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Abstract 

The purpose of this paper is to develop an idea about geography in literature and through 

the study of science fiction literature examine the “future city”. With the perspective that 

the city is a social construction and through the use of discourse theory, I have tried to 

emphasize how the future city is a representation of cultural discourses and in what way 

geography in literature can be used to increase our understanding of urban places. My 

intention with this paper has also been to find a way to connect the fictional future city with 

today’s urban planning discussion about the future city. What it should look like and in what 

way one could define it. By examine four different science fiction novels, five different 

themes proved to be central in how the idea of the future city can be understood and 

defined. These themes where all focused around the relationship between people and 

places and how they interact and influence each other in the science fiction literature as well 

as in today’s urban planning discussion.   

Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att utveckla en idé om geografi i skönlitteratur. 

Genom att studera science fiction-litteratur har jag utforskat idén om den ”framtida staden”. 

Med utgångspunkten att staden är en social konstruktion och genom ett diskursanalytiskt 

perspektiv har jag försökt att lyfta fram hur framtidens stad är en representation av 

kulturella diskurser och hur geografi i litteratur kan användas för att öka vår förståelse för 

urbana platser. Intentionerna med denna uppsats har även varit att försöka knyta dessa 

fiktiva framtidsstäders egenskaper och värden till en vidare stadsplaneringsdiskussion och 

att lyfta fram hur den framtida staden kan definieras. Genom att analysera fyra olika science 

fiction-romaner visade sig fem teman vara centrala i hur idén om den framtida kan förstås 

och definieras. Dessa teman kretsade alla runt relationen mellan människa och plats och hur 

dessa influerar och påverkar varandra, dels i science fiction-romanen men även i en vidare 

stadsplaneringsdiskurs.   

Nyckelord: Litteraturgeografi, science fiction, framtiden, framtidens stad, kulturens geografi 
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Inledningsvis 
Bakom Winston fortsatte teleskärmsrösten att babbla om tackjärn och den överträffade 
Nionde treårsplanen. Teleskärmen var både mottagare och sändare på en gång. Varje 
ljud från Winston, högre än en helt svag viskning, fångade den upp; och så länge han 
höll sig inom metallskivans synfält kunde han inte bara avlyssnas utan dessutom synas. 
(Orwell 1949 s.6) 

Framtidsdystopin 1984 av George Orwell gavs ut 1949. Boken har sedan dess nått stora 

framgångar över åren och det går än idag att hitta teman i berättelsen som pekar på samtida 

problem. Berättelsen i sig bör inte ses som en dåtida förutsägelse för hur framtiden skulle 

komma att gestaltas utan bör snarare ses som ett sätt att förhålla sig till de problembilder 

och utmaningar som existerade i Orwells samtid. Att berättelsen utspelar sig i framtiden, i 

alla fall det som då var framtiden, gjorde det i stället möjligt för Orwell att utnyttja de bilder 

av stad och samhälle som började växa fram efter andra världskriget men som ännu inte 

slagit igenom med full kraft. När Orwell 1949 gång på gång skrev ”Storebror Ser Dig” skulle 

den fria världens ledare, framförallt USA, snart påbörja sin häxjakt efter kommunister, 

anarkister och socialister både utanför och innanför statsgränserna. På andra sidan järnridån 

låg Sovjetunionen, där övervakningen av medborgare, jakten på oliktänkande och en 

översittande statsapparat som systematiskt terroriserade sin befolkning var en del av 

vardagen. Samtidigt pågick den rationella och modernistiska uppbyggnaden av det 

sönderbombade Europa. Ett Europa där betong och stål skulle komma att utgöra grunden för 

framtidens städer. (Karlsson 2007; Orwell 1949)  

Orwells berättelse kan i den kontexten ses som en skildring och en utveckling av samtiden 

genom framtiden men problemen som lyfts fram går även att knyta an till i vår nutid. En 

nutid där ”avlyssningsskandalerna” avlöser varandra och det har avslöjats att amerikanska 

underrättelsetjänsten, CIA och säkerhetstjänsten, NSA med hjälpa av svenska FRA har 

avlyssnat och spionerat på både människor och stater över hela världen (SvD 2013; DN 

2013). Övervakningen av medborgare sker inte enbart i det dolda, i Storbritannien finns det 

uppskattningsvis en övervakningskamera per var 32:a invånare, där många övervakar 

allmänna platser (The Guardian 2011). Jakten på kommunister och socialister har avtagit 

men övervakningen rättfärdigas nu istället av jakten på terrorister och religiösa extremister. 

Övervakningen av människor har blivit global, -Storebror ser dig faktiskt, på riktigt. Vänds 

fokus istället mot dagens stadsplanering så pågår det en debatt bland stadsplanerare och 

politiker i frågan om vad som egentligen ska göras med alla betongkomplex och utglesade 

förorter som i rask takt smälldes upp under andra halvan av 1900-talet och hur ”framtidens 

stad” nu bör gestaltas.  

Orwells bok är inte bara en produkt av en, i mitt tycke, duktig författare utan även en slags 

representation av den kultur och det samhälle som han levde i, såg växa fram och kanske 

hade svårt att identifiera sig med. Inom den kategori av kulturgeografi som kallas för 

kulturens geografi ses kulturen som central för att kunna förstå hur samhälle, stad och 

identitet fungerar. Staden och människors identiteter är på många sätt en reflektion av den 
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kultur, eller de kulturer som existerar inom staden. Staden är i sig även ett värdeladdat 

begrepp och kan ses ur flera perspektiv. Staden är inte bara en tät sammanhopning av fysisk 

bebyggelse utan staden är även en idé, en social konstruktion som är identitetsskapande och 

som ofta tillskrivs mening och egen handlingskraft. Orwells 1984 ger oss ett exempel på hur 

utveckling inom stad och samhälle kan tolkas och representeras genom science fiction-

litteratur (förkortat SF). En litterär värld som i allra högsta grad påverkas av kulturen, språket 

och idéerna i sin samtid. (se ex. Norton 2000; s.3f; Knox, Pinch 2010, s.40ff)  

Uppsatsens syfte  
I den här uppsatsen har jag för avsikt att undersöka tolkningar och idéer av den ”framtida 

staden”. Detta genom att titta på vilka värden och egenskaper som tillskrivs denna idé-stad i 

1900-talets science fiction-litteratur. Studien kommer att ta avstamp i att staden är en social 

konstruktion, vilket innebär att arbetet till viss del kommer att figurera på en diskursiv nivå. 

Diskursen om den framtida staden ses i detta fall som ett övergripande samtal som inte är 

begränsat till science fiction-litteraturen. Diskursen om framtidsstaden berör alltså även 

olika stadsplaneringsideal och andra framtidsvisioner för staden. För att detta syfte tydligare 

ska förstås och kunna utvecklas kommer jag även att behandla relationen mellan människa 

och plats i denna uppsats. Där människors såväl som stadens konstruerade identiteter är en 

del i hur vi uppfattar vår värld och hur denna sedan representeras.  

Disposition  
Den här studien kommer rent dispositionsmässigt att avvika något från de ramar som annars 

brukar vara vanliga i en kulturgeografisk uppsats från Örebro universitet. Detta har flera 

anledningar, där den främsta handlar om att få ett informationsmässigt flyt i texten och en 

tydligare tråd att följa. En annan anledning är att läsaren ska få större förståelse för vad jag 

vill göra här utan att, förhoppningsvis, behöva gå tillbaka till tidigare delar för att förstå 

sammanhanget.    

I den här uppsatsen kommer jag, efter detta dispositionsavsnitt, kort att skriva lite om 

framtiden. Inte i ett försök att förklara vad framtiden egentligen är, det kan jag inte, utan 

snarare om hur det kan gå att förhålla sig till den. I alla fall hur jag har valt att förhålla mig till 

den. Därefter kommer jag att berätta om SF-genrens historia och framväxt, hur genren 

definieras, vad dess kärna kan anses vara men även försöka visa på genrens bredd och 

framtidsvisionära karaktär. Efter det kapitlet redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter 

som behandlar sätt att se på ”verkligheten”, samhället, staden och identiteter. 

Forskningsläget fortsätter sedan med redogörelse och problematiserande över 

litteraturgeografin, som denna väldigt smala och spretiga disciplin hittills har sett ut. 

Uppsatsen övergår sedan till att behandla olika representationer, framtidsvisioner och idéer 

om hur staden bör utformas, hur detta har sett ut och ser ut idag. Därefter redogör jag för 

hur analysen i denna studie kommer att gå till, diskuterar vetenskapliga och 

diskursteoretiska tankar och dilemman samt redogör för de avgränsningar jag har gjort.  
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Efter det kommer jag att beskriva det material som ligger till grund för undersökningen. 

Analysredovisning, resultat och diskussion och utgör sedan uppsatsens avslutande delar.   

Framtiden 
Den här uppsatsen handlar till viss del om att förhålla sig till framtiden. Begreppet framtiden 

används ofta med olika innebörd, men grundar sig ändå i ett försök till att förklara något 

som ännu inte finns eller något som ännu inte inträffat, nära eller avlägset i tiden. Framtiden 

kan delvis handla om storslagna drömmar men även om stadsplanering, ekonomi, filosofi, 

förhållningssätt och val, imorgon, om tre veckor och om 30 år. Vad framtiden egentligen är, 

är relativt. Olika människor i olika livssituationer har olika tidsperspektiv och därigenom olika 

sätt att förhålla sig till och se på ”framtiden”. Framtiden konstrueras, vi skapar den hela 

tiden. Vi tänker oss att framtiden kommer te sig på ett visst sätt och planerar den därefter i 

försök till att kontrollera den. Dessa försök till kontroll pågår hela tiden, administrativt hos 

företag och kommuner genom plandokument, statistiska utredningar och rent generellt 

genom det som brukar kallas för förebyggande arbete. Detta sker även på individuell nivå 

som att planera vad jag själv ska äta ikväll, göra imorgon eller vad jag härnäst ska ändra på i 

denna uppsats. Detta är något som innebär att andra framtider och andra verkligheter 

elimineras och tas bort, det handlar om att styra den här verkligheten, nuet, mot det som 

anses önskvärt. Men att kontrollera och styra allt är omöjligt. (Dreborg 2003, s.252f; Bruun, 

Lindberg, Inkinen 2003, s.7ff)     

Richard Langlais (2003) skriver om hur framtiden alltid har varit här och hur svårt det är att 

förhålla sig till den. ”Morgondagen kom och den var gårdagen lik”, vi lever aldrig i framtiden, 

vi lever hela tiden bara i nuet även om vi planerar och tänker på framtiden. Imorgon är idag 

”framtiden”, men när jag lever imorgon, lever jag i nutiden. Framtiden ”händer” således hela 

tiden. Det är bara ibland när det händer det något extra, utöver det vanliga, något som ger 

oss en känsla av att allt kommer att förändras ”för all framtid”, som vi verkligen tänker på 

det. Oväntade framtider tvingar människor, företag och stater att agera snabbt och därmed 

ofta oplanerat. Framtiden ”hände” i New York och Washington den 11 september 2001. Att 

det första decenniet på det nya milleniet skulle karaktäriseras av ett globalt krig mot terrorn 

och begränsningar och kränkningar av den individuella friheten var det få som visste när det 

nya milleniet firades in ett och ett halvt år tidigare. Det blev en ny framtid, okänd för alla 

utom för de som planerade dådet. För de människorna var denna framtid delvis redan känd. 

Framtiden är något som hela tiden finns representerat men som saknar motsvarighet i 

”verkligheten”, i nutiden. Framtiden är abstrakt, relativ och omöjlig att förutse. Framtiden 

får representera det som är oklart. (se t.ex. Langlais 2003, s.191ff, 207ff; Dreborg 2003, 

s.252f)    
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Science fiction som litteraturgenre  
De flesta har någon form av förförståelse om vad science fiction är och vilken typ av historia 

som kommer att berättas när det handlar om just science fiction. Trots detta är det många 

som egentligen inte vet vad kärnan inom SF är, vad genren innehåller och vad SF kan 

erbjuda. I det här kapitlet kommer jag att redogöra för detta.  

Jerry Määttä lyfter i sin avhandling Raketsommar (2006) fram att det finns delade meningar 

om när genren uppstod. Termen science fiction myntades för första gången av den 

amerikanska tidsskriftsredaktören Hugo Gernsback 1929 och blev snabbt ett vedertaget 

namn på genren i USA. Som litteraturform brukar dock SF anses ha uppkomit under 1800-

talet med sitt ursprung i de gotiska romanerna där Mary Shellys, Frankenstein från 1818 ofta 

anses vara den första SF-romanen. Detta brukar motiveras med att Frankenstein skildrar och 

problematiserar relationen mellan människan och den moderna tekniken och samtidigt 

diskuterar den moderna vetenskapens inverkan på människan och dennes samhälle. Detta 

på ett sätt som kommit att bli karaktäristiskt för just SF. Andra författare som 

litteraturforskningen ofta pekar på som grundare av genren var verksamma under den 

senare delen av 1800-talet där Jules Verne1 och H.G. Wells2 brukar anses som de mest 

inflytelserika. Verne framställs ofta som en naiv idéförfattare med galna idéer medan Wells 

böcker anses ha lagt grunden för en mer eftertänksam, politisk och filosofisk SF som i högre 

utsträckning riktade sig till en mer vuxen och ”bildad” publik. (Määttä 2006 s.48ff)  

Samtidigt som det råder oenighet om när genren uppstod så finns det egentligen inte heller 

någon klar definition av genren. Määttä (2006) menar att olika aktörer beskriver SF-genren 

olika utifrån sina egna särintressen. Centralt för genren är dock att den är nära kopplad till 

1900-talets snabba tekniska utveckling. SF-författare har i takt med samhällsutveckling och 

tekniska framsteg flyttat fram gränserna för sina visioner, vilket innebär att genren hela 

tiden har förgrenats och sett olika ut från decennium till decennium3. I dagsläget finns en 

uppsjö av olika typer av teman inom SF som handlar om så mycket mer än bara ”äventyr i 

rymden”. Vissa SF-teoretiker4 hävdar att SF utvecklats från en ren fiktionsgenre till ett sätt 

att betrakta världen, en ideologi vars uttryck manifesteras i vår tekniska vardag och där SF, 

med hjälp av symboler, tecken och berättelser ger förklaringsmodeller på hur vi förhåller oss 

till de förändringar som äger rum i samhället i samtiden. SF tar samtida fenomen och drar 

dem många gånger till sin spets. Trots den definitionskonflikt som existerar runt genren så 

menar Määttä (2006) att det ändå finns någon typ av konsensus om vad som är kärnan i SF. 

De flesta försök till att definiera kärnan ligger i att lyfta fram ”science-delen”, det vill säga 

genrens ofta fyndiga inslag av vetenskap och/eller tekniska spekulationer. Matematiskt 

                                                           
1
 Exempel på böcker författade av Jules Verne, En världsomsegling under havet (1870) och Jorden runt på 80 

dagar (1872) 
2
 Exempel på böcker författade av H.G. Wells, Tidsmaskinen (1895) och Världarnas krig, (1898) 

3
 Kategorier inom SF är bland annat, rymdopera, cyberpunk, steampunk, dystopier, post-apokalyps och ”hård” 

science fiction. 
4
 Ja, det finns sådana! Se t.ex. Donna Haraway 
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grundade vetenskaper var under längre tid de vetenskaper som låg som grund för genren 

men under den andra halvan av 1900-talet kom även ”science” i science fiction att involvera 

andra typer av vetenskap såsom psykologi, filosofi och antropologi. På senare år även 

samhällsvetenskaperna5
. Andra definitionsförsök brukar ligga i att förklara genrens retorik 

eller språkanvändning, hur berättelserna byggs upp och hur skillnaderna mellan den fiktiva 

och den ”verkliga” världen framställs. (Määttä 2006 s.31ff; LeGuin 1976) 

Science fiction- och fantasyromaner anses ofta vara besläktade med varandra, en del hävdar 

tillochmed att det bara är olika delar av samma genre och parar därför ofta ihop dem. Vissa 

överlappningar mellan genrerna finns, men dessa är inte tillräckligt stora för att de ska kunna 

ses som samma genre6. Det vanligaste sättet att göra avgränsningen mellan de båda 

genrerna är att science fiction oftast försöker att förklara det fiktiva, eller det ”fantastiska” i 

berättelserna med vetenskapliga teorier och metoder som ofta bygger vidare på existerande 

vetenskapliga fakta, något som inte görs i fantasy. Fantasy kan istället anses innehålla 

utpräglat övernaturliga, mytiska eller magiska fenomen. Fantasyromaner är även i högre 

utsträckning förlagda till en fristående värld likt J.R.R. Tolkiens ”Middle Earth” från The Lord 

of the Rings-triologin. Det finns dock hybrider mellan de båda genrerna då många författare 

lånar av idéer från båda. (Määttä 2006 s.52ff) 

En annan aspekt som är viktig att lyfta fram som anledning till varför genrerna bör hållas isär 

är att fantasy likt realismen, direkt eller indirekt bekräftar och upprätthåller rådande 

världsbilder och normer medan SF genom sina spekulationer snarare ifrågasätter stagnerade 

världsuppfattningar och samtida problem.7 Det har även förekommit diskussioner om 

huruvida dystopier och utopier är SF eller inte, dessa båda litteraturgenrer uppstod i helt 

olika tidsepoker och sammanhang och besitter, enligt Määttä, en klar statusskillnad i den 

litterära världen gentemot science fictionen. Vissa litteraturforskare hävdar dock att utopin, 

dystopin och SF vuxit ihop under 1900-talet och att SF kan innehålla tydliga sådana teman. 

(Määttä 2006 s.52ff)   

Även om perspektiven inom genren breddades och en rad undergenrer uppstod under andra 

halvan av 1900-talet har rymden förblivit ett centralt inslag i SF, rymden utgör drömmen om 

”the new frontier”8, det sista som finns kvar för människan att upptäckta och erövra. I 

samband med 1950- och 60-talets rymdkapplöpning mellan Sovjetunionen och USA blev 

rymden inte heller bara en angelägenhet för SF-författare och hängivna läsare. De 

rymdtekniska framstegen bidrog till ett bredare genomslag för SF. Rymden kan ofta ses som 

symbol för både återskapandet av det förflutna, kritik mot det samtida och visioner för 

framtiden, faktorer som alla präglas av de kulturella traditioner de uppkomit i. Science 

fiction bör alltså inte ses som en förutsägelse för hur framtiden kommer att se ut, utan bör 

                                                           
5
 Margret Atwood säger sig själv skriva social science fiction. 

6
 Miriam Allen deFord, journalist och SF-novellist uttryckte det som att; science fiction handlar om osannolika 

möjligheter, fantasy handlar om rimliga omöjligheter. 
7
 Detta gäller givetvis inte all SF-litteratur utan bör snarare ses som ett karaktärsdrag i genren överlag. 

8
 Eller ”the final frontier” som är fallet i Star Trek-serien 
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snarare ses som ett sätt att förhålla sig till problembilder och de kulturella och tekniska 

utmaningarna i den egna samtiden. Framtiden blir en metafor. Att berättelsen utspelar sig 

just i framtiden gör det möjligt för författarna att utveckla de tekniska innovationer och de 

sociala trender som finns i samtiden men vars konsekvenser och genomslag ännu inte blivit 

helt synliga. Svåra moraliska, etiska och tekniska/samhällsvetenskapliga frågor i samtiden 

kan alltså gestaltas genom att tid och plats byts ut. (Godhe 2003, s.98ff; Määttä 2006, s.13f)  

Science fiction ses ofta som en utpräglat ”manlig” genre, de tidigare romanerna var i stor 

utsträckning skrivna av män och riktade sig till just unga män eller pojkar i tonåren. 

Vetenskap och teknik var dominerande ”manliga” områden under genrens framväxt vilket 

allt som oftast speglades i berättelserna. Egenskaper som i tiden ansågs som manliga lyftes 

fram, som bland annat logik och rationalitet. Samtidigt så behandlades knappt inte känslor 

eller sensuella aspekter alls i genrens tidiga skeende. Det samma gällde för kvinnor, i genrens 

yngre år fanns nästan inga kvinnor i SF-berättelserna, men gott om kvinnobilder. I samband 

med 1960- och 70-talet framväxt av starka kvinnorörelser kom fler kvinnor att upptäcka SF 

som genre, många började nu utnyttja genrens egenskaper för att ifrågasätta och utmana 

den patriarkala världsordningen genom att bland annat skriva om feministiska utopier och 

alternativa världar. Maria Nilsson visar i sin artikel Mammor, monster och maskiner, från 

2004, att kvinnorna inom SF-film blir fler och får mer centrala roller men att de ändå ofta 

representeras genom stereotypiska kvinnobilder. Det kan handla om starka kvinnor som 

räddar hela välden men som ändå porträtteras som en otillräcklig mamma för sina barn. 

Kvinnan får ofta representera mamman, monstret eller maskinen, eller flera av dessa, 

oavsett om hon är berättelsens protagonist eller antagonist. (Von Knorring 2010; Määttä 

2006, s.87f, Nilsson 2004, s.39ff) 

Teoretiska utgångspunkter 
Jag är i den här studien intresserad av staden och framförallt hur idén om en framtida 

variant definieras och ser ut. Att jag använder begreppet staden i bestämd form snarare än 

att peka på en specifik namngiven stad handlar om att det är idén om staden, definitioner 

och representationer av framtidsstaden och hur framtidens stad konstrueras som är mitt 

fokus. För att kunna undersöka en framtida stadsidé utifrån textbaserade fiktiva städer 

behöver jag arbeta utifrån att staden i grunden är en social konstruktion. Därför kommer ett 

diskursteoretiskt perspektiv att stå för de teoretiska utgångspunkterna i den här 

undersökningen.  

Diskursanalyserna är några av flera olika angreppssätt som finns inom det 

socialkonstruktionistiska fältet. Socialkonstruktionismen innehåller en rad övergripande 

filosofiska antaganden som även ligger som grund inom diskursanalysen. Bland annat måste 

vår kunskap om verkligheten ses med kritiska ögon, ingen kunskap om verkligheten kan 

omedelbart betraktas som objektiv. Detta eftersom det är vi själva, genom vårt sätt att 

kategorisera och förstå världen, som skapar verkligheten. En social ”verklighet” som 

någonting objektivt finns inte, utan vår uppfattning av världen och ”verkligheten” påverkas 
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av våra historiska och kulturella influenser. Verklighetsuppfattningar som upprätthålls 

genom sociala handlingar. Dessa sociala handlingar berör relationer mellan människor, 

människors identiteter och deras kunskap. Vårt sätt att förstå och tolka välden skapas alltså 

genom den kunskap som vi får av historiskt och kulturellt präglade sociala handlingar. 

Verkligheten konstrueras socialt och diskursivt vilket innebär att världens och verklighetens 

karaktär inte är bestämda på förhand. Olika kulturella och historiska influenser påverkar 

skapandet av olika sociala verkligheter som i sin tur formar olika typer av socialt 

handlingsutrymme. Vissa former av handlingar kan i en ”verklighet” vara naturliga och i en 

annan otänkbara. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.10ff)   

Diskursanalyserna är alltså, mer eller mindre, poststrukturella, socialkonstruktionistiska 

teorier och metoder som innehåller flera grundläggande filosofiska antaganden. Teorierna 

och metoderna vilar på en ontologi som utgår från att ”verkligheten” är en social 

konstruktion som skapas och byggs upp av diskurser. En diskurs kan i sin tur sammanfattas 

som ett samtal, i tal, text eller i bilder om ett visst ämne eller ett specifikt fenomen. 

Diskursen, eller samtalet, innehåller gränser för vad som går, och vad som inte går, att säga 

om det specifika ämnet eller fenomenet, samt vad vi kopplar ihop fenomenet med för 

värden och egenskaper. Verkligheten konstrueras och byggs upp av diskurser. En diskurs är 

således ett visst sätt att tala om och förstå en viss del av verkligheten. Ämnen och fenomen 

kan även omgärdas av flera diskurser och ingen diskurs är sluten, vilket innebär att de 

påverkar varandra och hela tiden omformas, något som leder till att verkligheten också 

förändras och omförhandlas. En diskurs kan även ses som en social praxis och ett 

samlingsbegrepp för tre dimensioner, begrepp, orden i diskursen, de sociala objekt som 

begreppen definierar, och de mänskliga handlingsakter som hela tiden skapar och omformar 

relationerna mellan begreppen och de sociala objekten. (Frølund Thomsen 2007; Winther 

Jørgensen, Phillips 2000, s.7, 12ff och 25) 

Den variant av diskursanalys som utvecklats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe kallas för 

diskursteori och är den typ av diskursanalys som är ”mest” poststrukturalistisk. Den 

övergripande tanken inom diskursteorin är att sociala fenomen aldrig kan ses som 

färdigutvecklade eftersom definitionen av fenomenen aldrig definitivt kan fastställas. Mellan 

diskurserna pågår det en ständig social kamp om definitioner och diskursteorin syftar till att 

studera denna kamp på alla nivåer inom det sociala. Det centrala i diskursteorin är språket 

då alla politiska och sociala fenomen har sin utgångspunkt i det, verkligheten uppstår av och 

nås genom språket. Det är även genom språket vi skapar representationer av verkligheten. 

Representationer som inte bara är en spegling av verkligheten utan som även bidrar till att 

skapa den. Den fysiska världen existerar, men det är först genom representationer av den 

som meningen för den skapas. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.32ff; Frølund Thomsen 

2007) 

Diskursen inom diskursteorin ses på som helt och hållet konstituerande, på så vis är 

diskursen ”verkligheten” och att dra någon skiljelinje dem emellan är inte nödvändigt. I 
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denna typ av diskursanalys ses samhället som omöjligt, att det helt enkelt inte finns. Det som 

menas är att samhället som en objektiv enhet aldrig kan vara fullbordat men att vi hela tiden 

producerar ”samhället” som om det existerade på det viset. Inom diskursteorin är både 

strukturer och subjekt öppna, diskursiva och föränderliga genom just diskursen. Allt som har 

med sociala aspekter att göra ses som helt och hållet diskursivt och dessa sociala aspekter 

omformas ständigt i en kamp mellan varandra. Vi skapar genom språket diskurser som 

skapar verkligheten som vi känner igen den. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.32ff samt 

46f)  

Att förhålla sig till diskurser  
Att arbeta med eller utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv medför en komplicerad och 

utvecklad begreppsapparat som handlar om att förklara diskursens uppbyggnad, form, 

interaktion och konflikt, i sig själv och med andra diskurser. Jag kommer i min analys att 

använda mig utav några av de många diskursteoretiska begrepp som ämnar förklara 

konfliken mellan diskurser samt begrepp som även går att knyta till formandet av 

identiteter. Även om få av dessa kommer användas i texten är de del av min teori och metod 

och kommer därför att kort redovisas och förklaras i denna del. Begreppen det framförallt 

handlar om här är, diskursiva fältet, flytande signifikanter, artikulation och antagonism.  

Diskursen strävar hela tiden efter entydighet, begreppen inom den ska bara betyda en sak, 

definieras på ett sätt. Därför handlar diskursen lika mycket om uteslutning av andra tecken 

och andra definitioner. Alla tecken och möjligheter som utesluts ligger i det diskursiva fältet. 

Det diskursiva fältet är således alla ord, definitioner och tecken som inte ingår i den diskurs 

som undersöks men som finns i andra diskurser runt om. Diskursen konstituerar sig även i 

förhållande till det den utesluter, det diskursiva fältet. Allt definieras i förhållande till 

någonting annat. Vissa begrepp som finns i flera diskurser är särskilt öppna för olika 

betydelser. Dessa begrepp kallas för flytande signifikanter. Dessa begrepp är alltid 

mångtydiga och olika diskurser försöker definiera dem på just sitt sätt eftersom de ofta 

innebär olika saker och definieras olika i skilda diskurser. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, 

s.33f)   

Som exempel kommer jag här att använda begreppet staden, i sin bestämda form kan det 

vara svårt att avgöra vad som menas med det. Är det just den här staden jag syftar på? Är 

det staden som fysisk form eller är det staden som någon form av idé jag syftar på? Först när 

jag sätter begreppet staden i relation med andra begrepp blir vad jag menar med staden 

tydligare, exempelvis den otrygga staden, den (in)aktiva staden, eller den goda staden. 

Detta är det som kallas för artikulation, ”staden” placeras i en diskurs och en kontext genom 

att jag binder begreppet till ett annat. Stadens definition i den enskilda diskursen förtydligas 

med vissa egenskaper samtidigt som andra egenskaper försvinner eller ignoreras. Den 

otrygga staden kan associeras med bland annat rädsla, övergrepp, våld och andra kriminella 

problem, men kanske inte vackra naturnära miljöer och levande stadsrum. Artikulation är 

alltså ett begrepp som fångar både förändring och reproduktion i och mellan diskurser. 



9 
 

Antagonism är kampen mellan diskurserna, konfliken som handlar om vad staden ska 

associeras med, ”natursköna miljöer och levande stadsrum” eller ”övergrepp och våld”.  

Antagonism förklarar polariseringen mellan två diskurser, hur en grupp försöker blockera en 

annan grupps identitet. En antagonism riktar sig mot rätten att få vara annorlunda och 

innehåller därför en medveten form av maktutövning. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, 

s.33ff)     

Kulturens geografi och identiteter i det urbana  
Det övergripande syftet med kulturens geografi är att utreda människor och platserna som 

människor ockuperar samt belysa relationerna dem emellan. Forskningsdisciplinen kulturens 

geografi skiljer sig alltså inte nämnvärt från kulturgeografin i sin helhet, skillnaden ligger 

snarare i vad som undersöks och hur eller på vilket sätt det undersöks. Centralt för kulturens 

geografi är att tolka och analysera de kulturella processer, identiteter och landskap som våra 

samhällen innehåller, men det handlar även om att lyfta fram social och rumslig fördelning 

av kultur. (Norton 2000, s.3) 

I den här uppsatsens teoretiska ram ses samhället och staden på som sociala konstruktioner, 

utifrån de premisserna måste även kultur ses som en social konstruktion och som en 

diskursordning. Kulturen skulle kunna sägas representera ett sätt att leva och handlar om 

människors värderingar, deras språk, ideal och mål. Kulturen är alltså de diskurser som 

definierar en viss typ av samhälle. Vad människor i detta samhälle strävar efter, vad som 

kännetecknar det sociala livet, hur normer ser ut och efterföljs samt vad människor 

identifierar sig med och använder för materiella objekt. Materiella objekt kan handla om allt 

från hur bostadshus och städer är utformade fysiskt och estetiskt men även vilka 

förbrukningsvaror som används och vilken mat som är populärast. Kulturella fenomen vars 

förklaring går att finna i diskurserna. (Knox, Pinch 2010, s.40f; Norton 2000) 

I många av världens städer samlas idag kulturer från hela vår planet, alla dessa kulturer ska 

samsas och dela på en relativt liten geografisk yta. Städerna blir en arena med olika 

kulturella influenser och identiteter. Kulturen är således inte en diskurs utan flera olika som 

genom oss påverkar våra samhällen, städer och identiteter. Det finns en rad övergripande 

kulturella aspekter som påverkar vår identitet. Diskurserna påverkar identiteten även olika i 

olika delar av världen, eftersom de helt enkelt ser olika ut, några exempel här kan vara klass, 

kön, religion, ålder och nationalitet. Dessa är alla exempel på diskurser som styr hur vi 

uppfattar begreppen de förknippas med. Det är alltså genom diskurser vi tillskriver vad det 

innebär att vara gammal, troende, kvinna eller man och vad vi förknippar dessa 

omständigheter med när vi identifierar andra människor. (Knox, Pinch 2010, s.40ff)  

För individen själv påverkas dock identiteten lika mycket av individuella upplevelser, 

personliga erfarenheter, ställningstaganden och intressen. Identitet handlar på många vis 

om subjektpositionering mellan olika diskurser, personliga erfarenheter och åsikter. 

Identiteter kan vara ostabila och behöver hela tiden omförhandlas när diskurserna förändras 

eller när nya erfarenheter och upplevelser läggs till i en individs liv. Att identifiera, sig själv 



10 
 

eller andra, innebär att jämföra, vem och vad som jämförs med påverkar hur vi ser på oss 

själva. Identiteten är alltid relationellt organiserad, jag är det jag är eftersom det finns 

någonting annat jag inte är. Knox och Pinch (2010) pekar på att diskursiva stereotyper och 

binära definitioner ofta används vid subjektpositionering, att människor ställer sin identitet 

mot det som framstår som det motsatta, kvinna/man, homosexuell/heterosexuell, 

utländskbakgrund/inhemskbakgrund. Vem som är ”jag” konstitueras alltså i relation till den 

som inte är jag, ”den andre”, samtidigt identifieras och definieras även ”den andre” som 

motpol till ”jaget”. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.48f; Knox, Pinch 2010, s.43ff)     

Även stadens fysiska utformning går att koppla samman med kulturella diskurser. Städer är 

många gånger byggda och planerade utifrån kulturella normer. Där den klassiska 

kärnfamiljen, heteronormativitet och tydliga könsroller länge var faktorer som togs förgivet 

och som speglades i planeringen av städer och bostäder. Det har i och med dessa 

planeringsideal blivit tydligt att det finns platser som ses som kvinnliga och som manliga. 

Platsers och städers identiteter konstrueras på liknande vis som individers och som 

gruppers. Det är vi som tillskriver staden mening och egenskaper, vi som tolkar platser som 

manliga eller kvinnliga. Vi gör likadant med de olika delarna av staden. Identifikationen av 

städer och stadsdelar sker i en kontext där andra platser i staden eller andra städer ställs 

emot det som identifieras, staden och staddelarnas identitet kommer alltså många gånger 

ifrån vad vi menar att de inte är. En människa kan identifiera sig med staden den lever i på 

ett visst sätt och staden den från början kanske kommer från på ett annat. Människor som 

har anknytning till flera olika städer identifierar sig olika med dem, då olika städer inger 

varierande identiteter och olika ”känslor”. Samtidigt identifierar vi ofta andra människor 

utifrån platsen de kommer ifrån eller lever på. För att förtydliga, det är vi som ger städer och 

platser en identitet och vi som många gånger även fyller dessa platser med någonting 

”större”, en andlig betydelse eller själ. (Knox, Pinch 2010; Norton 2000; Tunström 2009 

s.105ff) 

Litteraturgeografi – platsskildringar i skönlitteratur 
Tidigare forskning inom det jag här kallar för litteraturgeografi är tunn, för att säga det 

minsta, fältet existerar i princip inte. Att söka på litteraturgeografi i universitetbibliotekets 

databaser ger noll (0!) träffar. Litterär geografi ger betydligt fler träffar, men de flesta 

handlar om turistbroschyrer och litterära vägvisare genom Svenska landskap, det vill säga 

utförligare, mer akademiskt skrivna och ofta regionalgeografiska tursitbroschyrer. 

Litteraturgeografi i en vanlig sökmotor ger liknande träffar, men en träff som är mer relevant 

för det här arbetet.  

Sökträffen på litteraturgeografi är en artikel från den geografiska tidskriften Geografiska 

Notiser från 2009. Geografiprofessorn Olof Wärneryd skriver där om hur han som geograf 

uppfattar miljöskildringar i litterära verk. Wärneryd påpekar att han i hög grad influerats av 

skrifter och anteckningar efter en annan geografiprofessor, Sven Godlund. Godlund myntade 

begreppet ”litteraturgeografi” och använder i sina undersökningar av litterära verk 
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begreppet självsyn som handlar om hur författaren förmedlar en närvarokänsla i sin 

berättelse. Godlund menar att den skönlitterära författarens erfarenheter av en plats, 

förankrade i barndomens miljöer eller genom längre vistelser på platsen är viktiga i hur 

författaren lyckades förmedla känslan av miljön. Godlund framhöll att skönlitteraturen 

många gånger hade gemensamma drag med geografers insamling av empiriska data.  Han 

menade dock att den skönlitterära författaren ofta hade djupare relationer till platsen, 

vilken i litterär form speglade människors tankevärld om platsen och fungerade som 

komplement till geografens opersonligt analyserade verklighet. (Wärneryd, Godlund 2009)   

Selma Lagerlöfs Nils Holgersons underbara resa genom Sverige är ett exempel på litteratur 

som Wärneryd menar utgör ”bra” litteraturgeografiskt undersökningsmaterial. Lagerlöf ger 

genom bilder och berättande text ”liv” åt Sveriges geografi på ett vis som ingen geograf 

tidigare hade gjort. Att geografiskt undersöka skönlitteratur handlar utifrån Wärneryd och 

Godlunds perspektiv alltså om att komplettera den ”vetenskapliga” bilden av en existerande 

plats, genom att studera prosan eller diktens form av platsen. Litteraturgeografi blir utifrån 

de här premisserna snarare av beskrivande och förskönande karaktär än av undersökande 

eller utredande. Litteraturgeografin kan dock utifrån dessa ramar också erbjuda ett sätt att 

undersöka hur författaren förmedlar sin känsla för platsen, sin egen ”sense of place”. Att 

undersöka den litterära platsen som en plats i sig är dock inte aktuellt. Wärneryd skriver 

även att:  

”Fiktion, en företeelse som saknar motsvarighet i verkligheten, är eller bör dock vara främmande för 

en geograf.” (Wärneryd, Godlund 2009, s.194) 

Detta är Wärneryds förklaring av begreppet ”fiktion”, det är även hans åsikt om hur forskare 

och framförallt geografer bör förhålla sig till fenomenet fiktion. Jag vill här hävda det 

motsatta, fiktion erbjuder människor ett sätt att föreställa sig saker som ännu inte finns. 

Fiktion och fantasi möjliggör kreativitet, skapande och uppfinningsrikedom. Det går att dra 

det till den punkten att jag skulle kunna påstå att vi utan fiktion eller fantasi inte heller skulle 

ha någon utveckling, vare sig teknisk, samhällsvetenskaplig eller ekonomisk. Översiktsplaner 

är även dem, utifrån Wärneryds egna, om än något vaga begreppsförklaring, till en början 

fiktion. Till dess att planens mål är uppnådda och staden genomgått den förändring eller 

utbyggnad som är önskvärd finns just den specifika staden i planen inte representerad i 

verkligheten och kan därför klassas som fiktion. Samtidigt representerar översiktplanen även 

ett försök till att kontrollera framtiden. När Jules Verne skrev om ubåtar och rymdfärjor var 

dessa fortfarande att betrakta som fiktion, när Arthur C. Clark skrev om geostationära 

sateliter för kommunikation var även dessa fiktiva.(BBC 2008; Wärneryd, Godlund 2009)      

Används istället engelskans ”literary geography” som sökord genereras betydligt fler träffar. 

”Literary geography”, är en tvärvetenskaplig disciplin mellan litteraturvetenskap (”narrative 

theory”) och geografi. Disciplinen skiljer sig från Godlunds litteraturgeografi på flera punkter. 

Platserna eller miljöerna som undersöks kan vara helt och hållet fiktiva och undersökningens 

syfte är inte heller att komplettera en vetenskaplig bild av en plats. Literary geography 
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ämnar istället belysa hur författaren genom sin berättelse och sitt berättande skapar platser 

och miljöer i sin berättelse. I det ”narrativa rummet” (”narrative space”) utvecklar 

författaren handlingen mot vilken karaktärerna sedan utvecklas. Det ”narrativa rummet” är 

det rum där situationer och händelser representeras och berättande sker. Likt det som skulle 

vara möjligt med Godlunds litteraturgeografi, handlade undersökningar av det narrativa 

rummet länge om att undersöka hur författaren förmedlade en ”sense of place” men ur ett 

annorlunda perspektiv. Fokus låg på att undersöka hur miljön och platserna som bakgrund 

till berättelsen drev historien framåt, alltså att undersöka platserna i boken i relation till det 

som berättades. Men disciplinen har utvecklats mot att handla om hur vår förståelse för 

olika rumsliga dimensioner påverkar vår rumsliga upplevelse, hur vi genom litteratur kan 

uppfatta världen omkring oss. (Hones 2011) 

Plats och miljöskildringar i litterära verk är på flera sätt det centrala i denna uppsats. 

Platserna kan vara helt och hållet fiktiva men ändå vara relevant för en geograf, frånvaron av 

”verkliga” platser är inte det samma som frånvaro av geografi. Kulturgeografi i allmänhet och 

kulturens geografi i synnerhet ämnar belysa människan och vår relation till platser utifrån ett 

kulturellt perspektiv. Platser och städer i litteratur, hur fiktiva de än må vara, utgör ändå 

representationer av kulturen och visar på en relation mellan människa och plats, i den här 

studiens fall är platsen staden. Litteraturen kan som Wärneryd skriver belysa relationen 

mellan människan och plats på ett vis som mera ”vetenskapliga” studier kan ha problem 

med. Här vill jag återknyta till att det vi upplever som staden inte bara är dess fysiska form 

utan även en idé, en social konstruktion. Staden och verkligheten är i grund och botten det vi 

tillskriver dem att vara.  

Staden representeras och idén om framtiden förändras 
Staden är mångtydig och kan representeras på flera olika sätt, en sökning på begreppet stad 

i universitetsbibliotekets databaser ger bland annat; Öppen stad, Liberalernas stad, 

Grymhetens stad, Barnens stad, Odjurens stad och Änglarnas stad. Begreppet staden ger i sin 

tur bland annat; Stadens odlare, Hela staden och Stadens minne. Dessa nio olika städer visar 

tydligt hur artikulation kan vinkla och vrida på vad staden handlar om, hur den uppfattas och 

vad den representerar. Begreppet stad med dess oändliga antal prefix kan alltså innehålla 

flera olika värden och egenskaper. Egenskaper som vi tillskriver staden när vi talar om den i 

en viss kontext. Framtidens stad kan alltså ses som en representation som syftar till att 

beskriva en stad som ännu inte finns men som kanske efterstävas. Framtidens stad kan fyllas 

med utopiska värden och idéer om hur allt kommer att kunna bli bättre och hur problem 

som exempelvis bostadsbrist, segregation och försämrad folkhälsa ska kunna lösas. 

Framtidens stad kan likväl fyllas med andra typer av idéer, dystopiska som utgår ifrån andra 

perspektiv och behöver inte alla vara hoppfulla. 

Tankar, drömmar och spekulationer om att framtiden skulle kunna erbjuda någonting 

radikalt annorlunda, oavsett om det handlar om någonting ”bättre” eller ”sämre”, är givetvis 

inte någonting nytt och existerar inte bara inom SF-romanen. Idag lever drygt hälften av 
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väldens människor i städer och urbaniseringen förväntas fortsätta, om 30 år räknar FN med 

att det kommer finnas 6 miljarder människor i städerna. Stadsbefolkningen i välden kommer 

att fördubblas och stora krav kommer att ställas på framtidens stad. Att designa och bygga 

framtidens städer har dock alltid varit aktuellt, stadsbyggnadsidealen och tankarna kring vad 

framtidens stad innebär har dock förändrats och omformulerats över tid. Något som leder 

till att framtidens stad tenderar till att se olika ut från decennium till decennium. Oavsett 

idealet för framtidsstaden har ämnet länge debatterats och diskuterats. Många gånger 

framstår diskussionen som avklarad, vad framtidens stad är och hur den kommer att se ut är 

redan bestämt, framtiden är under kontroll. (Persson, Rydgård 2001)  

Modernismen, funktionalismen och 1900-talets snabba tekniska utveckling är på många vis 

knutna till varandra. Nya byggnadstekniker gjorde det under 1900-talet även möjligt att 

uppföra byggnader som var högre och större än vad som tidigare trots varit möjligt. 

Arkitekturen styrdes om från jugend och nationalromantik mot ett avskalat funktionellt 

tänkande, där utsmyckade och böljande fasader ersattes av det mest rationella och 

funktionella, det vill säga räta linjer och enfärgat yttre. Samhället har länge styrts av en 

rationell tanke som har genomsyrat vetenskap, planering, byggprocesser, politik, arkitektur 

och vardag, något som har kommit att reducera mänskliga tankar och behov till stereotyper. 

”Verklighetens” mångfald finns inte representerad i ”verklighetens” funktionella stad. 

(Lindberg 2003) 

Enligt de rationella principerna är samhället en (1) organism som styrs av en normativ 

ordning. Den rationella planeringen kom att dominera större delen av 1900-talet i större 

delen av västvärlden och har lämnat ett tydligt avtryck i våra städer med bland annat, 

utglesade villaförorter, där familjer kunde äga sina egna hem och ha stora utomhusytor att 

röra sig på. Miljonprogrammet som gav alla människor i Sverige en möjlighet att ha ett 

rymligt och modernt hem. Centrumanläggningar som var tänkta att fungera som 

knytpunkter och mindre handelsplatser i områdena. Externa köpcentrum där allt som kunde 

behövas fanns tillgängligt för de som hade bil. Men även trafikseparerade bostadsområden, 

som idag ofta anses som otrygga men är planerade ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

Människor levde i ett område, arbetade i ett annat och handlade i ett tredje. Staden 

planerades utifrån dessa tre områden, bostad, arbete och handel, vilket har påverkat hur 

staden ser ut. Många gånger fick stadsbilden ta flera steg tillbaka till förmån för motorvägar 

och stora trafikvolymer. Hela kvarter, värdefulla för kulturmiljö, historia och stadsbild revs i 

många svenska städer för att bli parkeringshus och gallerior. Städerna glesades ut och växte 

genom urban sprawl. (Andersen 2007 s.179ff; Lindberg 2003, s.214ff; Khakee 2005) 

Oavsett vad man tycker och känner inför den modernistiska staden idag så fanns det då en 

stark framtidstro. Samhället och städerna skulle utvecklas mot någonting ”fantastiskt”. Med 

hjälp av de rationella systemen och tron på den objektiva sanningen, de universella lagarna 

och de optimala lösningarna skulle framtiden ordnas och kontrolleras, ingenting skulle 

lämnas åt slumpen. En uppfattning var även att planeringen skulle skötas av experter, att 
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framtiden skulle utvecklas med hjälp av vanliga människor eller rent av spontant var inte 

tänkbart, framtiden var allt för viktig för att chansa med. (Lindberg 2003, s.218ff)   

Moa Tunström visar i sin avhandling På spaning efter den goda staden från 2009 på en 

svensk stadsplaneringsdiskussion som handlar om hur den ”goda staden” bör se ut och 

planeras idag på 2000-talet. I avhandlingen kan idealet om den ”goda staden” även 

representera den ”framtida staden”. Detta eftersom diskursen kretsar kring hur städer i det 

postmoderna, postindustriella Sverige bör se ut och gestaltas och vilken väg planeringen av 

våra städer ska styras efter. Tunström visar att den ”goda staden”, så som diskursen ser ut 

idag, präglas av en stark kritik mot de modernistiska och funktionella idealen. Modernismen 

och allt som hör den till ska sättas inom ”parantes”. Den goda staden som förespråkas kan 

istället ses som en återgång till den funktionsblandade sena 1800-tals staden. En stad som 

kännetecknas av att vara traditionell, tät, funktionsblandad, rutnätsplanerad och ha gott om 

mötesplatser. Idén om den goda staden vilar delvis på historien, något vi ”alla” kan känna en 

anknytning till, även om det bara är utvalda delar av historien som lyfts fram. (Tunström 

2009)   

Ett centralt utryck genom hela diskussionen är att det ska byggas ”stadsmässigt” och av 

”god” arkitektonisk kvalité. Detta innebär att det ställs krav på byggnadernas utformning och 

stil, men hur denna stil bör se ut framkommer inte. Den goda staden definieras även genom 

vad den inte är eller vad den inte ska representera, där de modernistiska och 

funktionalistiska stadsplaneringsidealen är de tydligaste motpolerna. Det som karaktäriserar 

den goda staden framställs hela tiden som någonting ”bra” och ställs hela tiden emot 

någonting modernistiskt och ”dåligt”, exempelvis ställs begrepp som stad mot förort, 

stadsdel mot område och park mot grönområde. Tunström (2009) visar även att 

diskussionen på många sätt bortser från och förvränger delar av historien för att det ska 

passa just den ”goda staden”, de mindre romantiska delarna av historien plockas bort och 

positiva aspekter av den modernistiska staden ignoreras. Avhandlingen visar tydligt hur 

begrepp tas i anspråk och omformas för att passa en specifik diskurs. Även planerarrollen 

ska förändras, i stället för att vara expertstyrd känslokall och omänsklig, som var fallet under 

modernismen, ska planeraren nu lyssna, känna respekt och omtanke. Samtalet ska vara 

metoden för att planeraren ska kunna skapa förtroende hos människor. Vi ska lyssna på 

varandra och känna saker för staden. Planeringen ska vara kommunikativ i stället för 

rationell. (Tunström 2009)  

Diskursen om hur den goda och/eller framtida staden bör se ut förändras alltså med tiden. 

Den moderna funktionalismen ansågs länge vara ”framtiden” då den starka tilltron på den 

rationella planeringen och tekniken gjorde att framtiden sågs som kontrollerbar. Det är mitt i 

denna rationella och modernistiska era som science fiction-genren växer sig som starkast. De 

rationella ideal som genomsyrade hela vetenskapen och stora delar av samhället satte 

tydliga spår i genren. På 1950-talet var flygande bilar, drivna av små atomkraftverk, lika 

mycket ”verkliga” framtidsvisioner som det var science fiction. På 2000-talet skulle vi flyga 
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bil till jobbet. Förändringar angående vad som är ”bra”, ”det goda” och vad som anses vara 

”framtiden” förekommer inom de flesta diskurser. Under 1950-talet var exempelvis 

atomenergin den nya och outtömliga energikällan, tankarna om hur atomenergin skulle 

utnyttjas var mer eller mindre ändlösa. Idag har diskursen om vilken energi som är den 

”goda energin” eller ”framtidens energi” övergått till att handla allt mer om grön 

förnyelsebar energi som utvinns med vatten-, vind- och solkraft. Ett annat exempel är idag 

konsultföretaget WSP som driver ett projekt som heter ”Designing future citys”. Detta 

projekt handlar om hur framtidens städer bör se ut för att klara det ökande 

befolkningstrycket, skapa ekonomisk tillväxt och samtidigt vara hållbara och gröna. 

Energieffektiva hus och gröna tak ska tillexempel skapa ”hållbara” stadsdelar. Framtiden bör 

alltså vara hållbar och grön, och blir så genom grästak. (WSP 2013; Bruun, Lindberg, Inkinen 

2003; Lindberg 2003) 

Tillvägagångssätt 
Analysen i den här studien har gått till så att jag har läst böckerna och försökt att identifiera 

hur städerna i berättelserna ser ut samt vilka värden och egenskaper som går att knyta till 

dem. Jag har även tänkt på hur staden representeras och hur detta påverkar idén om den.  

Jag har också funderat över om det finns några sociala fenomen som är framträdande i 

berättelserna som kan sägas påverka staden och människorna som lever i dem. Analysen har 

strukturerats utifrån mitt syfte vilket jag har haft i åtanke när jag tittat närmare på de avsnitt 

där konstruktioner och representationer av staden och identiteter figurerar, aktivt eller 

inaktivt. Samtidigt har jag även tänkt på detta i andra delar, när staden inte nämns och 

funderat på vad avsaknaden av stad i berättelsen innebär för staden och för människan, det 

vill säga att titta på tystnader och uteslutningar. 

Den skönlitterära berättarformen och dess målande miljöbeskrivningar gör det emellertid 

till en ganska utdragen process då information om hur städer ser ut, vad de representerar 

och hur människor identifierar sig med dem inte är information som benas ut och klarläggs 

på ett specifikt ställe i berättelserna utan snarare vävs in i hela historien som en del i 

berättandet. ”Informationsdumpning” är en term som går att använda för detta, genom att 

hela tiden låta läsaren veta att författaren har mer information än vad som berättas om 

världen hålls intresset för just denna verklighet upp. Detta gör att det kan vara svårt att 

analysera enstaka utdrag av litteraturen, analysen måste hela tiden förhålla sig till hela 

berättelsen även om urklipp och citat, likt det i inledningen, är möjliga. För att bilda mig en 

förståelse för framtidsstäderna i litteraturen, de diskurser och den kontext de kan kopplas 

till behöver jag ha hela berättelsen framför mig. Detta medför att det blir svårt att redovisa 

allt det använda materialet. De citat som jag använder i texten är några av de som jag själv 

anser vara tydligast. Vid andra resonemang som bygger på materialet kommer jag att kort 

referera och hänvisa till för vidare läsning. 
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Avgränsningar 
Diskursanalysen ämnar inte förstå eller förklara verkligheten bakom diskurserna eftersom 

det ontologiskt sett inte är någon skillnad dem emellan. Denna del av diskursteorin är den 

del som för mig är svårast att omfamna, den är väldigt abstrakt. Diskursteorin erbjuder dock 

ett förhållningssätt och en begreppsapparat som möjliggör och breddar denna analys. Det 

går att se på kulturen, identiteter och staden som sociala konstruktioner där den fiktiva 

framtidsstaden är en representation av dessa och således blir verklig. Avgränsningen är som 

så att diskursen om den framtida staden här ses som alla idéer om staden som berör hur den 

kan, kommer eller bör se ut i framtiden. Diskursen det handlar om i denna uppsats blir 

således ett övergripande samtal eller idé om den framtida staden där flera andra diskurser 

ingår och påverkar representationen av den. Detta innebär att den diskurs Tunström utreder 

i På spaning efter den goda staden (2009) även kan ses som en del i diskursen om den 

framtida staden. De funktionalistiska och modernistiska idéerna om den framtida staden 

ingår också här, även om det är få som förespråkar sådana idéer just idag. Avgränsningen blir 

i rum snarare än tid. Detta innebär att framtidsstaden även kan knytas till olika kulturella 

diskurser och inte bara till olika diskurser om staden. Den fiktiva framtidsstaden i denna 

studie ses därför som en representation av olika sociala konstruktioner men skapad av 

författaren när denne genom sin berättelse reproducerar, förändrar eller undviker normer 

och sociala fenomen. Något som innebär att diskursen om den framtida staden, så som jag 

väljer att se på den, blir väldigt vid och svår att avgränsa på ett tydligare vis. 

Vad är vetenskapligt? 
All kunskap är en representation av världen bland andra möjliga representationer, all 

forskning är normstyrd och värderelaterad.9 Att analysera skönlitteratur utifrån ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv kan på många sätt handla om att spekulera. Eftersom 

texten som uppsatsens undersökning bygger på, analyseras från ett utifrånperspektiv 

snarare än tvärtom så blir analys och resultat en produkt av min förförståelse och min 

tolkning av litteraturen. Eftersom det är diskurserna i sig som är föremål för analysen 

handlar det om att arbeta med det som sagts eller skrivits för att undersöka vilka mönster 

som finns i diskurserna. Samtidigt måste jag ”sätta parantes” på mig själv för att mina egna 

subjektiva åsikter inte ska komma i vägen för analysen. Även om jag ska sätta parantes på 

mig själv måste jag samtidigt vara medveten om min subjektiva position i uttolkningen av 

materialet. Jag ska alltså analysera materialet utan att tänka på den förförståelse jag har, 

samtidigt som jag måste vara medveten den förförståelse jag har. Utifrån de här 

premisserna blir min roll som uppsatsförfattare i detta näst intill paradoxal. (Winther 

Jørgensen, Phillips 2000, s.28ff) 

Det är ändå så att det är jag själv, som utifrån mina intressen och min förförståelse har valt 

ut den litteratur och de delar av litteraturen som ligger till grund för denna uppsats. Det är 

jag som identifierar och avgränsar diskurserna och representationerna, jag tolkar vilken 
                                                           
9
 Sammansättning av två olika meningar, av olika författare ifrån olika böcker, som ändå säger allt som 

egentligen behövs sägas här. Winther Jørgensen, Phillips 2000; Gilje, Grimen, 2007 
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mening dessa fylls med, det är också jag som måste argumentera för varför jag gör så. Gör 

någon annan med andra förkunskaper samma studie kan andra resultat visas. Jag kan 

således inte förhålla mig helt och hållet objektivt till materialet och inte heller till resultaten, 

även om det givetvis är ambitionen, eftersom de delvis är en produkt av min förförståelse. 

Min förförståelse för dels diskursfenomenet i sin helhet, dels för det material jag analyserar. 

Därför blir påståenden om hur framtidsstaden kan tolkas samt på vilket vis konstruktioner 

och definitioner av samma stad har betydelse för en vidare kunskap snarare hypoteser som 

jag behöver argumentera för eller emot än en vetenskaplig universell lag. Universella lagar är 

något som i alla fall inte är möjligt att uppnå enligt den diskursanalytiska ontologin och 

därför meningslöst att sträva efter här. (Nayak, Jeffery 2001, s.221-224, se även; Winther 

Jørgensen, Phillips 2000, s.28ff)   

Materialpresentation 
Materialet till denna uppsats utgörs av fyra väldigt olika science-fictionromaner. Detta för att 

förhoppningsvis kunna lyfta fram och utnyttja variationerna inom genren i sig men även för 

att kunna visa på likheter och skillnader i hur framtidsstaden representeras mellan olika 

decennium med olika kontexter. Planen är också att skapa möjligheter till vidare 

diskussioner och tankar. Den kontext som böckerna skrevs i har förändrats och existerar inte 

idag. Det innebär att de diskurser som direkt eller indirekt påverkat berättelserna med stor 

sannolikhet också ser annorlunda ut idag. Eftersom ambitionen inte är att analysera hela de 

sociala diskurserna i sig utan delar av dem anser jag dock inte att detta är ett problem.    

De böcker som utgör studien är George Orwells Nittonhundaåttiofyra från 1949. 1984 är den 

bok som kanske fått störst genomslag av de jag kommer att använda och ses ofta som en 

klassisk dystopi snarare än SF. 1984 är med på grund av sin ålder, boken skrevs för över 60 år 

sedan men berättelsen berör teman som fortfarande är aktuella, idag kanske mer än på 

väldigt länge. Arthur C. Clark räknas ofta som en av de tre största SF-författarna genom 

tiderna10 och 1950-talet ses ofta som science fictiongenrens guldålder. Därför och på grund 

av sin passande titel är The City and the Stars från 1956 med. The Left Hand of Darkness från 

1969 av Ursula LeGuin är med på grund av att den kom i en tid då det skedde stora 

förändringar inom vetenskaperna, framförallt samhällsvetenskaperna och för att den brukar 

räknas som en av klassikerna inom den nya vågen av SF. Neuromancer av William Gibson är 

vald utifrån liknande premisser, det är ännu en av de stora titlarna och gavs passande nog ut 

just 1984. Hemdatorn slog igenom under det tidiga 80-talet, boken gavs ut straxt efteråt. 

Föreställningarna om vad som skulle kunna ske i framtiden med denna nya teknologi var 

många och varierande.  

Efter detta stycke följer kortare redogörelser för vad varje berättelse handlar om för dem 

som inte känner igen böckerna. Avsikten är inte att sammanfatta historierna på sådant vis 

att berättelsernas handling och slut avslöjas, det är inte nödvändigt för uppsatsen och skulle 

                                                           
10

 De andra två är Robert A. Heinlein (Starship Troopers 1959, Stranger in a Strange Land 1961, The Moon is a 
Harsh Mistress 1966) och Isaac Asimow (I, Robot 1950, Foundation 1951, The Gods Themselves 1972) 
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bara förstöra utifall någon skulle vilja läsa dem. Texterna blir därför mer av berättande 

baksides-sammanfattningar.   

Nittonhundraåttiofyra11  

1984 är en dystopisk framtidsroman och handlar om Winston Smith som lever och arbetar i 

London. England finns inte längre, Flygbas 1 är det nya namnet på det som är den tredje 

största provinsen i Oceanien där Storebror och Partiet styr allt. Oceanien är en totalitär 

oligarkisk stat som utgör en tredjedel av världen. Med teleskärmar12, tankepoliser, krig, 

propaganda, ransoneringar och nyspråk görs allt för att kontrollera och styra befolkningen i 

Oceanien. Hur länge det har varit såhär är det inte längre någon som riktigt vet, Winstons 

jobb är nämligen att hela tiden ändra och ”rätta till” historien för att den ska passa Partiet. 

Den 4e april 1984 börjar Winston att kritiskt fundera och reflektera över det samhälle som 

han lever i. Han börjar även skriva ner sina tankar i en dagbok, något som kan leda till 

dödstraff. Så börjar Winston Smiths ensamma kamp mot makten, Storebror och sig själv. 

(Orwell 1949)    

The City and the Stars  

Människan har byggt städer förut, men ingen som Diaspar. Vissa städer klarade sig i 

hundratals år, andra tusentals, innan tiden kom och svepte dem med sig. Diaspar har själv 

utmanat evigheten, under tusentals millenium har dess skyddande kupol stängt ute den 

döende jorden. Haven har torkat bort och planeten har förvandlats till en karg och öde öken. 

En gång hade människan ägt stjärnorna, staden fick sina varor ifrån hela universum, men den 

tiden var sedan miljoner år förbi. Människans imperium föll, ”inkräktarna” kom och drev 

människan in i sin sista fristad, Diaspar. Alvin, är den första nya människan att materialiseras 

i staden på minst 10 miljoner år, alla andra har levt förut och kommer leva igen, i nya 

kroppar, Alvin är unik. Finns det någonting kvar av den gamla världen, där utanför, efter 

eons innanför kupolen? Jorden och befolkningen i Diaspar bryr sig inte, men Alvin gör. 

(Clarke 1956) 

The Left Hand of Darkness  

Denna bok skiljer sig rent narrativt från de övriga då det är huvudpersonen Genley själv som 

återberättar händelserna, inte LeGuin. Berättelsen utspelar sig alltså i ett 

förstapersonsperspektiv och inte i tredjepersonsperspektiv. Den väldigt annorlunda planeten 

Gethen, eller Winter, är en kall planet. Få platser på planeten är överhuvudtaget beboliga 

och även sommarhalvåret karaktäriseras av semi-arktiska förhållanden. De olika staterna på 

planeten befinner sig i en ålder av industrialisering och har gjort så i flera århundraden, 

undanstoppade i sin egen del av galaxen, utan krig och större konflikter och utan drömmar 
                                                           
11

 1984 är en av 1900-talets mest uppmärksammade romaner, boken ligger på 13:e plats på Modern Library’s 
lista över de 100 viktigaste engelskspråkiga böckerna under 1900-talet. Sedan boken publicerades har flera av 

uttrycken i den kommit att bli vedertagna begrepp i språket, som till exempel storebrorssamhälle och 
minneslucka. Fler böcker med anknytning till SF-genren som finns med på denna lista är bland annat, 
Slaughterhouse five (1969) av Kurt Vonnegut, A Clockwork Orange (1962) av Anthony Burgess och Brave New 
World (1932) av Aldous Huxley. (modernlibrary 1998) 
12

 Ett slags videosamtal till staten eller makten, som aldrig går att stänga av eller undvika.  
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om rymden går utvecklingen långsamt och stressas inte på. Den mänskliga befolkningen är 

androgyn, deras sexualitet går i cykler och det biologiska könet varierar från cykel till cykel. 

Detta innebär att mamman till flera barn även kan vara pappan till flera andra. Genley Ai, 

människa (”vanlig”) och ambassadör för en intergalaktisk sammarbetsorganisation13, landar 

på planeten för att bjuda in Gethen och hela dess befolkning till denna organisation. Väl på 

Gethen, måste Genley Ai nu hitta sätt att förhålla sig till, förstå och identifiera sig med sin 

annorlunda omvärld i sina försöka att nå sitt mål. (LeGuin 1969) 

Neuromancer14  

Neuromancer utspelar sig i en framtid där stora multinationella företag och organiserad 

brottslighet har tagit över makten i samhället, pengar är vägen till allt. De människor som 

har råd ”uppgraderar” sig själva med nanoteknologi och datachip för att kunna fly till ”the 

matrix”, en värld i världen, upplevd och avskärmad ifrån den ”verkliga” världen. Klyftorna i 

samhället är enorma och de som inte har råd med uppgraderingar vänder sig till knarket och 

kriminaliteten. Berättelsen handlar om ”tangentbordscowboyen” Henry Dorsett Case, en av 

de bästa datahackersana i ”The Sprawl”, som efter att ha förskingrat pengar från sin 

uppdragsgivare får sitt ”uppgraderade” nervsystem bortplockat. Eftersom han nu inte längre 

kommer åt the matrix eller cyberspace blir han deprimerad, oberäknelig och 

självmordsbenägen. Case kastar bort stora summor pengar på att få sitt nervsystem 

återställt men svartklinikerna i Chibas undre värld säger att det är omöjligt. En mystisk man 

hjälper Case, ger honom en andra chans och en väg tillbaka in i cyberspace. Men för att 

förbli ”uppgraderad” måste Case nu ge sig ut på en resa för att hjälpa denna underliga 

karaktär. (Gibson 1984)  

  

                                                           
13

Ungefär som ett rymd-FN 
14

 William Gibsons bok gav upphov till en ny undergenre till SF, som kallas för cyberpunk, och gav oss även 
begreppet cyberspace vilket internet och kanske framförallt the World Wide Web kom att kallas för och 
förknippas med när det växte fram under 1990-talet.(Nationalencyklopedin.se, 2013; Gibson, 1984) Cyberspace 
gav i sig sedan upphov till en uppsjö av olika ”cyber”, cybersociologi, cybertext, cybernetik, cybersamhälle 
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Att analysera framtiden från dåtiden 
Det är i den här delen jag redovisar min analys genom att ge exempel ur böckerna i form av 

citat och referat vilka jag sedan redovisar de viktigaste aspekterna av min analys under. 

Citaten är viktiga för att de visar den direkta källan, de ord och meningsformuleringar som 

alltså är materialet. De visar författarens språkbruk och hur författaren förmedlar en 

narvarokänsla, den självsyn Godlund skrev om, något som även är viktigt för att kunna förstå 

helheten. Den här delen handlar framförallt om att vara transparent i undersökningen och 

att på ett tydligare vis knyta ihop den övriga uppsatsen med diskussions- och resultatdelen. 

Tre av fyra böcker är analyserade på sitt originalspråk, engelska, dels för att översättningar 

av dessa böcker är svårare att få tag i, dels för att en översättning i sig själv är en slags 

tolkning, nu får jag själv göra den tolkningen. Detta innebär att översättningarna av texten 

och citaten är mina, något som också innebär att det är jag själv som är ansvarig för 

feltolkningar och inkorrekta översättningar. Detta avsnitt har i efterhand delats upp i olika 

teman, flera av citaten skulle passa in under flera av dessa teman men är placerade där de 

ligger utifrån en om tanke flyt i läsningen.  

Berätta för mig om en stad… 
Att definiera den framtida staden utifrån mitt material handlar delvis om att identifiera 

stadens fysiska utformning då denna i litteraturen ofta är en förlängning eller spegling av 

stadens ”karaktär” och ”atmosfär”, alltså vad som är typiskt för den och hur den ser ut. Hur 

staden representeras i litteraturen går att undersöka genom att titta vad som skrivs om den, 

hur det skrivs och i vilken litterär kontext det skrivs. Citaten efter detta stycke är bland de 

första från respektive bok där staden eller delar av den omnämns. 

1984 
Sanningsministeriet […] skiljde sig slående från alla andra föremål inom synhåll. Det var 
en kolossal pyramidformad byggnad av skinande vit betong som reste sig med terrass 
över trehundra meter högt. […] Det fanns bara tre andra byggnader, på olika håll i 
London, av liknande utseende och storlek. […] Kärleksministeriet var verkligen 
skrämmande. Det hade inga som helst fönster. (Orwell 1949, s.7-8) 

Solen hade flyttat sig, och sanningsministeriets tusen fönster, som nu var obelysta, såg 
hotfulla ut som skottgluggar i en fästning. Modet sjönk i hans hjärta inför den väldiga 
pyramiden. Den var allt för mäktig, den kunde inte stormas. (Orwell 1949, s.28) 

The City and the Stars 

LIKE A GLOWING jewel, the city lay upon the breast of the desert. Once it had known 
change and alteration, but now Time passed it by. Night and day fled across the desert’s 
face, but in the streets of Diaspar it was always afternoon, and darkness never came. 
(Clarke 1956, s.9) 

The nearest buildings were almost two miles away, and formed a low belt completely 
surrounding the Park. Beyond them, rank after rank in ascending height, were towers 
and terraces that made up the main bulk of the city. They stretched for mile upon mile, 
slowly climbing the sky, becoming ever more complex and monumentally impressive. 
Diaspar had been planned as an entity; it was a single mighty machine. (Clarke 1956, 
s.28) 
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The Left Hand of Darkness 

Rainclouds over dark towers, rain falling in deep streets, a dark storm-beaten city of 
stone, through which one vein of gold winds slowly. (LeGuin 1969 s.2) 

The Palace of Erhenrang is an inner city, a walled wilderness of palaces, towers, gardens 
courtyards, cloisters, roofed bridgeways, roofless tunnel-walks, small forests and 
dungeon-keeps, the product of centuries of paranoia on a grand scale. Over it all rise the 
grim, red, elaborate walls of the Royal House[…] (LeGuin 1969, s.8-9) 

Neuromancer 

[…]Tokyo Bay was a black expanse where gulls wheeled above drifting shoals of white 
styrofoam. Behind the port lay the city, factory domes dominated by the vast cubes of 
corporate arcologies. Port and city were divided by a narrow borderland of older 
streets, an area with no official name. Night City, with Ninsei its heart. By day the bars 
down Ninsei were shuttered and featureless, the neon dead, the holograms inert, 
waiting, under the poisoned silver sky. (Gibson 1984 s.13)  

Dessa citat är placerade tidigt i berättelserna och skapar redan här en uppfattning om vad 

det är för stad karaktärerna befinner sig i. Beskriven på dessa sätt ger det mig som läsare 

inte bara en förståelse för hur staden ser ut utan även vad som bör förknippas den med. 

Samtidigt placeras staden och berättelsen i en verklighet och i en tid som vi inte riktigt 

känner igen. Staden karaktäriseras tidigt i samtliga berättelser av stora distinkta byggnader 

som ger staden visst utseende och skapar en säregen stadsbild. I Orwells London är det fyra 

”kolossala” pyramidhus, trehundra meter höga. Clark beskriver en alltid ljus, alltid 

bestående, oföränderlig stad med torn och enformiga husrader som breder ut sig och 

sträcker sig uppåt, närmare och närmare himlen. Diaspar är en enhet, en stad. Alltmedan 

LeGuin genom Genleys ögon beskriver en mörk, kaotisk och överdriven stad som för 

tankarna mot en medeltida storstad i sten. I Gibsons megastad får fabrikskupoler och 

företagsägda arkologi-kuber15 stå som bakgrund under en förgiftad himmel till den äldre 

stadsdelen ”Night City”. Det gemensamma för dessa byggnader är att de alla representerar 

makten. ”Makten” finns ständigt representerad i stadens fysiska utformning och maktens 

synliga närvaro visar på någon form av kontroll, av såväl medborgare som stadens fysiska 

utformning.   

  

                                                           
15

 ”Arkologi” är ett begrepp som förenar de två begreppen arkitektur och ekologi och syftar till en alternativ 
stadsplaneringsidé utvecklad av Paolo Soleri som går ut på att minimera den mänskliga inverkan på naturen. 
Experimentstaden Arcosanti uppfördes i Arizonaöknen under 1970-talet som en kritik mot de resurs- och 
ytkrävande formlösa amerikanska städerna som växte fram under 1900-talet. Denna idé har sedan kommit att 
utvecklas, först inom SF men nu även mer inom ”riktig” stadsplanering, till att handla om självförsörjande 
”hyperstructures” d.v.s. en stad i en enda enorm byggnad i vilken befolkningsdensiteten är mycket hög. 
(Nationalencyklopedin.se 2013; wired.co.uk 2011; arcosanti.org 2013) 
 

http://arcosanti.org/
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Fler representationer av stadens fysiska form och utseende återfinns i böckerna, hur staden 

ser ut och är uppbyggd utöver de första intrycken. Citaten nedan behandlar några av dessa.    

1984 

Hade här alltid funnits sådana rader av förfallna artonhundratalshus, stöttade med 
timmerbjälkar, lappade med papp över fönstren och korrugerad plåt på taken[…] 
(Orwell 1949, s.7) 

[…]en smal stenlagd gata med små tvåvåningshus med nötta dörrar som vette direkt ut 
mot trottoaren och på något underligt vis erinrade om råtthål. Här och där bland 
gatstenarna låg pölar av smutsvatten. (Orwell 1949, s.78-79) 

[…]tornet till en kyrkruin i ett nästan obebott område utanför staden, där en atombomb 
hade fallit för trettio år sen. (Orwell 1949 s.120) 

Bortsett från pyramidbyggnaderna är Orwells London förfallet och enformigt, ”rader” av 

trasiga 1800-tals hus längs smala smutsiga stengator står hoplappade och stöttade med 

timmerbjälkar, papp, korrugerad plåt och ”nötta” dörrar som påminner om ”råtthål”. Staden 

är till stor del i ruiner, en atombombsdetonation har lämnat stora delar obeboeliga. Delar 

som nu betraktas vara utanför staden. I skinande, glänsande, skrämmande och ”enorma” 

betongpyramider finns makten. I en trasig, smutsig, förfallen, ”råtthålsstad” lever den övriga 

befolkningen. Här förstärks upplevelsen av stadens som hotfull och förtryckande, det är en 

trasig stad utan några positiva framtidsutsikter.   

The City and the Stars 

Alvin stared out towards the limits of his world. Ten-twenty miles away, their details lost 
in distance, where the outer ramparts of the city, upon which seemed to rest the roof of 
the sky. There was nothing beyond them - nothing at all except the aching emptiness of 
the desert in which a man would soon go mad. (Clarke 1956, s.28) 

The illusion was perfect, and it was not lost when Eriston spoke. In reality, as Alvin was 
well aware, Eriston, Etania and Jeserac were all miles apart, for the builders of the city 
had conquered space as completely as they had subjugated time. Alvin was not even 
certain where his parents lived among the multitudinous spires and intricate labyrinths 
of Diaspar[…] (Clarke 1956, s.18-19) 

There was no danger that she would lose herself in the labyrinths of the city[…] (Clarke 
1956, s.37) 

Diaspar är en invecklad labyrint av spiror och torn, avgränsad och instängd, där avstånd inte 

längre har någon betydelse. Skaparna av staden erövrade rummet och underkuvade tiden, 

för att bli underhållna eller ha sällskap behöver människorna inte längre lämna sina hem, allt 

finns där. Utanför stadens gränser finns bara en öde, tom öken i vilken en ”man” snart skulle 

bli galen. Staden är på sätt och vis levande, det är en enhet, allt styrs och kontrolleras av en 

centraldator, det är en stad där ingen längre behöver arbeta med annat än det de känner 

för, ingen behöver längre sova för att dagen aldrig blir till natt. (Clarke 1956) 
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The Left Hand of Darkness 

I was alone, with a stranger, inside the walls of a dark palace, in a strange snow-changed 
city, in the heart of the Ice Age of an alien world. (LeGuin, 1969 s.14) 

There are no streets in Rer. There are covered walks, tunnel-like […] The houses and 
islands and Hearths sit every which way, chaotic, in a profuse prodigious confusion that 
suddenly culminates […] All the buildings of Rer are fantastically massive, deep-founded, 
weatherproof and waterproof. […] but when it blizzards and piles up they do not clear 
the streets, having no streets to clear. (LeGuin 1969, s.43) 

Four thousand years ago I should have found their ancestors living in the same place, in 
the same kind of house. Along in those four millennia the electric engine was developed, 
radios and power looms and power vehicles and farm machinery and all the rest began 
to be used, and a Machine Age going, gradually, without any industrial revolution, 
without any revolution at all. Winter hasn’t achieved in thirty centuries what Terra 
achieved in thirty decades. Neither has Winter ever paid the price that Terra paid. 
(LeGuin 1969, s.79) 

Staden i The Left Hand of Darkness beskrivs med begrepp som “mörk” och ”främmande”, 

”kaotisk” och ”förvirrande”, något som förstärks av det faktum att staden saknar gator. Finns 

det inga gator, finns det inte heller något uppenbart system för att orientera sig samtidigt 

finns det inte heller något behov att ploga gatorna när snön kommer. Staden är även 

”fantastiskt massiv”, redigt byggd för att stå emot väder, vatten och vind och således byggd 

för att vara motståndskraftig snarare än trivsam. Samtidigt ställs Winters långsamt gående 

utveckling mot Terras (Jorden). Teknologisk utveckling existerar, men den är långsam, inget 

”revolutionerar” sättet att leva på eller ändrar uppfattningen om välden. Samhället 

förändras inte alls, eller väldigt långsamt, staden blir då även den oföränderlig. Befolkningen 

på Winter har inte åstadkommit på trettio sekler vad befolkningen på Jorden åstadkom på 

trettio decennier, men Winter har inte heller betalat det ”pris” som Jorden betalade.    

Neuromancer 

The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel. (Gibson 
1984, s.9) 

[…] an inflated dome behind a portside warehouse, taut gray fabric reinforced with a net 
of thin steel cables. The corridor, with a door at either end, was a crude airlock 
preserving the pressure differential that supported the dome. […] (Gibson 1984, s.50) 

Home was BAMA, the Sprawl, the Boston-Atlanta metropolitan Axis. […]Program a map 
to display frequency of data exchange, […]Your map is about to go nova. […]Each pixel a 
million megabytes. At a hundred million megabytes per second, you begin to make out 
certain blocks in midtown Manhattan, outlines of hundred-year-old industrial parks 
ringing the old core of Atlanta[…] (Gibson 1984, s.57) 

The Sprawl’s geodesics were lightening into predawn gray as Case left the building. 
(Gibson 1984, s.88) 

I dessa citat finns två olika städer representerade. De första två citaten är för japanska Chiba. 

Det går med hjälp av de tidigare citaten att urskilja tre olika delar av Chiba, under en himmel 
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med färgen av en TV, inställd på en död kanal16 finns staden med de ”väldiga”, ”mörka” 

arkologerna, hamnen med dess ”mörka” smutsiga vatten, stora varuhus och tyginklädda grå 

kupoler samt ”Night City” den äldre stadsdelen där kriminaliteten styr. De andra två citaten 

beskriver delar av the Sprawl. The Sprawl är det vardagliga namnet på BAMA eller the Boston 

– Atlanta metropolitan Axis. Vilket är hela den Amerikanska östkusten från Boston i norr till 

Atlanta i söder som genom ”urban sprawl” vuxit hop till en enda stad17 övertäckt av flera 

geodetiska kupoler. The Sprawl är för Case ”hemma”, det är en enorm stad med oerhört 

mycket människor i. Vilket förklaras med att dataöverföringen i the Sprawl är så stor och så 

intensiv att en digital karta av överföringen nästan förvandlas till en nova18.  

En liten sammanfattning 

Sammanfattningsvis tillskrivs framtidsstaden egenskaper som får den att framstå som 

förtyckande och alienerande. Genom begrepp som ”skrämmande”, ”hotfull”, ”mäktig”, 

”mörk”, ”smutsig”, ”kaotisk” och ”kolossal” eller ”väldig” skapas en bild av en omfattande, 

instängd och sluten stad där människor lever i skuggan av bebyggelsen och där den fysiska 

utformningen hjälper till att reproducera makten. Samtidigt så finns det en variation i 

staden, den är även ”detaljerad”, ”skinande” och i viss mån ”färgrik”. Det som omnämns i 

berättelserna fyller alltid en funktion, staden är funktionell och saknar många gånger 

utrymme för mångfald. Staden blir en enhet, en helhet, vilket går att härleda till de tankarna 

om staden som Kahkee (2005) och Lindberg (2003) lyfte fram som centrala inom de 

rationella planeringsidealen.  

Stadens motpol 
Om vi identifierar vår omgivning genom diskursiva stereotyper och binära definitioner bör 

stadens utformning, karaktär och atmosfär förstärkas genom att titta på vad staden inte är, 

hur staden inte representeras. Genom att läsa och analysera delar där annan miljö och andra 

platser än staden omnämns och beskrivs kan egenskaper unika för just staden ytterligare 

lyftas fram. Citaten i den här delen kommer att handla om platser där staden inte finns med, 

här är naturen det tydligaste exemplet men det finns även andra platser, där staden inte 

finns representerad. 

1984 

Winston tog sig fram längs vägen mellan häckarna genom fläckar av sol och skugga, så 
att han steg in i pölar av guld överallt där grenverket glipade. Under träden till vänster 
var marken skir av blå klockhyacinter. Luften kändes som kyssar. (Orwell 1949 s.110) 

 

                                                           
16

 En TV med en ”död” kanal är, eller har i alla fall varit, det vi kallar för ”myrornas krig”. Vilket uppstår när den 
analoga TV-antennen tar emot radiovågor från rymden och atmosfären utan att kunna omforma dessa 
radiovågor till bild eller på grund av att ingenting sänds. Grå-vit-svarta prickar ”flimrar” då över bilden. 
17

 Idag kallas en del av detta område ibland för ”Northeast megalopolis” och är den mest urbaniserade 
regionen i USA. Bebyggelsen sträcker sig från Bostons norra förorter till Washingtons södra förorter. 
(america2050.org 2012, hindawi.com 2013 )  
18 ”Nova” är termen för en väldigt ljuskraftig dvärgstjärna 

http://www.america2050.org/northeast.html
http://www.hindawi.com/journals/amete/2013/362925/
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En gammal kaningnagd betesmakt med en slingrande stig tvärs över här och där en 
mullvadshög. Bakom den ojämna häcken på andra sidan ängen gungade almarnas 
grenar helt sakta för vinden, inte mer än att löven rörde sig i täta flockar som kvinnohår. 
(Orwell 1949, s.116) 

Om dessa citat ställs emot de första citaten från 1984 i denna undersökningsdel så inger de 

här en lättsammare känsla. Det är ”fläckar av sol”, ”pölar av guld”, ”slingrande stigar”, 

”glipande grenverk”, marken är full av blå blommor, luften känns som ”kyssar” och löven rör 

sig som ”kvinnohår”. Uttrycken här representerar ”det andra”, som här är naturen. Naturen 

är ”fri”, ”vild”, ”levande” och ”färggrann”. Naturen ger även Winston en positiv känsla, även 

han känner sig här fri. Fri från den ständiga övervakningen och det konstanta förtyck han 

upplever i staden. Naturen blir en diskursiv motpol till staden genom att vara allt som staden 

inte är. Naturen framställs som vacker och fridfull vilket symboliseras med målande 

beskrivningar och kvinnliga liknelser, naturen är en kvinna. 

The City and the Stars 

‘That would have meant going outside!’ she gasped. (Clarke 1956, s.13) 

He was always wanting to go outside, both in reality and in dream. Yet to everyone in 
Diaspar, ‘outside’ was a nightmare that they could not face. They would never talk 
about it if it could be avoided; it was something unclean and evil. (Clarke 1956, s.13) 

[…] was the empty wilderness - world of the desert – the world of the Invaders. (Clarke 
1956, s.37) 

Utsidan, eller det som inte är staden, är här någonting ”orent”, ”ondskefullt” och 

”mardrömsliknande”. Staden blir den stabila och trygga punkten i en värld som ingen längre 

har någon kunskap om. Ingen har lämnat staden på flera miljoner år, samtidigt har världen 

utanför förfallit. Kunskapen om ”det andra” är begränsad till sagor och historier lika gamla 

som staden själv, det okända är ondskefullt. Det naturen kan göra, kan människan göra 

bättre, det finns inget behov av att titta utanför kupolen när allt som någonsin kan behövas 

finns innanför. Samtidigt är det en berättelse där protagonisten och resten av mänskligheten 

hela tiden förhåller sig rationellt till sin omgivning. Alvin analyserar innan han drar slutsatser, 

innan han reagerar. Andra karaktärer tillskrivs liknande egenskaper, ändå är det endast Alvin 

som vill veta svaret på frågan som ingen annan vill ställa, ”det andra” är lockande. Staden är 

begränsande och kan likväl den ses som det ”mardrömsliknande”, människan hålls instängd 

och viljan att ”upptäcka” har tagits ifrån henne.  

The Left Hand of Darkness 

[…]across eight hundred miles of mountain, ravine, crevasse, volcano, glacier, ice-
sheets, frozen bog, or frozen bay, all desolate, shelterless, and lifeless, in the storms of 
midwinter in the middle of an Ice Age. (LeGuin, 1969 s.170) 

Nothing grows here. Rock, pebble-dump, boulder fields, clay, mud. […] the glacier has 
withdrawn from the slope within the last fifty or hundred years, leaving the planet’s 
bones raw to the air; no flesh of earth, of grass. (LeGuin 1969, s.181) 
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The surface is bad. We screw the sledge along amongst great lumps and chunks of ice, 
immense debris pushed up by the straining of the great plastic sheet of ice […] The 
broken pressure-ridges take queer shapes, overturned towers, legless giants, catapults. 
(LeGuin 1969, s.188) 

I LeGuins berättelse representeras naturen istället som brutal, oförlåtande och vild men 

framställs även som fri, vacker och ljus. Våldsamma krafter pressar ihop isen och skapar 

underliga former, det är svårt att röra sig i naturen och ingenting växer i stora delar av 

världen. Glaciären har sakta dragit sig tillbaka och lämnat planetens ”ben” nakna mot 

vädrets krafter. Staden blir här en motpol till naturen just på grund av hur naturen 

definieras. Staden är kontrollerad för att stå emot det okontrollerbara, staden är 

oföränderlig just för att naturen är så föränderlig och staden är motståndskraftig för att stå 

emot dessa våldsamma krafter. (LeGuin 1969) 

Neuromancer 

For Case, who’d lived for the bodiless exultation of cyberspace, it was the Fall. […]the 
elite stance involved a certain relaxed contempt for the flesh. The body was meat. Case 
fell into the prison of his own flesh. (Gibson 1984, s.12) 

Please he prayed, now – A gray disk, the color of Chiba sky. Now – Disk beginning to 
rotate, faster, becoming a sphere of paler gray. Expanding – And flowed, flowered for 
him, fluid neon origami trick, the unfolding of his distanceless home, his country, 
transparent 3D chessboard extending to infinity. (Gibson 1984, s.68) 

He checked the time. He’d been in cyberspace for five hours. (Gibson 1984, s.69) 

I Gibsons Neuromancer omnämns inte naturen i någon högre utstäckning, det som 

förekommer i texten pekar mot en förstörd värld, nedskräpad, förgiftad och trasig. Det som 

staden ställs mot är istället ”cyberspace”. Cyberspace är ”det andra” eller rent av en annan 

typ av stad, ett samhälle eller en gemenskap som inte är bunden till den fysiska världen.  

Utan tillgång till cyberspace är Case fast i sitt egen kropp, utan någonstans att ta vägen, 

kroppen är ett fängelse av ”kött”. Cyberspace representerar här ”det andra”, det staden inte 

är. I Cyberspace finns frihet, ”på riktigt”, en frihet som inte begränsas av kroppens 

begränsningar eller stadens utformning. Cyberspace ”blommar” framför honom. 

En liten sammanfattning 
”Det andra”, oavsett om det är naturen eller cyberspace, får representera det staden inte är 

och kan sammanfattas som ”fri”, ”okontrollerbar” och ”förunderlig” eller ”mystisk”. Genom 

att låta något annat än staden representera dessa egenskaper så förstärks upplevelsen av 

staden som förtyckande och alienerande, som någonting att ”fly” ifrån. Det uppstår en 

diskursiv polarisering mellan vad staden är och vad den inte är, den mörka, förtyckande och 

stängda staden ställs emot en ljus, frigörande och öppen natur eller cyberrymd. Stadens 

diskursiva egenskaper och värden hamnar i motsats till naturens egenskaper och värden, 

motpoler som alltså förstärker och definierar varandra.        
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Staden konstitueras 
Den här delen handlar om hur vi genom kulturella diskurser konstituerar vår stad och vårt 

samhälle. Att vi tillskriver staden och människorna i den, identiteter och karaktärsdrag. 

Citaten här kommer att behandla allt ifrån hur samhällena är uppbyggda och uppdelade till 

individuella ställningstaganden, tidsuppfattningar och vem som har makten i staden. 

1984 

[…] prolerna var mindervärdiga av naturen och måste hållas i styr, som djur, med hjälp 
av några enkla regler. […]Då de lämnats åt sig själva, som boskap som vandrade fritt på 
Argentinas slätter […] (Orwell 1949 s.68) 

Den som behärskar det förflutna behärskar framtiden; den som behärskar nutiden 
behärskar det förflutna´[…] (Orwell 1949, s.222) 

Allting som var stort och imponerande och såg någorlunda nytt ut påstods automatiskt 
vara byggt efter revolutionen […] Det gick inte att lära sig historia av arkitekturen mer än 
det gick att göra det ur böcker […] -allt som möjligen kunde belysa det förflutna hade 
systematiskt ändrats. (Orwell 1949 s.93) 

Det första du måste begripa är att makten är kollektiv. Individen har makt bara i den 
mån han upphör att vara individ. (Orwell 1949, s.237) 

Det är underbart med ordutplåning. Den stora minskningen kommer ju i verb och 
adjektiv, men det finns hundratals substantiv som kan avskaffas lika bra. Det är inte bara 
synonymerna; det är också motsatserna. Vad finns det egentligen för berättigande för 
ett ord som helt enkelt bara betecknar en motsats till ett annat? Alla ord innehåller sin 
egen motsats ändå. (Orwell 1949, s.50) 

Samhället i 1984 är väldigt uppdelat, olika klasser av människor håller sig till sina delar av 

staden. Winston, som är medlem i Partiet, bör inte röra sig i de områden där prolerna bor 

och vice versa. Prolerna utgör ca 85 % av befolkningen och är de människor som inte är 

medlemmar i Partiet och som inte har någon insyn eller del i den politiska verksamheten 

som bedrivs varje dag i staden. De arbetar i Partiets fabriker och bor först och främst i de 

”råtthålsliknande” delarna av staden, alltså i de äldre, mer nedgånga delarna av staden som 

tidigare redovisats. Prolerna är ”boskap” och hålls i styr med enkla medel, men får för det 

mesta klara sig själva, utan Partiets inblandning. Staden är segregerad och polariserad 

samtidigt som det finns ett starkt förakt mot de som avviker, identifikation av de ”egna” sker 

utifrån att tydligt markera ”den andra”. (Orwell 1949) 

Att genom ordutplåning minska antalet ord och begrepp i ett språk bäddar för att i det långa 

loppet även begränsa tankemöjligheterna och därigenom motarbeta krimtänk. Varför ska 

det finns möjlighet att tänka på någonting som ”bra” och som ”dåligt” när det helt enkelt 

bara kan vara ”bra” och ”obra”. Att kontrollera den språkliga utvecklingen på detta vis är ett 

led i att kontrollera framtiden och ta bort människors förmåga att tänka självständigt, går 

det inte att tänka självständigt går det inte heller att agera självständigt, makten blir kollektiv 

i den mån att ingen längre har makt över någonting, minst av allt sig själv. (Orwell 1949) 

Samtidigt är upplägget intressant utifrån diskursfenomenet i sig, även om orden byts ut så 

kommer allt fortfarande att definieras utifrån binära förklaringsdefinitioner alltså vad det 

inte är: bra/obra, fint/ofint, stad/ostad.   
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Genom att kontrollerar nutiden, kan Partiet styra över dåtiden, genom att styra över 

dåtiden, kontrollerar de även framtiden. Partiet kontrollerar nutiden och kan alltså ändra 

dåtiden. Alla byggnader som är stora, imponerande och ser någorlunda nya ut tillskrivs 

Paritet, då de per automatik har uppförts efter revolutionen, historien ändras hela tiden 

genom historierevision, vilket innebär att den ”riktiga” historien går förlorad och framtiden 

kan kontrolleras med hjälp av den nya. Staden förändras därmed hela tiden, inte genom 

ombyggnation i den fysiska miljön utan genom förändring i dess förankring och historia. Hur 

vi definierar staden och ser på den påverkas inte bara av dess utformning utan även av dess 

historia, vad vi förankar den i.  

The City and the Stars 

He did not doubt that one could spend a thousand lifetimes without exhausting all its 
wonders, or sampling all the permutations of experience it could provide. These things 
he could do – but if he could not do more, he would never be content. (Clarke 1956, 
s.23)  

[…] only a hunderth of the citizens of Diaspar live and walk in its streets. The vast 
majority slumber in the memory banks, waiting for the signal that will call them forth on 
to the stage of existence once again. So we have continuity, yet change – immortality, 
but not stagnation. (Clarke 1956, s.22) 

When beauty is universal, it loses its power to move the heart, and only its absence can 
produce any emotional effect.  (Clark 1956, s.32) 

[…]the equality of the sexes had been complete for far too long for such conventions to 
survive. (Clarke 1956, s.36) 

He was not surprised at her reaction – only at its violence and irrationality. (Clarke 1956, 
s.38) 

Jämställdheten mellan könen var ”avklarad” för länge sedan berättas det här, samtidigt är 

det en man som känner sig instängd, en man som måste “upptäcka” och en man som är 

protagonisten. Alvin är rationell, upptäckssökande och nyfiken, Alysta är irrationell, rädd och 

känslomässig. 1950-talets bilder av vad som är manligt och kvinnligt skiner tydligt igenom 

och de tillskrivna egenskaperna ser likadana ut i en ”jämställd värld” flera miljoner år i 

framtiden. Två sidor efter att Clarke deklarerat att det sedan länge är en jämställd värld, 

visar han tydligt att den inte behöver representeras så.  

Staden framställs igen som storslagen och fylld med under och nöjen, men samtidigt 

ifrågasätts det om den verkligen är så? När det vackra är överallt, hela tiden, tappar det sin 

betydelse, det är bara avsaknaden av det som är vackert som kan beröra. Så länge som Alvin 

är instängd i staden och hindras från att se ”mer” kommer han aldrig att kunna bli nöjd, 

staden blir ett hinder för drömmarna om vad som finns utanför den. Samhället kontrolleras 

helt och hållet av stadens huvuddator, som bestämmer vem som ska matrealiseras från 

stadens minnesbank när det är dags för en människa att åter börja leva. Vårat ”förlegade” 

reproduktionssätt fungerar inte längre, människan har blivit steril och att ”födas” är att 

matrealiseras av huvuddatorn i en vuxen kropp i ”the hall of creation”. Diaspar kan på 

många vis i berättelsen ses som en ”fantastisk” stad, en utopi. Samtidigt är det en 
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”fruktansvärd” dystopi där valmöjligheterna, trotts att de ses oändliga, begränsas av stadens 

gränser, som på sätt och vis blir ett fängelse. (Clarke 1956) 

The Left Hand of Darkness 

Gethenians could make their vehicles go faster but they do not. If asked why not, they 
answer ‘Why?’ Like asking Terrans why all our vehicles must go so fast; we answer ‘Why 
not?’ […] Terrans tend to feel they’ve got to get ahead, make progress. The people of 
Winter, who always live in the Year One, feel that progress is less important than 
presence.  (LeGuin 1969, s.40) 

Wiping the sweat from his dark forehead the man – man I must say, having said he and 
his – the man answers[…] (LeGuin 1969, s.4) 

My landlady, a voluble man, arranged my journey into the East. (LeGuin 1969, s.38) 

The king was pregnant. (LeGuin 1969, s.80) 

[…]my efforts took the form of self-consciously seeing a Gethenian first as a man, then as 
a woman, focing him into those categories so irrelevant to his nature and so essential to 
my own. (LeGuin 1969, s.10) 

There is no division of humanity into strong and weak halves, protective/protected, 
dominant/submissive, owner/chattel, active/passive. In fact the whole tendency to 
dualism that pervades human thinking may be found to be lessened, or change, on 
Winter. (LeGuin 1969, s.76) 

Den enda kontakt Genley Ai kan få med sin hemvärld får han via ”the ansible communicator” 

som har möjligheten att producera meddelanden på två platser, samtidigt, oavsett avstånd i 

tid och rum, denna maskin kan dock inte hjälpa honom att identifiera välden omkring sig. 

Människans behov av att konstruera omvälden utifrån binära definitioner, här manligt och 

kvinnligt, skapar problem för Genley på Winter då befolkningen där inte har dessa 

uppdelningar. Frasen ”Min hyresvärdinna, en talför man…” är ett exempel på dessa 

svårigheter. ”Kungen är gravid” är ett annat, meningen blir i sig själv något av en diskursiv 

motsägelse. Kung associeras oftast med ”man”, men även med ”makt” att kungen skulle 

vara gravid ifrågasätter och underminerar samtidigt ”makten” som går att knytas till 

”kungen” då denna makt historiskt sett representerats genom ”starka” ”ledare” och 

”modiga” män, ofta krigsförande. Gaviditet kan diskursivt kopplas samman med andra 

begrepp, framförallt ”kvinna” men även begrepp som pekar mot ”moderlighet” och 

”ömhet”, egenskaper som sällan kopplas till makt, mod och ledarskap i samma bemärkelse 

som kung gör, även om så kanske borde vara fallet. (Leguin 1969) 

Citaten visar hur avsaknaden av ett socialt kön skulle kunna påverka ett samhälle. Finns det 

inte ett behov av att dela in mänskligheten utifrån binära definitioner och sedan tillskriva 

dessa motpoler olika egenskaper så finns det inte heller manligt och kvinnligt kodade platser 

eller rum i staden. Men citaten visar även hur LeGuin ifrågasätter heteronormativitet och 

utforskar idéerna runt maskulinitet. För människorna på Winter är ”närvaro” viktigare än 

”framsteg”, något som visar på människans (”de vanliga”) behov av att hela tiden tänka och 

planera framåt, gärna snabbt, istället för att bara vara ”här”. På Winter har Genley svårt att 
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definiera sin omvärld men han ses själv på som en perversion, fångad i sitt biologiska kön, 

det är Genley själv som avviker, inte Winters befolkning. (LeGuin 1969)  

Neuromancer 

I’ll pass,’ Case said, ‘I hear they kill each other down there.’ […] None of that prepared 
him for the arena […] The crowd, he saw, was mostly Japanese. Not really a Night City 
crowd. Techs down from the arcologies. He supposed that meant the arena had the 
approval of some corporate recreational committee. (Gibson 1984, s.50-51) 

[…]working all your life for one zaibatsu. Company housing, company hymm, company 
funeral. (Gibson 1984, s.51) 

Chiba was a magnet for the Sprawl’s techno-criminal subcultures. (Gibson 1984, s.13) 

It wasn’t a name he knew. Something new, something that had come in since he’d been 
in Chiba. Fads swept the youth of the Sprawl at the speed of light; entire subcultures 
could rise overnight, thrive for a dozen weeks then vanish utterly.” (Gibson, 1984, s.74) 

Her Sprawl wasn’t his Sprawl, he decided. (Gibson 1984, s.62) 

I en arena anordnas företagssanktionerade ”dödsmatcher” i rekreationssyfte för de 

människor som kommer från arkologerna. Dessa arbetar oftast hela livet för ett och samma 

företag. De bor hos företaget, ”prisar” företaget och begravas av företaget. (hymn översätts 

till psalm eller lovsång, att lovsjunga företaget är alltså en annan översättning, innebörden är 

liknande) Således går det att påstå att det handlar om en polariserad stad, där människor 

från ”företags-arkologierna” finner det rekreerande att titta på när ”andra klassens” 

människor slår ihjäl varandra. 

Kulturella influenser är snabba och föränderliga, med ”ljusets hastighet” uppstår hela 

subkulturer och försvinner sen inom loppet av några veckor. Våra identiteter är flyktiga och 

svårfångade och vi påverkas hela tiden av yttre förhållanden. Det sista citatet visar att vi 

förhåller oss olika till staden och upplever staden olika. Hennes ”Sprawl” var inte hans. Vi 

identifierar vår omvärld och miljö utifrån olika preferenser. I delen det här citatet är hämtat 

ifrån har Case följt med en annan karaktär runt till olika platser i the Sprawl. Case har bott i 

staden i nästan hela sitt liv men är inte bekant med den och känner inte igen den när han får 

se den ur den andra karaktärens perspektiv. Hans etablerade identitet i the Sprawl 

ifrågasätts och ställs emot en ny och Case blir osäker. (Gibson 1984)  

En liten sammanfattning 

Sammanfattningsvis så har den här delen bekräftat att vi ofta identifierar oss själva, utifrån 

någonting annat, den som avviker eller den som inte reproducerar makten ses ned på och 

får representera ”den andre”. Det kan även vara klass eller kön som får representera det 

andra, motpolen. Något som är gemensamt för samtliga manliga huvudkaraktärer är att det 

är dem som är de avvikande, ingen av dem är bara ”vanlig” i sådan bemärkelse även om de 

själva många gånger identifierar sig som just vanliga. Vi definierar vår omgivning utifrån 

liknande kriterier där platsernas karaktär förstärks utifrån stereotypiska egenskaper. Delen 

har även behandlat olika sätt att se på tiden och rummet, hur det kan manipuleras eller 
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tolkas. Vikten av att kunna ha någonting i staden att hålla fast vid, något som gör att man 

känner sig förankrad i en plats, har också lyfts fram. 

Analysresultat 
Staden får olika utrymme i berättelserna och staden representeras annorlunda från 

berättelse till berättelse. Även stadens ”roll” ser annorlunda ut på grund av historiernas 

skiftande karaktär, form och samtidskontext. Att det rör sig om olika städer från så olika 

förhållanden och tider gör det svårt att peka på specifika begrepp som diskursivt går att 

knyta till den framtida staden på sådant vis som Tunström (2009) gör i sin avhandling men 

det är samtidigt inte heller någonting att sträva efter här. Begreppet staden bör här ses som 

en flytande signifikant eftersom staden finns i, och påverkas av olika diskurser. De 

egenskaper och värden som tillskrivs staden ser alltså annorlunda ut från text till text men 

kan även se olika i samma text. Något som pekar mot antagonism mellan de olika diskurser 

staden figurerar i eller att diskursen om framtidens stad har förändrats. Att städerna som 

analyserats kommer ur olika tider och olika förhållningssätt till staden, leder till att de fyra 

litterära städerna ser tämligen olika rent visuellt, samtidigt är idén om dem många gånger är 

väldigt lika. Det som blir synligt är att det är olika städer som genom att dra olika egenskaper 

och fenomen till sin spets ändå blir ganska lika. När en egenskap eller ett fenomen går till 

överdrift tappar det den effekt och inverkan som från början var det som var så 

eftersträvansvärt och tenderar istället till att övergå till någonting att inte sträva efter.   

Sammanfattningsvis har analysen visat att det går att urskilja en rad genomgående teman 

som blir centrala i hur framtidsstaden kan förstås och definieras, dessa kan sammanfattas 

som: 1. Den alienation som uppstår i och tillföljd av den byggda miljön. 2. Maktens 

inflytande över individen. 3. Konflikten mellan utopiska och dystopiska teman. 4. Relationen 

mellan stad och ostad19. 5. Relationen mellan tid och rum. Det är dessa teman som 

gemensamt definierar den framtida staden, teman som konstrueras och konstitueras dels, i 

det narrativa rummet men även här och nu av stadsplanerare, politiker, författare och övriga 

parter intresserade av framtidens städer, alla påverkade av kulturella diskurser. I kommande 

diskussionsdel ämnar jag att diskutera dessa resultat och försöka knyta ihop dem med 

dagens stadsplaneringsdiskussion.  

 

 

 

 

                                                           
19

 Nyspråk, se Orwell 1949 
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Framtidsstaden, ett resultat öppet för diskussion?  
Staden är ett av de mest avancerade och komplexa ingreppen vi människor gör i vår miljö, 

den planeras och kontrolleras i nuet för att styras mot en önskvärd framtid. Men hur 

framtiden bör se ut och vad den framtida staden har att erbjuda skiljer sig åt beroende på 

var man väljer att titta. Tunström (2009) visar att diskussionen om ”den goda” staden är 

framvuxen ur en reaktion mot modernismen, funktionalismen och de rationella ideal som 

utgjorde grunden för 1900-talets framtidsbyggande. Den framtida staden bör enligt 

diskursen om den goda staden vara tät, funktionsblandad och ”stadsmässig”, allt som den 

modernistiska staden inte var. Den framtida staden i den här undersökningen karaktäriseras 

inte så, utan här är staden snarare en representation av de rationella idealen dragna till sin 

spets, kryddad med futuristiska inslag och annorlunda samhällsformer. Framtiden handlar 

om en tolkning av samtiden. Det är nu vi inte längre ska tycka om modernismen, det är nu 

framtidens stad ska vara allt annat än modernistisk.  

Alienation i och av byggd miljö  
Gemensamt för alla framtidsstäder i undersökningen är stora säregna eller distinkta 

byggnader som tydligt markerar att det är just ”staden” det handlar om och inte en by på 

landsbygden. Det dessa byggnader har gemensamt är, som tidigare nämnts, att de alla 

representerar makten. ”Makten” finns således ständigt närvarande i stadens fysiska 

utformning. Att vissa byggnader representerar makten och genom sin utformning blir 

karaktäristiska för staden är inte unikt för litteraturen, så ser även våra städer ut, idag och 

historiskt. World Trade Center-byggnaderna i New York var dominerande för stadens 

stadsbild och var samtidigt väldens ekonomiska maktcentrum. De åtskilliga slott och 

herrgårdar runt om i städer i hela Europa är andra tydliga exempel på hur makten 

representeras i staden. Ett tredje mer lokalt exempel för Örebro kan ”Berhn-tower” få stå 

för. De två höga byggnaderna är inte nämnvärt spektakulära och dominerar inte heller hela 

stadsbilden utan utgör snarare en del i den. Men genom sin utformning och sitt 

karaktäristiska namn blir byggnaderna en representation för Behrns makt som byggherre 

och stor hyresvärd i staden.  

Dessa maktdemonstrationer i den fysiska bebyggelsen har i litteraturen vuxit till kraftigare 

proportioner. Orwells London är en framtidsstad så kontrollerad och övervakad att stadens 

nedgångna bebyggelse enbart förstärker de dystopiska inslagen och blir en förlängning av 

maktens kontroll. Staden är ”rutten” och något att fly ifrån. Den förändring som sker, sker på 

falska grunder, människor förtrycks systematiskt för att all individualitet ska rotas ut. Staden 

blir opersonlig, skrämmande och likformig. Liknande åsikter, men med ett mildare språk 

finns hos kritikerna av modernismen, stadens utformning anses som enformig, bristfällig och 

svår att knyta an till. Relationen mellan människa och plats hindras från att vidareutvecklas 

för att den fysiska bebyggelsen inte tillåter det. Vad Orwell själv menade går inte att svara 

på, men det kan ha varit ett ifrågasättande av de då nya modernistiska idealen likväl som en 

rädsla inför stalinismen och Sovjetunionen.  
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Gibsons två olika ”megastäder” Chiba och the Sprawl målar upp två liknande 

stadsutvecklingar. I en framtid där städerna vuxit till enorma proportioner är det svårt att 

veta var ”hemma” egentligen är. The Sprawl är resultatet av fortsatt urban utspridning på 

den amerikanska östkusten, instängd i flera geodetiska kupoler. Chiba med sina arkologier 

får representera en annan form av megastad, en som istället vuxit inåt och på höjden. 

Istället för att lägga kupoler över staden har de helt enkelt bygga nya städer direkt i kupoler 

och lämnat den övriga befolkningen utanför att klara sig själva. I Clarkes Diaspar är staden en 

helhet, en enhet, styrd och kontrollerad av en rationell, normativ ordning. ”Enformig” är inte 

ett begrepp som används i berättelsen men de rationella idealen skiner igenom i Diaspar. 

Diaspar kan på sätt och vis representera 1950-talets vision för en slutgiltig rationell stad, 

toppen av mänsklig framgång och teknisk utveckling. Staden sköter sig själv och 

människorna kan bara ”vara”. Istället för att vara ”fantastisk” blir staden svår att ta till sig 

och det enda alternativet är att vända sig ifrån den och söka efter någonting annat. 

Maktens inflytande över individen, utopiskt eller dystopiskt? 
Stadsplaneringen styrs och kontrolleras av planerare, ”vanliga” människor har haft föga lite 

att säga till om när det handlar om stadens framtida utformning även om det länge har varit 

en demokratisk process. Maktens inflytande över individen handlar i litteraturen inte om 

planering, men det går samtidigt att vända på det till individens inflytande över makten och 

dra en liknelse däremellan. Om stadens utformning är ett verktyg för makten så bör 

utgångspunkten vara att skapa platser som människor kan känna en anknytning till, inte 

tvärt om. Platser ingen förstår eller har svårt att knyta an till riskerar att öka alienationen i 

staden, något som tillslut verkar ha blivit utfallet av 1900-talets modernistiska ideal i Sverige, 

i alla fall om man ska tro kritikerna.  

Av litteraturen framgår liknande fenomen, Case vill inte vara eller verka i staden, han vill 

vara i cyberspace, när han är begränsad till enbart staden blir han deprimerad, 

dysfunktionell, han begår brott och knarkar. Staden är inget han kan knyta an till, inget han 

kan påverka, inte ens ”the Sprawl” som ändå är ”hemma”. Förändringar i staden som han 

inte känner sig delaktig i skapar miljöer han inte förstår. I Diaspar kan Alvin önska sig nästan 

vad som helst och stadens centraldator materialiserar det åt honom, men han har inget 

inflytande över utformningen av staden, allt är automatiserat. På LeGuins Winter har Genley 

svårt att etablera någon relation till städerna överhuvudtaget, platser som aldrig förändas 

eller förnyas kan även dem utgöra problem. Men att en stad utan gator uppfattas som 

kaotisk och förvirrande för en civilisation som alltid bygger gatorna först är rimligt. Utan 

möjlighet att känna en särskild platsanknytning blir karaktärerna rastlösa och måste hela 

tiden ”upptäcka” andra platser, deras identiteter blir kluvna mellan det de känner till och det 

de vill upptäcka.  

Framtidsuppfattningarna i stadsplaneringsdiskussionen styrs många gånger av 

förutbestämda utgångspunkter och en specifik terminologi. Expertstyrd planering kan dock 

lätt övergå till att använda stereotypiska idéer och universella lösningar, för att det är 
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enklare och det sparar tid. Kvantifierade städer kan dock aldrig representera samhällets 

mångfald. Idag har synen på planering smått börjat förändras, den ska i högre utsträckning 

vara kommunikativ och bygga på ett sammarbete mellan planerare och medborgare. 

Samtidigt är framtiden fortfarande allt för viktig för att kunna formas spontant. Även om 

planeringen är kommunikativ är idealen för staden låsta i plandokument och hos politiker 

och planerare. Inflytandet för människor som inte arbetar med planering blir i slutändan inte 

så stort utan det handlar snarare om att på ett tydligare sätt förklara varför det just är 

”denna” typ av stad vi ska bygga.  

Ett problem när städer planeras är att man egentligen aldrig vet, om man vet tillräckligt 

mycket. Ingen statistik kan svara på frågor om genuin platsuppfattning eller platsbundenhet. 

Likt den modernistiska, rationella staden så finns inte ”all” nödvändig kunskap heller i den 

”goda” staden, även om den hela tiden utökas. Utifrån socialkonstruktionismen behöver vi 

se på all vår kunskap med kritiska ögon, för att reda ut problemen som uppstått efter en 

universell lösning går det inte att använda en ny universell lösning. För att planera staden 

har planeringsdiskussionen idag vänt och tittar först bakåt för att sedan kunna titta framåt. 

Att tänka helt utanför det vi idag känner till är svårt och få förunnat.       

Den ”stadsmässighet” Tunström (2009) lyfter fram som så central och eftersträvansvärd i 

dagens diskussion om den goda staden återfinns ofta i städernas äldre delar. Här framlyfts 

det att människor kan känna historisk förankring och få en ”godare” platskänsla än i den 

modernistiska staden. Den historiska förankringen bör dock utgöras av hela historien. Partiet 

i 1984 skriver om historien för att den ska passa just deras ideal och blir sättet de 

rättfärdigar samhälls- och stadsutvecklingen på. Att påstå att det finns liknande tendenser i 

dagens planeringsdiskussion känns absurt, men samtidigt går det inte att bortse från det 

Tunström (2009) visar, att de mindre givande delarna av historien plockas bort som om de 

inte vore väsentliga att ta hänsyn till.  

Att platskänslan kommer vara bättre i den goda staden än i den moderna är något som är 

återkommande i diskursen om den goda staden. Känslan för en stad och den relation vi 

etablerar till den beror inte bara på vad staden är förankrad i utan även mycket på hur vi 

påverkas av kulturella diskurser och hur vi delar upp manligt och kvinnligt. I berättelserna 

lyser många gånger författarens egen samtid, tankar och åsikter igenom och formar även 

delar av dem. Samhället är sedan länge jämställt i The City and the Stars ändå tillskrivs Alvin 

egenskaper typiska för mannen i Clarkes egen tid. Alysta får istället representera samma tids 

kvinnoideal. Tiden som ska föreställa vara en annan, har i den bemärkelsen inte påverkat 

diskurserna och maktförhållandena i rummet. Den sexism eller tillskrivning av identitet 

utifrån manlig och kvinnlig norm faller i LeGuins bok på Genley Ai och inte på författaren 

själv. LeGuin utnyttjar, genom Genley, diskurser om vad som är manligt och kvinnligt. Rum, 

platser och identiteter kodade utifrån manlig och kvinnlig norm existerar inte på Winter 

innan Genley kommer dit. Det är han själv som tillskriver platser och människor sådana 

egenskaper utifrån sina egna förutfattade meningar. Det är en berättelse som på många sätt 
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visar på hur diskurser hela tiden påverkar våra liv, hur vi tänker, hur vi kategoriserar platser 

och identifierar oss själva. Genom sådana diskurser förstärker även fysisk bebyggelse redan 

bestämda identiteter. Kungen är man enbart för att han är kung och lever i palatset. 

Cyberspace är ett manligt rum för att det är uppbyggd på rationell tanke, en för tiden 

diskursivt manlig egenskap. Även om vi idag har blivit mer uppmärksamma på sådana 

fenomen innebär inte det att vi är färdiga med att förstå och förändra dessa fenomen och 

diskurser. Platser bör vara för alla och borde i framtiden tillskrivas mening och identitet 

utifrån andra principer än stereotypiska förväntningar på kön och genus.  

Den nya ”stadsmässiga” staden ska vara för alla, hur diskussionen förhåller sig till frågan om 

manliga och kvinnliga platser tas inte upp i någon större utsträckning. Ett annat problem som 

gång på gång tas upp i diskussionen men samtidigt inte utvecklas är vilken roll arkitekturen 

spelar i denna upplevda stadsmässiga känsla och utformning. En tät, rutnätsplanerad och 

funktionsblandad stad av ”god” arkitektionisk kvalité (vad nu det innebär?) från det tidiga 

2000-talet kommer aldrig att få samma känsla som en stad från det sena 1800-talet.20 

Stadsdelar planerade utifrån sådana ”nya” ideal, som exempelvis Hammarby sjöstad i 

Stockholm, eller för den delen Sörbyängen i Örebro, kan aldrig uppnå samma 

”stadsmässighet” som återfinns i den sena 1800-tals staden. Även om det kanske är värt att 

sträva efter. 1800-tals staden är ofta resultatet av flera olika århundraden av stadsbyggande, 

de nya områdena saknar helt enkelt den historiska förankringen och den arkitektoniska 

variation som ofta förekommer i de äldre stadskärnorna. Den nya ”stadsmässiga” staden ser, 

i mina ögon, tämligen likadan ut var den än byggs, något som få andra verkar reflektera över. 

Samtidigt måste det byggas snabbt och ”modernt”, bostadsbristen i storstäderna gör det 

inte försvarbart att bygga hus som de såg ut under 1800-talet, det skulle ta för lång tid och 

bli för kostsamt. Dras även detta fenomen till sin spets finns dock risken för att våra framtida 

städer kommer att bli en soppa av täta och ”stadsmässiga” stadsdelar där affärslokaler och 

kontorsutrymmen placerats bland bostäder och förskolor enbart för att uppfylla kravet om 

funktionsblandning. Likt de litterära städerna riskerar staden bli enformig. Jag vill därför 

mena att det inte är givande att utgå ifrån att ett ideal skapar lösningen på problemen efter 

ett annat. En intressant stad är en stad där olika epoker och olika stilar sätts emot varandra 

och därmed även får definiera varandra. Olika människor bör vara delaktiga i processen för 

att skapa staden, för att veta vad man själv anser vara vackert och fult behövs båda dessa 

intryck. Uttrycket ”den enes utopi är den andres dystopi” är inte en klyscha utan anledning. 

Relationen mellan stad och ostad 
Staden har kommit att bli symbolen och normen för det mänskliga samhället, staden är 

civilisationens centrum och samlingsplats för såväl vetenskaplig och ekonomisk utveckling. 

Att vi diskursivt har tillskrivit staden sådana egenskaper påverkar hur vi uppfattar, 

kategoriserar och rangordnar vår omvärld. Det uppstår definitioner och världsuppfattningar 

som bidrar till att skapa platser som är stad och platser som inte är stad, på fler sätt än 

                                                           
20

 Detta utgår jag ifrån att planerarna som för diskussionen är medvetna om, men det lyfts samtidigt inte fram i 
någon större utstäckning i Tunströms (2009) avhandling.  
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genom fysisk bebyggelse. Att ”ostaden” representeras av andra begrepp än staden rent 

diskursivt pekar på att diskurserna inte är del av varandra, de ligger båda i det diskursiva 

fältet i förhållande till varandra. Dessa platser, dessa ”ostäder” representerar automatiskt då 

inte heller civilisationens centrum eller vetenskapliga och ekonomiska utveckling som vi 

förknippar staden med.  

”Ostaden” får i litteraturen representeras av bland annat naturen och cyberspace, dessa blir 

motpoler till den litterära framtidsstaden. Något som även kan påstås vara fallet ”här”, i vår 

”verklighet” och i vår ”tid”. Naturen, (och för den delen internet) är fri och vild, det är något 

vi inte kan kontrollera eller planera, i alla fall inte fullt ut. Eftersom det ena definieras 

diskursivt av det andra uppstår många gånger en polarisering mellan stad och natur 

och/eller landsbygd. Staden är således aldrig naturen. Diskursivt kan framtidsstaden här 

knytas till bland annat makt, kontroll och alienation, naturen är istället fri, vild och mystisk. 

Även om ”natur” förekommer i staden gör den det under kontrollerade former som i parker, 

en park är i den bemärkelsen inte natur utan en del av en stad. Det går även att hävda att 

runt staden finns naturen, det finns sällan städer i naturen. Staden är skapad och byggd skild 

från, och många gånger utan hänsyn till, naturen. Detta går även att förstå utifrån att 

naturen är en egen diskurs, stad har ingen funktion eller plats i den, just för att staden inte är 

naturen. Att det fina i naturen många gånger i Orwells 1984 framställs som kvinnligt är inget 

tidstypiskt utan något vi gör än idag, diskurserna om samhälle, natur och könsförhållanden 

styr hur vi talar om människan, som biologisk varelse är vi oftast ”hon” och som social 

varelse är vi oftast ”han”. Även vår planet omfattas av sådana diskurser som ibland 

framställs som vår Moder jord. ”Hon” försörjer oss och ger oss liv, vilket alla goda mödrar 

bör. Frågan är om vi är goda barn? 

Vissa av berättelserna pekar på en utveckling där den framtida staden har fortsatts byggas 

vänd från naturen och ett fortsatt ineffektivt markutnyttjande. I Gibsons framtida värld med 

stor miljöförstöring har människorna byggt in sig själva i självförsörjande ”superbyggnader” 

eller helt enkelt byggt stad överallt. Naturen har ingen plats och ges inte heller någon. 

Frågan är om arkologerna byggdes i ett försök att hindra fortsatt miljöförstöringen eller för 

att avskärma sig ytterligare från den förorenade naturen? Om Gibsons trasiga och förgiftade 

framtidsvärld ska förbli fiktiv så behöver samhället ställas om för att bli ”hållbart”.  Vad 

denna hållbara utveckling innebär är ett ämne för en helt egen uppsats men dagens debatt 

om hållbar utveckling och gröna städer styrs mer mot att inkorporera naturen i staden. Detta 

fortfarande dock under kontrollerade former. Den ”vilda” och ”fria” naturen har fortfarande 

ingen plats i staden, men den ”vackra” och den ”funktionella” har. Det handlar även om att 

bygga mer på naturens villkor. Nya byggnadsideal där hus byggs av naturvänligare material, 

har ”gröna” tak och utnyttjar energi effektivare genom bättre isolering och energisparande 

hushållsprodukter är ett sätt att långsamt skapa hållbarare städer. Att flytta fokus från 

biltrafiken mot cykel- och kollektivtrafiken är ett annat.   
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Relationen mellan tid och rum 
Det här var det sista temat jag identifierade, delar av detta finns det inte någonting skrivet 

om i uppsatsens tidigare kapitel, vilket innebär att det inte finns någonting att hänvisa eller 

återkoppla till. Delar av denna diskussion förs alltså utan stöd ifrån tidigare referenser men 

temat knyter på sett och vis ihop de andra punkterna.  

Tid och rum skiljs åt när man talar om och tänker sig hur framtiden kommer att se ut. 

Föreställningar om hur rummet borde se ut redan nu placeras i stället i framtiden med 

utgångspunkten av att det är så vi vill ha det, helts nu på en gång. Hur attityder och åsikter 

kring detta förändrade rum ser ut när vi i tiden väl befinner oss i det går inte att svara på. Vi 

kan tänka oss framtiden i form av rummets utformning, det är svårare att föreställa sig hur 

normer, diskurser och attityder kring detta rum kommer att förändrats med tiden.     

Vänds fokus mot Orwells teleskärmar, Clarkes illusioner eller hologram, LeGuins ”ansible 

communication device” och Gibsons cyberspace så går det att påstå att alla dessa 

representerar idéer om hur tid och rum kan kringgås för att kunna se och prata med 

människor var de än befinner sig. I dagens alltid uppkopplade, alltid nåbara samhälle är 

detta inget spektakulärt, vi är redan där. 1949, 1956, 1969 och 1985 var mycket av det här 

fortfarande science fiction, den fasta markbundna telefonen har funnits länge men de 

mobila varianterna, framförallt de med videosamtal är ett nyare fenomen. Den enda av 

dessa teknologier som fortfarande kan klassas som science fiction är LeGuins ”ansible” där 

tid och rum är obetydligt för kommunikation, var än i universum du befinner dig fungerar 

den direkt, meddelandet upprättas simultant, ingen överföring av information sker.  

Att kunna utmana invanda föreställningar om tid och rum på detta sätt skapade möjligheter 

att utforska hur samhället och stadens skulle kunna fungera då kommunikation inte längre 

var bunden till fasta möten, fysiska brev eller långväga telefonlinjer. Det traditionella 

tidsrummet har brutits upp och viritualiseringen av vardagen gör att vi idag är fria från vissa 

av begränsningarna i det traditionella tidsrummet. När Genley frågar sig varför våra bilar går 

så fort så besvarar han sig själv med: Varför inte? Snabba framsteg och snabba sätt att göra 

tidsrummet mindre genom kortare vid leveranser, transporter och kommunikationer har 

idag blivit en förutsättning för vårt samhälle och vår ekonomi. Tidsrummet måste krympa för 

att vi ska anse att det är ett framsteg. Samtidigt skapar ett krympande tidsrum mindre 

utrymme för oss att processera våra identiteter, de kan bli flyktigare och förändas allt 

snabbare i och med att trender blir lika snabba och föränderliga.  

Det skulle även gå att påstå att istället för att ha blivit mobila eller rörligare i tid och rum har 

vi skapat ett tillstånd av orörlighet, oberoende av tid och rum. Idag är svårt att tänka sig ett 

samhälle utan internet, direktkommunikation och ständig tillgång till aktuell information, 

tappar vi uppkopplingen mot detta föränderliga men ändå orörliga rum blir vi tvingade 

tillbaka in i det traditionella tidsrummet. Case och Genley tvingas till att försöka klara sig 

utan detta ständiga informationsflöde, Winston och Alvin vill inget hellre än att komma ifrån 

det. Dagens utveckling pekar mer och mer mot att framtidens städer kommer bli än mer 
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uppkoppade, digitaliserade och automatiserade. Om vi ska tro Clarke kommer staden så 

småningom att skapa oss och inte tvärtom.  

Avslutande tankar, en form av slutsats 
Avslutningsvis vill jag påstå att den här uppsatsen har innehållit flera teman, den har delvis 

handlat om science fiction, staden och framtiden, delvis om att skriva en vetenskaplig, men 

ändå personlig text. En text som har handlat om hur vi förhåller oss till de platser vi 

ockuperar och hur vår identitet, i diskursiv kamp, formas av och formar dessa platser. 

Uppsatsen har även varit ett försök till att hitta nya undersökningsområden inom 

geografiämnet, ett experiment skulle den kunna kallas. Där experimentet har varit att testa 

huruvida det är relevant att undersöka platser och miljöer i skönlitterära verk, även fiktiva 

platser. På flera vis har det visat sig vara det. 

Framtidens stad tillskrivs i denna studie värden och egenskaper som får staden att framstå 

som mörk och dyster. Detta för att utformningen av staden bidrar till en alienation av dess 

invånare, en alienation som ytterligare förstärks av känslan av maktlöshet inför de som 

kontrollerar stadens utformning. Relationen mellan staden och ostaden är polariserad och 

bidrar till att diskursivt förstärka stadens egenskaper och värden ytterligare. De egenskaper 

och värden som till en början kan ses som utopiska, kan snabbt ändra skepnad och bli 

dystopiska till följd av generalisering och överanvändning. Universella lösningar på svåra 

frågor kan bidra till att skapa platser som människor vänder sig ifrån, även om så inte var 

tanken från början. Den framtida stadens egenskaper kan förstås i ljuset av sin samtid, som 

en representation av den samtida kulturen. Framtidsstaden blir alltså nästan alltid en 

vidarebyggning av, eller en reaktion mot, någonting i samtiden, eller rent av en 

romantisering av dåtiden genom framtiden. Staden är sällan någonting helt galet och nytt 

eller någonting bortanför det vi idag känner till.  

De resultat studien har genererat är inte häpnadsväckande men att studera geografi i 

skönlitteratur på sådant vis jag gjort här går. Idéerna om geografi i skönlitteratur bör dock 

kunna utvecklas för ämnet är på många vis relevant. Detta på grund av att berättelser, 

drömmar och myter många gånger kan förstärka människors känslor och uppfattningar om 

platser. De kan även hjälpa till med att göra platser till någonting konkret, något beboligt. De 

skapar en imaginär, nästan poetisk geografi som gör platsen eller staden ännu mer 

meningsfull på ett socialt och/eller individuellt plan. Platserna behöver inte alltid vara 

förankrade i historien utan kan vara förankrade i berättelsen. Att en plats har en förankring 

är viktigt för att relationen mellan platsen och människan ska kunna utvecklas i dagens 

snabba och föränderliga samhälle. Det blir någonting att falla tillbaka på.  

De framtida städer som målas upp av bland annat science fiction skapar ett sätt att öka 

förståelsen för platser men på ett annorlunda vis. Berättelserna kan berika uppfattningen av 

städer och platser i urbana miljöer på ett sätt som abstrakta översiktplaner och 

utredningsdokument inte kan. Den framtida staden definieras här inte i huvudsak av 
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enskilda begrepp och uttryck även om den också kan tillskrivas sådana. Vilka begrepp det blir 

beror på var man letar, vilken typ av berättelse man läser och vilka kulturella diskurser som 

är dominerande då den skrevs. Framtidens stad konstrueras och konstitueras av oss här och 

nu för sanningen om framtidens stad upptäcks inte, den skapas, förhandlas fram eller 

”händer” hela tiden. För vad är en ”riktig” stad och vilken framtid är ”verkligast”? 
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