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Förord 

Mitt intresse för gentrifiering vaknade på allvar i samband med en omfattande 

renovering och tillbyggnation på huset där jag bodde, som innebar att hyran 

skulle bli för hög för mig. Inför flytten läste jag detaljplanen för bygget, och 

kunde inte hitta någon hänvisning till konsekvenser för de som redan bodde i 

området. En annan nybyggnation hade redan påbörjats i nära anslutning till 

huset där jag bodde, och funderingar vaknade kring om de två byggena hade 

ett samband. Höll stadsdelen på att gentrifieras? Skulle prishöjning sprida sig 

till den nya bostaden i samma stadsdel?  

Den här uppsatsens perspektiv påverkas av uppfattningen att ojämlik 

resursfördelning är en brist i samhället som behöver motverkas. I grunden 

återfinns en definition av jämlikhet som en behovsbaserad och utjämnande 

fördelning av resurser. Dessutom finns ställningstagandet att ekonomisk vinst 

inte bör ske på bekostnad av sociala värden eller människors hälsa.  

Det här är en kandidatuppsats i samhällsplanering - jag är alltså skolad in i den 

diskurs som analyseras. Det ger förtrogenhet med ämnesdiskursen men 

innebär också att en risk att missa samband som någon utan detta skulle se. 

Min bakgrund inkluderar högskoleutbildning i arkeologi och psykologi samt 

gymnasiala studier i skådespeleri och humaniora. Det har byggt upp en 

granskande inställning och vana att pröva ett påstående ur flera perspektiv.  

Jag vill tacka min handledare Janne M. Karlsson för betryggande stöd, vänligt 

överseende och intressanta diskussioner. Tack även till mina kurskamrater 

Anette och Mimmi som lät mig ta del av sitt PM när mitt förarbete körde fast. 

Jag vill också tacka mina teaterlärare från Bergslagens folkhögskola som 

bidragit med tips på litteratur om skådespelarens karaktärsanalys. 

Då återstår bara att tacka alla som stöttat mig under uppsatsarbetet, och att 

bjuda Dig som läsare en intressant läsning! 

Sara Eby Palm 
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Sammanfattning 

Förtätning är en stadsplanestrategi som fått stort genomslag i Sverige, men 

som enligt Bunce (2018), Rådberg (2014) och Boverket (2016a, 2016b) kan 

medföra gentrifiering. Boverket (2016a, 2016b) har uppmanat till hantering 

av gentrifiering vid förtätning av centrala områden. Hur förhåller sig 

kommunal planering till gentrifiering som en av förtätningens konsekvenser? 

Den här kandidatuppsatsen i samhällsplanering vill påbörja ett svar på den 

frågan. 

Studien angriper frågan genom en diskursanalytisk fallstudie av plandokument 

och mötesprotokoll från Gävle kommun. Kommunen studeras därför att 

förtätning är en huvudstrategi för kommunens bostadsförsörjning i dess 

översiktsplan från 2017 (Gävle kommun, 2017). Materialet består av utdrag 

ur planbeskrivningar (Gävle kommun, 2014-2018), översiktsplan för 2030 

(Gävle kommun, 2017), riktlinjer för bostadsförsörjning (Gävle kommun, 

2013) och mötesprotokoll från kommunala beslutsorgan som hanterat dessa 

frågor (Gävle kommun 2014-2018).   

Med en kombination av olika diskursanalytiska verktyg och teorier samt ett 

kodschema plockas centrala teman och värdeladdningar ut ur textmassan, och 

gentrifiering (i tre betydelser) och dess synonymer eftersöks. Resultatet visar 

att ämnet gentrifiering förekommer mycket sparsamt i diskursen, och påvisar 

dessutom att beskrivningar av sociala konsekvenser domineras av positiva 

ordalag. Resultatet jämförs med Kurzons (2007) och Huckins (2002) kriterier 

för tystnad och manipulativ tystnad. Därefter dras slutsatsen att diskursen 

präglas av tystnad i ämnet gentrifiering, och att denna tystnad kan kvalificera 

sig som manipulativ. Studien föreslår en kombination av rådande 

stadsbyggnadsideal, kvantitativ målsättning för bostadsbyggande, och lagställda 

krav som möjlig förklaring, men påtalar behovet av vidare forskning kring den 

bredare diskursens innehåll och dess orsaker. 

Nyckelord: gentrifiering; konsekvenser; förtätning; tystnad; diskurs 
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Abstract 

Urban densification has become a prevalent strategy of city planning in 

Sweden. Urban intensification is also a strategy which, according to Bunce 

(2018), Rådberg (2014) and the Swedish National Board of Housing, Building 

and Planning (2016a, 2016b) runs the risk of resulting in gentrification. The 

Swedish National Board advices that gentrification should be considered when 

urban densification is implemented in central areas (Boverket, 2016a, 2016b). 

In what way do Swedish municipalities address the issue in their city planning? 

This Bachelors Degree essay is an attempt at beginning to answer that 

question. 

The study applies discourse analysis and takes the form of a case study of the 

municipality of Gävle. It focuses on central urban densification for housing 

purposes, and studies excerpts from planning documents on different 

geographical scales, combined with protocol from municipal policy meetings. 

All materials used are within the public domain.  

The study uses three different definitions of gentrification (Hamnett, 2003; 

Marcuse, 2015; Boverket 2016a, 2016b). Combining different methods of 

discourse analysis, the study pinpoints any discussion regarding gentrification 

or its synonyms, as well as the overall themes and values present within the 

text. The study finds that gentrification is sparingly mentioned within the 

material, and in addition notes that social consequences are predominantly 

described as being positive. 

The findings are compared to definitions of silence (Huckin, 2002; Kurzon, 

2007), and to Huckin’s (2002) criteria for manipulative silence. The study 

concludes that the absence of gentrification and of negative social impact 

within the discourse qualifies as silence, and that this silence fits the criteria 

for manipulative silence. It is speculated that the silence may be caused by a 

combination of urban planning ideals, pressure to prepare for a large number 

of dwellings, and demands made by the laws that regulate urban planning. 

Further study is recommended to broaden the studied discourse and to 

examine the cause of the silence found in this study.  

Key words: gentrification; consequences; urban densification; silence; discourse 
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1 Inledning 

En hållbar samhällsutveckling anses innefatta tre olika dimensioner - den 

ekonomiska, den sociala och den ekologiska – och i teorin ska en stark hållbar 

utveckling kombinera dessa tre (Montin & Granberg, 2013). I verkligheten 

förekommer att de olika aspekterna hamnar på kollisionskurs. Bunce (2018) skriver 

att planeringsstrategier för miljömässigt hållbar utveckling och förtätning - som 

innebär att bygga inom redan bebyggda områden - allt oftare sammanfaller med 

gentrifiering (i betydelsen utflyttning på grund av prishöjning).  

Sverige är ett av de länder där förtätning fått stort genomslag inom stadsplanering, 

ofta med hänvisning till klimatanpassning (Rådberg, 2014).  Boverket (2016a, 

2016b) – som är Sveriges myndighet för samhällsplanering – påtalar att 

stadsbyggnad som fokuserar på förtätning kan medföra gentrifiering av stadsområden 

på grund av att det ofta leder till högre mark- och bostadspriser. Boverket nämner 

gentrifiering i samband med social ojämlikhet, och intar hållningen att det är en 

utmaning som behöver hanteras vid förtätning – särskilt vid förtätning av centrala 

områden (Boverket 2016a, 2016b).  

En kommun som har förtätning som uttalad strategi för sin bostadsförsörjning är 

Gävle kommun. I den översiktsplan som antogs i december 2017 står uttryckligen 

att 80% av den framtida bostadsutvecklingen – vilket motsvarar 8000 bostäder – ska 

ske i Gävle stad (Gävle kommun, 2017), inklusive i stadens centrala delar. Därför är 

kommunen lämplig som studiematerial.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är kritiskt analysera diskursen i ett urval av Gävle 

kommuns plandokument och mötesprotokoll som gäller bostadsförtätning centralt i 

Gävle stad. Materialet består av detaljplaners planbeskrivningar, en översiktsplan, 

och mötesprotokoll från kommunens beslutande organ i stadsbyggnadsfrågor. 

Studien kretsar kring följande frågeställningar: 

a) Vad kännetecknar dokumentens diskurs kring bostadsförtätning och dess
konsekvenser?

b) Hur förhåller sig diskursen till gentrifiering?

c) Vad innebär diskursen i förhållande till social hållbarhet och hållbar
utveckling?
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2 Teori 

2.1 Gentrifieringsbegreppet 

Fenomenet gentrifiering kan ha förekommit redan i det antika Grekland och är 

betydligt äldre än begreppet (Osman, 2016). Begreppet gentrifiering däremot 

myntades av sociologen Ruth Glass år 1964 (Marcuse, 2015; Felíx-Rojo, 2016; 

Hamnett, 2003) i ett arbete där hon redogjorde för sina iakttagelser av övergångar 

från arbetarkvarter till medelklasskvarter i London. I boken The Gentrification Reader 

(red. Lees, Slater och Wyly, 2010) återges ett utdrag där Glass (1964) beskriver 

fenomenet som en ”invasion” av medelklass, där gentrifiering fortlöper tills området 

helt ändrat socioekonomisk karaktär. 

Begreppet har sedan Glass tid utvidgats så att det kan inbegripa ett flertal 

definierande företeelser; inte bara olika variationer av socioekonomisk 

standardhöjning av ett område (genom utflyttning) utan också en förändring där 

majoritetsgrupper ersätter minoriteter, eller av standardhöjning utan utflyttning 

(Felíx-Rojo, 2016; Hwang, 2016; Deka, 2017). Begreppet har dessutom 

kategoriserats i olika typer av gentrifiering beroende på geografiskt sammanhang 

eller innehåll, i exempelvis ekologisk gentrifiering, bostadsgentrifiering, urban 

gentrifiering och landsbygds-gentrifiering (Felíx-Rojo, 2016; Gould & Lewis, 

2017). Hedin, Clark, Lundholm och Malmberg (2012) bidrar med ”vanlig 

gentrifiering” som verkar i medelinkomst-miljöer, och kontrasterar den mot Glass 

”klassiska” gentrifiering (för låginkomstområden) och mot supergentrifiering (för 

höginkomstområden). De yrkar på att gentrifiering bör definieras som själva den 

plötsliga höjningen av ett områdes inkomstnivå. Studiet av gentrifiering har gått från 

studier på kvartersnivå till att inkludera studier med global spännvidd (Osman 

2016). 

Dessutom förekommer ytterligare en definition av begreppet, där Hamnett (2003) 

beskriver gentrifiering ur ett strukturperspektiv och genom en samhällsekonomisk 

förklaringsmodell. Gentrifiering, menar Hamnett, är en större process än Glass 

(1964) eller Marcuse (2015) beskriver: det utgör en omfördelning av 

inkomstgrupper som orsakas av att stadens näringsliv skiftar fokus från industriell 

ekonomi till post-industriell tjänstebaserad ekonomi. 
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Synen på gentrifieringens värdeladdning skiftar inom forskningsfältet (Brown-

Saracino, 2017; Deka, 2017). Deka (2017) skriver att gentrifiering beskrivs positivt 

i förhållande till ett samhälles möjligheter till ökad ekonomisk profit. Hamnett 

(2003) är ett exempel på en mer neutral hållning. Negativa uppfattningar om 

gentrifiering grundas ofta på en bekymmersamhet inför risken att mindre bemedlade 

grupper förfördelas (Marcuse, 2015; Balzarini & Shlay, 2016; Gould & Lewis, 

2017).  

Konflikten mellan positiv och negativ syn på gentrifiering kommer sig av skilda 

åsikter om vad som ska styra stadens utveckling, vad stadens syfte är och vem staden 

är till för. Om lockelsen med gentrifiering är sprungen ur den större konsumtion 

som en rikare befolkning kan mäkta med, så kan motståndet mot gentrifiering spåras 

tillbaka till ställningstagandet att stadens främsta funktion är att vara ett livsrum för 

invånarna. Staden ska inte syfta till att fylla marknadens behov (Harvey, 2008), utan 

finns för att se till människornas behov (Marcuse, 2012). Ställningstagandet återfinns 

inom rörelsen The Right to the City, som hör hemma inom kritisk urbanteori 

(Brenner, Marcuse & Mayer, 2012; Marcuse 2012).  

Marcuse (2015) lutar delar av sitt resonemang emot Smiths (1987) teori om 

hyresglappet (the Rent Gap Theory). Den går ut på att det på sikt uppstår en 

ekonomisk värdeskillnad mellan den existerande och den potentiella 

markanvändningen. Gentrifiering, hävdar Smith (1987), är ett sätt att täppa till 

glappet när marken har ett högre potentiellt värde än den nuvarande användningen. 

Det gör det motiverat att ändra användningen till något som motsvarar markens 

värde (Smith, 1987). Låt säga att en central bit mark bebyggts med bostadshus i tre 

våningar för femtio år sedan, och att området återigen kan locka boende om där bara 

fanns fler bostäder att locka dem till och att bostäder är ett säkert kort för vinst. 

Genom att låta bygga till fler våningar på byggnaden kan antalet inkomstbringande 

enheter ökas och dessutom är det värt att rusta hela byggnaden så att samtliga 

bostäder kan betinga ett så högt värde som möjligt. Då har värdeförhållandet mellan 

existerande och potentiellt värde utjämnats. 



4 

Inom forskningsfältet pågår i dagsläget en diskussion om huruvida begreppet är 

applicerbart utanför en amerikansk, anglo-saxisk eller ”västerländsk” kontext (Felíx-

Rojo, 2016; Shin, Lees & López-Morales, 2016). Den negativa värdeladdningen hos 

begreppet gentrifiering i förhållande till ett områdes sociala miljö har ifrågasatts 

(Steinmetz-Wood et al., 2017), som menar att de ”ursprungsinvånare” som blivit 

kvar i ett gentrifierat område och bor sida vid sida med den ”nya” befolkningen 

skattade sitt välbefinnande som likvärdigt jämfört med tiden före förändringen. 

Gentrifieringens betydelse för en stads utveckling som helhet har också ifrågasatts 

(Zukin, 2016). Hwang (2016) efterfrågar studier som anknyter till segregation och 

områden med långvarig fattigdom, medan Osman (2016) efterlyser studier som 

förhåller sig till gentrifiering i en historisk kontext. Hwang (2016) vill också se fler 

kvalitativa inslag i forskningsmetodiken, som dominerats av kvantitativ statistisk 

analys. 

I det här arbetet används tre definitioner av gentrifiering, för jämförelse i 

förhållande till studiematerialet. Den första definitionen har hämtats från Hamnett 

(2003), som menar att gentrifiering innebär en ökning av medelklass och en 

minskning av arbetarklass, men inte nödvändigtvis på bekostnad av den senare 

gruppen. Hamnett anlägger ett strukturperspektiv på detta fenomen och ser det som 

ett sociospatialt symptom på övergång från industriell till post-industriell ekonomi. 

Han menar att utflyttning på grund av höjd boendekostnad – som Marcuse (2015) 

m. fl. diskuterar – förekommer som en del av denna strukturomvandling, men

invänder att det också kan innebära positiva effekter för de som flyttar i form av

vinstgivande fastighetsförsäljning, och att en del av förändringen kan härledas till

generationsskifte.

Den andra definitionen används av Marcuse (2015), där gentrifiering förekommer så 

snart människor måste flytta på grund av stadsförnyelse genom byggnation, 

prishöjning eller social statushöjning. Den tredje definitionen är liknande och hämtas 

från Boverket (2016a, 2016b), men skiljer sig från Marcuse i en detalj. Medan 

Marcuse talar om utflyttning som sker helt utan stöd – närmast i form av avhysning 

– så specificerar inte Boverket hur flytten går till, bara att den sker på grund av

höjda mark- och boendekostnader.
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2.2 Förtätning som ideal och som forskningsfält 

Inom samhällsplanering innebär begreppet förtäta att utöka bebyggelsen inom ett 

redan bebyggt område. Det kan göras horisontellt genom ianspråktagande av 

obebyggd markyta, och det kan göras ”vertikalt” genom att bygga till våningar. När 

förtätning i ett specifikt syfte avses, som i den här uppsatsen, kan vertikal förtätning 

också innebära att öka antalet enheter av den önskade sorten genom att bygga om 

existerande lokaler. 

Ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv utgör idén om förtätning en reaktion på de 

glest bebyggda miljöer som uppfördes under modernismens vurm för ljus- och 

luftinsläpp, och särskilt på 70-talets storskaliga höghusområden (Rådberg, 2014). 

Idealet är nära förknippat med hållbar utveckling – ibland så nära att begreppen 

blivit närmast synonyma (Gävle kommun, 2017).  

 Att förtäta motiveras  ofta med att de korta avstånden i en tät bebyggelse minskar 

personbilens betydelse som transportmedel, och därmed antas idealet motverka 

bilism och på så vis minska dennas utsläpp av koldioxid (Rådberg, 2014; Boverket, 

2016b). Det kan också finnas ekonomiska incitament att förtäta eftersom strategin 

drar nytta av redan existerande infrastruktur som exempelvis vattenledningar, vägar 

och elnät. Detta sänker produktionskostnaderna jämfört med att etablera 

omfattande ny infrastruktur.  

Förtätning är ett ideal med stort genomslag i svensk stadsplanering, men står inte 

oemotsagt. Rådberg (2014) ifrågasätter förtätningsidealets grundantaganden och 

talar för en medelhög täthet. Ett framträdande exempel i en svensk kontext är att 

Boverket i första kapitlet av sin skrivelse Rätt tätt (2016b) dekonstruerar de 

vanligaste argumenten för förtätning och nyanserar bilden av vilka konsekvenser 

strategin kan föra med sig. En av de negativt värderade konsekvenser som Boverket 

påtalar är gentrifiering (Boverket 2016a, 2016b).  
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Förtätning som internationellt forskningsfält har en bred uppsättning 

intresseområden. Det bedrivs bland annat studier kring på vilka sätt det är möjligt 

att förtäta (Van Schagen, 2014; Attia, 2015; Jaksch, Franke & Treberspurg, 2016) 

och utvecklas metoder för att avgöra var det är lämpligt att förtäta (Schmidt-Thome, 

Haybatollahi, Kytta & Korpi, 2013). Det utvecklas metoder för att datorsimulera 

eller kartlägga effekter av förtätning (Ruas et al., 2011; Felker, 2011; Koziatek, 

Dragićevic & Li, 2016), och diskuteras vad som är fördelarna med förtätning 

(Permana, Er, Aziz & Ho, 2015).  

Parallellt med detta undersöks förtätningens effekter på bland annat ljusinsläpp och 

energi (Lobaccaro & Frontini, 2014; Polo Lopez, Frontini, Bouziri & Scartezzini, 

2015; Conticelli, Proli & Tondelli, 2017), dess effekt på biologisk mångfald 

(Vergnes, Pellissier, Clergeau & Rollard, 2014; Lin, Meyers & Barnett, 2015) och 

på social hållbarhet (Lin, Meyers & Barnett, 2015; Bunce, 2018). Även dess effekter 

på framkomlighet (Bood, 2017) och på staden som livsrum undersöks (Arnberger, 

2012; Ballent, 2015).  

Det pågår också samtal kring hur stadsplanering med förtätning bör genomföras 

(Roccasalva, 2013; Kyttä, Broberg, Tzoulas & Snabb, 2013). Det debatteras om 

förtätning är ett sätt att minska klimatpåverkan (Ferreira & Batey, 2011; Hernandez-

Palacio, 2014), och huruvida förtätning är en positiv eller negativ utveckling (Benali, 

2013). 

I forskningsfältet som helhet pågår i korthet ett omfattande och nyanserat samtal 

kring förtätningens implementering och effekter. 
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2.3 Diskursanalys 

En diskurs är de samtalsnormer som råder inom en viss muntlig eller skriftlig 

kommunikation – vad man pratar om, vad som är tabu och så vidare (Svenska 

Akademins ordlista, 2015; Svensk Ordbok, 2009). Att göra en diskursanalys innebär 

att systematiskt undersöka och beskriva dessa normer och samtalsämnen (Rholetter, 

2013). En kritisk diskursanalys innefattar att dessutom diskutera den undersökta 

diskursen i förhållande till samhället och dess sociala maktstrukturer (Groff, 2013).  

En släkting till diskursanalys som är bekant för många är källkritik. Vid källkritik 

granskas en utsagas innehåll och trovärdighet genom undersökning av det 

sammanhang där den konstruerades och i jämförelse med innehållet i andra utsagor 

(Umeå universitet, 2016-02-12). Både källkritik och diskursanalys tar sig an en 

utsaga utifrån på förhand bestämda frågeställningar. Skillnaden mellan dem är att 

källkritik specifikt studerar utsagans sanningshalt, medan diskursanalys visserligen 

kan använda detta i sina resonemang men intresserar sig för utsagans innehåll oavsett 

om innehållet utgör sanning i förhållande till verkligheten eller inte (jämför 

Sweeney, 2007; Johansson & Khakee, 2008).  

Diskursanalys kan användas för att studera olika sorters språkligt material – till 

exempel en muntlig intervju, en punktlista och en tidningsartikel – på samma villkor 

och utan att påverkas negativt av materialets utformning (Wreder, 2007). Det finns 

många varianter av diskursanalys, men gemensamt för dem är att de upprättar 

system för kartläggning av diskursens innehåll (Miles & Hauberman, 1994; 

Börjesson & Palmblad, 2007). Systematiseringen syftar till att försäkra en 

konsekvent behandling av studiematerialet, möjliggöra upprepning av studien, och 

att tillhandahålla transparens kring hur uttolkaren iakttagit materialet. Uttolkarens 

förförståelse har betydelse för analysen (Hedin & Martin, 2011) eftersom det är 

tolkaren som utgör det första ”mätinstrument” vid materialurvalet i en kvalitativ 

analys (Miles & Hauberman, 1994).  

Diskursanalys innehåller en stor mängd metoder och varianter (Miles & Hauberman, 

1994; Börjesson & Palmblad, 2007; Johansson & Khakee, 2008). De avsnitt som 

följer ger en mer ingående beskrivning av diskursteorin som används i just den här 

studien.  
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2.3.1 Wreders metod för att studera vad som sägs 

Wreders (2007) metod utgår ifrån Laclau och Moffes (2001) definition av diskurser. 

De beskriver dessa som bestående av tecken – det övergripande namnet på begrepp 

inom diskursen – som hänger samman på olika sätt och som får sin betydelse av sitt 

förhållande till varandra. Särskilt viktiga tecken med konsekvent betydelse betecknas 

som nodalpunkter, medan centrala tecken med skiftande innebörd kallas flytande 

signifikanter. Ett sätt att tänka på tecken är att de motsvarar de begrepp som 

framträder vid översiktsläsning av en text. Centrala tecken känns igen på att de 

dominerar som samtalsämne genom att förekomma ofta – eller ofta hänvisas till – 

inom diskursen. Ett exempel på hur det fungerar finns i figur 3 och på nästa sida.  

(flytande signifikant) 

(nodalpunkt) 

(tecken) 

(tecken) 

(tecken) 

(tecken) 

(kopplad diskurs) 

(del-diskurs A) 

(del-diskurs B) [samma] tecken [samma] tecken [samma] tecken 

Uppsatsens diskurs 

Figur 3. Gentrifiering är central i uppsatsens diskurs eftersom den sammanlänkar andra tecken i 
uppsatsen. Begreppets betydelse är kluven och därför utgör det en flytande signifikant. Hållbar utveckling 
är ett centralt tecken med fast betydelse, och utgör därför en nodalpunkt. Från jämlikhet finns kopplingar 

in i etikens ämnesdiskurs. 
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Diskursen i den här uppsatsen, till exempel, innehåller tecknet gentrifiering. Det 

kopplas bland annat samman med tecknen jämlikhet, förtätning, och hållbar 

utveckling. Tecknet gentrifiering har fler än en definition inom uppsatsen, och är på 

så vis ett element. De övriga tre tecknen har däremot en fast innebörd och utgör 

moment. Gentrifiering är centralt i diskursen och utgör en flytande signifikant. 

Hållbar utveckling är också centralt eftersom det utgör en länk mellan tecken, men 

utgör istället en nodalpunkt. Den som vill kan följa samband fram och tillbaka mellan 

olika diskurser; i det här fallet finns till exempel en länk in i ämnet etik. Tecken 

hänger dessutom ofta ihop med varandra på fler än ett sätt - tecknet Hållbar 

utveckling hänger på egen hand också samman med tecknen ekonomi, förtätning, 

och jämlikhet.  

Gentrifieringens två definitioner får innebörd av sitt förhållande till jämlikhet, 

förtätning och hållbar utveckling. Dels återfinns Marcuse/Boverket-versionen, som 

blir en konsekvens av förtätning och ställs i motsats till jämlikhet och hållbar 

utveckling, och dels finns Hamnett-versionen, som inte kopplas till dessa tre tecken 

utan istället kopplas till ekonomi och strukturperspektiv. Gentrifiering är alltså 

ambivalent, och i det här fallet beror det på att forskningsfältets diskurs är splittrad. 

2.3.1.1 Utförande 

Wreders analysmetod (2007) genomförs på följande sätt: 

 Identifiera de tecken som materialets diskurser centreras kring.

 Beskriv de resulterande diskurserna genom att hitta deras nodalpunkter och

flytande signifikanter samt genom att undersöka hur moment/element

kopplas till dessa beståndsdelar.

 Undersök vad som inkluderats respektive exkluderats från diskurserna och vad

detta får för konsekvenser.

Wreder utvecklade sin analysmodell för behandling av öppna enkätsvar, och valde 

att betrakta varje svar som en utsaga som dels beskriver och dels skapar den 

verklighetsuppfattning som den aktuella diskursen ger uttryck för (Wreder, 2007). 
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2.3.2 Hur det sagda sägs – teaterhantverkets textanalys 

Wreders metod kompletteras av en angreppsvinkel som lånats in från mångårig 

erfarenhet av textanalys för skådespeleri. Den utgör en anpassad variation av 

grundläggande textbaserad karaktärsanalys i västerländskt teaterhantverk (Brecht, 

1975;  Hagen & Frankel, 1977; Stanislavskij, 1997) – se Järleby (2009) för en 

översikt. Sådan analys ägnar sig åt frågor om avsändarens identitet, syften, 

världsuppfattning, narrativ kontext och maktförhållanden precis som annan 

diskursanalys – jämför med exempelvis Mandelbaum (1990), Huckin (2002) och 

Johansson och Khakee (2008). Den skiljer sig från dem på så vis att den behandlar 

inom teaterhantverket fiktiva scenarion. Den har också ett större fokus på handlingar 

eftersom den i slutänden är avsedd att uttryckas i fysisk handling på en scen eller i en 

film.  

Analysmetoden utgör ett verktyg för att studera hur diskursen beskriver sitt eget 

innehåll, det vill säga vilken värdeladdning som framträder. Ett exempel på vad som 

uppmärksammas är skillnaden mellan om ett visst fenomen beskrivs som en risk 

(negativt), som en chans (positivt) eller som en sannolikhet (neutralt). Metoden 

uppmärksammar handlingar, ordval, uttalandekontext och tystnader (Brecht, 1975). 

I den rent teoretiska tillämpning som används i det här arbetet motsvaras detta av 

verb, beskrivningar och värderande eller värdeladdade uttryck. Upprepningar och 

motsägelser tilldrar sig särskilt intresse (Brecht, 1975; Stanislavskij, 1997). Alla dessa 

textdelar (tecken) betraktas som nycklar både till karaktärens inre liv och till dess 

narrativa funktion. Texten utgör grunden för tolkning av vilka egenskaper 

karaktären – som i det här fallet är ”utsagan” – tillskriver sig själv och det den 

beskriver.  

Nästa steg i teaterns textanalys är att besvara frågan varför karaktären beter sig som 

den gör (Brecht, 1975; Hagen & Frankel, 1977; Stanislavskij, 1997). Detta antas 

kunna härledas till arv och miljö, och i skådespelarens karaktärsanalys innebär det att 

i varierande grad använda sin kreativitet för att besvara frågeställningen (beroende 

på hur ingående textmaterialet beskriver detta). I det här sammanhanget kan 

orsaksförklaringar härledas till utsagornas genretillhörighet (”arv”) och till rådande 

ämnesdiskurser inom yrkeskåren eller den aktuella planens syfte och geografiska 

sammanhang (”miljö”). Kontexten är central (Brecht, 1975; Hagen & Frankel, 1977; 

Stanislavskij, 1997).  
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Metoden är lämplig för ändamålet eftersom den ger inblick i både den värdelogik 

som råder inom texten, och i den värdelogik som framträder vid analys av den totala 

textmassan. Den delar sin syn på textens och kontextens innebörd – och sitt 

systematiserade angreppssätt – med andra typer av diskursanalys (se till exempel 

Huckin, 2002; Ratcliffe, 2005; Johansson & Khakee, 2008).  

2.3.3 Analys av tystnad 

Diskursanalys arbetar ofta med vilket innehåll som kommer till uttryck i det 

undersökta materialet (Mandelbaum, 1990; Tett & Wolfe, 1991; Johansson & 

Khakee, 2008), men det förekommer också att analysen inkluderar iakttagelser av 

vad som inte förekommer (Huckin, 2002; Sweeney, 2007; Kurzon, 2007). Två 

arbeten som ägnar diskursens tystnad särskild uppmärksamhet är Kurzon (2007) och 

Huckin (2002). Båda beskriver typologier över olika sorters tystnad, och kan därför 

användas för att upptäcka och beskriva sådan. Huckin (2002) behandlar skriven 

diskurs i större omfattning, och har använts av Sweeney (2007) för att utvärdera 

tystnad i skrivet material.  

Kurzon (2007) har upprättat en typologi över tystnad i social interaktion som 

innehåller fyra kategorier. Fritt översatt motsvarar de kommunikativ tystnad, tematisk 

tystnad, text-tystnad, och situationstystnad. Kommunikativ tystnad är tystnad som i sig 

själv är kommunikativ.  Tematisk tystnad som innebär ett utelämnande av relevant 

information om ett visst ämne (Kurzon, 2007). Tystnaden innebär alltså inte att det 

är tyst, utan att ett ämne inte blir talat om och att det istället talas om andra saker. 

Text-tystnad innebär i Kurzons (2007) fall att en person är tyst därför att den läser 

eller reciterar en text tyst för sig själv (jämför Huckin, 2002, där det innebär tystnad 

i skriven diskurs). Situationstystnad är när en grupp personer är tysta tillsammans 

utan att detta beror på tyst läsning. 

Tematisk tystnad hos Kurzon har en motsvarighet hos Huckin (2002), som 

behandlar skriven diskurs i större utsträckning. Att utelämna information blir hos 

Huckin (2002) definitionen av tystnad som fenomen över huvud taget. De 

underkategorier av tystnad som Huckin (2002) använder består (fritt översatt) av 

handling-ord-tystnad, förutsättningsorsakad tystnad, diskretionstystnad, genrespecifik tystnad 

och manipulativ tystnad.  
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Handling-ord-tystnad är specifik för talad diskurs och innebär ljudlös 

kommunikation där tystnad i sig tolkas som svar eller frågor. Förutsättningsorsakad 

tystnad är när information utelämnas därför att den som förmedlar diskursen utgår 

ifrån att det är allmän kunskap och att mottagaren redan känner till den. 

Genrespecifik tystnad beror helt enkelt på normer som råder inom en viss genre – 

till exempel berättar en deckar-roman inte gåtans lösning på första sidan. 

Manipulativ tystnad kännetecknas av att avsiktligt vilseleda genom att undanhålla 

relevant information, och att detta innebär en fördel för den som undanhåller 

informationen.  
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3 Metod och material 

Det här arbetet skulle ursprungligen studera enbart planbeskrivningar och 

Översiktsplan 2030. Efter analys av detta material uppstod behov att bredda 

materialet för att ge underlag för slutsatser. Det födde i sin tur behov av att lägga till 

kompletterande material för att pröva helhetsbildens giltighet och bredda studiens 

underlag. 

Studien följde en pendlande arbetsgång där varje materialanalys följdes av en 

utvärdering av hur denna påverkat helhetsbilden (figur 4). Den återkommande 

frågan var: ”Just nu ser helheten ut såhär. Kan det stämma? OM den stämmer borde 

den återkomma i en relaterad materialgrupp. Mot vilket material kan jag pröva 

den?”. Arbetsgången överensstämmer med den cykliska kvalitativa analysmetod som 

beskrivs av Miles och Hauberman (1994).    

För att hitta centrala teman i materialet 

användes en analysmetod utvecklad av 

Wreder (2007). För att undersöka 

värdeladdningen nyttjades en variant av 

den textanalys som återfinns hos Brecht 

(1975), Frankel & Hagen (1977) och 

Stanislavskij, 1997). Den förstnämnda 

innebar att iaktta vilka ämnen som 

inkluderades och vilka som var mest 

frekventa. Den sistnämnda innebar att 

notera valet av verb, värdeladdade 

uttryck och beskrivningar, och notera 

deras värdeladdning.  

För att identifiera förekomst av 

gentrifiering i diskursen användes ett 

kodschema (bilaga A) baserat på 

gentrifieringsdefinition och värdeladdning 

hos Hamnett (2003), Marcuse (2015) och Boverket (2016a,b). Kriterier för schemat 

hittades med hjälp Wreders (2007) och teaterhantverkets metoder (Brecht, 1975; 

Frankel & Hagen, 1977; Stanislavskij, 1997) Förutom kodschemats kriterier 

eftersöktes synonymer till begreppet gentrifiering, för att täcka upp för alternativa 

formuleringar i textmaterialet.  

Figur 3. Studien pendlade mellan detaljmaterial 
och helhetsbild. Varje helhet prövades mot diskursen 

i nytt material. 

Arbetsgång 

Planbeskrivn

.

Översiktsplan 

2030

2 större 

planbeskrivn. 

XX st. mötes-

protokoll 

Riktlinjer för 

bostadsförsörjn. 

Helhet A 

Helhet B 

Helhet C 

Helhet D 

Total helhet 

+ 

+ 

+ 

= 
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För att identifiera tystnad i materialet användes kategorisering från Kurzon (2007) 

och Huckin (2002). Kurzons (2007) arbete behandlar inte skriven tystnad, men 

delar av arbetet går att applicera även på denna studie eftersom Huckin och Kurzon 

använder olika skala. Huckins (2002) metod är särskilt värdefull eftersom den 

tillhandahåller verktyg för att utröna om tystnaden i en text är manipulativ (Huckin, 

2002). För att underlätta en öppen hållning (Ratcliffe, 2005) gentemot tystnaden 

och diskursen i stort, medvetandegjordes studieförfattarens hållning och 

utgångspunkter genom en skriftlig framställning (se förord). 

I det här arbetet behandlades varje dokument som en egen utsaga. I enlighet med 

Wreders (2007) arbetsmetod analyserades dessa utsagor först separat, och sedan 

med de individuella resultaten sammanslagna i jakten på en större, gemensam 

diskurs (figur 4). Den större diskursen konstruerades genom iakttagande av 

gemensamma nämnare hos dokumenten. Under läsningen gjordes markeringar i 

textmaterialet, och för mötes-protokollen upprättades sammanfattande tabeller. 

Direkt ifyllning av kodschemat gjordes för detaljplanerna och för översiktsplanen, 

medan övrig granskning av tidsskäl använde schemats kriterier utan att fylla i 

schemat. 

Figur 4. Flödesschema över studiens struktur. 
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Resultatet sammanställdes främst i form av text, men centrala teman och de tecken 

som hörde samman med dem visualiserades också i form av en mind map. Den 

byggde på en hierarkisk struktur som liknar träd-diagrammets, och som innebar att 

ord A förknippas med ord B, som i sin tur förknippas med ord C.  

I det sammanslagna resultatet underströks hierarkin genom att textsvärtan var 

starkast för begrepp som förekom i samtliga materialgrupper (figur 5). Begreppens 

olika förhållanden illustrerades med linjer mellan begrepp som användes tillsammans 

inom diskursen; ibland förekom samma begrepp flera gånger i figuren, för att 

undvika ett virrvarr av linjer (figur 6). 

 Figur 5. Den hierarkiska visualiseringen av resultatet illustrerar tecknens förekomstfrekvens (svärta) och deras 
inbördes samband (linjer). A förekommer i samtliga diskurser och förknippas med B, som i sin tur också 

förknippas med C. 

Figur 6. En mer komplicerad visualisering där B är förknippat med både A, C och F, och där F förknippas med 
både B och E. Dessutom är C är förknippat med både B och D, men upprepas intill D istället för att länkas till 

D med en linje. 

samband 2 

A • • B

samband 1 • C

 

 

 

samband 2 

samband 1 

samband 3 

samband 4 

samband 5 

samband 6 

A •

• C

• B

• FC [igen] • 
D • • E
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3.1 Materialurvalets cykler och avgränsningar 

Urvalet av den första gruppen planbeskrivningar gjordes utifrån fyra kriterier. 

Detaljplanerna skulle:  

• finnas i Planarkivets lista över de senast antagna planerna (2015-2017),

• gälla områden i Gävle stad,

• innebära en utökning av bostadsbeståndet,

• gälla områden omgärdade av befintlig bebyggelse. 

Urvalet tillät förtätning såväl ”horisontellt” – genom byggande på lucktomter, 

parkeringsytor och liknande – som ”vertikalt” i form av ökad densitet genom 

exempelvis ombyggnation av kontor eller vindsvåningar, tillbyggnation av extra 

våningsplan och liknande åtgärder. Specifikationer av planområdenas landareal 

ingick inte i kriterierna eftersom planerna betraktades som komponenter i en 

övergripande förtätnings-strategi. 

Efter urvalsprocessen återstod tolv stycken detaljplaner (bilaga B) som bedömdes 

vara aktuella för studien. Analysen av dessa avgränsas till avsnitt motsvarande Syfte 

och huvuddrag, Planerad bebyggelse och Konsekvenser. Det antogs kunna inkludera 

innehåll som är relevant för studien, eftersom avsnitten skulle utgöra en 

kombination av a) utsagans egna prioriteringar av innehållet i form av en 

sammanfattning, b) möjlighet att iaktta utsagans värdeladdning vid beskrivning av ny 

bebyggelse, och c) utsagans beskrivning av planens konsekvenser, och speciellt av 

dess sociala konsekvenser. Det skulle ge goda möjligheter att studera centrala teman 

och diskursens värdeladdning, och gentrifiering skulle kunna förekomma i egenskap 

av möjlig social eller ekonomisk konsekvens. 

Analysen av Översiktplan för Gävle kommun år 2030 (Gävle kommun, 2017) 

avgränsades till de textavsnitt som rör Bostäder (s. 63-67), Hållbarhetsbedömning 

(s. 247-248), och Sammanfattning (s. 6-7). Dessa avsnitt antogs ha högst relevans 

för studiens ämne. Sammanfattningen inkluderades därför att den antogs spegla vad 

uttalarna av diskursen (dvs. dokumentets författare) ansett vara viktigast att lyfta 

fram ur det totala dokument-innehållet. Bostadsavsnittet var direkt relaterat till 

kommunens bostadsplanering och skulle kunna innehålla något om förtätningens 

konsekvenser. Hållbarhetsbedömningen valdes ut därför att den antogs redogöra för 

översiktsplanens konsekvenser som helhet. 
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Det ovan beskrivna huvudmaterialet kompletterades (efter analys) av två större 

detaljplaner, som omfattade förändring på kvartersnivå. Det gjordes för att 

kontrollera om analysresultatet berodde på att planurvalet bestod av små 

landarealer. Av de två kompletterande planerna hade den ena publicerats före 

grundurvalets planer (2014), och den andra var ännu inte antagen utan befann sig i 

planprocessens granskningsfas. Det innebar en utblick både bakåt och framåt i tiden 

jämfört med grundurvalet. 

Därefter tillfördes materialgruppen mötesprotokoll (se bilaga C) som gällde de 

planer som ingick i studien. Kanske skulle detta material avspegla en diskurs av ett 

annat slag än i det material som ditintills ingått i studien. De skulle också innehålla 

ärendebeskrivningar som kunde undersökas och jämföras med innehållet i 

plandokumenten. Dessutom skulle de utgöra material från en annan del av 

planprocessen och därmed bredda studien.  

Genom mötesprotokollen upptäcktes förekomsten av nya riktlinjer för 

bostadsförsörjning, som antagits i mars 2018. Ärendebeskrivningen för dessa 

riktlinjer inkluderades i studien för att de skulle utgöra en framåtblick och ge 

möjlighet till en jämförelse med riktlinjerna från 2013. Ambitionen var att inkludera 

själva de nya riktlinjerna, men de var svåra att få tillgång till och ett långdraget 

sökande skulle inte få plats inom studiens tidsramar.  

Sist analyserades kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning från 2013. Det antogs 

vara sannolikt att gentrifiering skulle förekomma i dokumentets diskurs, eftersom 

riktlinjerna skulle kunna utgöra en mer detaljerad bostadsdiskurs än översiktsplanen. 

De skulle dessutom kunna ta ett mer övergripande perspektiv än detaljplanerna.  

3.2 Materialets natur 

Allt material som analyseras i studien består av offentliga handlingar. Det har den 

fördelen att var och en kan få tillgång till det material som används i studien för att 

kontrollera resultatet. Det innebär också att materialet utgör en 

kommunikationskanal från kommunen till allmänheten. 
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Detaljplaners planbeskrivningar utgör den förklarande bilagan till en juridiskt 

bindande karta över ett avgränsat områdes markanvändning. Som sådan är den 

underställd krav på tydlighet (Adolfsson & Boberg, 2015), vilket kan tänkas medföra 

en begränsning av användningen av fack-uttryck (som ”gentrifiering”).  

Beskrivningarna har författats av ett begränsat antal skribenter, och deras respektive 

stil och ordval blir bekant för läsaren efter några dokument. Olika synonymer 

föredras av olika skribenter och skribenterna har delvis olika fokus. Liknande teman 

återfinns dock, och gemensamma uttryck som förekommer hos samtliga skribenter. 

 

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska vara vägledande för hela 

kommunens fysiska planering, men är inte juridiskt bindande (Boverket, 2018-01-

24). Också översiktsplanen  är resultatet av samarbete mellan olika individer och 

yrkesutövare. Det är troligt att Gävle kommuns översiktsplan visar sig innehålla en 

större mängd värdeladdade ord än dess detaljplaner gör, eftersom Johansson & 

Khakee (2010) skriver att så generellt är fallet.  

 

Mötesprotokoll utgör dokumentation över vilka ärenden som behandlats under ett 

möte, vad ärendet i fråga gick ut på och vilket beslut som fattats i ärendet. Det 

förekommer också noteringar av beslutsförfarande, anföranden och reservationer. 

Syftet med mötesprotokoll är att kunna redovisa ett givet möte i efterhand och för 

människor som inte själva deltagit vid mötet. Mötesprotokoll är ofta kortfattade. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning (Gävle kommun, 2013) utgör ett strategiskt dokument 

för kommunens bostadsplanering. I förordet till programmet från 2013 står att 

bland annat att dokumentets syfte är att ”ligga till grund för kommunala 

prioriteringar och beslut [vid bostadsplanering]” (Gävle kommun, 2013). 

 

Allt material i studien behandlar olika aspekter av kommunens bostadsförsörjning. 

Sammantaget utgör det ett urval från olika delar och skalnivåer av planprocessen: 

dels från den beslutsfattande delen och från tjänstemanna-delen, och dels från 

detaljplanering via bostadsprogram till översiktsplanering. 
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4 Resultat och analys 

 

4.1 Detaljplanernas gemensamma diskurs 

De tolv utvalda detaljplanerna uppvisar en stor samstämmighet i sin diskurs. 

Återkommande begrepp (figur 7) har samma betydelse varje gång de används, och 

förekommer med samma värderingar och i liknande sammanhang. Det är vanligt 

med beskrivningar som attraktiv, central och tillgänglig. Dessa tre uttryck är nära 

förknippade med varandra i diskursen och tycks utgöra nodalpunkter i 

målsättningen.  

 

Figur 7. Detaljplanernas nodalpunkter (fet stil) och länkade tecken, samt diskursens värdeladdning och 
synonymer till gentrifiering. 

 

Ett centralt läge (och motsvarande) värderas positivt, och förekommer tillsammans 

med varianter av att det är nära till service och kollektivtrafik – ibland också till stadens 

utbud eller liknande uttryck av kommersiellt ursprung. Egenskapen attraktiv 

förknippas med ett centralt läge, och ibland också med att ha nära till grönska.  
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Att en boendemiljö uppvisar tillgänglighet sätts också i samband med närhet till 

service och kollektivtrafik, och återkopplar till det centrala läget. Huvudfokus ligger 

på korta avstånd som en positiv egenskap, men även flack marklutning och få 

framkomlighets-hinder ingår i definitionen. Tillgänglighet innebär, i den här kursen, 

ett underlättande av framkomlighet och förkortande av nödvändiga transport-

sträckor för individer med fysiska funktionsvariationer. Gruppen äldre antas ha 

behov av samma anpassning.  

 

 

 

Tillgänglighet är ett av tre huvudteman i diskursen kring sociala konsekvenser. De 

två andra som ofta förekommer är Barn och Trygghet. Under avsnittet barn behandlas 

främst transport till skola och till lekplatser, där korta avstånd med lite trafik 

värderas positivt. Barnens möjlighet att förflytta sig i ett område utan sällskap av en 

vuxen ges en framträdande roll. Under rubriker som Trygghet framhålls närvaron av 

människor och god belysning som positiva egenskaper, som ska framkalla en känsla 

av trygghet hos de som vistas i det område som planen beskriver. Ännu ett vanligt 

tema är önskan att (genom attraktiv miljö och närhet till grönområde) uppmuntra 

till utevistelse och motion för att främja de boendes hälsa. 

 

Konsekvensbeskrivningarna följer ofta ett mönster där negativt värderade 

konsekvenser för miljön följs av hanteringsbeskrivningar. Planerna bedöms generellt 

vara positiva för miljömässigt hållbar utveckling. Sociala konsekvenser domineras 

helt av positiva värdeord och bedömningen att planen bidrar positivt till social 

hållbarhet. Konsekvensbeskrivningarna behandlar ofta planens effekter inom 

planområdet.  

 

Avsnitten som rör ny bebyggelse uppvisar en större inbördes brokighet i fråga om 

innehåll, eftersom de utgör beskrivningar av en specifik plans utformning. 

Återkommande är beskrivningar av byggnadshöjd, fasadutformning och 

bullerskydds-behov. Målsättningen blandade funktioner, som sätts i samband med 

livfullhet eller levande stadsdel, tycks utgöra en nodalpunkt. Att ändra planen beskrivs 

ofta som ett sätt att komplettera bebyggelsen eller bidra [positivt] till bostadsbeståndet. 
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Vissa verb i diskursen avspeglar detaljplanens funktion som förklaring till plankartan 

och dennas styrande juridiska verkan. Exempel är ord som medger, tillåter, skyddar, 

och begränsar. Det förstärks av substantiv som krav och bestämmelse. Detaljplanens 

mindre strikta roll som skissartad vägledning avspeglas i ordval som föreslå, 

möjliggöra, och att skapa förutsättningar för. Direkt värderande uttryck förekommer; 

två exempel är önskvärt och positivt. Majoriteten av de värderande uttrycken är 

antingen positiva eller neutrala. 

 

I några planer förekommer begreppet jämlikhet. Det definieras som en planering 

som inte riktar sig till en specifik grupp, och som är eftertraktansvärt för många 

samhällsgrupper.  

 

Ingen av planerna använder begreppet gentrifiering, eller talar om förändringar i 

socioekonomisk sammansättning, eller om påverkan på mark- och bostadspriser. 

Det finns heller inga uttalanden om förändring i ekonomisk struktur mot ökad 

tjänste-ekonomi, men däremot framhålls tjänster och service som en av stadens 

eftertraktansvärda egenskaper. Inget dokument har diskurs som överensstämmer 

med Marcuses (2015) beskrivning av utflyttning utan stödinsatser. Inget av 

dokumenten talar heller om flyttning på grund av prisökning, som Boverket (2016) 

gör. Detta gäller oavsett den existerande bebyggelsens användning. 

 

Synonymer till gentrifiering förekommer i form av omvandling (av kvarter eller 

bebyggelse), att berika staden med nytt stadskvarter, stadsdelsförnyelse, och  

stadsdelsutveckling.  

 

4.2 Diskurs i översiktsplanen 

Översiktsplanens sammanfattning uppvisar ett språk präglat av passiv form och 

neutral eller positiv värdeladdning. Exempel på positivt laddade begrepp är 

möjligheter, utmaningar, trygga miljöer, god kvalitet, hållbar och tillförlitlig. Verb med 

positiv klang förekommer i form av exempelvis främja, säkerställa, lyckas, och satsa. 

Det i grunden värdeneutrala ordet utveckla och dess böjningar förekommer i 

samband med ord som förbättra, attraktiv, och satsning, vilket gör ordet positivt 

laddat. 
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På sidan 7 uttalas en vilja att ”behålla en diversifierad boendekostnad” vid en väntad 

och önskad befolkningsökning. Detta ska ske genom att ”nyproduktion kombineras 

med omflyttning i befintligt bostadsbestånd”. 

 

  

Figur 8. Översiktsplanens diskurs med nodalpunkter (fet stil) och länkade tecken, värdeladdning och 
utmärkande citat. 

 

I avsnittet Bostäder kretsar diskursen kring attraktivitet, mötesplatser, blandade 

funktioner/upplåtelseformer/hustyper, tillgänglighet och trygghet (figur 8). Det framhålls 

att service och mötesplatser ska finnas nära bostäderna; en förekommande 

specificering av ”nära” är ett avstånd inom 300 meter. Avsnittets fokus är att 

beskriva hur framtida bostadsområden bör utformas för att vara goda 

boendemiljöer. Gävle kommun ska, står det på sidan 64, kunna erbjuda ”bra 

bostäder för alla”.  

 

I översiktsplanens hållbarhetsbedömning finns en markant skillnad i återgivningen av 

planens sociala konsekvenser jämfört med återgivningen av ekonomiska och 

ekologiska konsekvenser. Miljö- och ekonomiavsnitten följer en struktur där först 

positiva och sedan negativa konsekvenser av översiktsplanen beskrivs, medan enbart 

positiva konsekvenser för social hållbarhet finns beskrivna.  
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Översiktsplanen använder inte begreppet gentrifiering eller dess synonymer. 

”Nybyggnation i kombination med omflyttning” (s. 7) kan utgöra ett undantag då det 

ligger mycket nära Marcuses och Boverkets definitioner av gentrifiering.   

 

Översiktsplanens miljökonsekvenser sammanfattas i en tabell på sidan 247, och där 

finns två kategorier av intresse för den här studien: Rekreation samt Hälsa och 

säkerhet. Båda uppvisar negativa konsekvenser i en majoritet av kriterierna. I en ruta 

(Hälsa och säkerhet nummer 1) nämns förtätning och utbyggnad av bostäder som en 

stor negativ konsekvens.  

 

4.3 Två större planer: ”Godisfabriken” och ”Philipsson-

tomten” 

Här undersöks beskrivningarna av Sociala 

konsekvenser i två större projekt: 

granskningshandlingen för kvarteret Blocket, 

Munskänken, Stapeln m. fl. (lokalt känd som 

”gamla Läkerolfabriken” eller 

”Godisfabriken”) från 2018, och detaljplanen 

för Brynäs 18:6 m. fl. (”Philipsson-tomten”) 

från 2014. Ingen av dessa två handlingar tar 

upp gentrifiering (i varken Hamnett, 

Marcuses eller Boverkets mening) som en 

möjlig social konsekvens av planens 

genomförande.  

 

Planen för ”Godisfabriken” anger enbart positiva sociala konsekvenser (figur 9), som 

ska komma ”planområdet, Brynäs och Gävle” till del (s.48). Beskrivningen av 

”Philipsson-tomten” innehåller två negativa konsekvenser inom Tillgänglighet. Den 

ena innebär att det saknas fotgängarpassage i riktning mot ån och stadens centrum, 

och den andra att järnvägen i sydost utgör en barriär, också den in mot centrum. 

Båda dessa problem ska åtgärdas i samband med genomförandet av planen, står det.   

 

 
 

Helhet C 

 

 

 
positivt 

 
positivt 

Figur 9. De kompletterande planernas diskurs är övervägande 
positiv. 
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4.4 Riktlinjer för bostadsförsörjning från 2013 

I riktlinjernas förord står att bostäder är en förutsättning för tillväxt, och att 

inriktningen i programmet ska skapa ”attraktiva, väl fungerande och hållbara 

bostäder och boendemiljöer för alla som vill bo här [i Gävle kommun], och för de 

behov som uppstår genom livet”. Där uttrycks också en vilja att understryka 

bostadsförsörjningens betydelse, och en förhoppning om optimism och om 

marknadsföring av Gävle gentemot bostadsmarknadsaktörer, och gentemot invånare 

som kanske vill flytta till kommunen. 

 

Av riktlinjerna framgår bland annat en kvantitativ målsättning om 600 planlagda 

bostäder per år, och att befintliga bostäder ska vårdas och utvecklas. Övergripande 

mål är: att en god bostad till rimlig kostnad i en god boendemiljö och med god 

boendeservice ska kunna erbjudas alla invånare; att bostadsutbudet ska vara attraktivt 

och locka nya invånare till kommunen (figur 10), och; att social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet ska eftersträvas vid nybyggnation och vid hantering av 

befintligt bostadsbestånd. På sidan 35 framgår dock att alla inte kan bo i stadens 

centrum.  

 

Riktlinjerna definierar social hållbarhet som inbegripande ”bland annat” jämställdhet, 

delaktighet, inflytande, mångfald, trygghet och tillgänglighet (s. 33). Det kopplas 

explicit till lokal service, kollektivtrafik, mötesplatser, utvecklingsgrupper, 

aktiviteter inom ett område.  

 

 Figur 10. Diskurs för bostadsförsörjningsprogrammet från 2013 med nodalpunkter i fet stil. 
Attraktivitet är en flytande signifikant. Värdeladdningen är främst positiv. 
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Attraktivitet definieras som ”tydligt efterfrågat” och det finns ett tydligt avstånds-

tagande till att det skulle vara synonymt med exklusivitet (s. 5). Samtidigt behandlas 

attraktivt som ett ambivalent begrepp, som har ”olika innebörd för olika grupper” 

(s. 6). Under rubriken ”attraktiva bostäder” på sidan 9 ska bostäderna vara 

varierade,[utvecklingsmässigt] hållbara och motsvara bostadsmarknadens efterfrågan; 

de ska också ”sticka ut” och ”marknadsföra Gävle som bostadsort”.   

 

Att bostadsförtäta centrumnära områden är en uttalad strategi. Begreppet 

gentrifiering diskuteras inte, men däremot används synonymen områdesförnyelse. 

Insatser i befintlig bebyggelse beskrivs positiva ordalag och uttrycks som att 

komplettera, förädla, förnya och utveckla. På sidan 39 konstateras att områdesförnyelse 

leder till höjda hyreskostnader, och frågan ställs ifall det kommer att resultera i 

”hyresnivåer som vissa hyresgäster får svårt att klara av”. Kommunen frågar sig också 

hur billig nyproduktion ska kunna åstadkommas utan avkall på ekologisk och social 

hållbarhet. Dessutom görs antagandet att höga boendekostnader kommer att 

påverka bostadsförsörjningen framöver (räknat från  2013).  

 

4.5 Mötesprotokoll 2014-2018 

Urvalet innehåller nitton protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och sju 

protokoll från dess föregångare Bygg- och miljönämnden (BMN). De innehåller 

beslut om granskning, samråd och planläggning för ett flertal av detaljplanerna i 

planurvalet och yttrande i översiktsplanens granskningsfas. Dessutom ingår 

protokoll från Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF). Dessa gäller 

översiktsplanen och nya riktlinjer för bostadsförsörjning som antagits i mars 2018.  

 

4.5.1 Protokollen om detaljplanerna  

Ärenden som gäller detaljplaner återfinns i mötesprotokoll från SBN och BMN. 

Ärendebeskrivningarna som återger detaljplanernas innehåll är snarlika de 

beskrivningar som förekommer i själva detaljplanerna. I många fall tycks de vara 

lyfta direkt ut plandokumenten. Protokollens diskurs är alltså likadan som i 

planerna, med undantag av de skillnader som genren medför. Det innebär att 

värderande ord huvudsakligen är neutrala eller positiva, och återkommande 

användning av beskrivningar som central, tillgänglig och attraktiv. 
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Mycket få diskussioner återges i dessa dokument (se bilaga C). Ett undantag utgörs 

av protokollet från BMN:s möte den 27:e  augusti 2014, där en ledamot invände 

mot bebyggelsens gestaltning i ärendet Brynäs 18:6 med flera (”Philipsson-tomten”). 

I enstaka fall förekommer ålägganden om att plandokumenten behöver förtydligas i 

fråga om exempelvis brandsäkerhet och tillgänglighet. I ett fall efterfrågas ett tillägg 

som innebär krav på god arkitektonisk kvalitet. I en majoritet av protokollen finns 

sociala konsekvenser inte omnämnda. Gentrifiering eller motsvarande återfinns inte 

i diskursen. 

 

Det inträffar ett skifte i protokollsammansättning vid övergången från BMN till SBN 

(år 2015) som innebär att rubriker och anteckningar om mötets handläggning i 

ärendena inte finns. Beslut om antagande motiveras genom planens förenlighet med 

relevant lagstiftning i Plan- och bygglagen och Miljöbalken, samt genom förenlighet 

med den översiktsplan som gällde då beslutet fattades.  

 

4.5.2 Protokollen om Översiktsplan 2030 

I Samhällsbyggnadsnämndens mötesprotokoll från den 22:a mars 2017 fattas beslut 

om vilket uttalande nämnden ska göra i Översiktsplanens granskningsfas. Tre olika 

uttalanden föreslogs under mötet. Diskursen kring förtätning kan sammanfattas på 

följande sätt:  

 

Två av förslagen vill poängtera att det är viktigt att vara medveten om att 

förtätnings-strategin kommer att innebära intressekonflikter. Det beslutade 

yttrandet följer upp detta med att ”en stabil stadsutveckling behöver bostäder”. Fler 

bosatta centralt i staden, menar man, kommer att ge ”stadsliv” och höja stadens 

attraktivitet. Motförslaget fortsätter å sin sida med att konflikterna måste ”kunna 

hanteras på ett bra sätt. Olika intressen måste vägas mot varandra”. Ett tredje förslag 

poängterar ökad politisk samsyn på central förtätning som positiv. Det motsätter sig 

att ha en viss befolkningssiffra som målbild och vill inkludera social infrastruktur 

motsvarande en ökad befolknings behov i målsättningen.  

 

Mötesprotokollen från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige är till förväxling 

lika varandra gällande översiktsplanen. Den oenighet mellan partierna som noterats i 

båda fallen gäller formuleringar om ett specifikt antal invånare som målsättning; 

man förordar istället ordvalet ”planberedskap för” befolkningsökning.   
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Sammantaget går det inte att spåra diskussion kring gentrifiering i 

mötesprotokollen. Negativa sociala konsekvenser kan anas i uppmaningen att social 

infrastruktur behöver vara tillräcklig, men detta diskuteras i samband med 

befolkningsökning och inte som en konsekvens av förtätning. De intressekonflikter 

som SBN manar till medvetenhet om är inte uttalade, men orden följs i det ena fallet 

av uttalanden om att kulturmiljövård måste sjunka i prioritet och i det andra fallet 

om att stärka demokratin genom medborgardialog och byggande utifrån vad 

beslutsunderlaget anger att medborgare finner eftertraktansvärt. Det ger intryck av 

att det främst är dessa frågor som ingår i de väntade intressekonflikterna. 

4.5.3 Protokollen om bostadsförsörjningsprogrammet 2018 

Två protokoll i den här studien behandlar antagandet av bostadsförsörjnings-

programmet från 2018; det ena kommer från Kommunstyrelsen (2017-12-05), det 

andra från Kommunfullmäktige (2018-03-05). De redovisas tillsammans därför att 

deras innehåll är så lika varandra att de nästan utgör kopior. Ärendebeskrivning, 

reservationer och protokollsanteckningar upprepas ordagrant vid jämförelse av 

dokumenten.  

I ärendebeskrivningen finns ett uttalat förslag om att två målgrupper ska utgöra 

prioritet. Det rör sig dels om boende med ”högt ställda förväntningar på sitt boende 

avseende läge, kvalitét och hållbarhet [med mera]”, och dels om boende som 

”kommunen har ett bostadssocialt ansvar för” (KS s. 8., KF s. 8). Det centrala målet 

uppges vara en ökning med 800 bostäder per år. Riktlinjerna legitimeras genom 

överensstämmelse med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Specifikt 

hänvisas till innehållet i paragraf två, stycke fyra (SFS 2000:1383 :2.4). 

I båda protokollen noteras en reservation mot antagandet med anledning av att 

förslaget innehåller målsättning om befolkningsökning i en specificerad omfattning. 

Där protokollförs också en oro inför att höja kvantitetskraven på det kommunala 

bostadsbolaget eftersom ”de ekonomiska konsekvenserna och ev. framtida behov av 

försäljning” inte utvärderats (KS s. 9, KF s. 9).  

I protokollen finns inga anteckningar som syftar på någon definition av gentrifiering. 

Varken positiva eller negativa sociala konsekvenser av 

bostadsförsörjningsprogrammet förekommer i protokollen.  
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4.6 Total diskurs 

Den sammanslagna diskursen (figur 10) har en övervägande positiv eller neutral 

värdeladdning. Sociala konsekvenser specifikt beskrivs övervägande i positiva 

ordalag. Begreppet gentrifiering används inte inom diskursen, men synonymer 

förekommer: stadsdelsförnyelse, områdesförnyelse, stadsdelsutveckling och 

omvandling. Exkluderande höga hyror som resultat av förtätning nämns men utgör 

ett undantag i den studerade diskursen.  

 

Centrala tecken är variationer av attraktivitet, central, blandade funktioner, och 

förtätning. Attraktivitet har ingen fast betydelse utan beskrivs dels som något som 

motsvarar (bostads-)marknadens efterfrågan, och dels som något med olika innebörd 

för olika grupper; tecknet är en flytande signifikant. Central, blandade funktioner 

och förtätning har konsekventa innebörder; de utgör nodalpunkter. Förtätning har 

en positiv laddning med undantag av en sammanställning från översiktsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning. De mest förekommande temana inom sociala 

konsekvenser är tillgänglighet, trygghet och barn. Diskursen är som helhet 

konsekvent i sin begreppsanvändning.  

Figur 11. Innehållet i den studiematerialets sammanslagna diskurs. Begrepp med stark svärta förekommer i 
samtliga materialgrupper. Attraktivitet, central, tillgänglig och förtätning är nodalpunkter i diskursen. 

Attraktivitet har ingen fast definition. Förtätning har en något ambivalent värdeladdning.  
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5 Diskussion 

I uppsatsens inledning ställdes frågorna: 

 Vad kännetecknar dokumentens diskurs kring bostadsförtätning och dess

konsekvenser?

 Hur förhåller sig diskursen till gentrifiering?

 Vad innebär diskursen i förhållande till social hållbarhet och hållbar

utveckling?

Studien tog avstamp i detaljplanernas förtätningsdiskurs, som präglades av optimism 

och av tecknen attraktivitet, blandad användning, tillgänglighet, trygghet, centralt läge 

och barn. När Översiktsplanens diskurs lades till framgick att en varierad 

hyressättning ska åstadkommas genom att kombinera nyproduktion med 

omflyttning; i övrigt var diskursen likadan som i detaljplanerna. Mötesprotokollens 

diskurs visade sig vara lika positiv i sin syn på förtätning, och först i 

bostadsförsörjningsprogrammet från 2013 framgick att förtätning kan medföra höjda 

hyreskostnader. 

Översiktsplanens val av ordet omflyttning för att beskriva förtätningens konsekvenser 

påminner om Hamnetts strukturella perspektiv på gentrifieringsbegreppet, men den 

kostnadsrelaterade motiveringen får Marcuses och Boverkets definitioner att bli mer 

sannolika. Begreppet ”gentrifiering” förekommer ingenstans, men de synonymer 

som förekommer  (områdesförnyelse, stadsdelsutveckling, ) är vanliga i diskurser som 

använder Marcuses definition av gentrifiering men inte vill använda uttrycket 

eftersom det fått en negativ klang (Hamnett, 2003). Utifrån detta kommer 

begreppet gentrifiering att syfta på utflyttning under resten av diskussionen.  

Det framtida bostadsprogrammet från 2018 så som det beskrivs i mötesprotokollen 

avviker från övrig diskurs genom att utvecklingen inte uttalat ska vara till för ”alla”. 

Det är dock oklart vilka som ingår i den grupp som kommunen är ansvarig för, 

eftersom det inte finns specificerat i ärendebeskrivningen. Första paragrafen i Lagen 

om Kommunernas Bostadsförsörjningsansvar anger att kommunen har ansvar för alla 

invånares bostadsförsörjning (BFL §1). Om detta vore vad programmet avsåg skulle 

det inte finnas anledning att specificera någon grupp. Därför är det troligare att den 

grupp som ”kommunen har ett bostadssocialt ansvar för” syftar på människor som 

fallit ur det vanliga bostadssystemet och hamnat under Socialtjänstens överinseende. 
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Helhetsdiskursen är överväldigande överens om att förtätning är positivt. Förtätning 

är att förbättra och berika en bristande stadsmiljö som behöver göras fullständig. 

Oftast beskrivs processen på ett närmast abstrakt sätt; bebyggelse ska omvandlas, 

förnyas, förädlas, skapas och kompletteras istället för att rivas eller byggas. Det har 

en fjärmande effekt på förtätningens fysiska innebörd och neutraliserar förhållandet 

att förtätning kan innebära att någonting som existerar försvinner, och inte bara att 

någonting läggs till.   

 

Den totala diskursens stora samstämmighet kring förtätningens konsekvenser och 

stadsplaneringens målsättningar tyder på att de vägledande dokumentens innehåll 

fått genomslag i plandokumenten och därmed i planeringen. I förlängningen gör det 

avtryck i den bebyggda miljön i centrala Gävle.  

 

5.1 Studiens begränsningar 

Studiens material kan endast belysa sitt eget innehåll. Det kan inte fånga in 

förändringar i stadens bebyggelse som inte kräver nya detaljplaner. Det kan heller 

inte fånga in eventuella avsteg från översiktsplanen för 2030, som knappt kommit i 

bruk när den här uppsatsen skrivs. Materialet kan inte användas för att utvärdera de 

diskurser som förekommer muntligen på kommunens plankontor och i 

beslutsfattarnas politiska diskussioner. Det som materialet kan redovisa har 

fortfarande relevans, eftersom dess innehåll styr och påverkar stadens morfologi. 

 

Studiens arbetsmetod resulterade i konsekventa resultat hos olika material, och 

kunde identifiera både förekomst och frånvaro av såväl gentrifiering som andra 

teman inom textmaterialet. Arbetet skulle vinna på att fördjupas genom inkludering 

ytterligare material, men begränsades av sin tidsram.   

 



 

 
31 

5.2 Tystnad kring gentrifiering? 

I studiematerialets diskurs som helhet domineras beskrivningar av förtätningens 

sociala konsekvenser av positiva eller neutrala ordalag. Gentrifiering nämns genom 

omskrivningar som återfinns inom samhällsplaneringens ordförråd, men utan att det 

diskuteras eller förtydligas vad det innebär för existerande invånare att bostads-

planeringens huvudstrategi kan ha den effekten. Huruvida hyreshöjningar till följd av 

förtätning blir för höga för invånarna utgör en frågeställning. De dokument som 

snuddar vid problematiken hör till den övergripande och storskaliga planeringen, 

medan den småskaliga planeringen inte tar upp ämnet alls. Diskursen i de politiska 

resonemang som framkommer av mötesprotokollen berör inte heller detta. Betyder 

det att gentrifiering omgärdas av tystnad i de studerade handlingarnas diskurs? 

Vilken sorts tystnad är det i så fall fråga om? 

 

Kurzons (2007) definition av tematisk tystnad kan stämma in på hanteringen av 

gentrifiering i den studerade diskursen. Den innebär att relevant information om ett 

visst ämne utelämnas och att diskursen istället talar om andra saker. Huckin (2002) 

skulle kort och gott kategorisera detta som tystnad. I det här fallet utelämnas att de 

som bor i ett område under stadsomvandling kan få hyreshöjningar som är så kraftiga 

att de inte kan bo kvar. Sambandet mellan förtätning och gentrifiering är en 

försvinnande liten del av diskursen. Istället beskrivs de positiva konsekvenser 

förtätningen får för de som kommer att bo i den nya bebyggelsen och om hur många 

nya attraktiva bostäder som förtätningen resulterar i. Hur gentrifieringen ska 

bemötas finns inte uttalat.  

 

För båda teoretikerna förutsätter tystnad kring ett ämne att det som utelämnas är 

relevant. Det finns flera skäl att hävda att gentrifiering och dess hantering är relevant 

i sammanhanget: 1) det rör sig om en välkänd konsekvens av kommunens 

huvudstrategi för stadsutveckling (Bunce; Marcuse; Hamnett) ; 2) det är en social 

konsekvens och eftersom andra sociala konsekvenser behandlas kan läsaren tänkas 

förutsätta att konsekvensbeskrivningen är komplett; 3) enligt Glass har gentrifiering 

en tendens att sprida sig i en stadsdel, så även en enskild plan är en del av pusslet; 4) 

de planer och beslut som återges i studiematerialet får fysiska konsekvenser i stadens 

bebyggelse påverkar stadens som livsrum; 5) myndigheten för samhällsplanering 

anser att det är relevant att hantera gentrifiering.  
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Eftersom det som utelämnas är relevant, går det att kategorisera utelämnandet som 

tystnad. Enligt Kurzons (2007) typologi rör det sig om tematisk tystnad. Vilken 

sorts tystnad rör det sig om enligt Huckin (2002)? Eftersom sambandet mellan 

förtätning och höjda hyror utpekas explicit i bostadsförsörjningsprogrammet, följt av 

en frågeställning kring gentrifiering, kan vi dra slutsatsen att det inte anses vara 

allmän kunskap. Det är sig alltså inte om förutsättningsorsakad tystnad. Eftersom 

sociala konsekvenser kan  och får ingå i de studerade dokumenten, rör det sig inte 

om genrebaserad tystnad. Tystnaden är inte sprungen ur diskretion, eftersom 

sändarens avsikt inte är att bespara mottagaren känslor av skam eller obehag. Då 

återstår den manipulativa tystnaden - men passar den benämningen verkligen? 

 

Huckin (2002) beskriver den manipulativa tystnaden som avsiktligt vilseledande och 

till fördel för den som undanhåller någonting. Tystnaden kring gentrifiering och dess 

hantering är vilseledande eftersom den ger intryck av att 

gentrifieringsproblematiken  kring förtätning inte existerar och inte behöver 

hanteras. Är den till de tystas fördel? Svaret på den frågan kräver vetskap om vem 

det är som är tyst. 

 

I den här diskursen finns två synliga aktörsgrupper och en osynlig aktörgrupp som 

inte resonerar kring gentrifiering och dess hantering. De två synliga aktörerna är 

Politiker och Planförfattare. Det finns motiv för båda dessa aktörer att inte hantera 

gentrifiering i diskursen. Politikerna skulle undvika att uttalat fatta beslut som 

riskerade deras väljarpopularitet, och kunna anta en plan eller ett program som 

uppfattas som långsiktigt hållbar. I plandokumentens fall skulle det innebära att vara 

en plan närmare årets målantal för antagna planer. Planerare skulle kunna vinna på 

att ta sig närmare kravet på antalet färdiga planer, och på att göra planer som ser 

långsiktigt hållbara ut. Däremot är det så att förekomst av motiv inte innebär att 

aktören faktiskt är ”skyldig”. 

 

Är tystnaden avsiktlig? Eftersom inga hinder finns mot att inkludera problematiken i 

fråga, på grund av att diskurs-uttalaren kan antas ha kännedom om den med tanke på 

att ämnet snuddas vid inom diskursen, och eftersom den är relevant för ämnet och 

sammanhanget, går det att dra slutsatsen att tystnaden är avsiktlig.  
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Att tystnaden kan bocka av alla Huckins kriterier för manipulativ tystnad innebär 

inte att  det är enskilda skribenter som ska stå till svars för detta i det här fallet. Den 

här tystnaden är del av ett sammanhang inom samhällsplanering där förtätning blivit 

ett ideal på många håll. Boverkets uppmaning att uppmärksamma gentrifiering vid 

förtätning tyder på att en tystnad kring problematiken är utbredd på riksnivå. Det 

rör sig alltså om en prioritering på strukturell nivå, och det för diskussionen vidare 

till ett resultat av den här studien som antyder en ännu större tystnad: frånvaron av 

negativa sociala konsekvenser. 

5.3 En större tystnad på spåren? 

Plandokumentens konsekvensbeskrivningar för sociala aspekter domineras som 

tidigare nämnts mycket kraftigt av positiva eller neutrala beskrivningar. Det är 

förståeligt i ljuset av att materialet består av antagna planer, och att önskan om en 

positiv samhällsutveckling är påtaglig i de beslut som fattats. I den här studien finns 

inte tillgång till planmaterial som fått avslag. Däremot finns beskrivningarna av 

ekonomiska och ekologiska konsekvenser inkluderade, och det är genom en 

jämförelse med detta som ett nytt och större mönster avtecknar sig. De ekonomiska 

och ekologiska konsekvenserna beskrivs nämligen som både positiva och negativa. I 

detaljplanerna sker detta främst genom att en negativ konsekvens följs av en 

beskrivning av hur problemet ska åtgärdas, medan Översiktsplanens text har en 

tydligare diskurs.  

 

I Översiktsplanen beskrivs, på sidan 248, hur översiktsplanen bidrar till respektive 

motverkar en långsiktigt hållbar stadsutveckling. För ekonomi och ekologi anses 

planen både berika och förstöra, medan enbart positiva sociala konsekvenser återges. 

Att en översiktsplan som omfattar hela kommunens utveckling under nästan femton 

år framöver inte skulle ha någon negativ inverkan alls på social hållbarhet är högst 

osannolikt, för att inte säga orimligt. Det är också av intresse att den tabell som 

sammanfattar miljökonsekvensbeskrivningen gör en annan bedömning och menar att 

planen har negativ påverkan på hälsa, säkerhet och rekreation. Det tyder på 

parallella diskurser, varav tystnaden har ett större genomslag.  

 

Det problematiska med tystnad kring negativa sociala konsekvenser är att 

beslutsunderlag kan bli missvisande och beslut fattas på felaktiga grunder. 

Redovisningen av beslut blir också felaktig, och beslutsfattare är svåra att ställa till 

svars för delar av beslutens konsekvenser. Den transparens som offentliga handlingar 

syftar till att skapa blir grumlad, och då riskerar det demokratiska systemets 

trovärdighet att urholkas.  
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Istället för att diskutera vilken aktör som grumlat vad och i vilket syfte, vill jag lyfta 

frågan till nationell nivå genom att påpeka något som  är gemensamt för flera av 

diskursens inkluderade konsekvenser och teman: de omfattas av lagstiftning. Det 

finns alltså ett juridiskt kontrollsystem, som föreskriver att miljökonsekvenser och 

ekonomiska konsekvenser ska ingå i plandokumenten (PBL, MB). Det finns 

lagstiftning kring jämlikhet (Diskrimineringslag) och tillgänglighet (Plan- och 

byggförordning). Det finns lagstiftning kring bostadsmarknadshänsyn i 

bostadsförsörjningsprogrammet. Sociala konsekvenser i plandokument är inte 

lagstadgat och därför finns heller ingen samrådsinstans som måste övervaka dess 

innehåll.  

 

5.4 I förhållande till hållbarhet 

Den tystnad som råder i den studerade diskursen – kring gentrifiering specifikt, och 

kring negativa sociala konsekvenser i allmänhet – innebär en skevhet i vilka 

konsekvenser som inkluderas. Det medför i sin tur en ojämlikt fördelad 

uppmärksamhet som är till nackdel för de invånare som kan drabbas negativt av ett 

visst förtätningsprojekt. Det rör sig alltså om en ojämlik diskurs som i förlängningen 

styr utformningen av det fysiska rummet och vägleder bostadsförsörjningen.  

 

Ämnet sociala konsekvenser är skevt hanterat i jämförelse med konsekvenser för 

naturmiljö och ekonomi, som inkluderar både positiva och negativa konsekvenser. I 

förhållande till hållbar utveckling innebär detta att sociala konsekvenser tilldelats en 

lägre prioritet inom diskursen. Att leda bostadsutvecklingen i en riktning där två av 

tre hållbarhetsaspekter inkluderas är mer hållbart än att inte inkludera någon av 

dem, men det vore rimligt att prioriteringen skulle vara explicit uttalad i den 

vägledande diskursen för att ge maximal transparens. 
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6 Slutsatser 

Den studerade diskursen som helhet kretsar kring attraktivitet, centralt läge, 

förtätning och blandade funktioner. Centrala sociala konsekvenser är trygghet, 

tillgänglighet och barn.   

I de studerade handlingarna dominerar positiva beskrivningar av förtätning och 

sociala konsekvenser, medan hantering av gentrifiering (och beskrivningar av 

negativa sociala konsekvenser som helhet) är exkluderade i en sådan omfattning att 

den resulterande diskursen domineras av tystnad i båda dessa ämnen. Visst 

omnämnande av gentrifiering förekommer – främst i form av synonymer, men i 

undantagsfall som frågeställning kring om hyresnivåerna blir för höga för vissa 

grupper vid förtätning. Ämnet berörs endast ytligt och mycket sparsamt.  

I förhållande till social hållbarhet och hållbar utveckling är det problematiskt att 

diskursen exkluderar negativa sociala konsekvenser, eftersom de studerade 

dokumenten påverkar stadens utformning. Det riskerar att osynliggöra invånare som 

drabbas negativt av förtätning. 
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A1 

Bilaga A: Kodschema



B1 

Bilaga B: Urval av planbeskrivningar 

Urval 1 2017: 4 

Urval 1 2016: 3 

Förteckningen fortsätter på nästa sida > 



B2 

Urval 1 2015: 7 

Urval 1 totalt: 14 

Därefter avgränsades urvalet till 

central placering i Gävle stad. 

Urval 2 totalt: 12 



C1 

Bilaga C: Förteckning över mötesprotokoll samt 

anteckningar 

PROTOKOLL 

Instans; datum 

SBN 2018-03-28 

SBN 2017-12-13 

SBN 2017-11-15 

SBN 2017-09-20 

SBN 2017-08-23 

SBN 2017-06-21 

SBN 2017-03-22 

SBN 2017-01-25 

SBN 2016-12-14 

SBN 2016-10-19 

SBN 2016-09-21 

SBN 2016-05-25 

SBN 2016-03-23 

SBN 2016-02-24 

SBN 2015-12-16 

SBN 2015-08-27 

SNB 2015-06-17 

SBN 2015-05-20 

BMN 2014-08-27 

BNM 2015-04-10 

BNM 2015-03-18 

BMN 2015-02-18 

BMN 2014-12-10 

BMN 2014-11-26 

BMN 2014-10-29 

KS 2017-11-21 

KS 2017-02-15 

KF 2018-03-01 

KF 2017-12-11 

Beteckningar 

SBN = 

Samhällsbyggnadsnämnden 

BNM = Bygg- och 

miljönämnden 

KS = Kommunstyrelsen 

KF = Kommunfullmäktige 

En förteckning i den ordning 

protokollen lästes och de 

anteckningar som gjordes under 

tiden börjar på nästa sida. > 



C2 

PROTOKOLL Ärende Sidnr. Beslut om Anteckning Ytterligare 

notering 

Mönster 

SBN 2016-12-14 Södertull 29:2, fd 

Porslinsfab kontor 

30 Planläggning ”innebär en ändamålsenlig 

användning av en centralt belägen 

fastighet”. Inget omnämnande av 

sociala konsekvenser i protokollet. 

Inga reservationer noterade.  

Beskrivning är snarlik syftet i DP. 

laga 

SBN 2017-08-23 Norr 16:5, kv 

Masten 

19 Antagande Beskrivning är snarlik syftet i DP. 

Inget omnämnande av sociala 

konsekvenser i protokollet. Inga 

reservationer noterade. 

Motiveringen är möjligtvis 

"förenlig med Översiktsplanen", 

ev äv att den är ok enligt MB. 

M o B flyter 

samman elt. 

enbart B förek. 

SBN 2017-12-13 Södertull 29:2, fd 

Porslinsfab kontor 

34 Antagande Inget om sociala konsekvenser i 

protokollet. Ärendebeskrivning 

snarlik Syftet i DP:n. Inga 

reservationer noterade. Ok enl MB 

och ÖP möjligtvis motivering.  

M o B flyter 

samman alt. 

enbart B 

Motivering o 

Bedömning flyter 

samman alt. enbart 

Bedömning (i förh 

till lagstiftning) 

Sörby 23:1 m fl, kv 

Fogsvansen 
Antagande Beskrivning snarlik Syftet i DP. 

Beskrivning av dagvattenhantering 

i samband med underjordiska 

garage också från  DP. Inga 

sociala konsekvenser i protokollet. 

Inga resevationer noterade.  

:|| 
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PROTOKOLL Ärende Sidnr. Beslut om Anteckning Ytterligare 

notering 

Mönster 

SBN 2017-06-21 Sörby 23:1 m fl, kv 

Fogsvansen 

69 Samråd & 

underrättelse 

Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. Motivering (?) = 

förenligt med ÖP. Beskrivning 

snarlik Syfte i DP. 

Södertull 29:2, fd 

Porslinsfab 

70 Beskrivning är snarlik syftet i DP. 

Motivering (?) att ok enligt PBL 

och ÖP. Inga sociala konsekvenser 

i protokollet. Inga reservationer 

noterade.   

Inga diskussioner 

återgivna. 

Legalisering genom 

PBL och MB, samt 

ÖP. 

SBN 2017-11-15 Brynäs 18:6, 

”Philipssontomten” 

55 Beviljande av 

bygglov 

Bygglovsärende. utgår? (annan 

ärendetyp) 

SBN 2018-03-28 Brynäs 19:8, 

”Godisfabriken” 
Granskning, 

med tillägg. 

Godkänns för granskning förutsatt 

tillägg om förtydligande av 

parkeringsförsörjning och krav på 

hög arkitektonisk kvalitet. 

Beskrivningen liknar DP:ns. Inga 

sociala konsekvenser i protokollet. 

Inga reservationer noterade, 

bortsett från tilläggskrav.  

SBN 2017-09-20 Brynäs 18:6, 

”Philipssontomten” 

Beviljande av 

bygglov 

Bygglovsärende. Inga sociala 

konsekvenser beskrivna. 

utgår? (annan 

ärendetyp) 

SBN 2015-05-20 Hemsta 17:4 m fl, 

Gavlegårdarnas 

huvudkontor 

28 Antagande Beskrivning är snarlik syftet i DP. 

Inget omnämnande av sociala 



C4 

konsekvenser i protokollet. Inga 

reservationer noterade.  

PROTOKOLL Ärende Sidnr. Beslut om Anteckning Ytterligare 

notering 

Mönster 

SNB 2015-06-17 Öster 7:9, Sofia 

Magdalena 

67 Planläggning Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. Motivering (?) ”innebär 

ett ändamålsenligt användande av 

marken”.  

föga 

förvånande m 

tanke på skedet 

Sörby 5:4, kv 

Sågbocken 

71 Granskning. Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade.  

Beskrivning samma 

diskurs som DP. 

Sätra 54:2, Sätra 

centrum 

72 Antagande Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. Legitimering via MB 

och ÖP. 

SBN 2015-08-27 Södertull 13:10, kv 

Samariten 
Granskning. Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade.  

SBN 2015-12-16 Södertull 24:9, kv 

Libau 

27 Granskning. Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. 

Söder 9:9, Södra 

Kansligatan 9-11 

38 Samråd & 

underrättelse 

Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade.  

Fortfarande inga 

diskussioner 

noterade.  
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PROTOKOLL Ärende Sidnr. Beslut om Anteckning Ytterligare 

notering 

Mönster 

SBN 2016-02-24 Södertull 24:9, kv 

Libau 

43 Antagande Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade.  

Fortsatt 

legitimering genom 

förenlighet med MB 

kap 3-4 och ÖP. 

SBN 2016-03-23 Södertull 24:9, kv 

Libau 

47 Antagande 

(igen) 

Rättelse i DP-kartan från nockhöjd 

till byggnadshöjd. I övrigt samma 

innehåll. 

Söder 9:9, Södra 

Kansligatan 9-11 

53 Antagande Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade.  

:|| 

SBN 2016-05-25 Norr 19:5, kv 

Masten 

58 Planläggning Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. 

SBN 2016-09-21 Sörby 23:1, kv 

Fogsvansen 

19 Planläggning Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. 

föga 

förvånande m 

tanke på skedet 

Öster 7:9, Sofia 

Magdalena 

20 Antagande Inga sociala konsekvenser (ev 

bortsett från lgh-storlek) i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. 

SBN 2016-10-19 Brynäs 51:9 m fl, 

kv Bygdekikaren 

30 Samråd & 

underrättelse 

Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. 

Fortsatt 

legitimering med 

hänvisning till PBL 

(MKB) och ÖP. 

Södertull 25:2 33 Beviljande av 

bygglov 

Bygglovsärende. Inga sociala 

konsekvenser beskrivna. 

utgår? (annan 

ärendetyp) 
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PROTOKOLL Ärende Sidnr. Beslut om Anteckning Ytterligare 

notering 

Mönster 

SBN 2017-01-25 Brynäs 51:9 m fl, 

kv Bygdekikaren 

27 Antagande Inga sociala konsekvenser i 

protokollet (möjligtvis exkl. 

brandsäkerhet). Inga reservationer 

noterade. 

SBN 2017-03-22 Norr 16:5, kv 

Masten 

43 Samråd & 

underrättelse 

Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade.  

Fortsatt 

legitimering med 

hänvisning till PBL 

(MKB) och ÖP. 

Granskning ÖP 

Gävle kommun 

57 Yttrande 

(ÖP) 

Nämnden yttrar sig i enlighet 

meed ordförandes (M) förslag. (S) 

reserverar sig till förmån för (S) 

förslag, hämtat från (V). (SD) 

reserverar sig till förmån för 

förslag från (SD). Förslagen från 

(S) och (M) liknar varandra medan

(SD) tydligt avviker. För

jämförelse se Diskussion. För

beskrivning se Resultat. Återges

inte här p.g.a. platsbrist i

förhållande tll omfattning.
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PROTOKOLL Ärende Sidnr. Beslut om Anteckning Ytterligare 

notering 

Mönster 

BMN 2014-08-27 Brynäs 18:6 m fl 22 Antagande Nämnden antar DPn utan 

ändringar. Motförslag från 1 

ledamot om ändringar i 

bebyggelsens gestaltning, dels 

p.g.a. att den inte anses

överensstämma med

planbeskrivningen och dels p.g.a.

trängsel eller slitage (många som

delar samma markyta), samt en

utemiljö där rekreation och

entré/parkering är helt åtskiljda

från varandra. Ingenting om

gentrifiering, omflyttning eller

social sammansättning.

Hänvisning 

PBL, MB, ÖP. 

Motförslag 

noterat. 

BMN 2015-02-18 Hemsta 17:4 m fl, 

Gavlegårdarnas 

huvudkontor 

30 Granskning. Ingenting om konsekvenser. 

Söder 9:9, Södra 

Kansligatan 9-11 

31 Planläggning Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. 

föga 

förvånande m 

tanke på skedet 

BNM 2015-03-18 Södertull 25:2 m fl, 

kv Runstenen 

21 Granskning. Inget om andra sociala 

konsekvenser än trafiiksäkerhet. 

Inga reservationer noterade. 
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PROTOKOLL Ärende Sidnr. Beslut om Anteckning Ytterligare 

notering 

Mönster 

BNM 2015-04-10 Sörby 5:4, kv 

Sågbocken 

8 Samråd Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade.  

Sätra 54:2, Sätra 

centrum 

9 Granskning. Notering om att 

planbeskrivningens avsnitt 

Tillgänglighet förtydligats sedan 

samrådsfasen.  

Ingenting om 

social 

sammansättning 

eller 

konsekvenser 

för boende 

(gentrifiering). 

Fortfarande 

ärendebeskrivningar 

snarlika 

Syfte/Huvuddrag i 

DP. 

BMN 2014-11-26 Hemsta 17:4 m fl, 

Gavlegårdarnas 

huvudkontor 

17 Samråd Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. 

BMN 2014-12-10 Södertull 25:2 Samråd Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade. 

BMN 2014-10-29 Södertull 25:2 41 Planläggning Inga sociala konsekvenser i 

protokollet. Inga reservationer 

noterade.  

KS 2017-02-15 Bostadsförsörjning 

(riktlinjer) 

8 Rek. ja i KF 

KS 2017-11-21 Översiktsplanen 

2030 

6 Rek. ja i KF 
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PROTOKOLL Ärende Sidnr. Beslut om Anteckning Ytterligare 

notering 

Mönster 

KF 2017-12-11 Översiktsplanen 

2030 

9 Antagande 

KF 2018-03-01 Bostadsförsörjning 

(riktlinjer) 

8 Antagande 
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