall som är både 
unikt och möjligt att diagnostisera. Det goda fallet – eller den ”bra patienten” 
med andra ord – är egentligen den patient som inte passar in i ”vårdsyste-
met”.14 Det goda fallet och den unika patienten sätter alltså den otillräckliga 
fackkunskapen under lupp. I symbiosen mellan det unika och fackkunska-
pens tillkortakommanden kan således en ny prognos, teori eller benämning, 
åstadkommas. I studieobjekten Norrby, Nyfors och Öster åsyftas den veterli-
gen outforskade ”patient” som konstrueras av modernisering, saneringar i 
stadskärnorna och en rekordårsbebyggelse med centralt läge och dåligt rykte. 

Hos Wieviorka är otillräcklig fallkunskap ett centralt tema. Den unika pa-
tienten som medicinskt fall är en okänd kategori i facklitteraturen och det 
goda samhällsvetenskapliga fallet, i Wieviorkas ord, formuleras med storhe-
ter som historien och sociologin. Däremot är det goda fallet för sociologin 
inte detsamma som för historien. Ett historiskt fall är bra utifrån dess signifi-
                               
11 Ragin (2000b), s. 25. 
12 Ibid. 
13 Ragin (2000a), ”Introduction”, s. 10. 
14 Wieviorka, Michel (2000), ”Case studies: history or sociology?”, i Ragin & Becker (red.) 
(2000), s. 159. 
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kans och konsekvenser för åtföljande händelser. Men historien är inte veten-
skapen om fall och allt historiskt kan inte heller vara fall. Ett sociologiskt 
fall är betydande på grund av dess teoretiska signifikans. Det vill säga att ett 
”bra fall” leder till att se något så kallat större och ger en tolkning med hjälp 
av en bredare kategori eller benämning som förändrar tidigare erfarenheter. 
En fallstudie torde alltså pendla mellan de historiska och sociologiska per-
spektiven utan att för den skull ansluta sig helt och fullt till något av dem. 
Detta pekar på att Wieviorka förespråkar en mer historisk sociologi. 

Valet av fall skiljer sig åt mellan de historiska och sociologiska perspekti-
ven. Den sociologiska ansatsen väljer ett fall för vad det representerar i ter-
mer av en abstrakt eller teoretisk konstruktion. Ett konkret fall kan vara en 
början att bygga en weberiansk idealtyp, menar Wieviorka. Här utgör stads-
delen Öster ett sådant inledande och konkret fall såsom det presenterades i 
kapitlen 1 och 2, att Öster upptäcktes, studerades och sedan kom att utgöra 
ett av tre jämförelseobjekt.  

Den historiska ansatsen innebär att man kan studera ett fall i syfte att lära 
vad fallet berättar om en verklighet, inte till att frilägga en analytisk kategori 
(en logisk handling eller process) eller att upptäcka en teoretisk struktur 
(som en idealtyp). Detta betyder att fallet är valt för att exemplifiera. 

För att förklara en händelse måste omständigheterna tas i beaktande. 
Därmed blir samspelet mellan sociologi och historia en metod för att hantera 
omständigheterna med Norrby, Nyfors och Öster. De är verkliga, de existe-
rar och äger rum. De har också ägt rum eftersom de existerat i andra former. 
Som historiska fall har de en vändpunkt och brytpunkt i utvecklingen då 
rivningarna inleddes och de nya stadsdelarna började byggas. 

Avslutningsvis genomför avhandlingen en konstruktion av fall. Detta sker 
i jämförelserna mellan Norrby, Nyfors och Öster i syfte att få fram det teore-
tiskt gemensamma hos fallen. 

Fall är konventioner (4) 
”Fall är konventioner” är den fjärde och sista falltypen i Ragins typologi. 
Jennifer Platt lyfter fram hur sociologer sökt använda termen fall: som fall 
på analys- och metodnivå, och som stöd för argumentering.15 Hennes tes är 
att bevisföring och argument ofta sammanställs så att läsaren skall finna dem 
allmänna och trovärdiga. För Platt är alltså argumenten viktigare än benäm-
ningen. 

Med Platts synsätt är konventioner inte aktuella för avhandlingen. Anled-
ningen är att Norrby, Nyfors och Öster inte utgör några konventionella mil-
jonprogramsområden som byggts på jungfrulig mark i förortsläge, utan sna-
rare centralt belägen rekordårsbebyggelse som byggts på sanerad mark. 
Dock utgör de konventioner med anledning av det dåliga ryktet. Därmed blir 

                               
15 Platt, Jennifer (2000), ”Cases of cases ... of cases”, i Ragin & Becker (red.) (2000), s. 21 
och s. 50.  
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de till konventioner vid den teoretiska konstruktionen av den gemensamma 
benämningen i kapitel 9. Här använder avhandlingen ”fall av …” för att söka 
kunskap om områdena, exempelvis att områdena är fall av sanering, fall av 
dåligt rykte och så vidare. Det vill säga de egenskaper som den teoretiska 
konstruktionen utgörs av. Avhandlingens mål – om avhandlingens andra 
syfte uppfylls – är således att etablera konventioner som grundas på motsä-
gelsefullheter och paradoxer. 

Sammanfattning 
För att sammanfatta det hela visar det sig att fallbegreppet är mångfacetterat: 
fall upptäcks, fall är objekt, fall konstrueras och fall utgör konventioner. 
Dessutom kan fall förstås ur två huvudperspektiv: fall som empiriska enheter 
och som teoretiska konstruktioner. Språket har därför sina begränsningar. I 
det följande – i syfte att nedbringa dubbelheter – kommer avhandlingen att 
använda fallbegreppet med varsamhet: empirin blir en fråga om tre liknande 
undersökningsobjekt med liknande historia; metoden blir en fråga om att 
genomföra en jämförande studie av likheter och olikheter mellan de tre ob-
jekten; och slutligen blir teorin en fråga om att – i bästa (ursäkta!) fall – fin-
na en gemensam benämning på studieobjekten och därmed ge ett svar på 
avhandlingsfrågan ”vilken typ av fall är detta?” Kort sagt, genom att jämföra 
det tre stadsdelarna med varandra kommer avhandlingen att förhoppningsvis 
kunna formulera det teoretiska fallet. Därmed kan nya ”fall” upptäckas. 

Tidigare forskning 
Strängt taget finns ingen tidigare forskning på den typ av områden som av-
handlingen studerar. Orsaken är att de inte uppmärksammats som centralt 
belägna rekordårsbebyggelser byggda på sanerad mark. Emellertid finns det 
tidigare forskning som avhandlingen vill hänvisa till, som forskning om in-
nerstadssaneringar, miljonprogram och journalistik. Dessa forskningsområ-
den diskuteras nu närmast. 

Innerstadssaneringar 
Till litteraturen om innerstadssaneringar hör Bengt O H Johanssons Den 
stora stadsomvandlingen: erfarenheter av ett kulturmord (1997). Texten 
söker förstå mekanismerna och de beslut som ledde fram till att insatserna – 
som genomgripande förändringar av svenska stadskärnor under decennierna 
efter andra världskriget – fick en sådan omfattning som de fick.16 De ”gylle-
ne åren” mellan krigsslutet och oljekrisåren 1972/1973 med nyproduktioner 

                               
16 Johansson, Bengt O H (1997), Den stora stadsomvandlingen: erfarenheter från ett kultur-
mord, Stockholm: Kulturdepartementet. 
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och lägenhetsavgångar, inkluderade så kallade stadsöden som rivningarna i 
Gävle. Angående rivningarna i Gävle omnämns inte Öster i Johanssons text. 
Istället diskuteras de omtalade saneringarna av stadsdelen Söder och husen 
runt Stortorget. 

I dessa sammanhang av saneringar och förnyelser är det relevant att näm-
na statens offentliga utredningar. I Slutbetänkande: avgivet av bostadssocia-
la utredningen (1947) framlades förslag till åtgärder för att främja en plan-
mässig sanering av äldre delar av stadsbebyggelsen.17 Utredningen undersök-
te också de stadsplanetekniska och ekonomiska förutsättningarna för sane-
ring av vissa områden inom ibland annat Gävle och Eskilstuna. I Gävle 
valdes femton kvarter i ”stadens city” mellan Centralstationen och Rådhus-
torget till undersökningsområde, det vill säga varken Öster eller Söder. Inte 
heller Nyfors i Eskilstuna valdes till undersökningsområde. Istället valdes ett 
område inom den centrala staden, åtta kvarter mellan Rademachergatan och 
Nygatan. Följaktligen ingick inte Borås och Norrby i dessa diskussioner. 

I Saneringsfrågan: betänkande om förnyelsen av stadssamhällenas be-
byggelse (1954) undersöks sambandet mellan saneringsplaner och bostads-
försörjningsplaner. Där diskuteras de aktuella saneringsproblemen samt sa-
neringsbehovet på lång sikt.18 Allmänt sett belyses saneringsfrågorna gällan-
de den centrala bebyggelsens stadsplanemässiga kvalitet beträffande trafik-
förhållanden, parker och lekplatser. Vidare – ur ett ekonomiskt perspektiv – 
belyste utredningen byggnaders kvalitet och värde. Det framfördes också att 
förbud mot nybyggnation var en metodik för stadsplanearbete i bebyggda 
områden. 

För att avslutningsvis återkomma till Bengt O H Johansson och stadsom-
vandlingarna, var lägenhetsavgångarna i Sverige som mest omfattande mel-
lan 1953 och 1983.19 Det vill säga att innerstadssaneringarna har varken förr 
eller senare varit så omfattande som under denna trettioårsperiod (1953-
1983) i den svenska stadsbyggnads- och urbaniseringshistorien. Det var ock-
så under denna period som avhandlingens studieobjekt sanerades och ombil-
dades: Norrby 1959-1965, Nyfors 1968-1974 och Öster 1968-1975. Det vill 
säga att Norrby förnyades strax före miljonprogrammet (1965-1974), och 
Nyfors och Öster under detsamma.  

Miljonprogram och medier 
De så kallade gyllene åren av omvandlingar av stadskärnor leder in på ”re-
kordåren” av bostadsproduktion (1960-1975), en tidsperiod som också om-

                               
17 Statens offentliga utredningar 1947:26, Slutbetänkande: avgivet av bostadssociala utred-
ningen: del II: saneringen av stadssamhällenas bebyggelse och organisationen av låne- och 
bidragsverksamheten för bostadsändamål, Stockholm: Socialdepartementet. 
18 Statens offentliga utredningar 1954:31, Saneringsfrågan: betänkande om förnyelsen av 
stadssamhällenas bebyggelse, Stockholm: Socialdepartementet. 
19 Johansson, Bengt O H (1997), s. 18-19. 
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fattade det så kallade ”miljonprogrammet” (1965-1974). Lisbeth Söderqvists 
avhandling Rekordår och miljonprogram: flerfamiljshus i stor skala: en 
fallstudiebaserad undersökning av politik, planläggning och estetik (1999) 
tar upp planeringen och bostadsproduktionen med avseende på tre fall i 
Stockholm: Täby centrum, västra Flemingsberg och västra Orminge.20 Med 
utgångspunkt i de enskilda fallen vill Söderqvist belysa och skapa förståelse 
för tillkomsten av de områden med flerfamiljshus som senare blev starkt 
kritiserade. Kritiken – som väcktes redan på planeringsstadiet – handlade om 
ett fult, tätt och högt industrialiserat byggande samt att områdena tappade i 
kvalitet när besparingar gjordes på planteringar, lekplatser etc. 

Samma år som Lisbeth Söderqvists avhandling utkom presenterades ytter-
ligare en studie av konventionella fall, så kallade traditionella miljonpro-
gramsområden och förorter byggda på jungfrulig mark, nämligen Per-
Markku Ristilammis avhandling Rosengård och den svarta poesin: en studie 
av modern annorlundahet (1999). Han driver tesen att Rosengård är annor-
lunda och vill därför studera de processer som bidrar till att forma ett me-
ningssammanhang där en hel stadsdels annorlundahet ständigt skapas och 
återskapas.21 Främst är det särskiljandet och utpekandet av Rosengård, före-
trädesvis från radikala socialarbetare, arkitekter och medier, som intresserar 
Ristilammi. 

Journalistik och det moderna 
I fallet Rosengård bidrog medierna till att skapa den moderna annorlundahe-
ten genom särskiljande och utpekande av förorten. Medier har också verkat 
för ett införlivande: som en bro mellan den gamla och den nya tiden, menar 
Jan Ekecrantz och Tom Olsson i Från social utopi till byggprojekt: journa-
listikens roll i omvandlingen av folkhemmet (1994).22 Författarna studerar 
1950-talets moderniseringsprojekt genom att i ett urval av artiklar från en 
novembervecka 1955 rekonstruera journalistikens roll i den politiska och 
ideologiska konstruktionen av den svenska välfärdstaten. Ekecrantz och 
Olsson menar att journalistiken är en social institution med politisk kraft i 
samhället och att Folkhemsmodellen i sig inte kan utskiljas från bilden av 
den. Som ett exempel på brobygge mellan den gamla och den nya tiden tar 
författarna ett faktiskt brobygge som exempel: bron mellan Singö och Griss-
lehamn som innebar slutet för Singöbornas isolering. Men författarna ställer 
också en fråga om 1950-talsjournalisternas syn på att centrum löser perife-
rins problem: vem har varit isolerad från vem och vem säger att isoleringen 

                               
20 Söderqvist, Lisbeth (1999), Rekordår och miljonprogram: flerfamiljshus i stor skala: en 
fallstudiebaserad undersökning av politik, planläggning och estetik. Stockholm: Lisbeth 
Söderqvist. 
21 Ristilammi, Per-Markku (1999), Rosengård och den svarta poesin: en studie av modern 
annorlundahet, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 11.  
22 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom (1994), ”Från social utopi till byggprojekt: journalistikens 
roll i omvandlingen av folkhemmet”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr. 28, 1994.  
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känns tryckande? Ekecrantz och Olssons slutsats är att journalistiken kan 
konstruera sin samhällsmodell, bilden av Folkhemmet. 

När moderniteten tappade sin positiva värdeladdning fanns särskiljningen 
av de nya förorterna kvar. Nu med negativa förtecken eftersom det fysiska 
uttrycket fanns kvar men kom istället att symbolisera något helt annat: ett 
misslyckande och tanken på de Andra. Det fastslår Urban Ericsson, Irene 
Molina och Per-Markku Ristilammi i Miljonprogram och media: föreställ-
ningar om människor och förorter (2002).23 Författarna ser till det faktum att 
alltsedan de första miljonprogramsområdena stod färdiga i slutet av 1960-
talet har de debatterats i medier. Visionerna om ett nytt samhälle och moder-
na människor – som var centrala under 1950- och 1960-talen – ersattes av 
mediers negativa reportage och föreställningar om arkitektur, sociala pro-
blem och livsmiljö. Rapporten konstaterar också att när människor knyts till 
en viss typ av geografiskt rum – som miljonprogramsförorten – åtskiljs indi-
viden från samhället. Det vill säga att fokus är på miljonprogramsförorten 
som ett belysande exempel på att både förorten och individen avgränsas och 
åtskiljs från samhället. Även om Ericsson, Molina och Ristilammi lyfter 
fram den invandrartäta miljonprogramsförorten i rapporten om Rinkeby, 
Kista, Akalla, Husby och Hjulsta reflekterar författarna över mediernas 
stigmatiserande förenklingar. Områden som benämnts som förorter, miljon-
programsområden, utsatta stadsdelar eller invandrartäta områden, har skild-
rats som problematiska och kriminellt belastade områden men också som 
exotiska, livliga och färgglada stadsdelar. Med andra ord är det skildringar 
som innehåller både stigmatiserande och motstigmatiserande förenklingar. 
Så långt har synen på miljonprogramsförorter och centrala saneringar som 
två olika och åtskilda fenomen studerats. 

Emellertid är Norrby, Nyfors och Öster fall av centrala saneringar och re-
kordårsbebyggelse – inklusive miljonprogramsområden – i centrala lägen. 
Har studier genomförts av fall där de två stadsbyggnadshistoriska processer-
na möts i ett och samma fall? Svaret är nej. Det medför att de två stadsbygg-
nadshistoriska processerna av centrala saneringar och rekordårsbebyggelse 
med tillförsikt sammanförs till ett nytt verksamhetsområde. 

Litteratur om områdena 
Vilken litteratur finns då tillgänglig om de tre stadsdelarna Norrby, Nyfors 
och Öster? Vad gäller Öster finns ingen specifik litteratur om området, dock 
med reservation för den studiecirkeltext som var under bearbetning år 2006 i 
regi av Studiefrämjandet, AB Gavlegårdarna, Hyresgästföreningen och för-
fattaren. Däremot finns uppgifter om Öster i publikationer som Philibert 

                               
23 Ericsson, Urban, Molina, Irene & Ristilammi, Per-Markku (2002), Miljonprogram och 
media: föreställningar om människor och förorter, Norrköping: Integrationsverket och Stock-
holm: Riksantikvarieämbetet, s 31. 
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Humblas (red.) Ur Gävle stads historia: utgiven 1946 till 500-årsjubileet 
(1946), Ture Karlströms Gävle stadsbild: bebyggelsehistoria och samhälls-
utveckling till 1900-talets början (1974), Birgitta Svenssons 400 år stads-
planering (1984), Håkan Attius (red.) Den samtida historien: Studier till 
Gävles 550-årsjubileum 1996 (1995), Jan Sterners Från Gästrikland: Gatu-
namn och Gävlehistoria (1997), Gösta Carlestams … och staden reser sig ur 
havet: en berättelse om Gävles 550-åriga historia genom dess kartor (1996) 
och medlemsbladet Hembygd Gävle utgiven av Hembygdsföreningen Gävle 
Gille (2002). Sammantaget är stadsdelen Öster hittills tämligen ouppmärk-
sammad i Gävlelitteraturen. 

Däremot uppmärksammas Nyfors i Bror-Erik Ohlssons Nyfors förr och 
nu (1985) och delvis i Bror-Erik Ohlsson, Christer Ericsson och Ulf Mag-
nussons, Eskilstuna historia: 1800-talet och 1900-talet (2002). 

I likhet med Nyfors har texter om Norrby omskrivits på historiska beve-
kelsegrunder, då med tyngdpunkten på gamla Norrby. Föreningen Gamla 
Norrbygärdepojkar har ibland annat Gamla Norrbygärdepojkar berättar 
(1973) och Norrbygärde i våra hjärtan (2003) betonat uppväxtmiljön i och 
minnesberättelser om den gamla textilarbetarstadsdelen Norrby. Allt som allt 
har det skrivits böcker och skrifter om Norrby och Nyfors, alltmedan Öster 
knappt uppmärksammats i litteraturen. 

Källor 
Avhandlingens historiska och sociologiska problemområde är avgörande för 
valet av datatyper. Avsnittet om källorna – det vill säga det empiriska mate-
rial som legat till grund för avhandlingen – disponeras i fyra avdelningar. 
Först diskuteras kriterier för källkritik, därefter pressmaterial samt arkiverat 
material och avslutningsvis fältdata som intervjuer och observationer. 

Kriterier för källkritik 
Medier, dokument och fältstudier är dokumentära. Alla är de källor som 
uttrycker syften och blir till stödjepunkter för individuella, organisatoriska 
eller samhälleliga händelseförlopp, anför John Scott i A Matter of Record: 
Documentary Sources in Social Research.24 Med vetskap om att dessa källor 
kan såväl frilägga strider bakom eventuella skenbara samförstånd som gene-
rera handlingar för aktörer i deras dagliga värv, torde dessa dokumentära 
källor genomgå källkritik. 

Scott ställer upp fyra kriterier för källkritik, närmare bestämt tillförlitlig-
het, trovärdighet, representativitet och mening. Tillförlitligheten hos en källa 

                               
24 Scott, John (1990), A Matter of Record: Documentary Sources in Social Research, Cam-
bridge: Polity Press, s. 11.  
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undersöks med frågan: är data äkta och obestridliga? Bland annat måste hän-
syn tas till felaktigheter, feltryck och till källans anstiftare. Källans trovär-
dighet – dess öppenhet, uppriktighet och exakthet – prövas med frågan: är 
data fri från fel och förvanskningar? Representativiteten – som kvarlevor och 
tillgänglighet till dokument – testas med frågan: om data inte är unik är då 
skiljaktigheterna välbekanta? Slutligen källans mening som undersöks med 
hjälp av frågan: är data tydlig och begriplig för läsaren? Nu närmast diskute-
ras pressmaterialet utifrån Scotts kriterier för källkritik. 

Pressmaterial 
Som tidigare påvisats har människor på fältet dokumenterat områdena. Där-
för har en betydande del av avhandlingens fältarbete bestått av att söka och 
finna tidningsartiklar om områdena. 

Till skillnad från dokument och statuter tillhör media den samtida littera-
turen, det vill säga samlingsbeteckningen på alla andra skrivna källor som 
avhandlingar, religiösa skrifter, tidningar, biografier, skönlitteratur, dikter et 
cetera. Styrkan hos samtidslitteraturen är att den kan tjäna som bakgrund till 
dokument genom att frilägga konflikter och debatter bakom olika program-
förklaringar, menar Scott. 

Historiska dokument, deras bruk och begränsningar kommer till sin fulla 
rätt först när de förstås som historiska produkter i en social kontext. Scott ser 
dokument ur två infallsvinklar: som en resurs och som ett ämne. Medier är 
både dokument och dokumentära och ger vetskap om platser man sällan eller 
aldrig besökt. 

Scott understryker mediers betydelse för samhällsforskningen men de 
måste genomgå den källkritiska prövningen. Med avseende på tillförlitlighet 
och äkthet i pressmediernas data måste hänsyn tas till felaktigheter och fel-
tryck. Trovärdigheten gäller frågan om medias öppenhet och uppriktighet 
såväl hos journalist som hos informatör samt redaktionen för övrigt, det vill 
säga att data är fri från fel och förvanskningar. Representativiteten handlar 
om förhållandet mellan mediets politiska ståndpunkt och den ”faktiska” ny-
hetsbevakningen. Avslutningsvis – gällande meningen och betydelsen – 
avses att medias skrift- och bildspråk samt data är tydliga och begripliga för 
läsaren. 

Tidningsläsning är litteraturstudier. För avhandlingen är pressmediedata 
från Borås, Eskilstuna och Gävle betydelsefulla ur tre perspektiv: som do-
kument av händelser, som förmedlare av föreställningar om områdena (som 
ofta grundas på förenklingar) och att artiklarna utgör en källa för frågor och 
samtal under intervjuerna. Det vill säga att en text är en kulturell enhet och 
återförbar till betraktarnas perspektiv. De lokala pressmedierna Borås Tid-
ning, Eskilstuna-Kuriren och Folket samt Gefle Dagblad och Arbetarbladet, 
återger såväl bakgrund och historik som samtid och nutid i Norrby, Nyfors 
och Öster med omvärld. Det vill säga att pressen inte bara återger föreställ-
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ningar om stadsdelarna, den berättar också om vad som hänt i områdena. 
Med andra ord är pressen både aktör och förmedlare av föreställningar. 

Norrby 
Fältarbetet har frambringat tidningsartiklar om områdena. Över vilka tidspe-
rioder sträcker sig pressmediematerialet i avhandlingen? Vad gäller studie-
objektet Norrby i Borås har mikrofilmer av Borås Tidning åren 1960-1973 
studerats, kopierats och arkiverats. Därtill har rubrikerna och kärnpunkterna i 
textmassan katalogiserats i Wordfiler. Yttermera har data från Borås Tidning 
mellan åren 2001 och 2005 inhämtats via Internet. Det vill säga att data över 
Norrby per Borås tidning inte omfattar åren 1974-2000. Utan tvivel har det 
betydelse för jämförelserna av de nya områdena, åtminstone efter år 1973. 
Däremot hör det till saken att pressdata över Norrby ändå omfattar de första 
åtta åren av nya Norrby (som stod ombildat omkring 1965). Med andra ord 
finns det en jämförlig data över ombildningen och igångsättandet av de nya 
stadsdelarna, för att kort föregripa omständigheterna i de andra stadsdelarna. 

I Borås finns en källa mellan press och protokoll. I Stadsarkivet i Borås 
finns en informativ källa i Borås Kommunalblad. Källan är en kombination 
av stadsfullmäktigeprotokoll och lokalpress. Sammanställningen gör att 
källkritik kan framföras utifrån kriterierna tillförlitlighet och trovärdighet, 
eftersom källan är beroende av två andra källor för sin tillkomst. I avhand-
lingens fall har kommunalbladen för åren 1947-1975 synats och kopierats 
med Norrby i blickpunkten.  

Motsvarigheten till Borås kommunalblad finns inte att tillgå över Nyfors 
och Öster. Beträffande Öster har istället stadsfullmäktigeprotokoll och medi-
er tjänat som underlag för studien. Angående Nyfors – i synnerhet rörande 
planeringen av nya Nyfors – har källskrifter om arkitekttävlingen använts, 
sådana som gäller både utgångspunkterna och resultatet av ombildningen av 
Nyfors. Dessa dokument – inhämtade på Miljö- och byggförvaltningen i 
Eskilstuna – gav historiska översikter, data om fastighetsägarstrukturen, 
taxeringsvärden, rivningar, nyproduktion, byggnader, lägenheter och befolk-
ning. 

Nyfors 
Medier är en källa för kunskap om händelser och föreställningar i lokalsam-
hället. Med avseende på Nyfors har Eskilstuna-Kuriren och Folket studerats 
och katalogiserats. Datainsamlingen över Nyfors skiljer sig dock från förar-
betet med mikrofilmerna i fallet Norrby. Beträffande Nyfors har avhandling-
en förlitat sig på katalogförd data i form av tidningsredaktionernas tillhanda-
hållna texter om stadsdelen. Trots att det utbjudna materialet av Eskilstuna-
Kuriren och Folket är digert finns en medvetenhet om att artiklar kan ha 
katalogiserats på annat sätt eller inte överlämnats och ställts till förfogande. 
Följden är att insynen i presshistoriken skiljer sig åt mellan objekten Norrby 
och Nyfors. Trots de allomfattande uppgifterna från mikrofilmens Borås 
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Tidning 1960-1973 är pressdata över Nyfors omfångsrikare för åren mellan 
1966 och 2006. Skillnaden är att data över Nyfors exponerar händelser från 
tiden strax före saneringen, något som inte erbjuds i fallet Norrby i annat fall 
än i de kommunala bladen. 

Avslutningsvis, på temat medier finns svartvita filmer om gamla Nyfors 
att tillgå i Eskilstuna stadsarkiv. Även om filmerna är dokumentariska och 
tillförlitliga är motiven en utvald verklighet. Detta sätter givetvis trovärdig-
heten under debatt. Man tar de bilder man vill ha för att producera mening. 
Det vill säga att lätta förvanskningar av verkligheten kan ha förekommit 
eftersom de historiska dokumenten om Nyfors är historiska produkter i en 
social kontext. 

Öster 
Öster bär på sin egen historia. Med hjälp av stadsarkivet i Gävle framkom 
artiklar om Öster hos Bygg & Miljö i Gävle i form av tidningsurklipp om 
stadens byggverksamhet under 1960- och 1970-talen. Artiklarna om Öster 
kopierades och kompletterades med pressdata från redaktionen på Gefle 
Dagblad och egen faktainsamling i pressarkivet på Arbetarbladet. Dessutom 
har intervjupersoner i Gävle överlämnat eller informerat om artiklar (som 
sedan anskaffats via mikrofilmer). Allt som allt finns fysiska tidningsartiklar 
om Öster mellan åren 1963 och 2006 inklusive de digitala artiklarna att till-
gå. Ytterligare en trycksak som gett information om stadsdelen Öster är tid-
ningen Öster: där det händer saker. Tidningen grundades år 2001 i samband 
med stadsdelsförnyelsen av Öster och med allmännyttans Gavlegårdarna 
som ansvarig utgivare. Även i Nyfors distribuerades en tidning i området 
med början 1979, dock med annan utgivare än ifråga om Öster och vars in-
nehåll inte utgör källskrifter för avhandlingen.25  

Avslutning 
Pressmedia har alltså använts som fakta om händelser och åsikter. Särskilt 
har de digitala arkiven skänkt ett gott dataunderlag till den nutidshistoriska 
och sociologiska studien av Norrby, Nyfors och Öster. Som kritik mot medi-
er som sekundära källor bör man dock uppmärksamma mediers roller och 
hållning till sina ämnen. Efter år 1965 tydliggörs mediernas dubbla roller 
beträffande rapportering och kritisk granskning, vilket medför ett motsats-
förhållande mellan samarbetsjournalistik och granskningsjournalistik.26 

Nästa avsnitt diskuterar arkivmaterialet som ligger till svarsgrund för av-
handlingens huvudfråga. 

                               
25 Folket, 1979 06 01. 
26 Jämför Larsson, Larsåke (1998), Nyheter i samspel: studier i kommunjournalistik, Göte-
borg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. 
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Arkiverat material 
För att besvara huvudfrågan ”vilken typ av fall är detta?” kombineras kvali-
tativa och kvantitativa metoder. I avsnittet diskuteras de kvantitativa datakäl-
lorna, nämligen längder, offentlig statistik, valdata och så kallade förbisedda 
källor. Detta för att se om källans informativa innehåll är oanvändbart eller 
brukbart för den fråga som avhandlingen söker svar på. 

Längder 
Fyra kategorier av registerdata har använts i avhandlingen: mantals-, in-
komst-, förmögenhets- och fastighetslängder. Vad gäller mantalslängderna 
för Norrby, Nyfors och Öster inbegrips längder för åren 1948 och 1958 och 
dessutom 1938 vad gäller Öster. Fastighetstaxeringslängderna avser åren 
1948 och 1958 beträffande Öster. Dessutom finns fastighetsbeteckningar och 
ägare år 2005 att tillgå i samtliga fall. 

Inkomstlängderna för Öster gäller åren 1938, 1948 och 1958. Dock finns 
ett problem och det är att exempelvis 1948 års inkomstlängd gäller personer 
upptagna i 1947 års mantalslängd. Med andra ord är mantals- och inkomst-
längderna för samma år inte helt och hållet jämförbara på grund av omflytt-
ningen i stadsdelarna. Kort sagt, trots att data kan ses som äkta och exakta är 
representativiteten inte lika tillfredsställande vad gäller kombinationen av 
inkomst- och mantalslängderna. 

Ytterligare ett problem finns i mantalslängderna. Trots att befolkningsdata 
är äkta, tydlig, begriplig och samvetsgrant bokförd är ändå representativite-
ten ringa på en punkt, nämligen data över säsongsarbetarna. Det vill säga att 
längderna inte återspeglar all befolkning i stadsdelarna. 

Mantals-, inkomst-, taxerings-, förmögenhets- och fastighetslängder har 
funnits att tillgå i respektive landsarkiv: Göteborg (Norrby), Uppsala (Ny-
fors) och Härnösand (Öster). Därtill, beträffande Öster, har data inhämtats ur 
längder i stadsarkivet och Skatteverkets lokala kontor i Gävle med avseende 
på skatte- och folkbokföringsupplysning. Därtill har stadsarkiven i Borås, 
Eskilstuna och Gävle uppsökts och anlitats för datainsamling. Arkiven skall 
också gottskrivas för sidoeffekterna av att söka bland bokhyllorna eftersom 
studien använder multipla data. Till exempel upptäckten av filmerna om 
gamla Nyfors som fanns i Eskilstuna stadsarkiv. 

Offentlig statistik 
Dokument skrivs inte för samhällsforskare, snarare är dokumentets syfte att 
generera handlingar för aktörer i deras dagliga värv, menar John Scott. Sta-
tistiska centralbyråns Folk- och bostadsräkningar åren 1965-1980 har an-
vänts vad gäller population och lägenheter efter hustyp, ägarkategori, bygg-
nadsperiod, kvalitetsgrupp och storlek i kombination med utnyttjande. Ut-
över folk- och bostadsräkningar och statistiska meddelanden har statistiska 
årsböcker använts, som Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 1979 samt 
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statistiska årsböcker från ett antal svenska kommuner. I strävan efter fördju-
pad data om bland annat nyproduktion av lägenheter och outhyrda lägenhe-
ter i Borås, Gävle och Eskilstuna har Statistisk årsbok för åren 1975-1994 
över Västerås, Norrköping och Linköping studerats eftersom städerna förrät-
tade statistik i jämförelse med andra mellanstora svenska städer innefattande 
Borås, Eskilstuna och Gävle. Vad gäller källkritiken måste data hållas som 
äkta och tämligen exakta. Däremot kan trovärdigheten ifrågasättas vad gäller 
uppgiftsinlämningen till folk- och bostadsräkningarna. Till sist har ingen 
folk- och bostadsräkning genomförts efter 1990 med följden att kunskapen 
om befolkningen i stadsdelarna har begränsats, till exempel data om trång-
boddhet. Däremot finns befolkningsdata att tillgå på annat sätt, vilket strax 
diskuteras i avsnittet om ”förbisedda källor”. 

Valdata 
Vid ytterligare studier av befolkningen har resultat från allmänna val an-
vänts. En svårighet med valdata är att valdistrikten och valkretsarna har för-
ändrats med den ökande folkmängden. Vad gäller tillförlitlighet och trovär-
dighet är den hög vad gäller valdata. Däremot är källmaterialets representati-
vitet betydligt lägre om valdeltagandet är lågt i området. 

Sammantaget är den offentliga statistiken och resultaten från de allmänna 
valen både ämnen och resurser för avhandlingens sociologiska och historiska 
analyser av Norrby, Nyfors och Öster. 

Förbisedda källor 
John Scott framhåller att förbisedda källor med samhällsvetenskaplig rele-
vans finns utanför samhällsvetenskapen27. En sådan förbisedd källa är Folk-
partiets utanförskapsundersökningar av bostadsområden i Sverige. Tillförlit-
ligheten hos undersökningarna kan ifrågasättas utifrån dess anstiftare och 
föresatser med undersökningar. Dock är förtjänsten med Folkpartiets under-
sökningar att de är grundliga datasammanställningar i tre slagkraftiga kate-
gorier. Dessa tre kategorier är sysselsättningsstatistik, skolresultat (för 
grundskolan) och valdeltagande, baserade på data från tre skäligt tillförlitliga 
källor: SCB, Skolverket respektive Valmyndigheten.28 Därtill är tidpunkterna 
för undersökningarna viktiga. Folkpartiets kartläggningar och klassificering-
ar av utanförskapsindex och ojämställdhetsindex är dagsaktuella. De utkom 
2004, 2005 och 2006 och innehåller beskrivningar med data från 2002, 2003 
respektive 2004. Vid dessa tillfällen finns Norrby, Nyfors och Öster med på 
listan över landets 136 respektive 154 utsatta områden som toppas av Södra 
Rosengård i Malmö.  

                               
27 Scott (1990), s. 37.  
28 Folkpartiet (2004), (2005) och (2006), Utanförskapets karta: en kartläggning över utanför-
skapet i Sverige, Stockholm: Folkpartiet.  
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Dock finns ett trångmål och det är begreppet ”Utanförskapets karta” som 
fångar Folkpartiets inställning till ämnet. Begreppet är ett konceptuellt in-
strument, ett begreppsligt och därmed teoretiskt instrument, som lägger fram 
kategorier i rapporten för vidare förvaltning.29 Även om anstiftarens avsikter 
kan debatteras, är det uppenbart att begreppet ”utanförskapets kartor” för-
medlar mening om det sociala landskapet i Sverige. 

Eftersom den jämförande studien av Norrby, Nyfors och Öster undersöker 
stadsdelarnas förflutna krävs material som andra samlat in och bearbetat. 
Bearbetat material som insamlats och satts i ett vetenskapligt sammanhang 
tillåter förnyade analyser. Ett sådant exempel är ”utanförskapets kartor”. Ett 
annat exempel av förbisedda källor är Folkhälsoundersökningar. Vad gäller 
Gävle är ”Hälsans bestämningsfaktorer” sådana som handlar om risk-, frisk- 
och skyddsfaktorer. Fördelen med att utgå från bestämningsfaktorerna är att 
målen bli åtkomliga för politiska beslut och olika typer av samhällsinsatser.30 
Därmed finns en likhet mellan Gävles folkhälsoundersökning och Folkparti-
ets utanförskapsundersökning: båda framlägger kategorier för politiska be-
slut. Det vill säga att källorna kan kritiseras utifrån tillförlitlighetskriteriet, 
nämligen anstiftarens avsikter med undersökningen. 

Sammantaget förmår statistiska data knappast fånga en komplicerad verk-
lighet. Men längder, den officiella statistiken, valdata och förbisedda källor 
utgör dataunderlag för att kunna ge svar på avhandlingens huvudproblem, 
nämligen ”vilken typ av fall är detta?”  

Hittills har källorna diskuteras i rubriker av kriterier för källkritik, press-
material och arkiverat material. Som en avslutning diskuteras nu närmast 
fältstudierna. 

Fältdata 
Tre relevanta metodfrågor har formulerats av Ludwig Wittgenstein, Astrid 
Lindgren respektive Arthur Conan Doyle. Wittgenstein frågade, vad i helve-
te var det som hände.31 Lindgrens (dumma) rumpnissar undrade: vaffor gör 
di på detta viset. Doyle lät Sherlock Holmes ställa frågan: vilken hund var 
det som inte skällde den där natten.32 Vad som hände, varför man gör som 
man gör och vad som inte hänt, har alltså varit tre ledmotiv för fältarbetet. 

Undersökningar av det förflutna kräver material som andra samlat in 
och/eller egenhändigt inhämtat material. Till materialet från fältarbetet hör 

                               
29 Scott (1990), s. 84. 
30 Gävle kommun & Landstinget Gävleborg (2003), Folkhälsoläget i Gävle, Gävle: Gävle 
kommun och Landstinget Gävleborg: Hälso- och sjukvårdsnämnden Gävle, s. 6.  
31 Asplund, Johan (1968), Sociala egenskapsrymder: en introduktion i formaliseringsteknik 
för sociologer. Uppsala: Argos; Solna: Seelig, s. 161. 
32 Silverman, David (1993), Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text 
and Interaktion. SAGE, London, s. 50. 
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observationer, intervjuer och inhämtande av förvarat material, exempelvis 
icke offentligt material som privata dokument och fotografier.  

Sociala fenomen tar plats. Alla sociala fenomen kan identifieras med 
hjälp av grundbegreppen plats, aktör och aktivitet.33 Under förutsättning att 
människor deltar i verksamheter kan all fysisk miljö utgöra utgångspunkt för 
studier av sociala fenomen, något som är gynnsamt för deltagande observa-
tioner av gator, gångtunnlar eller möteslokaler. Således är det fruktbart att 
tänka på sociala fenomen som en typ av plats med människor och handlings-
sätt. Kort sagt, aktiviteter, sysslor och verksamheter tar plats och exponerar 
ett flöde av händelser och handlingar. 

Observationer 
Ofta framlyfts betydelsen av att vara på plats när något händer, men lika 
viktigt är att vara på plats när något inte händer. Det vill säga mitt i vardagen 
bland det triviala och normala. Även det triviala har mycket att framföra och 
stundtals också det som saknas, som i det nyss nämnda fallet med Sherlock 
Holmes och hunden som inte skällde. Utan tvivel är forskaren ett instrument 
med alla sina sinnen, men tyvärr kan också de egna erfarenheterna vara en 
hämsko för uppmärksamheten.  

Ett sätt att komma åt människors egna tolkningar är att vistas länge på 
platsen. Att vara på plats när något händer och till exempel se hur stadsdels-
förnyelsen av Öster kommit till uttryck, har skett genom ett antal deltagande 
observationer: exempelvis under SABO-dagen den 2 september 2004, vid 
bomöten, och under nattvandringen med Föreningen Grannsamverkan på 
Öster. I dessa sammanhang har ansträngningarna särskilt gällt undvikandet 
av teorier och hypoteser på ett tidigt stadium.34 Observationer handlar därför 
i grund och botten om att förstå en rutin, snarare än vad som framstår som 
spännande.35 

Yttermera har områdena fotograferats. Dokumentationen har gällt både 
bebyggelse och befolkning, det senare efter vederbörandes medgivande. En 
särskild uppmärksamhet har också riktats på att ta nya bilder av tidigare av-
bildade platser, hämtade från litteratur, pressmedier eller privata fotosam-
lingar. 

Att genomföra fältarbete, dock mer frekventerat på Öster än i Norrby och 
Nyfors, innebär att lämna arbetsrummet och skrivandet. För den skull har 
inte skrivandet upphört eftersom fältanteckningar genomförts utifrån grund-
frågorna: vem gör vad, var, när, hur, och varför? 

                               
33 Spradley, James P. (1980), Locating a Social Situation, Fort Worth: Harcourt Brace Jo-
vanovich College Publishers, s. 39. 
34 Silverman (1993), s 31. 
35 Ibid., s. 30. 
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Intervjuer 
Hur har valet av intervjupersoner gått till i sökandet efter förståelsekunskap 
om förhållandena i de gamla och de nya stadsdelarna? Förberedelserna av 
fältarbetet började vid telefonen. Kontakter togs med tjänstemän vid olika 
kommunala förvaltningar och tjänstvilligheten var betydande med att delge 
detaljer om områdena och att förmedla nya kontakter. Flera av dessa perso-
ner intervjuades sedan på plats i Borås, Eskilstuna och Gävle. Naturligtvis 
måste kritik riktas mot att intervjupersonerna förmedlat kontakter. Repre-
sentativiteten sätts på spel med anledning av att unikheten och skiljaktighe-
terna kan jämnas ut om informanterna kommer från samma umgängeskrets. 
Däremot finns en förtjänst med denna ”snöbollseffekt” och det är den snabba 
tillväxten av informanter. 

Inte bara kontaktnätet har utgjort ett underlag för intervjuer. Även regis-
terdata har legat till grund för intervjuer. Med underlag av 1948 års man-
talslängd för Öster kontaktades en person. Under samtalet framkom att hen-
nes minnesbilder om Öster var diffusa. Hon hänvisade istället till sin syster 
som sedan blev en av informanterna om gamla Öster.  

I avhandlingen framträder åtminstone tio kategorier av uppgiftslämnare 
om stadsdelarna: personer som bott i de gamla områdena; boende i dagens 
områden (då studien genomfördes 2001-2006); personer som bodde i de 
gamla områdena och flyttade in i de nya i samband med saneringarna; de 
som flyttat från de nya områdena; de som flyttat från ett av studieobjekten 
till ett annat; de som flyttat från de gamla områdena, bott på annan plats och 
senare flyttat tillbaka till de nya områdena; de som bor i områdena och är 
verksamma inom föreningar och arbetsgrupper; de som varit stadsplanerare i 
samband med saneringarna och slutligen de som tagit kontakt med författa-
ren med anledning av publikationer på hemsidan vid Institutet för bostads- 
och urbanforskning samt efter artiklar om avhandlingsarbetet i lokalpressen i 
Borås, Eskilstuna och Gävle. 

Etik 
Intervjupersonerna har varit avhandlingens vägledare genom tid och rum. 
Inför intervjuerna och de deltagande observationerna har Vetenskapsrådets 
etiska principer hörsammats.36  

Kravet på samtycke till intervjuer har uppfyllts genom att formella kon-
takter tagits med intervjupersonerna. Kravet på information (och samtycke) 
har uppfyllts genom att samtliga utfrågade fått syftet med undersökningen 
tydligt klargjort. Därefter har de tillfrågats om samtycke och medverkan. 
Ämnen och frågor formulerades så att de inte skall väcka farhågor inför 
framtiden. Intervjupersonerna har också getts rätt att avbryta undersökningen 
på egen begäran och inte heller utsatts för övertalningsförsök. Kravet på 
                               
36 Vetenskapsrådet (2004), Generella anvisningar: etiska överväganden, Stockholm: Veten-
skapsrådet [www]. Hämtat från <http://www.vr.se> 2005 09 14. 
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konfidentialitet har uppnåtts genom täcknamn. Därtill har adresser, namn, 
koder och manuskript förvarats åtskilda. Slutligen har kravet på nyttjande-
rätten uppfyllts genom att uppgifterna inte kommer att användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Insamlat datamaterial från intervjuerna har behandlats konfidentiellt. Per-
sonerna har skyddats från skada, behållit sin integritet, fått veta vad som 
försiggår, haft rätt att säga nej till deltagande och beretts möjlighet till att 
avbryta undersökningen.37 Uppgifterna har maskerats där så behövts så att 
utomstående inte känner igen de intervjuade. Undersökarens skyldighet har 
varit i centrum då uppgifterna säkerställts så att resultaten inte blir till nack-
del för de inblandade personerna. 

Intervjumiljön 
Hur genomfördes intervjuerna? Intervjuerna inleddes med en introduktion 
och vidare eftersträvades en dialog, inte ett förhör, genom förmedlande av 
självständighet och en positiv feedback till intervjupersonerna. Intervjuerna 
har varit både tillbakablickande och dagsaktuella. I ett fall framkallades upp 
till åttio år gamla minnesbilder från barndomsåren på gamla Öster. Under 
beaktande av eventuella minnesglapp och att det sagda varit betingade min-
nesbilder i samspelet mellan intervjuad och intervjuare, har flera intervjuper-
soner också getts möjligheten att granska tidningsklipp om områdena. I vissa 
fall har reportagen varit till hjälp, i andra fall inte. I två fall av hemmahöran-
de på gamla Öster uttrycktes hågkomsten av hembygden med orden att ”jag 
ser på barndomen genom rosa linser, jag har bara positiva minnen av gamla 
Öster och jag kan gärna stå med namn i avhandlingen”.38 I det andra fallet 
anfördes att ”det var en ljuvlig tid och jag har bara gott att säga”, det var 
”inga skandaler i området bara fridens liljor” på gamla Öster.39 I dessa fall 
mäktade inte intervjupersonerna med att tala om dagens område förutom i 
några korta och lättfärdiga ordalag. Anledningen är outredd men troligen har 
det inte funnits någon anledning till att besöka nya Öster, eller så är det nya 
området en hotbild mot barndomsbilderna av gamla Öster. 

Metodologi är hur undersökaren inverkar på sin omgivning.40 Intervjumil-
jön påverkas bland annat av sinnesstämningar och antalet närvarande under 
intervjun. Vid ett tillfälle sade en person: ”att här kommer det en till som 
ville ställa frågor”.41 Intervjun – till vilken intervjupersonen hade tagit med 
en kollega – utvecklades till en upplysningsverksamhet om stadsdelsprojek-
tet som personerna representerade. Detta väckte en fråga: kan man vara sä-
ker på att de inte ljuger? Situationen var prövande, men eftersom sanning är 

                               
37 Merriam, Sharan B (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, s. 
189. 
38 Greta Lövgren, intervju, 2003. 
39 Bengt Knapp, intervju, 2004. 
40 Silverman (1993), s 47. 
41 Carina Olsson, intervju, 2002. 
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ett filosofiskt begrepp så är det bättre att tala om trovärdig och rimlig data. 
Ett sätt att frammana uppriktighet är att ställa hur-frågor till de intervjuade. 
Hur-frågor ser till process och berättelser, till skillnad från varför-frågor som 
söker frilägga motiv och som därmed lockar till osanningar och orimligheter. 

Den formella dataregistreringen av intervjuerna har skett med bandspelare 
och anteckningar, det senare mest frekvent. I många fall har författaren nöjt 
sig med att ställa följdfrågor då intervjupersonerna varit särskilt intresserade 
av ämnet och i synnerhet av den egna stadsdelen. Oavsett registreringsmeto-
der har återkoppling av intervjuerna skett i några fall där intervjupersonerna 
delgivits utskrifter av intervjuerna. Ofta har utfallet varit positivt, men i ett 
fall hade en anteckning bifogats som trots försäkran inte fick förekomma i 
präntad form. Utifrån de etiska reglerna var handlingen ett misstag och na-
turligtvis ingår inte uttrycket i avhandlingen. 

Fram tills nu har kriterier för källkritik, pressmaterial, arkiverat material 
och fältdata behandlats. Närmast diskuteras frågan om hur analysen går till i 
denna historiska och sociologiska studie av Norrby, Nyfors och Öster. 

Hur går analysen till? 
Hur går analysen till? Ett centralt problemen inom vetenskapen är hur man 
skall relatera teori och empiri till varandra?42 Som tidigare sagts är avhand-
lingens metodologi en jämförande studie med både teoretiska och förklaran-
de syften av tre objekt där händelser konstrueras till en berättelse med olik-
heter och likheter och sedermera till en gemensam benämning. 

En process, eller narrativa analyser, har en berättelse att skildra.43 I narra-
tivet ställs fokus på att upptäcka sekvenser och steg som är involverade i 
processen, eftersom fall som förefaller vara helt lika kan te sig helt olika när 
historien berättas. Berättelsen är alltså en metod för att upptäcka sekvenser 
över tid. Därmed utökas den analytiska flexibiliteten av de historiska och 
sociologiska perspektiven genom jämförande studier av likheter, olikheter 
och berättelser mellan olika fall. 

Hur skall händelserna berättas? Skall de återberättas som en kronologisk 
eller tematisk berättelse? Kronologi är en viktig faktor för berättelsen efter-
som årtal ger läsaren möjlighet att följa med i processen. Vore berättelsen 
tematiskt upplagd kan misstankar väckas om att händelserna presenteras i en 
annan ordning än som de förekom i verkligheten. Berättelser ger därför inte 
bara mening åt det förflutna, de ger också möjligheter till en alternativ fram-

                               
42 Patel, Runa & Davidsson, Bo (1991), Forskningsmetodikens grunder: att planera, genom-
föra och rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur, s. 20.  
43 Becker (2000), ”Cases, causes, conjunctures, stories, and imagery”, i Ragin & Becker (red.) 
(2000), s. 208. 
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tid.44 Följaktligen förmedlar berättelser händelser i en process av begriplig-
het. I avhandlingens fall kombineras berättelser och teman, eftersom det 
finns en kronologi i dessa teman. 

Det har varit viktigt att reflektera över materialet vid skrivbordet, mellan 
data och avhandling. Tankescheman har utverkats, exempelvis de teoretiska 
utgångspunkterna i kapitel 4. Under avhandlingsarbetet har även kurs-, se-
minarie- och konferenspromemorior avfattats. Syftet har varit att understödja 
vetenskaplig standard hos materialet och tjäna som mellanled mellan empiri 
och avhandling. Metodologin är viktig eftersom det är ett för stort steg att 
direkt gå från data till avhandling. Därför har avhandlingsarbetet bestått av 
ett mellanled där data från intervjuer, dokument och observationer lagts i en 
katalog. I den har en ”känsla” för materialet erhållits under inspiration inför 
nästa led, berättelsen om stadsdelarna Norrby, Nyfors och Öster. 

Avslutningsvis, med komplexiteten i fokus förfinas reflexiviteten inför 
bildandet av begrepp och benämningar. Dock som en reservation är det inte 
alltid nödvändigt, ibland orimligt, att utverka exakta definitioner. Men en 
exakt definition skulle kunna fastlägga hur långt man kan dra slutsatserna.45 

Sammanfattning 
Kapitlet om den metodologiska ansatsen har beskrivit hur forskningsproces-
sen sett ut fram till den färdiga avhandlingen. Kapitlet har diskuterat fyra 
teman: en jämförande studie, tidigare forskning, källor och analys. 

En jämförande studie 
Varför en jämförande studie, var frågan för avsnittet. Avsnittet inleddes med 
en diskussion om valet av fall. Utifrån intresset för det exceptionella fallet 
Öster – eller ”platsen som Gud glömde” som en informant uttryckte det – 
väcktes intresset för vidare studier av liknande stadsdelar. Efter inventering-
ar upptäcktes Norrby i Borås och Nyfors i Eskilstuna. Stadsdelarna ligger 
centralt, de har sanerats på sin äldre bebyggelse och ombildats till moderna 
bostadsområden av 1960-talsarkitektur. Dessutom ser de ut som förorter men 
är ändå inga förorter. Att de tre stadsdelarna ligger i medelstora städer är ett 
faktum som exkluderar en jämförande studie mellan Öster och – förslagsvis 
– Olskroken och Annedal i storstaden Göteborg. 

                               
44 Flyvbjerg, Bent (1998), Rationality and Power: Democracy in Practice, Chicago och Lon-
don: The University of Chicago Press, s. 8. 
45 Bengtsson, B. (1999) Recension av Bent Flyvbjerg (1998) ”Rationality and power: democ-
racy in practice”, Housing, Theory and Society 16: 204-207. 
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Fall som empiriska enheter 
Hur kan stadsdelarna förstås som fall? För det första diskuterades frågan 
”vad är ett fall” i ord av Charles C Ragin. Han utverkade fallets typologi som 
fyra sätt att se på fall: fall upptäcks, fall är objekt, fall konstrueras och fall är 
konventioner. För det andra diskuterades grunddefinitionerna av a) fallstudi-
er och b) jämförande fallstudier i enlighet med Ragins medförfattare Doug-
las Harper, Diane Vaughan, Michel Wieviorka och Jennifer Platt. 

Avhandlingen förhåller sig till de fyra falltyperna på följande sätt. Doug-
las Harper lyfter fram att fall är empiriska enheter som upptäcks induktivt. 
Han framhåller särskilt att upptäckandet och definitionen av fall är en för-
summad aktivitet. Dessutom betonar Harper att metodologin för etnografiska 
studier lägger vikt vid att återberätta motsägelsefullheter. I avhandlingens 
fall upptäcktes Öster (redan före SABO-dagen 2004) som ett exceptionellt 
fall. Detta som ett atypiskt och motsägelsefullt fall med en förfluten verklig-
het, nämligen ett centralt beläget miljonprogramsområde som byggdes på 
sanerad mark. Öster blir därmed ett motsägelsefullt fall i förhållande till de 
moderna områden som byggdes på jungfrulig mark i förortsläge. 

Fall är också objekt för teoretiska konstruktioner. Diane Vaughan lyfter 
fram att huvudmålet med en studie är att besvara frågan ”vad har vi ett fall 
av?” Avhandlingen går ett steg längre och säger att ”fall av …” ligger till 
grund för att söka svar på avhandlingens huvudfråga: ”vad är detta för typ av 
fall?” Vaughan poängterar också studier av likheter, olikheter och variatio-
ner i komplexitet mellan fall av liknande slag, vilket inbegriper en jämföran-
de studie av flera objekt. Hon lyfter fram det meningsfulla med att studera 
flera objekt. Flera objekt ger ett empiriskt underlag för bildandet av en be-
nämning som svar på avhandlingens fråga. Både Vaughan och Harper ser på 
fall som empiriska enheter. I likhet med Harper betonar också Vaughan vik-
ten av att ge akt på de motsägelsefulla perspektiven i studien. Skillnaden är 
att Vaughan lägger tonvikten på jämförande studier av flera undersöknings-
objekt. 

Fall som teoretiska konstruktioner 
Michel Wieviorkas och senare Jennifer Platts sätt att se på fall ingår i dimen-
sionen fall som teoretiska konstruktioner. Wieviorka ser till det ”goda fallet” 
som inte passar in i ”vårdsystemet”. Den ”goda patienten” sätter alltså för-
storingsglaset på den bristande fackkunskapen. Wieviorka tar också det hi-
storiskt sociologiska perspektivet på ett fall: som historiskt fall för dess kon-
sekvenser för åtföljande händelser. Som historiska fall har stadsdelarna en 
brytpunkt då rivningarna inleddes och de nya stadsdelarna började byggas. 
Som sociologiska fall har stadsdelarna en teoretisk betydelse: de kan vara 
början till en weberiansk idealtyp, enligt Wieviorka. Med hans ord konstrue-
rar avhandlingen det teoretiskt gemensamma i jämförelserna mellan Norrby, 
Nyfors och Öster. Dock, i syfte att jämföra stadsdelarna med varandra och 
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att sedan konstruera en gemensam benämning behövs även teoretiska per-
spektiv för analysen, något som utverkas senare i kapitel 4 ”den teoretiska 
ansatsen”. 

Jennifer Platt ser fall som konventioner, det vill säga inte som exceptio-
nella fall i likhet med Öster i Gävle. Hon ser fall som teoretiska studieobjekt. 
Här använder avhandlingen spörsmålet ”fall av …” för att söka kunskap om 
stadsdelarna – som fall av sanering, fall av dåligt rykte et cetera – i syfte att 
bringa klarhet i huvudfrågan ”vad är detta för typ av fall?” Avhandlingens 
uppgift är alltså att konstruera och etablera konventioner som utgörs av mot-
sägelsefullheter. 

Rena och orena fall 
Avslutningsvis, på vilket sätt är avhandlingen en jämförande studie? Grund-
idén med en jämförande studie av flera objekt är att ställa den många gånger 
förbisedda frågan ”vad är detta ett fall av?” En sociologisk studie förväntas 
utmynna i en begreppsbenämning. Att ställa frågan ”vad är detta för typ av 
fall?” innebär att hitta typen och att hitta typen är att studera ”fall av”. Norr-
by, Nyfors och Öster är preliminärt alltså fall av saneringar, fall av förändra-
de ägandeformer och fall av boende med hög andel invandrare et cetera. 
”Fall av” är således egenskaper hos den teoretiska konstruktionen. 

Vad är då ett typfall? Två exempel på typfall är Rosengård och Tensta. De 
är fall av samma typ, miljonprogramsförorter byggda på jungfrulig mark. De 
är “rena” typfall och urbilder för en miljonprogramsförort. Namnen Rosen-
gård och Tensta väcker bilder till liv. Ett typfall består alltså av en typ med 
flera fall. Dock är det annorlunda med Norrby, Nyfors och Öster. Objekten 
är ”orena” eftersom de inte är miljonprogramsförorter som Rosengård och 
Tensta, och ligger centralt. Undersökningsobjekten i avhandlingen är alltså 
”orena”, de liknar en förort men är ändå ingen förort. Inte heller är de bygg-
da på jungfrulig utan på sanerad mark. Ändå har studieobjekten likheter med 
Rosengård och Tensta eftersom de har stora andelar invandrare. 

Norrby, Nyfors och Öster är alltså inte generella och etablerade former. 
Istället blir de tvetydiga som kombinationer av två typer: innerstadssanering-
ar och miljonprogramsområden. I det avseendet är jämförelsefallen kritiska 
eller exceptionella och i förhållande till Rosengård och Tensta är de anoma-
lier. Norrby, Nyfors och Öster bildar alltså ett empiriskt dilemma. Eftersom 
idealet hos en jämförande studie är att hitta en benämning kan det vara svå-
rare med ”orena” Norrby, Nyfors och Öster. För dem gäller det att hitta en 
bestämning och en benämning av flera faktorer. Inriktningen för att nå dit är 
en studie av likheter och olikheter mellan stadsdelarna i tid och rum, det vill 
säga en jämförande historisk studie av tre områden under tre tidsperioder 
före, under och efter saneringarna i syfte att ge svar på avhandlingens huvud-
fråga: vilken typ av fall är detta? Sammantaget hanterar studien empiri och 
teori med hjälp av en metod: genom den jämförande studien av likheter och 
olikheter mellan de tre stadsdelarna kan avhandlingen formulera det teoretis-
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ka fallet, det vill säga en gemensam benämning (i bästa fall). I och med det 
kan också nya ”fall” upptäckas. 

Avsnittet har visat hur avhandlingen arbetar med fall. Jämförande studier 
är alltså ett betydelsefullt moment i processen att utverka benämningar av 
den sociala verkligheten med stöd av de teoretiska perspektiven (som disku-
teras i nästa kapitel). Sammantaget arbetar den jämförande studien av Norr-
by, Nyfors och Öster med fyra typer av kunskap: upptäckande, förstående, 
beskrivande och förklarande kunskap.46 

Tidigare forskning 
Avsnittet om tidigare forskning konstaterade att ingen tidigare forskning har 
bedrivits inom avhandlingens problemområde, nämligen studier av centralt 
belägen rekordårsbebyggelse byggd på sanerad mark. Däremot har forskning 
bedrivits inom respektive fack, det vill säga innerstadssaneringar och för-
ortsbebyggelse. Vad gäller svenska innerstadssaneringar diskuterades tidspe-
rioden mellan 1953 och 1983. Då var lägenhetsavgångarna som störst och 
sedermera kom de ”gyllene åren” i den svenska stadsbyggnadshistorien att 
benämnas stadsöden.  

På temat innerstadssaneringar framfördes också statens offentliga utred-
ningar från 1947 och 1954 som bland annat granskade sambandet mellan 
saneringsplaner och bostadsförsörjningsplaner. Där framlades förslag till 
åtgärder för att främja en planmässig sanering av äldre delar av stadsbebyg-
gelsen. I 1947 års utredning diskuterades särskilt förhållandena i centrala 
Gävle och Eskilstuna, något som inte inkluderade avhandlingens studieob-
jekt. 

Tidigare forskning beträffande kunskapsområdet förortsbebyggelse disku-
terades inom temat miljonprogram och media. Här diskuterades forskning 
som sökte förstå tillkomsten av områden med flerfamiljshus byggda på 
jungfrulig mark och som senare starkt kritiserades. Även forskning om pro-
cesser som bidrar till att forma ett meningssammanhang av annorlundahet 
studerades. I dessa sammanhang diskuterades journalistikens roll i det mo-
derna samhället. Detta sågs ur två perspektiv: först det moderna samhället i 
bilder av övergången mellan den gamla och den nya tiden, därefter föreställ-
ningar om förorter efter det att det moderna tappat sin positiva värdeladd-
ning. 

Avslutningsvis delgavs den lokala litteraturen om områdena. Där konsta-
terades att Norrby och Nyfors omskrivits i den lokala litteraturen, till skill-
nad från Öster som inte uppmärksammats på samma sätt. 

                               
46 Jämför Jonsson, Rolf (1995), Syfte, design och slutsats, Högskolan Dalarna, s. 41-45. 
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Källor 
Avsnittet om källor avhandlade fyra teman. Först diskuterades kriterier för 
källkritik, närmare bestämt källans tillförlitlighet, trovärdighet, representati-
vitet och mening i John Scotts formuleringar. Därefter presenterades och 
kritiserades de källor som avhandlingen använt, som pressmaterial, arkiverat 
material och fältdata. 

Avhandlingens hållning är att pressmaterialet är både en resurs och ett 
ämne. Samtidigt som pressen är en samtidslitteratur om händelser och kon-
flikter i Norrby, Nyfors och Öster, är den också förmedlare av områdesbil-
der. Det finns alltså en betydande användbarhet av de lokala pressmedierna. 
Vad gäller deras tillförlitlighet måste eventuella felaktigheter beaktas; deras 
trovärdighet gällande möjliga förvanskningar; representativitet angående den 
politiska ståndpunkten samt pressens mening vad gäller skrift- och bildsprå-
ket. I särskilt beaktande tas, för det första, mediernas dubbla roller vad gäller 
rapportering och kritiskt granskning, och för det andra att pressen är både en 
aktör och en arena samt förmedlare av föreställningar. Förutom det fysiska 
eller digitala pressmaterialet från Borås Tidning, Eskilstuna-Kuriren, Folket, 
Gefle Dagblad och Arbetarbladet, har också Borås Kommunalblad använts 
för att blottlägga fakta om händelser, processer och åsikter. 

Avhandlingen ser det arkiverade materialet som dokument vilkas syfte är 
att generera handlingar för yrkesverksamma aktörer. Studiet av det arkivera-
de materialet har främst uppmärksammat sociala förhållanden i områdena, 
sedda genom mantals-, inkomst- och förmögenhetslängder. Trots att data 
noggrant registrerats upptäcktes en viss brist på överensstämmelse mellan 
mantals- och inkomstlängderna, eftersom inkomstlängden för ett kalenderår 
gäller föregående års mantalslängd. Dessutom var inte säsongsarbetarna 
införda i registret över befolkningen i stadsdelarna, något som också inver-
kar på källans representativitet. Konsekvenserna för avhandlingen blir att 
registerdata inte återger verkligheten till fullo. Till dessa studier av befolk-
ningen läggs också fastighetslängder. 

Därutöver har offentlig statistik använts som källor, som årsböcker, folk- 
och bostadsräkningar. Kritiken mot de senare gäller frågan om trovärdighet 
angående sakligheten i inlämnade uppgifter. 

Beträffande data från allmänna val äger de hög trovärdighet och tillförlit-
lighet vad gäller datainsamling och databearbetning. Inom avhandlingen 
används valdata för att kartlägga förändringar i vanorna att rösta, såväl före 
som efter saneringarna. 

Slutligen, beträffande bearbetat material använder avhandlingen även så 
kallade förbisedda källor. Här används ”utanförskapets kartor” av Folkpartiet 
samt kommunala folkhälsoundersökningar. Kritiken mot dessa källor gäller 
främst tillförlitligheten, det vill säga anstiftarnas avsikter med undersökning-
arna.  
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Den tredje och sista källan har varit fältdata med avseende på observatio-
ner och intervjuer. Eftersom avhandlingen undersöker det förflutna har in-
tervjuer genomförts med personer som bott i såväl de gamla som nya områ-
dena. En reflektion över hur det empiriska materialet kommit till visar att 
informanter har uppsökts genom bland annat ”snöbollsmetoden”, utifrån data 
i mantalslängder och pressmedier samt i egenskap av medverkande aktörer i 
stadsplanering et cetera. Dessutom har informanter etablerat kontakt med 
författaren. Kritiken mot källorna gäller främst minnesbildernas tillförlitlig-
het och meningen med det sagda, det vill säga att berättelserna om områdena 
kan ha framsagts i förskönande eller nedsvärtande syften. 

Avslutningsvis, beträffande observationer av områdena ställs undersöka-
rens förförståelse i centrum. Särskilt gäller det användandet av begrepp och 
hypoteser på ett tidigt stadium av undersökningen. Likaväl som att sociala 
fenomen tar plats, gäller det också att vara på plats när inget händer. Ett sätt 
att komma åt människors egna tolkningar har varit genomförandet av delta-
gande observationer, särskilt under den tidigare nämnda SABO-dagen 2004. 

Sammantaget använder avhandlingen kvantitativa och kvalitativa metoder 
för att besvara huvudfrågan, ”vad är detta för typ ett fall?”  

Analys 
Hur går analysen till i denna historiska och sociologiska studie av Norrby, 
Nyfors och Öster? Metodologin är en berättelse om likheter och olikheter 
mellan tre studieobjekt i en kronologi av före, under och efter saneringarna. I 
syfte att komma fram till en gemensam benämning sammanvävs empiri och 
teoretiska perspektiv till teman.  

Berättelsen är en metod för att upptäcka sekvenser över tid. I avhandling-
en återberättas händelserna i en kombination av kronologi och tema. Skälet 
är att undanröja misstankar om att händelserna presenteras i en annan ord-
ning än de förekom i verkligheten, vilket kunde ha skett vid en stram temati-
sering. Dessutom ger kronologin läsaren en möjlighet att följa med i proces-
sen. Berättelser förmedlar alltså händelser i en process av begriplighet. 

Reflektion över materialet vid skrivbordet, mellan data och avhandling, 
har varit en viktig del av analysprocessen. Teman och tankescheman har 
utverkats, exempelvis utgångspunkterna för både den metodologiska ansat-
sen som den teoretiska ansatsen. Under arbetet har också kurs-, seminarie- 
och konferenspromemorior avfattats. Syftet har varit att understödja en ve-
tenskaplig standard och tjäna som mellanled mellan empiri och färdig av-
handling. Mellanledet med data från intervjuer, dokument och observationer 
har lagts i en katalog som gett en ”känsla” för materialet. 

Med komplexiteten i fokus – det vill säga likheter, olikheter och paradox-
er – förfinas reflexiviteten inför bildandet av benämningar och begrepp. 
Dock med reservation för att det inte alltid är nödvändigt, ibland orimligt, att 
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utverka exakta definitioner. Men en exakt definition kan fastlägga hur långt 
man kan dra slutsatserna. 

Avslutning 
Avhandlingen är en historisk och sociologisk undersökning av Norrby, Ny-
fors och Öster. Den metodologiska ansatsen är den induktiva, det vill säga 
att empirin utgör underlaget för utverkandet av benämningar – som bildas av 
motsägelser – som svar på avhandlingens huvudfråga ”vad är detta för typ av 
fall?” Grundbulten i metodologin är en systematisk jämförelse av likheter 
och skillnader i syfte att utveckla, förfina och revidera nyss nämnda benäm-
ningar med hjälp av samspelet mellan teoretiska perspektiv och de empiriska 
enheterna. De teoretiska perspektiv som åsyftas kommer nu närmast att av-
handlas i kapitel 4 om ”den teoretiska ansatsen”. 
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4. Den teoretiska ansatsen 

Föregående kapitel diskuterade hur stadsdelarna kunde förstås som fall och 
på vilket sätt avhandlingen är en jämförande studie av flera undersöknings-
objekt. En slutsats var att tillpassning mellan empiri och begreppsbildning 
sker med hjälp av teoretiska perspektiv. Syftet med kapitel 4 – den teoretiska 
ansatsen – är att på grundval av empirin från inledningskapitlet ”stadsdelen 
Öster den 2 september 2004” upptäcka och analysera grundbegrepp och teo-
retiska utgångspunkter. 

Kapitlet disponeras i tre avsnitt: först ”grundbegreppen”, sedan ”från 
rumsbegrepp till sociologi” och avslutningsvis en ”sammanfattning”. I det 
första avsnittet diskuteras tre teoretiska grundbegrepp som förslagsvis ut-
vecklas ur empirin, närmare bestämt bebyggelse, befolkning och bilder. Be-
greppen analyseras var för sig och i relationer till varandra. Sedan samman-
ställs de till en tankefigur som torde frambringa ytterligare tre användbara 
grundbegrepp, nämligen fysiska, sociala och imaginära rum. Därefter stude-
ras sambanden mellan begreppen – som sammanställts i tankefiguren – som 
sociomateria och representationer. Avslutningsvis – med avseende på rums-
lighet – studeras tröghet (orörlighet) i rumslig mening i varianter av fixerade 
och cirkulerande tillstånd (eftersom bebyggelsen är trögare än bilderna som 
sprids). 

I det andra avsnittet – från rumsbegrepp till sociologi – utvidgas analys-
ramarna. Detta sker i två avsnitt: distinktioner och rumsligt symboliskt kapi-
tal. I ”distinktioner” diskuteras inledningsvis reproduktionen av sociala klas-
ser. Diskussionen lägger fyra sociologiska begrepp i dagen och som alla 
knyter an till de tre rumsbegreppen, nämligen habitat (plats), rummet av 
sociala positioner, habitus (dispositioner att handla) och livsstilarnas rum. I 
syfte att framställa distinktionerna utförligare avslutas avsnittet med en foku-
sering på det imaginära rummet. Detta sker genom en fördjupning av be-
greppen bilder och imaginärt rum till det som avhandlingen benämner rums-
ligt symboliskt kapital. Till detta symboliska kapital – som alltså satts i ett 
rumsligt sammanhang – hämtas detaljupplysningar från begreppen etablera-
de och outsiders, stigma och urban folklore. Den urbana folkloren – som 
inbegriper pressmedia – ser till information, kommunikation och händelse-
förlopp. Detta sker i beaktande av samspelet mellan allmänna områdesbilder, 
händelser, berättelser och lokala områdesbilder. 

I det tredje och avslutande avsnittet sammanfattas kapitlet. 
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Till sist, vilka ställningstaganden har gjorts? I föregående kapitel 3 disku-
terades etiska överväganden i samband med det empiriska fältarbetet. Me-
ningen är att även teoretiska perspektiv bör genomgå en etisk prövning, det 
vill säga att det är ”teori-etiskt” otillbörligt att bortse från tillanpassningen 
mellan empiri och teori för att istället hemfalla åt förutfattade teoretiska me-
ningar med tolkningsbarriärer som konsekvens. Därför är avhandlingens 
metodologiska ställningstagande att empirin bildar underlag för de teoretiska 
utgångspunkterna inför den jämförande studien av Norrby i Borås, Nyfors i 
Eskilstuna och Öster i Gävle. Detta sagt med respekt för verkligheten efter-
som stadsdelarna är byggda och endast hänger samman i empirin. 

Grundbegreppen 
Syftet med avsnittet är att presentera förslag på teoretiska grundbegrepp med 
stöd av introduktionskapitlet om ”Stadsdelen Öster den 2 september 2004”. 
Avsnittet disponeras i två delar. I den första – bebyggelse, befolkning och 
bilder – diskuteras begreppen var för sig och i relation till varandra. Den 
andra delen – tre rum – ser först till produktion av rum och sedan till rum, tid 
och tröghet. 

Bebyggelse, befolkning och bilder 
Av kapitel 1 ”Stadsdelen Öster den 2 september 2004” framgick att miljon-
programsområdet Öster blev föremål för SABO-dagen med rubriken ”Länge 
leve miljonprogrammet: stadsdelsförnyelse av Öster med hög grad av sam-
verkan med hyresgästerna”.1 Av studiedagen framkom att Öster är ett sär-
präglat område: Öster ligger centralt men också åtskilt bakom omgärdande 
trafikleder, järnväg och vattendrag. Till området – som är ett utpräglat bo-
stadsområde med endast hyreslägenheter – finns en in- och utfart samt gång-
tunnlar under järnvägen och trafikleden. Områdets särprägling tydliggörs 
också av att det inte byggdes på jungfrulig mark som gängse förortsbebyg-
gelse utan efter rivningar av den befintliga 1800-talsbebyggelsen. 

Där på Öster – i det gamla hamnområdet – möttes under 1960- och 1970-
talen två processer av nationell stadsbyggnadshistorisk betydelse: citysane-
ringar och miljonprogrammet. Dagens Öster har både konkreta och abstrakta 
problem. Problembilden av idag tecknas i uttryck av invandrartätt område, 
sociala problem, brottslighet, vakanser, hög omflyttning och ett dåligt rykte. 
Det dåliga ryktet har också blivit en motivation till den fysiska och sociala 
stadsdelsförnyelsen, med anledning av de långt gångna planerna på en ny 
bostadsbebyggelse på den gamla industrimarken på Alderholmen och Gävle 
Strand i bästa kajkantsläge i det inre hamnområdet.  
                               
1 SABO (2004). 
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Ur denna problematik – med Öster som ett beryktat miljonprogramsom-
råde med ”underhållsbehov” och sättet att fungera som en ”social utma-
ning”2 – bildas förslagsvis tre grundbegrepp: bebyggelse, befolkning och 
bilder. Den fysiska förnyelsen av husen på Öster bildar begreppet bebyggel-
se; den sociala processen på Öster med vakanser, störningar och hög andel 
invandrare bildar begreppet befolkning; Östers rykte som problemområde 
bildar begreppet bilder eller föreställningar om området. 

Begreppen är allmänna. Ett sätt att förstå den föreslagna tredelade be-
greppsbildningen är att först granska begreppen bebyggelse, befolkning och 
bilder som enheter, och sedan ställa dem i relation till varandra. Detta disku-
teras härnäst. 

Begreppen 
Tredelningen av bebyggelse, befolkning och bilder är ett teoretiskt förslag. 
Ändå är indelningen (inledningsvis) teoretiskt avgörande för att förstå vad 
som sker och har skett med Öster i Gävle. 

Bebyggelsen 
Bebyggelsen på gamla Öster uppfördes efter katastrofbranden år 1869. Un-
gefär hundra år senare totalsanerades kåkbebyggelsen och nya Öster kom att 
få en tudelad form med fyra höghus och trettio låghus. Endast ett fåtal ar-
betsplatser finns i det nya området, affär/café och äldreboende i den exploa-
terade delen, en förskola bland låghusen, en fristående kvarterslokal och en 
källarlokal för Föreningen för Grannsamverkan på Öster. På den avskilda 
och väldefinierade platsen bakom ett antal fysiska barriärer är nya Öster ett 
renodlat bostadsområde med enbart hyresrätter. Dessa hus stod också under 
renovering vid SABO-besöket 2004.  

Följaktligen och i vardaglig mening utgörs begreppet bebyggelse av mate-
riella byggnader för olika ändamål, med varierad arkitektonisk utformning 
och ålder. Dessutom finns kvarter, gator, vägar, järnvägar, vattendrag, par-
ker, torg, lek- och parkeringsplatser i bebyggelsen. Hopräknat bidrar infra-
struktur, geografi och topografi i olika utsträckning till att bebyggelseenheter 
förkroppsligas och formas till gestalter i olika lägen i stadsbebyggelsen. 

Befolkningen 
Nya Öster har blivit ett multietniskt och invandrartätt område med sociala 
problem, arbetslöshet, brottslighet, vakanser och hög omflyttning. Dessutom 
tjänstgör området som en social utmaning för stadsdelsförnyelsen. Befolk-
ningsbegreppet kan alltså förstås genom sammanställningen av boende efter 
kön, ålder, civilstånd, yrke, arbetslöshet, utbildning, inkomst, förmögenhet, 
sjukskrivningstal, hälsa, arbetslöshet, engagemang, samhörighet, medlem-
skap i föreningar eller andra sociala sammanslutningar, valdeltagande med 
                               
2 Bengt Valdemarsson, ordföranden Gavlegårdarna, 2004 09 02. 
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mera. Naturligtvis får inte heller den fysiska människokroppen förbises vid 
studier av befolkningssammansättningen. 

Bilderna 
Den bostadssociala stadsdelsförnyelsen av Öster syftar inte bara till en fysisk 
och social förnyelse. Ännu ett syfte är att förändra bilden och föreställning-
arna om området genom att förbättra områdets rykte och anseende; förmedla 
information via media; bilda utgångspunkt för en förnyelsemodell och för-
slag till framtid för Gavlegårdarnas, allmännyttans, övriga bostadsområden 
och lägenhetsbestånd i Gävle. Bilder är därför ordinärt immateriella, det vill 
säga teorier, visioner, berättelser, fantasier, föreställningar, organisations-
former och känslor inför namn och begrepp som förort, miljonprogram och 
Öster. Bilderna bär alltså på en mångtydighet av bekanta eller främmande 
föreställningar på minst tre nivåer: sakkunnighetens, mediernas och befolk-
ningens. Även mediernas bilder är gripbara men kan skilja sig från befolk-
ningens bilder av området.  

Följaktligen har tre begrepp bildats genom vardagsförståelsen av Öster: 
den fysiska bebyggelsen, det sociala livet eller befolkningen och föreställ-
ningar om stadsdelen. Begreppen är dock inte oberoende av varandra. Därför 
inriktas nästa avsnitt på relationerna mellan bebyggelse, befolkning och bil-
der. 

Begreppen i relation till varandra 
Det är en tämligen enkel operation att beskriva bebyggelse och befolkning i 
numerära termer. Bekymren uppstår när det kommer an på frågor och före-
ställningar om relationer och förhållanden. Följande avsnitt kommer därför 
att dryfta relationerna mellan bebyggelse, befolkning och bilder. Dessförin-
nan presenteras ett förslag till ett tankeschema. 

För att åskådliggöra relationerna mellan de föreslagna grundbegreppen 
bebyggelse, befolkning och bilder introduceras kapitlets tankeschema (figur 
1). I figuren framträder de tankemässiga operationer som bildats med stöd av 
inledningskapitlet. I tankeschemat över den teoretiska ansatsen finns två spår 
att följa, nämligen det rumsliga och det sociologiska spåret. 
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Figur 1. Teoretiska utgångspunkter för analys av Norrby, Nyfors och 
Öster3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
3 Figur efter egen bearbetning av Dag Østerberg, Henri Lefebvre, Pierre Bourdieu, Norbert 
Elias & John L Scotson och Erving Goffman. 
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Bebyggelse och befolkning 
Tankeschemat i figur 1 har således utverkats efter mötet med Öster och 
kommer sedan att användas som analysunderlag i den jämförande studien av 
Norrby, Nyfors och Öster. I det följande klargörs innehållet i tankeschemat 
mer ingående.  

En central fråga för urbanteorin har varit den om förhållandet mellan den 
byggda miljön och det sociala livet.4 Frågan är alltså hur bebyggelse och 
befolkning förhåller sig till varandra? Dag Østerberg ger ett förslag till att 
överbrygga gapet mellan fysiska urb (stad) och sociala civitas (medborgar-
rätter). Överbryggningen inbegrips i begreppet sociomateria med sitt teore-
tiska läge mellan bebyggelse och befolkning, det vill säga inom detta sam-
hälles tröga handlingsfält (figur 1).5 Østerbergs idé med sociomateria är dia-
lektisk då materiellstrukturen avspeglar maktrelationer och sätter gränser för 
de enskilda individernas handlingar. Samtidigt är materiellstrukturerna ett 
resultat av mänskliga handlingar eftersom individer kan omskapa den existe-
rande materiellstrukturen.6 Här framträder dimensionerna struktur och hand-
ling: den byggda miljön sätter gränser för det sociala livet, men det sociala 
livet inrymmer också möjligheter till omdaning av gränslinjer och till socio-
materiella förändringar. Vad gäller fysiska gränslinjer på Öster framträder de 
sociomateriella skiljelinjerna i omgivande trafikleder, järnvägar och i vatten-
kanalen. Det finns också planer på en ny infart till Öster, via en bro över 
Holmkanalens vattenspegel jämte en avstängning av Nygatans in- och utfart. 
Det vill säga en eventuell omdaning av gränslinjerna som kan innebära en 
sociomateriell förtätning av Öster. Dessutom – sett till hela området i inre 
hamnen – sker en sociomateriell förtätning av stadsdelen när industrimarken 
på Alderholmen och Gävle Strand bebyggs med bostäder. 

Stadsdelsförnyelser och totalsaneringar är sociala handlingar. Dag Øster-
bergs dialektik mellan individ och materiellstrukturer är en vision om frigö-
relse. Dock framgår inte vilka individer eller grupper som har möjlighet att 
genomföra större eller mindre omstöpningar av till exempel stadsdelar. Med 
Öster som exempel byggdes det nya området efter en fackmannamässig pla-
nering och produktion, till skillnad från den innevarande stadsdelsförnyelsen 
som genomförs av både yrkesverksamma aktörer och ideellt verksamma 
österbor. 

                               
4 Nylund, Katarina (2001), ”Cultural analysis in urban theory of the 1990s”, Acta Sociologica, 
Journal of the Scandinavian Sociological Association, vol. 44, 2001:3, London: SAGE Publi-
cations, s. 221. 
5 Jämför Østerberg, Dag (1971/1977), Makt och materiell: samhällsteoretiska essäer, Göte-
borg: Bokförlaget Korpen, s. 38. 
6 Østerberg, Dag (1998/2000), Stadens illusioner: en sociomateriell tolkning av Oslo, Göte-
borg: Bokförlaget Korpen, s. 29-30. Jämför Nylund (2001), s. 222. 
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Howard S Becker menar att det fysiska är sociala överenskommelser i 
förkroppsligad fysisk form.7 Det vill säga att byggnadskroppar och kroppar 
av kött och blod förenar bebyggelse med befolkning. Vidare är det fysiska 
ett aggregat av tidigare och nuvarande handlingar där ”things are just people 
acting together”.8 Föremål är alltså människor i interaktion.  

Tidigare handlingar, interaktion och aktiviteter sammankopplar följaktli-
gen bebyggelse med befolkning, något som gör det fysiska till både socialt 
och materiellt. Fysiska objekt – även de som inte är ”riktiga” fysiska objekt - 
är inte ”objektiva” attribut. De tillskrivs fysiska attribut av sociala skäl ge-
nom att uppmärksammas som fysiska attribut. Inte sällan närs idén att fysis-
ka attribut är objekt som kan användas, inte att de är aktiviteter.  

Ett objekt är alltså förkroppsligandet till fysisk form av alla handlingar 
som människor utfört för att frambringa dess existens. Materiella fakta är 
således historiska fakta och historiska fakta består av människor och motiv. 
Därför förbinds bebyggelsen och befolkningen genom individernas använd-
ning, exempelvis genom användandet av möteslokalen Kanalen på Öster 
eller omvänt, genom outnyttjade lägenheter i området. 

Öster är ett renodlat och väl avgränsat bostadsområde där byggnaderna är 
materialiserade drömmar och förväntningar i konkret form, som i arkitektu-
rens uttryck eller i dispositionen av marken. Markanvändningen har den 
största trögheten i rumslig mening, men den kan förändras genom stadsdels-
saneringar. Allmänt sett bildar den mindre tröga bebyggelsen mer eller 
mindre väldefinierade sammanhållningar. 

En egenartad bebyggelseenhet är funktionsområden. Funktionsområden är 
verksamhetsområden som länkar samman bebyggelse med befolkning under 
olika tider på dygnet, där Öster som ett enhetligt bostadsområde är ett funk-
tionsområde för boende. Befolkningen, som en statistisk enhet inom ett terri-
torium (land, stad eller stadsdel), förstås som invånare och aktörer. Natur-
ligtvis står också variablerna adress, födelseort och nationalitet i relation till 
plats och samhälle, exempelvis uttryckt i icke-svenskar (invandrare) och 
svenskar. 

Bebyggelse, befolkning och bilder 
Hur är förhållandet mellan bebyggelse och bilder? Som tidigare nämnts är 
bebyggelsen trög och bilderna cirkulerande. Allmänt sett sanerades bebyg-
gelsen på Öster därför att den var omodern samtidigt som det rådde trång-
boddhet och bostadsbrist i Gävle. Med begreppet bilder avses här teoretiska 
konstruktioner som ideologier, planer och föreställningar. Byggnader – och 
även dess ritningar – är materialiserade drömmar och förväntningar i konkret 
form. Emellertid har planeringen – med dess ambitioner och förtjänster – 

                               
7 Becker, Howard S (1998), Tricks of the trade: how to think about your research while you're 
doing it. Chicago: The University of Chicago Press, s. 50. 
8 Becker (1998), s. 46-47. 
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också brister: Gångtunneln under järnvägen mellan Öster och centrum ska-
par olust. Dessutom upprättar järnvägen och trafiklederna fysiska gränser 
och mentala avstånd. Följaktligen inverkar infrastrukturen på tankestruktu-
ren. Sammantaget kan stadsdelar och bostadsområden ses som platser där 
ideologier och visioner om säkerhet och civilisation tar form.  

Inom ramarna för stadsdelsförnyelsen på Öster tillämpas också bodemo-
krati mellan hyresgäster och bostadsbolag. Som synes är relationen mellan 
bebyggelse och bilder inte enkel att klarlägga utan befolkningsbegreppet. 
Därför finns det skäl att se på relationen på ett annat sätt. Men innan dess 
fullföljs tanken på relationen mellan befolkning och bilder.  

Hur förhåller sig befolkning och bilder till varandra? Även i denna rela-
tion måste kroppen tas med i analysen. Eftersom kroppar, livsstilar och livs-
föring, vanor och vandel, observeras och värdesätts. Epitetet Österbo syftar 
till att sammanfatta medborgerliga dygder, som när före detta kommunalrå-
det benämnde den engagerade och ifrågasättande hyresgästen för Österbon 
som lärt sig att ”när vi säger något så är det viktigt och då lyssnar alla”.9 I 
dessa sammanhang av begrepp, bilder och befolkning är det angeläget att 
anföra Howard S Beckers mening, att de egenskaper som tilldelas fysiska 
objekt har sociala och begreppsbestämmande komponenter.10 Därför kan ett 
objekt ändra karaktär beroende på definitionen, vilket innebär att begrepps-
bestämmandet är en sida av bilder och föreställningar. 

Representationer 
Det är alltså besvärligt att bringa klarhet i relationerna mellan å ena sidan 
bebyggelse och bilder, å andra sidan mellan befolkning och bilder utan att de 
två begreppsleden berör varandra. Ett uppslag till att minska oredan är att 
återknyta till begreppet sociomateria och sedan lansera begreppet representa-
tioner. Som tidigare nämnts överbryggar sociomateria gapet mellan fysiska 
urbs och sociala civitas där bebyggelsen avspeglar maktrelationer och sätter 
gränser för befolkningens handlingar. Samtidigt är bebyggelsen ett resultat 
av mänskliga handlingar eftersom befolkningen kan omskapa den existeran-
de materiellstrukturen. Föreställningar om bebyggelse och befolkning – det 
vill säga bilder av sociomateria – inkluderas förslagsvis i Henri Lefebvres 
representationsbegrepp (som strax beskrivs). Representationer (bilder av 
sociomateria) eller återpresentationer bildar sålunda ett samlingsbegrepp för 
relationen mellan bebyggelse, befolkning och bilder (figur 1).  

Vad betyder då Henri Lefebvres representationsbegrepp? Med The pro-
duction of space som källa föreslår avhandlingen att representationer förenar 
det levda rummet (representational space) och representationer av rum (re-
presentations of space) (figur 1).11 Det levda rummet är det konkreta rum 

                               
9 Lena Andreasson, före detta kommunalråd (s) i Gävle, 2004 09 02.  
10 Becker (1998), s. 47.  
11 Lefebvre, Henri (1991), The production of space, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.  
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som är knutet till en plats och består av kroppar, som människor och bygg-
nader. Till skillnad från det konkreta levda rummet är representationer av 
rum abstrakt och teoretiskt och där är kroppen inte observerad.  

Sammantaget sammanbinds för det första bebyggelse och befolkning av 
Dag Østerbergs begrepp sociomateria. För det andra förenas bebyggelse, 
befolkning och bilder i Henri Lefebvres representationer. Följaktligen inne-
bär representationer eller bilder av sociomateria att fantasin knappast kan 
skiljas från verkligheten. Emellertid torde tredelningen bebyggelse, befolk-
ning och bilder förses med prefixet stad, som stadsbebyggelse, stadsbefolk-
ning och stadsbilder. Detta eftersom urbs och civitas förenas i sociomateria 
samt att stadsdelen Öster är ett urbant och civilt fenomen. 

Avslutningsvis, i Henri Lefebvres The production of space framkom två 
begrepp i samband med representationsbegreppet: det sociala rummet och 
det mentala rummet som synonymer till befolkning och bilder. Dessa be-
grepp motiverar härnäst en diskussion om Lefebvres rumsbegrepp. 

Tre rum 
Hur kan grundbegreppen (stads)bebyggelse, (stads)befolkning och 
(stads)bilder förtydligas och översättas till sociologiska begrepp? En motsva-
rande analytisk indelning finns hos Henri Lefebvre och rumsbegreppen phy-
sical space, (bebyggelse), social space (befolkning) och mental space (bil-
der). Följaktligen har bebyggelse, befolkning och bilder sådana rymder att de 
kan tecknas som fysiska, sociala och imaginära rum (figur 1).  

Lefebvre ger det fysiska rummet en snarlik betydelse som bebyggelse ge-
nom bestämningen ”nature, the Cosmos” närstående naturvetenskapens jord, 
eld, luft, vatten och rymd, det vill säga jorden och alltet.12  

Nästa rum – det sociala rummet – är rummet av sociala handlingar. Följ-
aktligen är det befolkningen (inklusive aktörer) som handlar och för att för-
stå det sociala rummet måste kroppen tas i beaktande.  

Det tredje rummet – det mentala eller imaginära rummet – är det symbo-
liska rummet. Lefebvre menar att det imaginära rummet inreds av teoretiska 
konstruktioner som ideologier, planer och föreställningar. Det imaginära 
rummet har också inkorporerats hos individer (såväl aktörer som befolkning) 
och består av sinnliga fenomen som produkter av föreställningar: projekt, 
symboler och utopier. Befolkningen är således både producent och produkt 
av olika varianter av inkorporerade mentala bilder och föreställningar. Le-
febvre menar att ”theoretical practice produces a mental space”.13 Förhållan-
det är också cirkulärt eftersom det mentala rummet blir ett locus, en plats där 

                               
12 Ibid., s. 11. 
13 Ibid., s. 6.  
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handlingar äger rum. Det vill säga en plats för minnet, en ”lieux de mémoi-
re”.14 Sålunda överlappar de tre rummen varandra. 

Produktion av rum 
Med en tillbakablick på bebyggelse, befolkning och bilder diskuterar detta 
avsnitt relationerna mellan fysiska, sociala och imaginära rum. Henri Le-
febvres rumsbegrepp bildar en trikotomi i syfte att förbigå betvingande diko-
tomier och polarisering. Över tid har rum studerats som skilda enheter, Le-
febvre vill istället förena rummen och söker därför en teori. Han vill både 
exponera och tolka rummen och håller därför begreppet produktion som ett 
nyckelbegrepp.15 I produktion av rum fusioneras de tre rummen eftersom 
rum är aktiva beståndsdelar och inte några isolat. Således spelar rum aktiva 
roller.  

Lefebvre frilägger tre element i växelverkan (figur 1), närmare bestämt 
rumslig praktik (spatial practices), det levda rummet (representational space) 
och representationer av rum (representations of space). Rumslig praktik är 
liktydigt med ”the perceived”, det varseblivna och upplevda rummet, där 
händelser och utövande kommer till uttryck i dagliga rutiner, interaktion och 
nätverk. Genom dessa rumsliga praktiker sammankopplas olika funktions-
områden (för arbete, bostad, fritid et cetera) och i dessa sammanhang talar 
Lefebvre också om ”spatial competence”.16  

I det levda rummet förvärvas vardagserfarenheterna genom symboler och 
föreställningar. Dessa symboler och föreställningar överlappar det fysiska 
rummet genom den symboliska tillämpningen av objekten. Här återfinns 
platsen och de enda produkterna är de symboliska arbetena. De symboliska 
verksamheterna är berättelser och tolkningar, men kan ibland ses som este-
tiska arbeten och tappa i betydelse. 

I representationer av rum – ”the conceived” och det abstrakta – hittas ak-
törer och teknokrater. Exempel på aktörer och teknokrater vid studiedagen 
på Öster var de representanter från Gävle kommun och Gavlegårdarna som 
hade delaktighet i den fysiska och sociala förnyelsen av Öster (bilaga 1). 
Bland annat inleddes resursinriktningen på Öster på grunder av underhålls-
behov, dåligt rykte och den planerade bebyggelsen i vattenkantsnära läge på 
Alderholmen och Gävle Strand. Till dessa kommunala och allmännyttiga 
representanter, aktörer och teknokrater, kan också åhörarna med intresse för 
Öster läggas.  

                               
14 Kayser Nielsen, Niels (2004), ”Remembeing and Travelling in History”, Ethnologia Scan-
dinavia, vol. 34, 2004, s. 176-177, review av Eriksen, Anne; Garnert, Jan & Selberg, Torunn 
(eds.) (2002), Historien in på livet: diskussioner om kulturarv och minnespolitik, Lund: Nor-
dic Academic Press.  
15 Lefebvre (1991), s. 36-37.  
16 Ibid., s. 40. 
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Två gånger tre rum 
Henri Lefebvre utverkar således två treindelningar av rum: fysiska, sociala 
och imaginära rum respektive rumslig praktik, det levda rummet och repre-
sentationer av rum. Dock är han vag på en punkt, nämligen hur dessa rums-
liga indelningar interagerar med varandra inom en tredelning. 

Det är rimligt att anta – säger Lefebvre – att rumsliga praktiker, det levda 
rummet och representationer av rum växelverkar på olika sätt. Dock är rela-
tionen mellan det varseblivna, det levda och det abstrakta aldrig enkel eller 
stabil. För att göra varseblivandet, tolkandet och fortlevandet mer konkret 
måste de förkroppsligas av kött, blod och kultur, menar Andy Merrifield.17 
Avhandlingens tolkning och förslag är att rummen interagerar med varandra 
enligt följande: det fysiska rummet (bebyggelsen) och det sociala rummet 
(befolkningen) förenas i rumslig praktik genom varseblivning och kunskap 
samt uttryck i vanor och händelser, det vill säga som sociomateria (figur 1). 
Detta bär dock på en motsättning mellan dagliga rutiner och den urbana 
verkligheten: Lefebvre skriver att ”this association is a paradoxical one, be-
cause it includes the most extrem separation between the places it links to-
gether”.18 

Nästa relation: hur förhåller sig det sociala rummet (befolkningen) till det 
imaginära rummet (bilderna)? Här föreslås Henri Lefebvres representationer 
– det vill säga bilder av sociomateria – som den teoretiska förbindelsen mel-
lan det sociala och det imaginära rummet (figur 1). Dock finns en komplika-
tion eftersom representationerna är två till antalet: det levda rummet och 
representationer av rum. Det levda rummet är det konkreta rummet som är 
knutet till en plats och består av kroppar, människor och byggnader. Konkret 
är också symboler och bilder – såväl igenkända som främmande – främst när 
det är fråga om skillnader mellan befolkningens och medias bilder. Oavsett 
skillnaderna är närheten till grannskapet det centrala i det levda rummet. 

Lefebvres andra representationsform – representationer av rum – är ab-
strakt till skillnad från det levda rummet. I representationer av rum är krop-
pen sekundär till skillnad från själva betraktandet, exempelvis arkitektens 
blick som tar sig objektiva uttryck (som inför ombyggnationerna av bal-
kongerna, entréerna och innergårdarna på Öster).19 Sammantaget är det levda 
rummet och representationer av rum två odelbara förekomster som förslags-

                               
17 Merrifield, Andy (2001) ”Henri Lefebvre: a socialist in space”, i Crang, Mike & Thrift, 
Nigel (2001), Thinking Space, London: Routledge, s. 175.  
18 Lefebvre (1991), s. 38.  
19 I The production of space (s. 239) knyter Henri Lefebvre sitt habitusbegrepp till representa-
tioner av rum. I likhet med Bourdieu talar också Lefebvre om habitus. Men Lefebvre knyter 
an till den grekiska betydelsen av habitus som en social och mental enhet. Lefebvre binder 
alltså sitt habitusbegrepp till ”the conceived”, till representationer av rum. Dessutom har 
habitusbegreppet sin kontrast i intuitus som binds till det levda rummet. Med begreppsparet 
intuitus och habitus särskiljs praktik och teori: intuitus ligger till grund för handling och rums-
lig praktik, alltmedan habitus har en teoretisk och intellektuell innebörd. Detta till skillnad 
från Bourdieu som definierar habitus som förkroppsligat kapital. 
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vis förenas i Lefebvres representationer. Eftersom Lefebvre är vag inför 
kopplingen mellan det levda rummet och representationer av rum, föreslås 
att Lefebvres diffusa representationsbegrepp hålls liktydigt med begreppet 
bilder av sociomateria (figur 1).  

Rum, tid, tröghet 
Det tänkbara både begränsas och expanderar med rummens relationer. Ge-
nom samspelet mellan rummen förändrar livsvillkoren för individerna, som 
efter den fysiska och sociala förnyelsen av Öster eller efter den tidigare 
genomförda totalsaneringen av stadsdelen. Eftersom rummen inte är några 
isolat ger samspelet dem emellan tillfällen till att förvandla är till blir. Rum 
är alltså tid.  

Produktion av rum producerar historia: om rum är producerat och om det 
är en produktiv process är det fråga om historia, säger Lefebvre.20 Ergo, i 
samspelet mellan rumstriaden fysiska, sociala och imaginära rum alstras 
således historia som ett kollektivt minne i tid och rum, det vill säga att före-
teelser och angelägenheter måste förstås i deras tidssammanhang av rumslig 
praktik, det levda rummet och representationer av rum. 

Om Lefebvres produktion av rum genererar historia, måste alltså tiden, 
den dynamiska aspekten, tas med i beaktandet av de fysiska, sociala och 
mentala rummen. Föränderlighetens lagar är dock svårare att förstå än oför-
änderlighetens lagar, menar Johan Asplund.21 Ett sätt att förstå föränderlighe-
tens lagar är att utgå från de föreslagna grundbegreppen bebyggelse, befolk-
ning och bilder. Trots att begreppen är vida till omfånget framgår att bebyg-
gelsen i det fysiska rummet är mer trög, stabil och preciserad till sin form, än 
vad befolkningen i det sociala rummet och bilderna i det imaginära rummet 
är med sina egenskaper av föränderlighet (figur 1).22 Med avseende på den 
rumsliga trögheten är marken mer fixerad och preciserad vid en plats än 
befolkningen och bilderna. Med andra ord har bilder och föreställningar – 
det vill säga det imaginära rummet – lättare att cirkulera än ett fixerat mark-
område. Genom bilder, föreställningar och berättelser kan således både idea-
lisering och förtal ske av platser man aldrig tidigare besökt, allra helst med 
tanke på informationssystemens indirekta delgivanden av betydelser och 
mening.23 

Hur produceras då mening? Den frågan får ligga till grund för ytterligare 
systematiseringar av de teoretiska perspektiven. Detta sker härnäst utifrån 
det sociologiska spåret.  

                               
20 Lefebvre (1991), s. 46. 
21 Asplund, Johan (1968), Sociala egenskapsrymder: en introduktion i formaliseringsteknik 
för sociologer. Uppsala: Argos; Solna: Seelig, s. 186.  
22 Jämför Østerberg (1971/1977), s. 38. 
23 Jämför Finnegan, Ruth (1998/2004), Tales of the city: a study of narrative and urban life, 
Cambridge: Cambridge university press. 
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Från rumsbegrepp till sociologi 
Henri Lefebvre inriktar sig i huvudsak på de sociala och imaginära rummen i 
sin teori om ”produktion av rum”. Alltmedan han intar en filosofisk hållning 
till det sociala livet, står Dag Østerbergs samhällsteori – om makt och so-
ciomateria – mer på empirins grunder. Sociomaterian finns inom samhällets 
tröga handlingsfält, det vill säga i ett läge mellan det fysiska rummet och det 
sociala rummet (figur 1).24 Den sociomateriella strukturen återspeglas i tän-
kandet, eller med andra ord, att bebyggelsen avspeglas i verksamheter och 
föreställningar. Det vill säga att den sociala aspekten av sociomateria in-
rymmer tänkbarheter till omdaning av materia och gränslinjer. 

Det är från våra förnimmelser som vetenskapen bör låna elementen till 
sina grunddefinitioner, med andra ord från de sociala fenomen ”som fram-
bringats genom en legitim induktion”, menar Émile Durkheim.25 Østerbergs 
samhällsteori om sociomateria är mer empiriskt inriktad än vad Lefebvre är i 
sin teori, eftersom Østerberg tar hänsyn till materiella och sociala trögheter 
samt att samhället återspeglas i det materiella som landskap, infrastruktur 
och befolkningsfördelning. 

I syfte att utvidga avhandlingens teoretiska perspektiv från rumsbegrepp 
till sociologi, ställs frågan om vem eller vilka som framhävt trögheter och 
betvingande strukturer i de fysiska, sociala och imaginära rummen. Ett för-
handsbesked ges i dispositionen av avsnittet: i ”distinktioner” med Pierre 
Bourdieus ordalydelser och därefter ”rumsligt symboliskt kapital” med be-
grepp hämtade från Norbert Elias och John L Scotson samt Erving Goffman. 

Distinktioner 
Till Pierre Bourdieus begrepp hör bland annat distinktion, habitus, fält, de 
ekonomiska, sociala, kulturella och symboliska kapitalen samt habitat. För 
avhandlingens teoretiska perspektiv föreslås att habitat – vars innebörd be-
skrivs senare – likställs med grundbegreppet bebyggelse och Henri Lefebv-
res fysiska rum (figur 1). I Bourdieus formuleringar finns också ett samband 
mellan habitat och habitus: ”If the habitat shapes habitus, the habitus also 
shapes the habitat”.26 Habitat och habitus betingar alltså varandra.  

Kärnan i Bourdieus distinktionsbegrepp är att rummet av sociala positio-
ner och livsstilarnas rum förbinds genom habitus (figur 1).27 Följaktligen 
ingår både habitat och habitus i distinktionerna, det vill säga att distinktio-
                               
24 Jämför Østerberg (1971/1977), s. 38. 
25 Durkheim, Émile (1895/1991), ”Sociologins metodregler”, i Tre klassiska texter, Göteborg: 
Bokförlaget Korpen, s. 47 och 111. 
26 Bourdieu, Pierre (1999), ”Site effects” i Bourdieu, Pierre, et al., The weight of the world: 
social suffering in contemporary society, Stanford, California: Stanford University Press, s. 
128.  
27 Broady, Donald & Palme, Mikael (1991) ”Förord”, i Bourdieu, Pierre (1991), Kultursocio-
logiska texter, Stockholm: Brutus Östling Bokförlag Symposion AB, s. 19. 
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nerna löper genom de fysiska och sociala rummen (och sedermera genom det 
imaginära rummet vilket senare visas). 

Avsnittet om ”distinktioner” disponeras i sex avsnitt: reproduktionen av 
sociala klasser, habitat, rummet av sociala positioner, habitus och avslut-
ningsvis livsstilarnas rum. 

Reproduktionen av sociala klasser 
Distinktion handlar om smak och social differentiering. Följaktligen ligger 
smaken till grund för klassdistinktioner, eftersom smaken är ett maktinstru-
ment hos den dominerande klassen.28 Och det är endast de som har lärt sig 
fältets spelregler som kan disputera om vilken eller vilka smaker som är mer 
värda än andra. 

I en position mellan å ena sidan Karl Marx alienation och relationerna 
mellan ekonomiska förhållanden och sociala institutioner, å andra sidan Ge-
orge Herbert Mead och social och symbolisk interaktionism, återfinns Pierre 
Bourdieus Theory of Practice. I denna praktikteori frilägger Bourdieu en 
process där sociala klasser reproduceras med stöd av förgivettaganden, det 
vill säga att det vanliga och det normala är inblandat i distinktionen, makten 
och anseendet.29 I Margareta Järvinens sammanställning sker reproduktionen 
av sociala klasser i fyra överlappande avdelningar:30 
 

1. det etnologiska perspektivet i termer av det främmande och det nära 
2. distinktion i ord av smak och social differentiering 
3. utbildning och sortering 
4. skapande och produktion av kultur 

 
Den första avdelningen – det främmande och det nära – inbegriper det 

symboliska kapitalet uttryckt i ära, berömmelse, bekräftelse, respekt och 
integritet. Hit hör också praktiskt förnuft som ett förvärvat system av hand-
lingsmönster, preferenser, sympatier, principer och levnadsregler. Således 
bildar det främmande och det nära ett utgångsläge för en ”av-delning”, per 
definition, mellan sociala kategorier. 

I den andra avdelningen – distinktion beträffande smak och social diffe-
rentiering – förstås rummet av sociala positioner och habitus. Framförallt 
förstås dock det symboliska kapitalet – ett annat ord för distinktion – samt 
symbolisk makt och symboliskt våld.  

                               
28 Roos, J P & Rahkonen Keijo (1985), ”Att vilja leva annorlunda: på jakt efter den nya me-
delklassen”, i Broady, Donald (red.), Kultur och utbildning: om Pierre Bourdieus sociologi, 
Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet, FoU-enheten, 1985:4, s. 216.  
29 Bourdieu, Pierre (1991/2001), Language and symbolic power, Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press. 
30 Järvinen, Margareta (2003), ”Pierre Bourdieu”, i Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo 
(red.), Klassisk och modern samhällsteori, Lund: Studentlitteratur, s. 401-426.  
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Den tredje avdelningen – utbildning och sortering – uppvisar strategier 
för normalisering genom utbildning och klassificeringar, det vill säga en 
omvandling av kulturellt kapital till sina rättmätiga arvtagare.  

Den fjärde avdelningen – kulturskapande och kulturproduktion – är ett 
aggregat av fält (ett nät av sociala positioner), av doxa (vaga föreställningar 
om rätt och fel) och relationen mellan etablerade och nykomlingar. Varje fält 
– som ett nät av sociala positioner vilka står i relation till de kapital som står 
på spel – kan ombilda kapital. Dock har varje fält (kulturens, politikens, 
litteraturens, religionens, arkitekturens et cetera) sin egen doxa i ord av vaga 
föreställningar om rätt och fel, normalt och onormalt. I allmänna ordalag 
pågår kamper på varje fält mellan nykomlingar och etablerade om positioner 
utifrån de kapitalformer som betraktas som legitima på fältet i fråga. Ett fälts 
autonomi beror på dess förmåga att påföra sina normer på både produktion 
och konsumtion av dess produkter.31 Det vill säga att autonomi skapas ge-
nom distinktioner.32 Då fältet är autonomt är processen cirkulär – något som 
Järvinen inte noterar – eftersom sista ledet med kulturskapande och kultur-
produktion leder tillbaka till det första ledet: det främmande och det nära. 
Främlingar och nykomlingar hotar alltså både de etablerade på fältet och 
fältets varaktighet. Hotet har dock ett förbehåll: nykomlingarna ifrågasätter 
inte spelet till fullo eftersom deras framtid skulle kullkastas om fältet försva-
gades och upplöstes. Följaktligen bidrar nykomlingarna till reproduktionen 
av fältet genom distinktionsspelet. 

Ett fält kännetecknas alltså av rörelser och kamper om positioner i det so-
ciala rummet. Kampen på fältet handlar om rätten till att döma kvaliteter, att 
uttala värden, och att klassificera med hjälp av begrepp och namn. Dessa 
privilegier har en agent som agerar på uppdrag av en institution. Kampen om 
positionerna innebär en kamp om klassifikationerna och om alternativen, 
som i sin tur handlar om att lägga ut skiljelinjer.  

Att lägga ut skiljelinjer, regere fines, är att skapa regioner. Detta fram-
kommer med tydlighet i trafiklederna och järnvägarna i fallet Öster den 2 
september 2004. Agenter – representanter för en grupp såsom stadsplanerare 
och arkitekter – kan således formera regioners identiteter med benämningar 
och klassifikationer. Auktoritet skapas både genom språket och benämningar 
som namngivanden och honoreringar.33 Namngivningen har stor betydelse 
som passagerit. Ritualens faser – eller snarare konsekreringens faser såsom 
riter för legitimering och institutionalisering – är att (kunna) namnge olika 
saker vilket bygger på att skapa legitima gränser. Dessa gränser – som upp-
muntrar det legitima – konstituerar både sociala och mentala gränser. Med 
andra ord är passageriter inte bara gränsdragningar, de är gränsen och skilje-

                               
31 Bourdieu, Pierre (1979/2003), Distinction: a social critique of the judgement of taste, Lon-
don: Routledge, s. 3.  
32 Ibid.  
33 Bourdieu (1991/2001), s. 117. 
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linjen regere fines i sig själv. Sammanfattningsvis löper därför distinktioner-
na genom de tre rummen. 

Habitat 
Kan fältet anta fysiska former i Pierre Bourdieus mening? I The weight of the 
world utvidgar han fältbegreppet till platser och lägen. Förvissat, men också 
principfast, säger han att funderingar om platser kräver en rigorös analys av 
relationen mellan strukturer i det sociala rummet och strukturer i det fysiska 
rummet.34 När Bourdieu diskuterar fält på basis av plats använder han be-
greppet le lieu. Till vardags står le lieu för ”platsen som kan inkludera alla 
möjliga platser, där allt händer och sker”.35 I Bourdieus mening är le lieu mer 
konkret än vardagsbegreppet le lieu. Han kännetecknar le lieu, platsen, som 
den area och volym som en människa eller ett föremål intar i det fysiska 
rummet.36 I detta finns också kopplingen mellan det fysiska och det sociala 
rummet. Eftersom makten över en plats kommer från innehav av olika kapi-
talformer omvandlas även det sociala rummet till det fysiska rummet.37 

Som tidigare anförts har Bourdieu påvisat ett ömsesidigt förhållande mel-
lan habitat och habitus. Förhållandet framkommer inte enbart i hans studier 
av kabylfolket som levde undanträngda i vissa regioner i Algeriet och Ma-
rocko under 1960-talet.38 Förhållandet mellan habitat och habitus framkom-
mer också i studierna av bönder som tvingats in i kåkstäder och om sönder-
fallet av hederskänslan som reglerade livet och arbetet i släktsamhället. I 
figur 1 presenteras Pierre Bourdieus fyra rum: habitat, rummet av sociala 
positioner, habitus och livsstilarnas rum. Denna gruppering av begreppens 
överlappande relationer har präntats av Donald Broady och Mikael Palme. 
Det finns dock ett undantag: habitat finns inte med i författarnas mentala 
figur över distinktionen.39  

Vad betyder habitat? Som tidigare nämnts betonar Bourdieu – i kapitlet 
”Site effects” i The weight of the world – att habitat inte är isolerat från det 
sociala: ”If the habitat shapes habitus, the habitus also shapes the habitat”.40 
Följaktligen är habitat ett rumsligt begrepp i materiell och fysisk mening, 
och mer trögt än habitus (dispositionerna till att handla). Bourdieu ser indi-
videns handlingar som sociala och kollektiva till sin karaktär. I sina kultur-
sociologiska analyser utgår han från tre kategorier: social handling, social 

                               
34 Bourdieu (1999), s. 123.  
35 Gauguin, Félicité, brevväxling, 2005 06 27. 
36 Bourdieu (1999), s. 124.  
37 Ibid. 
38 Bourdieu, Pierre (1991), Kultursociologiska texter, Stockholm: Brutus Östling Bokförlag 
Symposion AB, s. 11. 
39 Broady & Palme (1991), s. 19. 
40 Bourdieu (1999), s. 128.  



 83

relation och social struktur.41 Hans tankeschema bygger också på att den 
sociala verkligheten är stadd i förändring och att ordning uppstår tack vare 
förändring.42 Att det sociala rummet är mindre trögt än det fysiska rummet 
förklarar habitatbegreppets läge i figur 1.  

Habitat står alltså i förbindelse med habitus och rummet av sociala posi-
tioner. Därmed är rummet av sociala positioner ett system av relationer mel-
lan positioner som intas av olika grupper (klasser, klassfraktioner, yrkes-
grupper).43 Rummet är inte helt statiskt eftersom det är förbundet med habi-
tus som ett system av dispositioner för att tänka och handla. I sin tur är habi-
tus förbundet med livsstilarnas rum som är mer flyktigt än de föregående 
kategorierna. 

Att institutionalisera – det vill säga att ge en social definition – är att 
framställa och skapa gränser. Eftersom habitat och habitus står i ömsesidigt 
förhållande till varandra ingår också boendet i distinktionsspelet. Habitat – 
det vill säga bebyggelsen och boendet – intar alltså en plats i distinktionsspe-
let. Tydligt framgår detta i habitatet Öster som ligger avgränsat på andra 
sidan järnvägen, eftersom Öster ligger i ett perifert men centralt läge i Gäv-
les stadsbebyggelse. Habitatet är alltså synligt för omgivningen, men inte 
eftertraktat till följd av områdets dåliga rykte (enligt inledningskapitlet). 
Distinktionen finns således i alla rum. 

Rummet av sociala positioner 
Hur inreder Pierre Bourdieu rummet av sociala positioner, som förslagsvis 
inordnas bredvid bebyggelse och befolkning, och bredvid fysiska och sociala 
rum i betydelser av rumslig praktik? Bourdieus rum av sociala positioner 
danas av volymer av ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt kapital. I 
det följande ges en summarisk beskrivning av de tre förstnämnda begreppen. 
Därefter påvisas det symboliska kapitalets anknytning till det imaginära 
rummet. 

Ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital 
Allmänt sett är kapital materiella och symboliska tillgångar.44 Till det eko-
nomiska kapitalet hör finansiella och materiella resurser och i intäkterna 
återspeglas också en socioekonomisk tillhörighet.  

Socialt kapital är kontaktnätet, det vill säga sociala resurser som släkt-
band, vänskapsförbindelser, grannar, kontakter och så kallad kåranda. Att ha 
ett arbete eller inte, utanförskap och isolering, påverkar det sociala kapitalet, 
liksom engagemang i föreningslivet.  

                               
41 Carle, Jan (2004) ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Månson, Per (red.) 
Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar och teoretiker, Stockholm: Prisma, s. 405-
406. 
42 Ibid., s. 411. 
43 Broady & Palme (1991), s. 19. 
44 Broady, Donald (red.) (1998), Kulturens fält, Göteborg: Daidalos, s. 13. 
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Kulturellt (och lingvistiskt) kapital är för det första utbildning i termer av 
examina och titlar. För det andra består det kulturella kapitalet av ett högkul-
turellt beteende som ett tecken på en god orientering bland koder och legitim 
kultur, som kultiverat språkbruk och förtrogenhet med den så kallade finkul-
turen. Bourdieu lyfter fram att deltagandet i kulturella verksamheter i huvud-
sak är knutet till utbildningsnivå. Det vill säga att besök på museum och 
konserter med klassisk musik samt preferenser för litteratur, konst eller mu-
sik, är i första hand knutet till utbildningsnivå och i andra hand till social 
härkomst.45 Med andra ord ger förtrogenheten med finkulturen den grad av 
kunskap om historia, språk och politik som behövs för att erhålla och behålla 
makt och inflytande i samhället. Utöver utbildning och deltagande i kultur-
evenemang är också hälsa ett kulturellt kapital. 

Symboliskt kapital 
Den fjärde kapitalformen – det symboliska kapitalet – överlappar de andra 
kapitalen i ord av anseende, prestige och respekt men också av deras motsat-
ser, som dåligt rykte och ökänd. Eftersom ekonomiskt, socialt och kulturellt 
kapital förstås som legitima, omvandlas de till symboliskt kapital som en 
tillgång och ägodel.46 Bourdieu menar att en tillgång – vilken som helst – 
fungerar som ett symboliskt kapital i de sammanhang den tillerkänns värde. 
På individnivå är examina och titlar tillgångar. Det symboliska kapitalet 
värderas först när det synliggjorts, till exempel som en logotyp, ett namn 
eller en byggnad. Av detta följer att det symboliska kapitalet också är knutet 
till det fysiska rummet.  

Det symboliska kapitalet måste alltså offentliggöras och tillskrivas ett 
värde av en eller flera betraktare. Med andra ord är de övriga kapitalen osyn-
liga, oavsett storleken och deras inbördes förhållanden. Det symboliska kapi-
talet är alltså den ackumulerade volymen av de ekonomiska, sociala och 
kulturella kapitalen, och är därmed grundläggande för distinktionen. Här är 
tiden viktig eftersom det är tiden som skapar det symboliska kapitalet.47  

Bourdieu delar in rummet av sociala positioner i fyra kvadranter (figur 2). 
Kapitalvolymen grupperas utefter vertikalaxeln alltmedan de kulturella och 
ekonomiska kapitalen återfinns som motsatspar utmed horisontalaxeln.48 

                               
45 Bourdieu (1979/2003). 
46 Järvinen, (2003), s. 410.  
47 Peterson, Bo (1998) ”Bokmarknad och litterära fält’, i Broady (1998), s. 327-328. 
48 Bourdieu (1979/2003), s. 128. 
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Figur 2. Rummet av sociala positioner49 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Rummet av sociala positioner är Bourdieus klassmatris. I hans klassana-

lys är den dominerande klassen uppbyggd av två särgrupper efter deras när-
heter till den ekonomiska respektive kulturella polen. Följaktligen konstrue-
ras klassmatrisen på grundval av att ekonomi och kultur är varandras motsat-
ser. Makten består i kapitalets totalvolym, uttryckt som summan av de resur-
ser och den makt som går att utnyttja, det vill säga ekonomiskt, socialt och 
kulturellt kapital.50  

Avhandlingens tolkning är, för det första, att den ackumulerade kapitalvo-
lymen – som varierar mellan positiva och negativa värden – är liktydigt med 
det symboliska kapitalet. För det andra att det symboliska kapitalet – som 
också varierar mellan positiva och negativa värden – är liktydigt med karis-
ma (+) och stigma (-). Det finns dock en betänklighet i polariseringen mellan 
karisma och stigma, nämligen att motsatsen till stigma mycket väl kan vara 
det som inte är stigmatiserat. Avslutningsvis återkommer avhandlingen till 
värderingar och symboliskt kapital i avsnittet om rumsligt symboliskt kapi-
tal. 

Habitus 
Habitus står i förbindelse med rummet av sociala positioner (figur 1). Habi-
tus är ett system av seglivade dispositioner som tillåter människor att handla, 

                               
49 Figur efter egen bearbetning av Bourdieu, Pierre (1979/2003), s. 128-129. 
50 Bourdieu (1991), s. 272.  
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tänka och orientera sig i den sociala världen.51 Dispositionerna inpräglas 
gradvis genom lärande. Habitus har karaktären av slitstarkhet och hållbarhet 
till följd av dess integrerande egenskaper. Eftersom handlingsmönstren är 
seglivade förstås habitus som förkroppsligat kapital. Kort sagt, habitus defi-
nieras av kapitalvolymen, sammansättningen och förändringen av ägodelar-
na över tid.52 

Habitus är ett kapitalskapande instrument och med sitt habitus kan indivi-
den öka sitt kapital eller växla mellan olika kapitalformer.53 Habitus är för-
kroppsligade nödvändigheter.54 Habitus – systemet av dispositioner som 
erbjuder möjligheter att förvärva egenskaper som från början inte var nöd-
vändiga – är en förmedling som gör att bestämda positioner i det sociala 
rummet är knutna till bestämda smaker.55 Smaken som utmärker en viss 
grupp är alltid avsmak för andras smak.56 Därför är vardagslivet en kamp om 
vem som bestämmer vad som är den goda och legitima smaken.  

Smak – alternativt preferenser – är en potent form av social kontroll. Det 
finns inget enklare sätt att få folk att sluta med en sak, än genom att säga att 
det är låg smak, inte ”coolt” eller ”gauch”, säger Howard S Becker i Bour-
dieus andemening.57 För Bourdieu finns det tre typer av smak: den rena, den 
genomsnittliga och den populära.58 Den rena och legitima smaken med legi-
tima kulturobjekt återfinns i allmänhet bland den dominerande klassen vars 
utbildningskapital är som störst. Genomsnittssmaken inriktar sig på mindre 
värdefulla och vanligare objekt. Den populära eller vulgära smaken repre-
senteras av kulturformer som sjunkit i värde på grund av masskonsumtionen. 
Sammantaget finns två fraktioner i smakspelet: den legitima genomsnitts-
smaken och smaklösheten. 

Smaken är som synes godtycklig och det är endast i dess sociala bestäm-
ning som smaken går att fastställa.59 Att sociala distinktioner upprättas ge-
nom smak och smaklöshet framkommer av J P Roos och Keijo Rahkonen 
som vill markera att smaken är ett maktinstrument eftersom den domineran-
de klassen dominerar med sin smak.60 Följaktligen bidrar habitus till former-
ingarna i rummet av sociala positioner: positioner som är mer eller mindre 
statiska till följd av att habitus bidrar till de ”sega” strukturerna i den sociala 
miljön. Enligt Järvinen är habitus också en länk mellan de sociala och de 
mentala strukturerna.61 Till viss del är det riktigt att det symboliska kapitalet 

                               
51 Broady (1998), s. 13. 
52 Bourdieu (1979/2003), s. 114.  
53 Roos & Rahkonen (1985), s. 215.  
54 Bourdieu (1991), s. 298.  
55 Broady & Palme (1991), s. 19.  
56 Ibid., s. 20. 
57 Becker (1998), s. 108. 
58 Roos & Rahkonen (1985), s. 216.  
59 Bjurström, Erling (1997), Noteringar om det (post)moderna smakspelet, arbetspapper, s. 3. 
60 Roos & Rahkonen (1985), s. 216.  
61 Järvinen (2003), s. 410-411.  



 87

måste förkroppsligas, för det symboliska kapitalet som tankemässigt ligger 
närmast Lefebvres imaginära rum måste göras synligt för att det skall till-
skrivas ett värde.62 

Livsstilarnas rum 
Av Pierre Bourdieus fyra rum är livsstilarnas rum det minst tröga. Han me-
nar att livsstilarnas rum är detsamma som den representerade sociala värl-
den.63 Livsstilar – som en slags vana för hur livet skall levas – ingår i hans 
system av särskiljande tecken, det vill säga smakerna.64 Livsstilarnas rum är 
en karta över smakens fördelning upprättad på grundval av statistik över 
kulturkonsumtion, matvanor, fritidsintressen et cetera.65 Således karakterise-
ras även livsstilarnas rum av distinktionerna. 

Avslutningsvis, i syfte att ringa in det mindre tröga i livsstilarnas rum och 
därmed knyta an till Lefebvres imaginära rum förslås studier av den sanno-
likt oprövade varianten av symboliskt kapital, nämligen ”rumsligt symbo-
liskt kapital”. 

Avslutningsvis – som en konklusion av ”distinktioner” – föreslogs studier 
av ett ännu icke prövat synsätt på rum och kapital, närmare bestämt rumsligt 
symboliskt kapital. Därför diskuteras härnäst denna variant av symboliskt 
kapital. 

Rumsligt symboliskt kapital 
Kapitlet har hittills avhandlat grundbegreppen bebyggelse, befolkning och 
bilder samt Henri Lefebvres fysiskt, socialt och imaginärt rum. Därefter följ-
de ett avsnitt som inte riktigt motsvarade grundbegreppens distinktioner och 
helhetsperspektiv vad gäller bilder och det imaginära rummet. Förklaringen 
var att avsnitten om Pierre Bourdieus begrepp distinktioner belyste ofull-
komligheter vad gäller mentala bilder. Därför föreslogs studier av det sanno-
likt oprövade synsättet på rum och kapital, närmare bestämt som rumsligt 
symboliskt kapital.  

Rumsligt symboliskt kapital är en utveckling av Pierre Bourdieus termi-
nologi och grundar sig på kapitalvolymen i ord av karisma och stigma. Det 
vill säga att Bourdieus symboliska kapital sätts i ett rumsligt sammanhang. 
Som utgångspunkt för analyserna av stadsdelarna Öster, Norrby och Nyfors, 
diskuteras rumsligt symboliskt kapital ur tre perspektiv: först begreppsparet 

                               
62 I förbindelser mellan Pierre Bourdieu och Henri Lefebvre finns en åtskillnad mellan respek-
tive habitusbegrepp. I Lefebvres mening är habitus av teoretisk och intellektuell karaktär i 
närhet till imaginära rummet och representationer av rum. Bourdieus habitusbegrepp, som 
förkroppsligade vanor, har däremot sin motsvarighet i Lefebvres term intuitus, interiör, som 
ligger till grund för handling och rumslig praktik. (Lefebvre, 1991, s. 239). 
63 Bourdieu (1991), s. 298. 
64 Ibid., s. 299.  
65 Broady & Palme (1991), s. 19.  



 88 

”etablerade och outsiders” utifrån Norbert Elias och John L Scotson, sedan 
begreppet ”stigma” i enlighet med Erving Goffman och därefter begreppet 
”urban folklore”. Sammantaget är syftet med avsnittet att diskutera distink-
tioner i relation till bebyggelse, befolkning och bilder med betoning på det 
senare. 

Etablerade och outsiders 
Pierre Bourdieus fältbegrepp kännetecknas av kamper, agenter, sociala posi-
tioner och kapital. I allmänna ordalag pågår kamper på varje fält mellan eta-
blerade och nykomlingar om sociala positioner på fältet utifrån de kapital-
former som betraktas som legitima på fältet i fråga. Striderna mellan de eta-
blerade och nykomlingarna på fältet för tankarna till Norbert Elias och John 
L Scotsons begreppspar: etablerade och outsiders.66 

Boende och socialt kapital 
Etablerade och outsiders utgör en stereotyp relation eller figuration mellan 
två grupper i brittiska Winston Parva, närmare bestämt mellan de som bott 
länge i området och de som flyttat in. Den stereotypa relationen mellan eta-
blerade och outsiders (nykomlingarna) kan framstå som bekväma etiketter på 
det sociala livet i ett grannskap, men figuration är också giltig på högre skal-
nivåer som städer eller nationer. 

Winston Parva är ett fall av både etablerade och outsiders. Elias och Scot-
son beskriver figurationen etablerade och outsiders i egenskaper av ”superi-
or” och ”inferior”. Frågan är vilka som är överlägsna respektive underlägsna, 
samt var och varför relationen upprätthålls och hur det går till? Elias och 
Scotson formulerar en teori om det dubbla vidmakthållandet av social ojäm-
likhet genom skillnader i socialt kapital. Kärnan i teorin är att en stark sam-
manhållning – ett högt socialt kapital – bland de etablerade bevarar gruppens 
sociala positioner och exkluderar andra grupper.67 Det vill säga att den eta-
blerade gruppens exkludering och stigmatisering av outsiders är ett kraftigt 
vapen för att de etablerade skall behålla sin identitet och hävda sin suveräni-
tet.68 Dubbelheten i teorin ligger i att outsiders etablerar bilden av utanför-
skap därför att de inte kan skapa sammanhållning inom den egna gruppen. 

Figurationen etablerade och outsiders knyter inte enbart an till det sociala 
rummet utan också till det fysiska rummet. Winston Parva är ett fall av peri-
fert bostadsområde med en relativt gammal bebyggelse i kärnan och med två 
nyare områden runtom. Elias och Scotson delar in Winston Parva i tre zoner. 
Medelklassens zon 1 hade högre status än arbetarområdena i zon 2 och 3. 
Men zon 2 och 3 separerades från varandra fysiskt (via järnvägen), socialt 

                               
66 Elias, Norbert & Scotson, John L (1965/1977/1994), The established and the outsiders: a 
sociological enquiry into community problems, London: SAGE. 
67 Ibid., s. xix. 
68 Ibid., s. xviii. 
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och imaginärt. Arbetarna i zon 2 såg sig vara mera värda än arbetarna i zon 
3. I zon 3 var husen nybyggda medan zon 2 inrymde en gammal bostadsbe-
byggelse med fabriker och industrier. Till zon 3 flyttade nykomlingarna, 
outsiders. Dessa outsiders – som står i relation till de etablerade – indelas i 
två kategorier av Elias och Scotson. Dels de som kom till Winston Parva av 
ekonomiska skäl då urbaniseringen och industrialiseringen var som mest 
intensiv, dels ”the Londoners” – med delvis andra vanor än de etablerade – 
som flyttade in på grund av bombningarna av London under andra världskri-
get. En av Elias och Scotsons intervjupersoner tolkade zon 3 med orden att 
”jag vet inte riktigt vad det är, men det bor ett stort antal kosmopoliter på 
andra sidan järnvägen” i Winston Parva.69 Zon 3 med kosmopoliter eller 
outsiders skall ställas i relation till zon 2. I zon 2 bodde arbetarna – de eta-
blerade invånarna med högt socialt kapital – som hade bott två till tre gene-
rationer i området samtidigt som deras barn tenderade att bosätta sig i områ-
det. Det fanns alltså en sociomateriell tröghet bland de etablerade i zon 2 till 
skillnad från nykomlingarna i zon 3 som föreföll flytta in i området av ren 
tillfällighet. 

Den komplementära relationen mellan gruppen med karisma och gruppen 
med stigma är en av de mest signifikanta aspekterna av figurationen etable-
rade och outsiders.70 Den gamla befolkningen ansåg sig ha gruppkarisma, vi-
bilder och vi-ideal. Till gruppkarismat hör att de etablerade lyfter fram de 
goda egenskaperna hos sig själva, och de dåliga och omoraliska egenskaper-
na hos outsiders med stigma som följd. Elias och Scotson såg hur de negati-
va kvaliteterna grundades på grova förenklingar. Trots strategierna för beva-
randet av olikheter fanns också grundläggande likheter mellan etablerade 
och outsiders i Winston Parva: de var av samma nationalitet och därtill var 
deras ekonomi jämförbar. I dessa sammanhang menar Elias och Scotson att 
sociala förbindelser – det vill säga socialt kapital med Bourdieus ord – spelar 
större roll än kropp, kön, etnicitet och ekonomi. 

”Oldness” och ”newness” var prestigegrundande faktorer i Winston Par-
va.71 Gruppen med etablerade familjer hade ett gemensamt förflutet, vilket 
inte nykomlingarna hade. De etablerade familjerna hade genomgått en grup-
process från förfluten till nuvarande tid. Detta hade försett dem med ”lager” 
av gemensamma minnen, bekantskaper och ogillanden likt ett socialt kapital. 
Gruppen av etablerade familjer sammanbands alltså av emotionell intimitet, 
långvariga relationer samt sist men inte minst, av långvariga antipatier mot 
outsiders.  

Sammantaget bygger inte Elias och Scotsons figuration etablerad och out-
sider på klasskillnader eftersom figurationen grundades på spänningar inom 
arbetarklassen. I Winston Parva skapades figurationen etablerade och outsi-

                               
69 Ibid., s. 96-97.  
70 Ibid., s. xxii. 
71 Ibid., s. 3. 
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ders genom skillnader i socialt kapital, eftersom de etablerade hade förvärvat 
ett högt socialt kapital efter generationer av boende i området. Detta går att 
jämföra med Bourdieus ”club-effect” som är behållningen i form av socialt 
kapital och som kommer efter en lång tids samverkan mellan individer.72 

Gruppkarisma och makt 
Alla som tillhör den etablerade gruppen – ”élites” – inkluderas i gruppkaris-
mat, vi-bilderna och vi-idealet. Men det är ett pris på gruppkarismat och 
anslutningen till normsystemet. Priset är att varje individ måste anpassa sig 
till gruppen. Elias och Scotsons besked är att det är viktigt att undvika kon-
takt med medlemmar av en outsidergrupp. Anledningen till det är att kontak-
ter med ”besmittade” outsiders hotar den etablerade medlemmen eftersom 
hans status kan sjunka inom den etablerade gruppen. Således förkroppsligar 
dessa outsiders, som främlingar, de etablerades tabun mot ”orenhet”. Här 
igenkänns Mary Douglas beskrivning av förorenande, gränsöverskridande 
och hot, eftersom de etablerade upplever outsiders som regelbrytare och 
orena. 

Som en aspekt av figurationen etablerade och outsiders är stigmatisering 
ofta förknippad med en speciell typ av kollektiv fantasi som utvecklats av 
den etablerade gruppen. Det är ingen överraskning för Elias och Scotson att 
uppbyggandet av kollektiva lovordande- och fördömandefantasier spelar en 
stor roll för maktbalansen, eftersom de är starka krafter. Främst inverkar 
krafterna på det symboliska kapitalet eftersom prestige, karisma och charm 
ackumuleras genom uppmärksamhet, tjänster och omtanke (som gåvor).73  

Vilka maktmedel används för att behärska dem med mindre makt? Elias 
och Scotson framhåller att blott existensen av en outsidergrupp som varken 
delar kollektiva minnen eller samma normer som den etablerade gruppen, 
har en irriterande inverkan på de etablerade. Kort sagt, gruppkarismat, vi-
bilden och vi-idealet hos den etablerade gruppen utsätts för en attack från 
outsiders. Attacken leder ofta till en motattack med medel som beskyllningar 
och skvaller. Skvallret är ett effektivt vapen för att upprätta och vidmakthålla 
en ideologi om platsen och gemenskapen. Särskilt nedvärderas främlingar på 
grund av deras dialekter som ingen förstår. Ofta var hemmafruarna i Win-
ston Parva skvallerledare och förtalade dem som inte hörde dit och lovorda-
de dem som tillhörde grannskapet. Detta sociala stigma – som fortlever ge-
nom skvaller och rykte – materialiseras som om det vore ett födelsemärke, 
framhåller Elias och Scotson. Sammantaget har stigmatisering en paralyse-
rande inverkan på grupper med lägre maktresurser. En självidentitet av mi-
noritet kan leda till en social tillflykt till ghetton, enklaver eller liknande. 

                               
72 Bourdieu, Pierre (1999), ”Site Effects”, i Bourdieu, Pierre, et al., The weight of the world: 
social suffering in contemporary society, Stanford, California: Stanford university press, s. 
129. 
73 Bourdieu, Pierre (1991/2001), s. 129. 
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Men en identitet av minoritet och outsiders kan också leda till en strävan att 
definiera sig som etablerade.  

Avslutning 
Winston Parva var ett fall av både etablerade och outsiders med skillnader i 
socialt kapital. Elias och Scotson formulerade teorin om att en stark sam-
manhållning bland de etablerade bevarar gruppens sociala positioner och 
exkluderar andra grupper genom långvariga erkänslor och antipatier från de 
etablerade.74 Det vill säga att distinktioner – klasskillnader – skapades mellan 
de etablerade med gruppkarisma och dessa stigmatiserade outsiders, där 
socialt kapital är den dominanta kapitalformen. 

Stigma 
Erving Goffman avhandlar en fundamental motsättning mellan individ och 
samhälle: att den stigmatiserade individen söker tillägna sig de normalas 
inställning och betraktar sig själv som vilken annan människa som helst, 
samtidigt som både han själv och hans omgivning ser honom som annorlun-
da.75 Goffmans stigmateori bygger på att stigma är en social relation och att 
det framträder som en mindre önskvärd egenskap som gör honom eller hen-
ne olik andra (normala). Denna självbild och identitet formuleras i mötet 
med människor, för att tala med Goffman.  

Hur konkret är stigmat med Goffmans ord? Vad gäller det fysiska är inte 
kroppen utslagsgivande för stigmat. Goffman ser snarare stigmat som ett 
missöde, än ett kroppsligt tecken på dålig moral. Detta står nära svårigheter-
na för outsiders i Elias och Scotsons studie eftersom allmänna och stigmati-
serande föreställningar ofta är svåra att frigöra sig från. 

Vilket syfte har Erving Goffman med Stigma? Vid första anblicken kart-
läggs olika former av stigma av vilka Goffman urskiljer tre typer: kroppsli-
ga, personliga och ”tribala”. Med kroppsliga stigman avser Goffman funk-
tionsnedsättningar; med personliga stigman avses bland annat ohederlighet, 
mentala problem, arbetslöshet eller uppträdande i enlighet med radikala idé-
system; och slutligen ”tribala” stigman som etnicitet, religion och nation. De 
två senare stigmatyperna – personliga och tribala stigman – igenkänns på 
Öster. Personliga stigman identifieras i termer en hög brottslighet och hög 
arbetslöshet.76 Tribala stigman ses i meningen av att cirka trettiofem procent 
av befolkningen är invandrare.77 

Det dåliga ryktets funktion är social kontroll, säger Goffman. Han ser två 
former av social kontroll: formell och informell kontroll. Den formella kon-
trollen är minst komplicerad eftersom den upprätthålls av legitima funktionä-
                               
74 Elias & Scotson (1965/1977/1994), s. xix. 
75 Goffman, Erving (1963/2004), Stigma: den avvikandes roll och identitet, Prisma, s. 115.  
76 Lars Paulin, ordföranden lokala Hyresgästföreningen på Öster, 2004 09 02 och Hans Hel-
mersson, projektledare Gavlegårdarna, 2004 09 02. 
77 Hans Helmersson, projektledare Gavlegårdarna, 2004 09 02. 
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rer som poliser et cetera. Den informella kontrollen är en mer subtil form av 
social kontroll och baseras bland annat på dåligt rykte. Goffman säger det 
inte, men denna avhandling håller skvaller som en form av informell kontroll 
utifrån Elias och Scotsons studie av Winston Parva.78 I fråga om informell 
kontroll spelar media en central roll. Genom ett urval av dramatiserade kor-
rekta eller inkorrekta sakförhållanden förmedlas såväl fördelaktiga som 
ofördelaktiga bilder till allmänheten. Via media kommer alltså karisma och 
stigma till vardagen. 

Karisma, stigma och information är alltså aspekter av social kontroll. Via 
media blir individen omtalad som känd, erkänd eller ökänd. I fall av stigma 
och karisma blir således media utslagsgivande vad gäller modernt skvaller 
respektive idealiserande bilder och berättelser. I denna spatiala värld av regi-
oner, platser och befolkning befinner sig den stigmatiserade, med möjlighet 
att hantera sin identitet genom informationskontroll. Beträffande Öster hand-
lar det om att förmedla positiva bilder av stadsdelsförnyelsen med anledning 
av planerna på den attraktiva bostadsbebyggelsen i kajkantsläge på Alder-
holmen och Gävle Strand. Med andra ord inbegrips identitet, information 
och kontroll i rumsligt symboliskt kapital. 

Avslutning 
Hittills har kapitlet om de teoretiska utgångspunkterna bildat tre grundbe-
grepp och sedan ställt dem i relation till ett antal andra sociologiska begrepp 
återgivna i ett schema av rumslig tröghet (figur 1). För det första gäller det 
en kategori bestående av bebyggelse, det fysiska rummet, rumslig praktik, 
habitat och bostadsområde. För det andra befolkning, det sociala rummet, 
livsstilarnas rum, habitus, rummet av sociala positioner, etablerade och out-
siders samt stigma. För det tredje och slutligen har bilder och det imaginära 
rummet analyserats. Tydligt är att kategorin bilder och imaginärt rum inte är 
lika undersökt som de övriga kategorierna. Henri Lefebvre inriktar sig på det 
imaginära rummet som det levda rummet. Hos Pierre Bourdieu igenkänns 
det imaginära rummet som symboliskt kapital, även om han inte formulerar 
det i ord av rumsligt symboliskt kapital. Avsnittet har alltså visat att begrep-
pet symboliskt kapital går att använda i ett rumsligt sammanhang. Samman-
taget är produktion av mening ett centralt tema för det imaginära rummet. 
Med tanke på mening och föreställningar följer närmast ett avsnitt om urban 
folklore. 

Urban folklore  
Frågan om mening är central för hela samhällsvetenskapliga forskningspro-
cessen.79 Frågan är vad som sker i det gränslösa imaginära rummet vad gäller 

                               
78 Elias & Scotson (1965/1977/1994), s. 35. 
79 Scott, John (1990), A Matter of Record: documentary sources in social research. Cambrid-
ge: Polity Press, s. 54. 
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bilder och berättelser? Med utgångspunkt i kapitel 1 ”Stadsdelen Öster den 2 
september 2004” förslås följande illustration av mening (figur 3). 
 

Figur 3. Områdesbild, handlings- och berättarplan: kommunikation av 
mening över tid80 

 
 

 

 
 

 
 

 

I en process över tid framträder vad som händer på Öster. Liv och leverne 
har ett historiskt förlopp och det gamla färgar av sig på det nya: exempelvis 
att Östers status har förändrats genom gemensamma handlingar mellan all-
männytta, föreningar och de boende på Öster, enligt representanter från Gäv-
le kommun, Gavlegårdarna och den lokala Hyresgästföreningen.81 

Symbiosen mellan berättarplanet och handlingsplanet identifieras också 
inom semiotiken. Inom semiotiken beaktas Ferdinand de Saussures läsningar 
av länken mellan konventionella tecken och de föreställningar som de be-
tecknar.82 Eller annorlunda uttryckt: länken mellan att beteckna och det be-
tecknande. Saussure menar att tecknet, helheten, uppstod i förening av inne-
håll (signifié, betecknat) och uttryck (signifiant, betecknande).83  

Om de Saussures begrepp tillämpas på stadsdelen Öster framläggs fyra 
meningskategorier: För det första att innehåll motsvaras av handlingsplanet 
för händelser och nyheter. För det andra att uttryck motsvaras av ett berättar-
plan med uttrycksformer som text, ord, metaforer och fotografier. För det 
tredje att tecken motsvaras av ett bildplan av föreställningar tecknade i syn-
tes mellan handlings- och berättarplan (innehåll och uttryck). Slutligen och 
för det fjärde att det hela är en process över tid (figur 3). Processen mellan 
områdesbild (t1), handlingsplanet (innehåll), berättarplan (uttryck) och om-
rådesbild (tn) kan vara betydelsefull för rumsligt symboliskt kapital. Vad 
gäller Österbilden (t1) tecknades den under studiendagen (kapitel 1) som ett 

                               
80 Figur efter egen bearbetning av Ferdinand de Saussure i Cornell, Peter; Dunér, Sten; Mill-
roth, Thomas; Nordström, Gert Z & Roth-Lindberg, Örjan (red.) (1988), Bildanalys: teorier, 
metoder, begrepp, Hedemora: Gidlunds Bokförlag, s. 317. 
81 SABO-dagen 2004 09 02, ”Länge leve miljonprogrammet: stadsdelsförnyelse av Öster med 
hög grad av samverkan med hyresgästerna”, i SABO (2004). 
82 Scott (1990), s. 33.  
83 Cornell m fl. (1988), s. 317. 
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invandrartätt område med dåligt rykte, brottslighet, stor omflyttning och 
tomma lägenheter. 

I figur 3 framkommer hur områdesbild (t1) tecknar områdesbild (tn). Om-
rådesbild (t1) – här Österbild (t1) – är föreställningen om stadsdelen, till ex-
empel föreställningen om Öster som ett av många miljonprogramsområden 
med förortsproblematik. Österbild (t1) som den allmänt hållna bilden av 
området ingår sedan i en syntes mellan berättarplan och handlingsplan där 
lokala föreställningar av Öster tecknas genom händelser till Österbild (tn). 
Exempelvis då styrelseledamoten i lokala Hyresgästföreningen förklarade att 
”Öster är ett typiskt miljonprogramsområde med ett dåligt rykte”.84 Det vill 
säga att Öster blir både allmänt och specifikt. Därmed lagras en negativ bild 
om Öster. 

Handlingsplanet omfattas av positiva och negativa händelser, aktörer och 
sociomateria i stadsdelen. Även aktörer med anknytning till stadsdelen Öster 
anträffas på handlingsplanet: kommunen, bostadsbolaget, den lokala Hyres-
gästföreningen på Öster, Studiefrämjandet och Föreningen för grannsamver-
kan på Öster. Här framskymtar att Öster – på handlingsplanet – omfattas av 
både externa och interna intressenter i ett historiskt skeende. 

Östers historia och nutid låter sig nedtecknas på handlingsplanet, och 
händelser låter sig återberättas på berättarplanet. På berättarplanet för-
kroppsligas händelserna. Här sker ett måleriskt berättande genom såväl 
kommunikativa vardagssamtal som pressmedias artiklar. Med Paul Ricoeurs 
termer sker en förflyttning från text till handling och vice versa.85 Det vill 
säga att berättelser om Öster genererar nya händelser som i sin tur genererar 
nya berättelser. En av funktionerna hos en berättelse är att den påverkar in-
dividens upplevelse i tid och rum, då berättelser är orienterande och att ori-
entera sig är att berätta.  

Sociokulturella konstruktioner tecknar föreställningar. Dock är det skill-
nad på bild och bild, särskilt mellan allmän bild och lokal bild. Miljonpro-
gramsområden som Rosengård i Malmö är en allmän områdesbild som åter-
berättas, återpresenteras, medan Öster är en lokal bild. Som tidigare sagts är 
dock Rosengård ett typfall av miljonprogramsområde på jungfrulig mark, 
medan Öster är ett ”orent” fall av centrala saneringar och miljonprograms-
område i ett central läge med dåligt rykte. Konceptet ”miljonprogramsområ-
den” är alltså en diskursiv figur på nationell nivå – som en kollektiv sam-
hällsförståelse – och denna figur är det samma som Österbild (t1). Det vill 
säga att via berättarplanet kommer ”miljonprogrammet” in i områdesbild 
(t1). Sist men inte minst får inte den negativa Österbilden inverka på områ-
desbilden av planerade Gävle Strand. 

Varje bild är en representation som inte bara återberättar utan också ute-
lämnar, särskilt händelser och berättelser som inte stämmer överens med 

                               
84 Larsson, Börje, styrelseledamot i lokala Hyresgästföreningen på Öster, 2004 09 02. 
85 Ricoeur, Paul (1992), Från text till handling, Stockholm: Symposion, s. 25-27.  
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områdesbilden eller med myten om området. Under SABO-dagen och semi-
nariet ”Länge leve miljonprogrammet: stadsdelsförnyelse av Öster med hög 
grad av samverkan med hyresgästerna” kommunicerade Gävle kommun, 
Gavlegårdarna och den lokala Hyresgästföreningen på Öster huvudsakligen 
bilder och berättelser till åhörarna.86 Vid studier av organisationer och kom-
munikation är betydelser och innebörder centrala. Peter K Manning de-
finierar betydelser som ”its patterning, location, and consequenses within 
organizational context”.87 Det vill säga att betydelser är detsamma som med-
följande händelseförlopp, platser och följder inom en kontext av verksamhe-
ter där detaljer såväl föregår och motiverar en händelse som klargör och 
förtydligar dess betydelse.  

Betydelsebegreppet innebär att organisationer producerar händelser, be-
rättelser och föreställningar över tid. Vad gäller Öster har organisationer med 
platsen att göra, en plats som formas av en rad samverkande sociokulturella 
fenomen över tid: av både historia och nutid och av Österbild (t1). För sättet 
som en plats används och uppfattas i historia och nutid är förbundet med 
identitet, värderingar och traditioner; sociala nätverk, samhälleliga företeel-
ser samt enstaka händelser och trender.  

Kortfattat, en plats är rum plus betydelse över tid. Det vill säga att en 
plats preciseras och tolkas utifrån dess tröghet i de fysiska, sociala och men-
tala rummen. Därför föreslås att rumsligt symboliskt kapital – symboliskt 
kapital i en rumslig mening – omfattas av etablerade och outsiders, stigma 
och urban folklore. Vad urban folklore betyder är en fråga för nästa avsnitt 
om den medierade folkloren.88 

Medierad folklore 
Ofta förknippas begreppet folklore med muntligt berättande i motsats till det 
skriftliga berättandet som förmedlas i ”fixerad form”.89 Men folklore existe-
rar inte enbart i den förindustriella miljön utan även i den moderna stadsmil-
jön. Folklore hör alltså inte hemma i särskilda sociala grupper eller i histo-
riska epoker. Istället betecknas folklore som ”en del av det gemensamma 
livet i alla sociala grupper oberoende av historisk tid”.90 Ett sätt att berätta 
det gemensamma livet i den moderna staden sker genom den reproducerbara 
skriften. I fråga om Öster återberättas livet i stadsdelen exempelvis i ”Öster-
tidningen, projekthäfte och hemsidan” med anledning av den fysiska och 
sociala stadsdelsförnyelsen av Öster.91  

                               
86 SABO (2004).  
87 Manning, Peter K (1992), Organizational Communication, New York: Aldine de Gruyter, 
s. 59. 
88 Jämför Dundes, Alan (1975), Urban folklore from the paperwork empire, Austin. 
89 Arvidsson, Alf (1999), Folklorens former, Lund: Studentlitteratur, s. 168.  
90 Ibid., s. 16.  
91 Hans Helmersson, projektledare Gavlegårdarna, 2004 09 02. 
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Medierad folklore står för muntlighet i skriftlig form. Härmed förvärvas 
en större publik samt ett byte av publik. ”Den dagliga konstruktionen av 
verkligheten i samhället sker genom nyhetsförmedling”, menar Arvidsson.92 
Beträffande Öster är Östertidningen och Gävles pressmedier (som inte var 
med på SABO-dagen) garanter för att nyheter, beskrivningar och berättande 
får en lokal och regional spridning. Dessa medier har kommunikationsinitia-
tivet, de når allmänheten och erbjuder kulturell gemenskap.  

Pressen organiserar berättandet av verkligheten. Den berättar om likheter 
och olikheter som genomgått en journalistisk bearbetning innan de presente-
rats. Inte sällan består de journalistiska arbetsmetoderna av tillspetsning och 
konkretisering, vinkling och personifiering, intensifiering, polarisering och 
dramatisering. Medierna utgör (för många) den enda informationskällan om 
händelser som individen inte har egna erfarenheter av. Uppfattningar om 
händelser och tillstånd i det urbana samhället är beroende av vad som be-
handlas i medierna. Medier är alltså kunskapsorganisationer. Men i detta 
finns en paradox. För att en händelse överhuvudtaget ska kunna presenteras 
som en nyhet måste den vara oväntad för läsarna.93 Samtidigt måste händel-
sen förmedlas så att läsarnas kunskaper och förväntningar tydliggörs och 
bekräftas. Att en nyhet är både bekant och oväntad utgör således nyhetsvär-
dets paradox.94  

I den urbana storstaden är pressmedia en vital beståndsdel för människors 
orientering i lokalsamhället. Pressens betydelse för allehanda fenomen inom 
den urbana stadskulturen har sällan studerats utanför medieforskningen. När 
så skett ”har närmast mediernas gränsöverskridande karaktär uppmärksam-
mats, vilket snarare pekar mot platslösa än platsgrundande erfarenheter”.95 
Vad ger en tidning upphov till? Läsaren står inför ett avtecknat och inramat 
samspel mellan ord, bild och yta. Dock är dialogen med den platta ytan i det 
närmaste stum, eftersom tidningen har redan ”talat” innan läsaren tar den i 
sin hand. Tidningen har inget mer att säga, inte mer än att visa vad den redan 
visar. Den inbjuder alltså till en annan sorts dialog med läsaren som tredje 
person (med journalisten som första person och tidningen som ”andra per-
son”). Varje tidning är en idé om det litterära, och idéer och uppslag är vo-
lymer utan yta. Idéer är alltså flyktiga volymer på drift utan bestämd geome-
tri. Men idéer tar plats. 

Avhandlingen ser lokalpressen som en viktig aktör i kommunikationspro-
cessen som skapar bilder, berättelser och handlingar i stadsdelen Öster. Me-
dia offentliggör utvalda och tolkade sakförhållanden, fall, händelser, rykten 

                               
92 Arvidsson (1999), s. 42.  
93 Gustafsson, Lotten (1995), ”Bocken brinner: en dialog på offentlig plats och i Gävles lokal-
press”, i Klein, Barbro (red.), Gatan är vår! Ritualer på offentliga platser, Stockholm: Carls-
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94 Ibid. 
95 Franzén, Mats (1998), ”Staden och pressen: Berlin och Chicago, Simmel och Park”, i Häf-
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och skvaller. Givet figurationen etablerade och outsiders – med tillägg av 
grannskapet – gör föreliggande avsnitt om rumsligt symboliskt kapital ett 
antagande: att media är en viktig arena för skvaller. Elias och Scotsons figu-
ration är lokalt avgränsad till en plats, men med pressmedias hjälp lever figu-
rationen över dess lokala sammanhang. Via den urbana folkloren är platsen 
inte längre knuten till det fysiska rummet. Det vill säga att media kommuni-
cerar samtliga tre rum: det fysiska, det sociala och det imaginära. Med andra 
ord kommer stigmatiseringen till vardagen bland annat via media. 

Paul Ricoeur, bland andra, menade att tillvaron är historisk och måste ob-
serveras både utifrån och inifrån för att få mening.96 Genom att berätta om 
”vi” och ”de” skapas och befästs ”tankar om och känslor av gruppsamhörig-
het och gruppskiljaktighet”.97 ”De” står för det felaktiga och ”vi” för det 
riktiga. ”De” är tydliga till sin karaktär medan ”vi” är mer diffusa. Sällan 
återberättas det riktiga hos ”vi”. Vanligare är symbolisk inversion där ”de” 
får de felaktiga dragen.98 Jämför här ”vi” och ”de” med Elias och Scotsons 
”etablerade och outsiders” samt Goffmans ”in- and outgroups”, så visar det 
sig att begreppsparet ”vi” och ”de” skapar social distans både internt inom 
stadsdelen Öster och externt från staden gentemot hela Öster. Därmed anslås 
en typologi för den urbana folkloren med beteckningar som utifrånbestämda 
och inifrånbestämda Öster, samt ”vi” med kulturella likheter och ”de” med 
kulturella olikheter (tabell 3). 
 

Tabell 3. Urban folklore: distinktioner, perspektiv och exempel 

 Vi De 

Inifrån  Bogemenskap Konkreta störningar  

Utifrån Det etablerade Stadsdel med dåligt rykte 
 

Både geografiska (fysiska), sociala och mentala distinktioner återspeglas i 
fyrfältet över den urbana folkloren. Inifrån Öster kännetecknas ”vi” av bo-
gemenskap och ”de” av personer som stör ordningen. Utifrånperspekivet ser 
på ”vi” som det etablerade och ”de” som en problematisk stadsdel. Med 
andra ord uttrycker ”vi” en fungerande stadsdel och ”de” en problemstads-
del. 

Inom respektive fält i tabell 3 kommuniceras folklorens berättarformer: 
vardagsrealistiskt, mytologiserande, pedagogiskt och underhållande berät-
tande. Begreppens innebörder är som följer: Ett vardagsrealistiskt berättan-

                               
96 Ricoeur (1992), s. 27. 
97 Arvidsson (1999), s. 32.  
98 Ibid. 
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de förmedlar upplevelser på ett ganska vardagligt plan.99 Vardagssamtalet i 
media kan vara ett återberättande av självupplevda händelser eller vad som 
hänt andra. Likheter och olikheter, gruppsamhörigheter och gruppskiljaktig-
heter, förmedlas och de olika roller vi har gentemot varandra fastställs. Till 
exempel berättas om oordning, kriminalitet och sociala problem bland hy-
resgästerna på Öster, men även om grannskapande verksamheter på kvar-
tersgården Kanalen.  

Det mytologiserande berättandet handlar inte så mycket om vad som kan 
inträffa utan ”mer om vad som en gång för alla har inträffat och som är 
omöjligt att påverka”.100 Inte sällan är det lokalsamhällets ledande skikt som 
kan yttra sig med auktoritet, och deras berättelser får ogärna betvivlas. För 
myten är värdebevarande och bidrar till att upprätthålla en samhällelig ord-
ning.101 Myten kan ses som kollektiv önskeföreställning, en berättelse mellan 
raderna på gemensam grund, exempelvis i inlägget under SABO-dagen 
2004: Att idag är Österborna inte vana vid att någon säger till dem vad de 
skall göra. Kanske går det på andra ställen, men inte på Öster, för när ”Ös-
terbon protesterar då lyssnar alla”.102 

Den tredje folkloristiska berättarformen är det pedagogiska berättandet 
med betydelsen att den som berättar har eller intar en position som läromäs-
tare gentemot lyssnaren. Berättandet syftar till att inskola lyssnaren i en kul-
turell gemenskap där vissa saker tas för givna. Ett exempel är ”ett stort bo-
demokratiprojekt mellan de boende, kommunen och bolaget” och ”en peda-
gogisk vinst har varit att folk vill arbeta själva, så slipper bostadsbolaget att 
driva igenom själv”.103  

Om syftet med de hittills beskrivna berättandeformerna är ett språkligt, 
intellektuellt och logiskt skapande och förmedlande av ordning och kategori-
sering, har det fjärde folkloristiska berättandet ett drag av underhållning. Det 
underhållande berättandet omfattas av de känslor som upplevs när man tar 
del av berättande. Berättelser som ”kan få oss att känna glädje, sorg, skräck, 
spänning, förvåning, överlägsenhet”.104 För en berättare gäller det inte bara 
att få fram orden, även förmågan att väcka känslor hos den andre är viktigt. 
Att skapa känslor som gör någon glad eller rädd kan vara underhållningens 
huvudsyfte. Glädjande kan vara att ”Öster har blivit något annat nu: det råder 
ingen tvekan om en ljusnande framtid, så att vi kan skaka av oss det dåliga 
ryktet, för nu vill folk komma hit”, sade ordföranden i den lokala Hyresgäst-
föreningen på Öster.105 Det vill säga att Österbild (tn) har förändrats. Till sist 

                               
99 Ibid., s. 40-47.  
100 Ibid., s. 41. 
101 Cornell, et al., (1988), s. 245. 
102 Lena Andreasson, före detta kommunalråd (s) i Gävle, 2004 09 02.  
103 Hans Helmersson, projektledare Gavlegårdarna, 2004 09 02. 
104 Arvidsson (1999), s. 42.  
105 Lars Paulin, ordföranden lokala Hyresgästföreningen på Öster, 2004 09 02. 
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inverkar förstås de fyra berättarformerna inom den urbana folkloren på det 
rumsliga symboliska kapitalet. Närmast sammanfattas kapitlet. 

Sammanfattning 
Avsnittet om de teoretiska grundbegreppen utgick från empirin från SABO-
dagen 2004. Tre begrepp utmejslades, nämligen bebyggelse, befolkning och 
bilder. Först diskuterades respektive begrepp var för sig. Bebyggelsen – eller 
stadsbebyggelsen – kunde förstås som byggnader och gator et cetera; stads-
befolkningen i sammanställningar av kön och ålder med mera; stadsbilderna 
som teorier, rykte et cetera samt etablerade begrepp som till exempel förort 
och miljonprogram. Vad gäller bilderna gjorde avsnittet en åtskillnad mellan 
de boendes och pressmediernas områdesbilder, det vill säga mellan inifrån- 
och utifrånbilder av bostadsområdet. 

Efter det att begreppen diskuterats var för sig och funnits som allmänna, 
ställdes de i relation till varandra. Kopplingen mellan bebyggelse och be-
folkning klargjordes med Dag Østerbergs begrepp sociomateria. Sociomate-
rian – som överbryggar fysiska urb och sociala civitas – sätter både gränser 
och erbjuder möjligheter till omdaning av gränser. Det fysiska är sociala 
överenskommelser i förkroppsligad form, enligt Howard S Becker, vilket 
innebär att föremål är människor i interaktion. 

Avsnittet såg bostadsområden som platser där ideologier, planer och vi-
sioner om en civilisation tagit form. Med andra ord hade den imaginära tan-
kestrukturen inverkat på den fysiska infrastrukturen. Egenskaper som tillde-
lats ett fysiskt objekt har sociala och begreppsbestämmande komponenter. 
Därför kan ett objekt ändra karaktär beroende på begreppsdefinitionen. 

Befolkningen och bilder kopplades också samman genom ”bilder av so-
ciomateria”. Föreningen mellan det allmänna begreppet bilder och Øster-
bergs sociomateria analyserades sedan i begrepp av representationer, i enlig-
het med Henri Lefebvres synsätt. Denna ansats ledde till att begreppen 
(stads)bebyggelse, (stads)befolkning och (stads)bilder hade sina motsvarig-
heter i Henri Lefebvres rumsindelning, i fysiskt, socialt och imaginärt rum. 
Dessa schematiserades sedan till ett tankeschema i storheterna rum och 
rumslig tröghet. Där hade markanvändningen den största trögheten i rumslig 
mening, befolkningen en mindre sådan och bilderna den allra minsta.  

Avsnittets rumsliga spår utvecklades till att bestå av två treindelningar. 
Den första nämndes nyss. Den andra treindelningen innehöll rumslig praktik, 
det levda rummet och representationer av rum, i enlighet med Lefebvre. 
Dessa rum spelar aktiva roller. De växelverkar förslagsvis på så sätt att 
rumslig praktik förenar bebyggelse och befolkning, alltmedan representatio-
ner – det vill säga det levda rummet och representationer av rum – förenar 
befolkning och bilder. Eftersom rummen inte är isolerade från varandra ger 
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spelet dem emellan möjligheter att förvandla är till blir. Det vill säga att rum 
är tid. 

Så långt sammanfattningens rumsliga spår som närmast åtföljs av det so-
ciologiska. Avsnittet ”från rumsbegrepp till sociologi” bestod av två delar: 
distinktioner och rumsligt symboliskt kapital. ”Distinktioner” – med Pierre 
Bourdieus ord – inleddes med en diskussion som utgick från reproduktionen 
av sociala klasser. I diskussionen lades Bourdieus begreppsapparat i dagen. 
Aktuella sociologiska begrepp för avhandlingen kom att bli habitat, rummet 
av sociala positioner, habitus och livsstilarnas rum.  

I avsnittet om reproduktioner av sociala klasser slogs fast att distinktio-
nerna löper genom samtliga rum, det vill säga de fysiska, sociala och imagi-
nära rummen. I avsnittet om fysiska habitat klargjordes kopplingen till habi-
tus och sedermera till rummet av sociala positioner. Rummet av sociala posi-
tioner konstruerades av volymerna av ekonomiskt, socialt, kulturellt och 
symboliskt kapital. Den ackumulerade kapitalvolymen – i positiva eller ne-
gativa tal – såg avhandlingen som högt eller lågt symboliskt kapital alterna-
tivt karisma och stigma (figur 2). 

Det symboliska kapitalet hade också betydelse för det fjärde och sista be-
greppet i Bourdieus begreppsapparat, nämligen livsstilarnas rum. I detta rum 
– som är det minst tröga av de tre rummen – frambringas distinktionerna i 
vanorna för hur livet skall levas, det vill säga i smakerna. 

Det andra avsnittet – rumsligt symboliskt kapital – satte Bourdieus sym-
boliska kapital i ett rumsligt förhållande. Det symboliska kapitalet gavs en 
rumslig mening med begreppen etablerade och outsiders (Norbert Elias och 
John L Scotson), stigma (Erving Goffman) och urban folklore. Distinktionen 
mellan etablerade och outsiders danades av skillnader i socialt kapital. Även 
om outsiders – nykomlingarna – bodde i samma område, upprätthölls skill-
naderna genom social interaktion. I enlighet med synsättet på ackumulerad 
kapitalvolym som högt symboliskt kapital och karisma, hade de etablerade 
en gruppkarisma (med socialt kapital som den dominerande kapitalformen). 
Följdriktig blev outsiders stigmatiserade. 

Stigma är en social relation och framträder främst som en mindre önsk-
värd egenskap i social mening, enligt Goffman. En betydelsefull aspekt av 
stigma är dåligt rykte, det vill säga ett negativt symboliskt kapital. Det dåliga 
ryktets funktion är social kontroll med följden att den stigmatiserade hante-
rar situationen med hjälp av informationskontroll. I fråga om informell kon-
troll spelar media en avgörande roll för att individen – eller bostadsområdet 
– skall omtalas som känt, ökänt eller erkänt. 

Medierna studerades noggrannare i avsnittet om den ”urbana folkloren”. 
Där utarbetades ett tankeschema som betonar att en samexistens råder mel-
lan områdesbild (t1), händelser, berättelser och områdesbild (tn) över tid. 
Handlingsplanet omfattades av exempelvis positiva och negativa händelser. 
Berättarplanet handlade om vardagssamtal där berättelser är orienterande 
och att orientera sig är att berätta. Vad gäller områdesbilder är de av två be-
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tydelser, nämligen allmänna och lokala bilder. Med andra ord kan det all-
männa ”miljonprogrammet” via berättarplanet föras in i den lokala områdes-
bilden.  

En plats är alltså rum plus betydelser över tid. Via den urbana och medie-
rade folkloren återges händelser med folklorens berättarformer, nämligen 
genom vardagsrealistiskt, mytologiserande, pedagogiskt eller underhållande 
berättande. Genom att berätta om ”vi” och ”de” befästs tankar om samhörig-
het och åtskillnader, ett berättande som sker ur ett utifrån- eller ett inifrån-
perspektiv. Via den urbana folkloren – som berättar om kulturella likheter 
och olikheter – är platsen inte längre knuten till det fysiska rummet. På så 
sätt kommer det symboliska kapitalet till vardagen, det vill säga både karis-
ma och stigma sett i ett rumsligt sammanhang. 

Efter att ha diskuterat och sammanfattat den teoretiska ansatsen i två av-
snitt – grundbegreppen och från rumsbegrepp till sociologi – vidtar härnäst 
den jämförande studien av Norrby i Borås, Nyfors i Eskilstuna och Öster i 
Gävle.
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