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Sammanfattning

Den här uppsatsen uppmärksammar planerna för ombyggnaden av nya Slussen i Stockholm. 

Fokus i undersökningen ligger på mötesplatserna och dess deltagare enligt den vision som pre-

senteras av Stockholms stad. Genom en kvalitativ metod granskas hur modern stadsplanering 

är tänkt att påverka människor som passerar och vistas vid Slussen. Analysen har ett retoriskt, 

semiotiskt och ideologiskt perspektiv och undersöker tre olika dokument: en publik broschyr, 

gällande detaljplan och gestaltningsprogram. 

Resultatet visar på en vision om en central plats i staden som befolkas av människor vars 

fritid och konsumtion är det mest väsentliga. Samtidigt är det få vardagliga verksamheter fram-

kommer. Arkitektdiskursen är iögonfallande inte bara visuellt utan även i texterna. 

Nyckelord: semiotik, sociosemiotik, topos, ideologi, stadsplanering, vision, Slussen, Stock-

holms stad
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1. Inledning  

Stadslivet har en stark dragningskraft på många människor och skapar visioner om möjligheter 

till nya möten. Hur en mötesplats i det offentliga rummet får sin identitet beror dels på utform-

ningen, dels i vilken grad och på vilket sätt deltagarna utnyttjar platsen. Människors föreställ-

ning om mötesplatsen är viktig men det är först när den befolkas som den får sin prägel. Möten i 

stadens offentliga rum kan se ut på många olika sätt beroende på om platsen är tillåtande eller ej 

och stadens planering påverkar naturligtvis dess invånare vare sig de vill eller inte. Därför är det 

intressant att granska ett modernt stadsbyggnadsprojekt. Min  uppsats hade mycket väl kunnat 

handla om en ny stadsdel som exempelvis Norra Djurgårdsstaden. Men valet föll på Slussen, en 

central plats som rör och berör många stockholmare. 

1.1 Stadsplanering ur olika perspektiv 

Inom stadsplanering och arkitektur finns mängder av forskning som kan sägas vara inspirations-

källor för uppsatsen. En förutsättning för att förstå tankegången om visionen för den moderna 

staden kräver inblick ur ett historiskt perspektiv. Vilka strömningar som har funnits och varit 

ledande såväl i Sverige som andra delar av världen är av intresse att förhålla sig till. Utan att gå 

utanför den här uppsatsens ramar vill jag ge några exempel på forskingsområden som angränsar 

till mitt ämne och har relevans för mitt syfte.

En aspekt att ta i beaktande är den etiska. Boken Etik i stadsplaneringen (Johansson & Kha-

kee 2009) spänner över ett brett fält. Den är i första hand riktad till studenter inom planering- 

och samhällsbyggnadsutbildningar men författarnas forskningsområde är intressant också för 

den som är allmänt intresserad av samhällsutveckling och demokratifrågor. Och redan Platon i 

Staten och Aristoteles i Politiken intresserade sig ju för hur samhället bäst kunde styras. Inom 

den politiska filosofin har etik varit ett nyckelbegrepp när det gäller synen på det goda samhäl-

let. Boken innehåller en forskningsöversikt om etik i stadsplaneringen. Hur stadsplaneidealet 

har förändrats över tid behandlas i kapitlet ”Planeringens normgivande ramar”. Författarnas 

egen forskning presenteras och inbegriper bland annat analyser av översiktsplaner från Malmö 

och Göteborg. I analyserna diskuterar de utifrån begreppen makt, demokrati och medborgar-

deltagande. Författarna har även utarbetat en modell för att studera etikåskådningar hos pla-

nerarna. Studien ska lyfta fram huruvida planerare är plikt- eller konsekvensetiker vad gäller 

fyra grundläggande planeringsetiska kriterier: hederlighet, moraliska skyldigheter, ansvar och 

allmänintresse. Ett kapitel ägnas åt etiska reflektioner i planeringen av Hammarby Sjöstad. 

Där konstateras att planerarna använder samma argument för att framhäva det speciella med 

Sjöstaden som används i försäljningen av lägenheterna i området. Formuleringar som ”inner-

stadskänsla”, ”ny arkitektur” och ”unika möjligheter” är vanliga. Det konstateras att relationen 

planerare-medborgare ersätts med planerare-kundrelation (2009:189). Marknadsorienteringen 

blir tydlig menar författarna. 

I Den amerikanska storstadens liv och förfall (2005) skriver Jane Jacobs bland annat om 
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det offentliga livet som utspelas på gator, torg och i parker. Just gatorna och deras trottoarer är 

de viktigaste offentliga platserna i staden menar Jacobs (2005:51). Hon beskriver gatan som 

ett anonymt rum, men tillgänglig för alla och med möjlighet till möten. Två av bokens kapitel 

handlar om trottoarernas trygghets- och kontaktskapande funktioner i ett vardagligt perspektiv. 

Intresset ligger vid de möjligheter och brister i stadsplanering som påverkar det dagliga livet 

för människorna som befolkar staden. Det gäller för såväl boende, de som arbetar i staden som 

förbipasserande främlingar. 

En nyutkommen bok, Vykort från Utopia (2012), av arkitekten Ola Andersson handlar om 

Stockholm ur stadsbyggnadsperspektiv. Dels är det en historisk genomgång om hur Stockholm 

har förändrats, men också ett inlägg för att låta innerstaden växa utåt och förtätas med en urban 

struktur. Andersson blickar även utanför landets gränser i jämförande syfte. Han problematise-

rar staden och menar att förorterna är isolerade enklaver åtskilda av outnyttjad mark och mo-

torvägar. Innerstaden är segregerad och reserverad för höginkomstagare. Han vurmar för den 

urbana, täta staden ”där även det oväntade kan äga rum” (Andersson 2012:154). 

Han ställer vidare frågan: vem har egentligen tillgång till den allmänna platsen - demokratins 

viktigaste arena? Även om inte Andersson refererar till Jacobs kan jag ana att han inspirerats av 

henne, båda ser storstaden som ett ideal i sig. I en avslutande del lägger Andersson fram sina 

idéer om hur staden kan utvecklas i fem punkter. Boken är onekligen intressant som utgångs-

punkt för vidare diskussioner om stadsplanering, oavsett egen åsikt. 

 Forskningsarbeten om stadsbyggnad går också att hitta på Sveriges lantbruksuniversitets 

(SLU) webbplats. En fallstudie gjord vid Institutionen för stad och land av Lagumdzija & Lind-

man (2011) handlar om hur tre Stockholmsgators gestaltning påverkar människors val av vistel-

seplats. Studien diskuterar landskapsarkitektens roll och ansvar ur en social aspekt vid stadspla-

nering där mötesplatsens förutsättningar är en viktig faktor. Den utgår från Jane Jacobs teorier 

tillsammans med teorier av Jan Gehl, dansk arkitekt och professorn i urban design.  

1.2 Slussen – bakgrund 

Den befintliga Slussenanläggningen fick vid sin tillkomst stå som exempel på modernistisk 

framtidsoptimism. Tilltro till ny teknik och storskalig funktionalism var ledorden. Man byggde 

för den moderna människan där bilen ingick i bilden. Den karaktäristiska klöverbladsformade 

trafikplatsen var unik i sitt slag för en innerstadsmiljö och hyllades av den världsberömde arki-

tekten Le Corbusier. Han kallade anläggningen för den “moderna tidens första stora verk”. Och 

i en byggnadshistorisk rapport om Slussen skriver Stockholms stadsmuseum:

Syftet med 1935 års slussenanläggning var att lösa trafikproblem, att sammanfoga flera olika trafikslag 
och att tillskapa goda förutsättningar för de fotgängare som också passerade genom området. Anlägg-
ningen var i högsta grad funktionsinriktad. (Lorentzi & Olgarsson 2005:16) 
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Dryga 75 år senare är det återigen dags att sätta nya arkitektoniska avtryck. Diskussionerna om 

Slussens framtid har pågått sedan början av 1990-talet. Den nu föreliggande planen (om den 

vinner laga kraft) för nya Slussen är uppbyggd kring tre centrala funktioner för platsen: trafik, 

vatten och stadsliv. Planförslaget presenteras som: Slussen – en mötesplats för ett Stockholm i 

världsklass. Just stadslivet och hur dess mötesplatser framställs står i fokus för uppsatsen.

Stockholms stadshus, d.v.s. kommunfullmäktige, antog detaljplanen för Slussen den 12:e 

december 2011. Det var inget enhälligt beslut utan föregicks av en över fyra timmar lång debatt 

mellan de folkvalda representanterna. Framför allt var det trafiklösningen som debatterades. 

Slutligen antogs kommunstyrelsens förslag med tre rösters marginal, 51 mot 48. Den borgerliga 

alliansen röstade för och oppositionen röstade emot. Omröstningen är ett exempel på traditio-

nell blockpolitik där ledamöterna enhälligt följde respektive partilinje. 

Även om trafiklösningen stod i fokus vid omröstningen har Slussens debatterats i media ur 

många olika perspektiv. Kritiken från den s.k. Kulturslussen om vilka verksamheter som plane-

ras är ett exempel. Där fick den inplanerade gallerian stor uppmärksamhet. Men Kulturslussen 

har även lagt fram ett arkitektritat alternativt förslag som tar upp såväl trafiklösning som estetik 

och tillgänglighet. 

En mängd överklaganden av kommunfullmäktiges beslut har lämnats in. I dagsläget har Läns-

styrelsen avslagit alla överklaganden om detaljplanen för Slussen. De säger sig inte ha hittat 

några formella fel som gör att planen ska upphävas. Länsstyrelsens beslut kan fortfarande över-

klagas till Mark- och miljödomstolen av de som fått avslag. Det är dock inte osannolikt att om-

byggnaden påbörjas under 2013 som planerat. 

Den retoriska situationen som föreligger är alltså inte längre att argumentera för ombyggna-

den. Däremot ligger det i Stockholm stads intresse att framställa planförslaget i en så positiv dager 

som möjligt och poängtera (ett förmodat) gott resultat. Det är även ett led i att förbereda stockhol-

marna på den långa ombyggnadstiden som kommer att påverka förbipasserande i området.

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att ur ett retoriskt perspektiv undersöka hur dagens stadsplanering av 

ett visst projekt presenteras av Stockholms stad. Jag vill få svar på vilken vision om det moderna 

Stockholm som konstrueras med hjälp av texter och bilder i några av stadens olika dokument rö-

rande nya Slussen. För att besvara den övergripande frågan kommer jag att närmare undersöka:

vad för slags mötesplatser som skapas i de olika offentliga rummen vid Slussen• 

vilka deltagare som ingår i visionen och vilka roller de antar• 

vilken typ av topos och argument som förs fram såväl verbalt som visuellt och hur de sam-• 

spelar 

om det går att hitta underliggande intressen i planen som kan hänföras till politisk ideologi • 

eller handlar det om en allmän värdegrund om ”det goda samhället”. 
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2.1 Om begreppet vision

Ordet vision kan härledas till latinets video (se) och betyder vision syn, uppenbarelse eller 

framtidssyn (SAOL 2006). 

Begreppet vision i samband med Stockholms stad kopplas till Vision 2030 (ett dokument 

som antogs 2007). Det beskrivs som en långsiktig plan om hur Stockholm ska utvecklas till ”en 

mångsidig och upplevelserik storstad i världsklass” (Stockholms stad 2010). Vision i samman-

hanget för uppsatsen är den bild som presenterar hur ett framtida Slussen ska bli av världsklass 

och ligger till grund för undersökningen. 

2.2 Uppsatsens struktur 

Jag avslutar detta kapitel med att redogöra för uppsatsens uppläggning. I följande kapitel (3) 

kommer jag att redogöra för den teoretiska ram som jag använder mig av och hur den är rele-

vant för undersökningen. Den innehåller tre delar: ideologi med maktperspektiv, retorik med 

toposperspektiv samt semiotik/sociosemiotik. I kapitel 4 presenterar jag materialet för under-

sökningen och vilka avgränsningar som är gjorda. Analysmetoden beskrivs under punkt 5 med 

motivering om varför jag anser den lämplig. Kapitel 6 innehåller själva analysen som är ganska 

omfattande och därför inleds kapitlet med en vägledande introduktion. Diskussionen förs i ka-

pitel 7 och utgår från de frågeställningar som presenterades under Syfte (2). I kapitlet kommen-

teras även språket i dokumenten. Slutligen avrundas uppsatsen i kapitel 8 med en diskussion om 

vidare forskning och resultatets betydelse.

3. Teoretisk ram 

3.1 Ideologi och makt över stadsplanering 

Jag kommer här definiera ideologibegreppet och hur det är relevant som teoretisk grund för 

uppsatsen. 

Ideologi betyder läran om idéer enligt sitt etymologiska grekiska ursprung. Själva ordet 

ideologi började användas först efter den franska revolutionen 1789, som kan sägas vara en 

startpunkt för den moderna politiken i den form vi känner igen. Politiska ideologier är sam-

lade idéer, tankar och principer om hur samhället ska utformas och styras. Det rör de mål som 

eftersträvas och med vilka medel de kan genomföras (Larsson, 2006:10). Ideologibegreppet 

formulerades av den franske filosofen, militären tillika adelsmannen Antoine L. C. Destutt de 

Tracy (1754-1836) i hans huvudverk Elements d’idéologie och hade sin utgångspunkt i utbild-

ningsväsendet. (Nationalencyklopedin 2012).  

Hur en stad planeras och utformas blir i högsta grad en politisk ideologisk fråga när man ser 

till resultat. Det är av intresse för analysen av det empiriska materialet att kunna belysa vilka 

värden och önskvärda handlingar som framträder i visionen. 
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Nedanstående är ett utdrag ur plan- och bygglagen som anger intentionerna:

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestäm-
melserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för män-
niskorna i dagens samhälle och för kommande generationer. (Svensk författningssamling 2010:900)

Det är intentioner som de flesta partier kan skriva under på. Men oavsett ideologi så vill na-

turligtvis företrädarna att just deras syn och grundvärderingar ska råda över hur samhället ska 

styras. Ekonomisk tillväxt eller ekonomisk utjämning föranleder olika normativa riktlinjer om 

hur samhällsekonomin ska skötas. Likaså skiljer sig ideologierna åt vad gäller synen på individ 

och kollektiv och vad som ska regleras av staten. Alla partier har en idé om det goda samhället 

men vägen dit och det slutliga målet, utopin, skiljer sig åt. Resultatet är just beroende av hur de 

politiska ideologierna värderar vad och vilka som måste över- eller underordna sig (Larsson, 

2006:25-26). Detta menar jag slår naturligtvis igenom i hur staden formas (jfr visionen om det 

svenska folkhemmet). Arkitekturen kan vara ett medel att manifestera ideologi och därmed visa 

makt. Jag återkommer till maktbegreppet i annat sammanhang längre ner. 

Liberalismen, konservatismen och socialismen var de ledande politiska grundideologierna 

runt 1900-talets början. Efter första världskriget förändrades scenen och det uppstod statsideo-

logier som utgick från de härskande partiernas ideologi. 

Tanken på ideologiernas död i västvärldens industrisamhällen framfördes på 1950-talet av 

många statsvetare, däribland den liberale statsvetaren Herbert Tingsten (sedermera chefredak-

tör för Dagens Nyheter). Man ansåg att de stora ideologiska skillnaderna hade suddats ut till 

förmån för en värdegemenskap kring demokrati och välfärdspolitik. En liberal demokrati sågs 

som en övergripande ideologi för liberala, konservativa och reformistiska socialister. Tingsten 

menade att det handlade mer om förvaltning och teknik än politik och principer (2006:13). 

Med utvecklingen och bildandet av nya partier har ideologier tillkommit eller återuppstått 

under senare tid, exempelvis ekologismen och feminismen (2006:15). Dessa ideologier kan 

naturligtvis få genomslag för stadens utformning; som vikten av belysning på allmänna platser 

så att ingen ska känna sig otrygg eller bättre villkor för cyklister. 

Också liberalismen har utvecklats, mot en nyliberal ideologi där den s.k. ekonomismen utgör 

en värdegrund, som till exempel märks tydligt inom den offentliga sektorn. 

Man kan även tala om icke-politiska ideologier i mer allmänna ordalag. Då handlar det om 

värderingar och idéer som ett slags kompass för handlingar på olika områden. Intresseorganisa-

tioner, ideella föreningar eller idrottsklubbar kan ses som exempel på bärare av ideologier som 

inte har betydelsen politiska ideologier. De har inte en heltäckande syn på hur samhället ska 

organiseras utan berör endast något eller några specifika områden. De innefattar värdegrunder, 

attityder och åsikter som respektive grupps deltagare anammar. 

Ideologier kan också vara mer diffusa om man ser till den allmänna processen av skapande 
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av betydelser och idéer.  Då handlar det om värderingar som blivit så vedertagna att de ses som 

grundläggande och inte ens uppfattas som ideologi. Men det är fortfarande värderingar och inte 

objektiv kunskap.

Begreppet doxa är intressant att relatera till här. Mats Rosengrens definition är det vi håller 

för sant, tror på och tar förgivet inom en grupp (Rosengren 2008:71). Enligt retorisk doxisk 

kunskapsyn  menar han att vi ”genom vårt mänskliga mått, logos, skapat en doxa som framstäl-

ler världen just sådan den framträder för oss” (2008:72). 

Även ideologi och makt hänger samman. Inom samhällsvetenskapen finns olika maktbe-

grepp och inriktningar om hur makt kan studeras. Den brittiske sociologen Steven Lukes har 

gjort sig känd genom sin teori om maktens tre dimensioner (ibland benämnda ansikten). Den 

framläggs i boken Power. A Radical View (1990). Teorin har använts i svenska statliga utred-

ningar som den s.k. Maktutredningen. Uppgiften var att analysera makt och inflytande inom 

olika samhällsområden. Syftet var bl.a. att fördjupa kunskaperna om den svenska demokratins 

villkor. Maktutredningens slutrapport Demokrati och makt i Sverige (SOU 1990:44) presente-

rades 1990. 

Den första dimensionen är den synliga offentliga makten. Den utövas i beslutande försam-

lingar. Omröstningen om Slussenprojektet får stå som exempel där en opposition tvingas vika 

sig inför ett politiskt beslut. 

Den andra dimensionen är den agendasättande makten, som är icke beslutsfattande. Maktut-

övningen handlar här om att ha kontroll över agendan, det vill säga att välja eller välja bort vilka 

frågor som ska tas upp på dagordningen. Genom att marginalisera eller omdefiniera frågan kan 

den på så sätt dribblas bort. 

Den ideologiska makten är den tredje och sista dimensionen, den rör makten över tanken. Att 

kunna påverka människors attityder, åsikter och därmed handlingar i en viss riktning utgör den 

yttersta makten enligt Lukes. Massmedias makt att vinkla och beskriva verkligheten är exempel 

på ideologisk makt (Bergström & Boréus 2005:13-14).

Alla tre dimensionerna är intressanta att förhålla sig till i uppsatsen. Den ideologiska makten 

ligger nog närmast till hands om vi talar om visioner. Genom att i analysen koppla materialet till 

ideologi och makt går det att besvara frågan om vilka intressen som kan ligga bakom visionen 

och därmed belysa varför den ser ut som den gör. 

3.2 Retorik med toposperspektiv 

”Låt retoriken vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande eller övertalande” skrev en gång Aristoteles i Retoriken (1356a).  För att kunna 

övertyga krävs goda argument som bevisar att något är sant eller åtminstone sannolikt. Enligt 

Aristoteles görs det genom enthymemer eller exempel, ”utöver dessa finns inget” (1356b)1. 

1 Han definierade de två begreppen som identiska med syllogismer respektive induktioner. Antingen utgår 
man från logiska slutledningar (syllogismer) eller slutledningar utifrån ett eller flera enskilda fall (induktioner). 



11

Topos (grekiska för plats, topoi i pluralform) är de platser eller ställen där talaren kan finna 

utgångspunkter för sina enthymem (1358a). Topos är ett mångtydigt begrepp. Det kan beskri-

vas som de mentala platser där man kan finna stoff för ett tal eller en text. Här kan det topiska 

tänkandet frigöra invanda tankebanor, hitta nya perspektiv och ämnen. Aristoteles definierade i 

sin bok Retorik 28 gemensamma (allmänna) topoi för att” i varje fråga ha ett urval som rör det 

möjliga och det mest lägliga” (1396b).

Hur många topos2 som egentligen finns och hur de ska klassificeras råder oenighet om lika 

väl hos Aristoteles som efterföljande författare3. Det som är intressant för uppsatsen är hur to-

pos används och vad det får för betydelse i sammanhangen. Jag ser ett samband  mellan topos-

läran och semiotiken. Allmänna topos som bygger på exempelvis jämförelse, likhet och relation 

har en koppling till semiotikens teori om paradigm och syntagm om vad man väljer och varför 

(se 3.3 nedan). 

Christina Pontoppidan m.fl. skriver i en artikel (2010) om hur de ser toposlärans teoribild-

ning som användbar i kritisk journalistik. De menar att en topisk grundinsikt  är ”at ett perspek-

tiv ikke vælges, fordi det passer til sagen, men fordi det passer afsenderen af sagen.” (2010:53). 

Toposläran blir därmed en viktig analysmetod för att avslöja ett redan intaget perspektiv. 

Utifrån de topos som väljs avgörs hur saken framställs och förmodligen är det ur det per-

spektivet talaren känner sig ha bäst möjlighet att övertyga. Till exempel kan argumentation 

med ett etiskt perspektiv ha större framgång hos vissa mottagare än om argumenten utgår från 

ekonomiska topos.

Retoriken har även sin plats som humanvetenskaplig kunskapsteori och metod i samhälls-

planering anser José Ramirez i en artikel (2003/04). Dit hör stadsbyggnaden och ”[s]amhälls-

planeringen är ingenting annat än en god användning av tankar och ord som han [sic] leda till 

kloka åtgärder”.  Av de begrepp inom retorik som kan användas som förståelse- och analysverk-

tyg inom samhällsplanering är toposläran enligt Ramirez en viktig del. ”Topiken sätter fokus på 

sådant som vi tänker med, inte på vad vi tänker på” (2003/04:57). 

Kulturkontexten återspeglas i det vi uppmärksammar och säger. Ramirez tar ett avslutande 

exempel om hur Stockholms planeringsretorik skulle kunna studeras utifrån hur diskussionerna 

har förts. Han beskriver hur moderniseringen av Gamla stan (”Staden mellan broarna”) dis-

kuterades under ett femtiotal år. Där man i mitten av 1800-talet sa ”Vi måste göra oss av med 

denna barbariska rest av medeltiden” övergick man på 1900-talet till att säga ”Vi måste med 

alla medel bevara denna kvarvarande pärla från medeltiden” (2003/04:68-69). Det är två helt 

olika perspektiv som skulle leda till olika handlingar. Likaledes har debatten om Slussen förts 

med olika perspektiv; rivning eller upprustning.

Som Pontoppidan m.fl. menar handlar topiskt tänkande om att avsändaren tar tillvara de 

möjligheter som ger bäst förutsättningar att övertyga utifrån sina egna intressen. De argument 

2 Jag väljer en försvenskad pluralform istället för topoi. 
3  Se Grindes introduktion till den svenska översättningen av Retoriken (2012::52-56)    
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som framförs för Slussens rivning och ombyggnad kan härledas ur värderingar som Stockholms 

allianspolitiker står för. Och att då som Ramirez menar ”[...] sätta fokus på det vi tänker med” 

(ibid:57) hjälper till att påvisa dessa värderingar och därmed få grepp om visionen. 

3.3 Semiotik - sociosemiotik 

Semiotiken

Semiotiken definieras som läran om tecken. De skapas, används och tolkas i kommunikation 

människor emellan och förmedlar därmed betydelse. Tre element är inbegripna: själva tecknet, 

vad tecknet hänvisar till och tecknets användare (Fiske 1997:62). 

Till semiotikens grundare räknas lingvisten Ferdinand de Saussure och filosofen Charles 

Sanders Peirce. Saussure intresserade sig mest för det strukturella förhållandet inom språksys-

temet. För honom utgjorde själva tecknet två delar: det betecknande (le significant, uttrycket) 

och det betecknade (le signifié, innehållet) och hur de relaterar till varandra (1997:66). Para-

digm och syntagm är Saussures benämning på hur förhållandet mellan tecken kan bildas. Para-

digm är en uppsättning enheter med gemensamma drag varifrån man gör ett urval. Bokstäverna 

i alfabetet utgör ett paradigm; olika typer av skor eller strumpor är exempel på andra paradigm. 

Syntagm är kombinationer av paradigm. För att bilda ordet nya väljer vi ur alfabetets paradigm 

ut N,Y,A som då blir ett syntagm. Nya tillsammans med Slussen bildar en mening, ett annat 

slags syntagm. I en semiotisk analys är urvalet av vikt för att upptäcka vilka regler och konven-

tioner som styr. För Saussure var det detta urval som skapade betydelse. ”[B]etydelsen av det 

valda bestäms av det som inte valdes” (1997:84). 

Peirce intresserade sig för sambanden mellan tecken, interpretant och objekt där alla delar 

anses lika viktiga. Var och en måste förstås i relation till de andra. Han delade in tecknen i tre 

typer: ikon, index och symbol. Tecknet är något som står för något annat i en given situation 

men de har olika funktion i meningsskapandet. Ikoniska tecken liknar sitt objekt. De indexikala 

tecknen har orsaks- eller närhetsrelation till objektet. Symboliska tecken däremot är arbiträra, 

det vill säga något som vi enligt konvention kommit överens om (1997:71). 

Semiotikern Roland Barthes utvecklade sedan (främst) Saussures teorier där det centrala 

för Barthes var det s.k. två ordningar av beteckning. Den första är denotation, den uppenbara 

okodade betydelsen av tecknet. Den andra ordningen av beteckning är konnotation där tecknets 

form får betydelse beroende av kulturella värderingar hos tecknets användare. Till den andra 

ordningen hör även myten enligt Barthes (Fiske 1997:117-118). Även om Barthes blev känd 

genom sin bok om myter, Mytologier, har nog hans beskrivningar om samspelet mellan skrift- 

och bildelement haft större betydelse. 

Med artikeln Bildens retorik (1977, ursprungligen 1964) fick Barthes stort inflytande inom 

semiotiken. Barthes beskrev bilder som polysemiska, flertydiga, och att orden har funktionen 

att fixera det betecknade (den mentala föreställningen) i olika tecken i en bild (1977:39). Ibland 
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kan det vara på denotativ nivå, rent beskrivande. Kanske bara genom en bildtext som anger 

var bilden är tagen. Men konnotationen, när tecknet möter de kulturella värderingar som är 

mottagarens, ger också läsaren ett ökat val av tänkbara betydelser. Han använder begreppen 

förankring och avbyte när han talar om den multimodala funktionen inom semiotiken. Förank-

ringen styrs genom de ord som visar för läsaren vad som är viktigt i bilden något som är vanligt 

i exempelvis annonser och pressbilder. Avbyte är relationen mellan verbal text och bildelement, 

vanligt i exempelvis en seriestrip. Där samverkar elementen pratbubbla/bild för att skapa en 

överordnad betydelse (1977:40-41).  

Sociosemiotiken

Sociosemiotiken grundades av lingvisten Michael A.K. Halliday och går ut på att allt betydel-

seskapande är socialt motiverat utifrån människors behov att göra sig förstådda. Det centrala 

i Hallidays teori om systemisk-funktionell lingvistik är att språket är en social konstruktion. 

Språket, beskriver Halliday inte som ett system av tecken utan som systematiska resurser för 

att skapa betydelse. 

 

Grammar goes beyond formal rules of  correctness. It is a means of representing patterns of experience 
[...]. It enables human beings to build a mental picture of reality, to make sense of their experience of 
what goes on around them and inside them. (Halliday, 1985, se Kress & van Leeuwen 1996:2)

Betydelse konstrueras genom verbalspråket men också visuellt (och ibland även audiovisuellt). 

Det som händer när vi kommunicerar är att vi skapar mening och det är av avgörande betydelse 

för hur vi uppfattar världen. Därmed är språket även med och konstruerar verkligheten och hur 

vi agerar. Denna konstruktivistiska språksyn definierar Halliday genom språkets tre metafunk-

tioner: de ideationella, de interpersonella och de textuella funktionerna (Halliday 2004:29-31). 

Den ideationella funktionen handlar om hur vi beskriver verkligheten. Det rör sig om pro-

cesser och exempelvis hur något sker, utförs, uppfattas eller är. Kring processen finns alltid 

deltagare och omständigheter kopplade. Och enligt Halliday är subjektet alltid deltagare i en 

process - vare sig subjektet är en levande varelse eller inte.  

Den interpersonella funktionen handlar om relationen mellan talare och lyssnare eller skri-

bent och läsare. Det är knutet till social interaktion. Uppmaningar, frågor och påståenden är 

exempel på interpersonella relationer. 

Den textuella metafunktionen knyter samman de två ovanstående så att en text blir menings-

full och begriplig för deltagarna i kommunikationen. Genom att ha en inledande metatext eller 

placera den mellan två stycken använder man den textuella metafunktionen. Likaså kan mel-

lanrubriker i en tidningsartikel fylla det ändamålet. De grammatiska termerna tema och rema 

hjälper också till att organisera och vikta en text.

Sociosemiotiken har sedan vidareutvecklats av Gunther Kress och Theo van Leeuwen uti-

från ovan nämnda teoretikers idéer. De menar att det som uttrycks i språket bland annat genom 
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val av ordklasser och semantiska strukturer uttrycks i visuell kommunikation till exempel ge-

nom val av olika färger eller bildkompositioner. Men det är två olika uttryckssätt som leder till 

olika tolkningsmöjligheter poängterar de (Kress & van Leeuwen 1996:2).

Två begrepp inom sociosemiotiken som knyter an till den interpersonella metafunktionen  är 

social distans och modalitet. 

Kress och van Leeuwen skriver om social distans som bygger på Edward Halls undersök-

ningar om de osynliga gränser som vi människor sätter upp gentemot omgivningen (1996:130). 

I verkligheten kan man välja fysisk distans till en person man interagerar med, beroende på hur 

personlig man vill vara och vilken relation man har. Inom visuell kommunikation används det 

som en meningsskapande resurs av avsändaren. Kress och van Leeuwen menar att relationen 

mellan en avbildad person och betraktaren är fiktiv. Det kan framställas som om man är vänner 

eller som om man är främlingar beroende på distans. Den ”intima distansen” innebär att endast 

huvud eller ansikte syns, ”nära personlig distans” är det avstånd som motsvarar att man kan 

röra vid den andra personen. Följaktligen blir då ”lång social distans” att en person avbildas i 

helfigur (1996:130-131).

Modalitet kan dels hänföras till verbalspråket genom användandet av modala hjälpverb som 

kan, vill, måste eller adverbial som möjligen, troligen eller säkert. Det handlar om det förhåll-

ningssätt som avsändaren har till texten (1996:160). 

Modalitet kan också uttryckas visuellt och med det menas hur verklighetstroget något fram-

ställs. Ett fotografi anses vara en naturlig, omedierad, okodad representation av verkligheten 

medan en schematisk skiss i sin tur är något konventionellt och kodat. Men att påstå att fotogra-

fiet skulle vara mer verkligt och ha högre modalitet är inte nödvändigtvis riktigt menar Kress 

och van Leeuwen. Kanske har fotot för mycket detaljer och skissen är att föredra i vissa fall. 

Den kulturella kontexten blir därmed viktig för valet av uttryckssätt (1996:162-163). 

Semiotikens och sociosemiotikens betydelsebärande funktion är väsentlig när visionen kon-

strueras. Enligt teorierna ovan är läsaren medproducent av ett meddelande; det är då betydelsen 

skapas. Jag menar att i begreppet ett Stockholm i världsklass ligger tanken om att de konnote-

rade värden som framkommer ska ha en positiv klang. Det ligger alltså i avsändarens intresse 

att utnyttja de semiotiska resurser som kan få mottagarens bild att överensstämma med den 

gynnade bilden.  

Den teoretiska ram som ligger till grund för min undersökning ger goda förutsättningar att 

besvara min frågeställning. Se vidare kapitel 5 avseende metoden. 

4. Material 

Analysmaterialet består av dokument där Stockholms stad står som avsändare:

En informationsbroschyr av publik karaktär: Nya Slussen - på väg mot ett Stockholm i • 

världsklass.
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Två formella handlingar: planbeskrivning (detaljplan) och gestaltningsprogram. • 

Bild som jämförelsematerial i analysen: en renderad obeskuren bild • Vy från Slusstorget mot 

Södermalm

 Eftersom både detaljplan och gestaltningsprogram är betydligt mer omfattande än broschyren 

(40, 64 respektive 18 sidor) så måste urvalet i den sistnämnda naturligtvis begränsas. Mitt an-

tagande är att urvalet har gjorts så att det på ett tydligt sätt ska representera Stockholms stads 

vision om nya Slussen. Därför är också broschyren det överordnade dokumentet i analysen.  

Broschyren är en del av det informationsmaterial rörande nya Slussen som kan laddas ner 

från Stockholms stads webbplats men finns även i tryckt form. Bildmaterialet är framträdande 

i broschyren. Den tillhandahålls i samband med en utställning om projektet (vid Peter Myndes 

backe på Slussen) som allmänheten kan besöka sedan våren 2012. 

En planbeskrivning/detaljplan är ett policydokument vars utformning styrs av lagar och för-

ordningar. Den beskriver de bestämmelser som ligger till grund för och möjliggör en ombygg-

nad och kräver en auktoritativ stil men ska samtidigt uttrycka visioner. I planbeskrivningen 

återfinns flera av broschyrens bilder som skisser. Skisserna ingår inte i analysen, endast texten.

I gestaltningsprogrammet finns grundläggande tankar och avvägningar; här sammanställs 

frågor om intentioner för platsen i framtiden. Det är gestaltningsprogrammet som ger mest in-

formation om den framtida utformningen. Programmet är rikt illustrerat med bilder från dåtid 

och nutid samt framtida skisser (liknande skisser som i detaljplanen). Jag kommer att fokusera 

på texten i dokumentet (med några få undantag) då många foton av platser och människor inte 

tydligt visar hur de hänger samman med Slussen. Snarare är de bara bildlig utsmyckning,  häm-

tade från ett bildarkiv.    

I och med att jag valt material ur olika genrer men med samma avsändare rörande samma 

ämne kan jag uppmärksamma koherensen mellan dem. Planbeskrivningen och broschyren fo-

kuserar på de tre centrala funktionerna för platsen: vatten, trafik och stadsliv medan gestalt-

ningsprogrammet utgörs av tre kapitel: stadsbyggnad, offentliga rum samt arkitektur. Min upp-

sats kommer att avgränsas till de delar som handlar om stadslivet med fokus på mötesplatserna 

och dess deltagare. 

5. Metod 

Jag använder mig av en kvalitativ metod för min analys då jag granskar ett specifikt fall och 

har ett begränsat material. Därför vill jag belysa frågan ur flera olika aspekter med relevanta 

metoder från retorikvetenskapen som tillsammans kan besvara mina frågor.  Det innebär också 

att det blir en utökad hermeneutisk arbetsgång i min modell när flera element samverkar. Enligt 

den hermeneutiska cirkeln, som den tyske filosofen Gadamer beskrev, sker ett samspel mellan 

uttolkare och text i ett slags dialogiskt ”samtal” som leder till sammansmältning mellan dessa 

två olika horisonter (Kjeldsen 2008:320-321). Hermeneutiken poängterar förståelse mellan de-
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lar och helhet där det ena förutsätter det andra. Här menar jag att den analysmetod jag använder 

betonar samspelet mellan delar och helhet.

För att få svar på vilken vision som konstrueras om Slussen som framtida mötesplats kom-

mer jag tydliggöra hur platser och deltagare framställs. En vision är som tidigare fastställts en 

framtidssyn och kan beskrivas som ett slags berättelse om kommande tid. En berättelse förstås 

som ett narrativ och skulle då rimligen kräva en narrativ analys. Jag väljer semiotik (med det 

utökade perspektivet sociosemiotik) som utgångspunkt istället. Metoden lämpar sig väl på ma-

terialet, både verbal text och bilder, för att tillsammans med nedanstående besvara mina fråge-

ställningar. 

En text är alltid skriven av en viss anledning och för ett visst syfte. Med hjälp av retorikens 

toposlära i analysen kan de olika perspektiv som avsändaren utgått från tydliggöras. Ethos, 

logos och pathos funktioner blir då naturligt att beakta då det finns många starka åsikter om det 

nya Slussenområdet. De ansvariga har fått utstå mycket kritik under processens gång, det gäller 

såväl styrande politiker som som stadsplanerare och arkitekter. 

Två olika slags topos skiljs ut, dels de strukturerande och dels de ideationellt grundade för att 

se hur de relaterar till varandra. Genom att finna vilka slags topos avsändaren använder i sam-

band med argumentens appellform vidgas analysen till att fånga betydelser som skapas genom 

helheten. Här kommer jag också att analysera språkbruket i dokumenten. 

Den verklighet som konstrueras i såväl text som bild behöver sättas in i en kulturkontext för 

att klargöra vilka intressen och maktrelationer som ligger bakom. Då först kan läsaren få insikt 

i vilka värderingar som ligger bakom uttrycket ett Stockholm i världsklass. 

6. Analys  

Analysen har två utgångspunkter: platsen (6.1 – 6.3) och människan (6.4). Avsnitten om platsen 

inleds med en övergripande del som placerar Slussen i ett större sammanhang i stadsplane-

ringen (6.1). Därefter följer ett avsnitt om hur dagens Slussen beskrivs i dokumenten samt ar-

gumenten för ombyggnaden enligt planförslaget (6.2). Slussens olika huvudplatser strukturerar 

följande avsnitt (6.3). För att underlätta läsbarheten och förståelsen är analysdelen för platsen 

även indelad med mellanrubriker: broschyren, detaljplanen, gestaltningsprogrammet och sum-

mering. Huvudplatserna (enligt gestaltningsprogrammet) består av Slusstorget, Södermalms-

torg, Ryssgården, Katarinaparken samt kajerna. Jag har dock valt att byta ut Ryssgården mot det 

mellanplan som skapas under torgen på Södermalmssidan. Där tillkommer nya verksamheter 

till skillnad från Ryssgården som i stort sett behåller sin nuvarande torghandel utanför tunnel-

baneuppgången. 

Under mellanrubriken summering görs en kort sammanfattning och jämförelse av dokumen-

ten. Eventuell inkoherens kommenteras. Det vill säga i den mening att det skulle finnas något 

motsägelsefullt i de formella dokumenten i förhållande till broschyren. 

Även gatorna nämns som viktiga delar i det offentliga rummet (jämför med Jane Jacobs i av-
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snitt 1.1). Gaturummet beskrivs dock främst i samband med trafiklösningen för platsen som inte 

är fokus för uppsatsen. Gestaltningsprogrammet säger visserligen: ”Dess utformning måste på-

verkas av överordnade idéer om platsens karaktär” men går inte närmare in på vad som avses.

Eftersom deltagarna främst framställs i bilder är 6.4 indelad efter de olika sidorna där bil-

derna förekommer i broschyren. För att poängtera det meningsskapande i analysen ingår även 

en fristående bild i jämförande syfte (beskuret-obeskuret). Broschyren finns som bilaga i upp-

satsen, så även den fristående obeskurna bilden.

6.1 I ett bredare perspektiv

Broschyren

För att förstå visionen om Slussen bör platsen först sättas in i ett större sammanhang. Det gör 

Stockholms stad genom att broschyren är märkt med logotypen Stockholm - The Capital of 

Scandinavia som är definierad som Stockholmsregionens gemensamma varumärke (Stockholm 

Business Region 2012). Syftet är att positionera och marknadsföra Stockholm som etablerings- 

och besöksort. Märkningen är inte ny utan används numera frekvent i stadens informationsma-

terial. 

I broschyren finns ett uppslag (sid. 4-5, Stockholm växer) som har en kontextuell funktion 

i det sammanhanget. Rubriken säger att Stockholm växer och bilderna föreställer flera andra 

planerade byggprojekt inom regionen. Brödtexten förtydligar att över en miljon människor 

kommer bo i Stockholms stad år 20304. ”Det är en fantastisk utveckling” får läsaren veta och 

blir därmed implicit ett villkor för en stad i världsklass enligt makthavarnas vision. Att Slussen 

är ett av de viktigaste projekten för förverkligandet poängteras däremot explicit i samband med 

”stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt”.

Detaljplanen

I detaljplanen beskrivs sammanhanget på ett mer lokalt plan än i broschyren: ”De många offent-

liga rummen knyter samman befintlig stadsväv och tydliggör kopplingen mellan Södermalm 

och Gamla stan”. Även ”ett Stockholm i världsklass” omnämns och då i samband med Vision 

2030. Enligt texten ska Stockholm år 2030 bland annat vara ”mångsidig och upplevelserik”. 

Det fastslås att Slussen är en viktig plats i det sammanhanget: ”en självklar och vacker mötes-

plats, en urban scen för gamla och nya Stockholmare”. Tanken är också att platsen sammantaget 

ska spegla ”både dåtid, samtid och framtid”.

Gestaltningsprogrammet

Här poängteras att Slussen blir den avgjort viktigaste länken mellan norra och södra delarna av 

innerstaden. Den knyter samman ett promenadstråk mellan Drottninggatan - Västerlånggatan 

4  Stockholms invånarantal 31/3 2012 var  868 141. Källa: scb.se 
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- Götgatan. Platsen framställs som navet i hjulet för hela stadens utveckling (från Hagastaden 

i norr till Söderstaden och Globen i södra delen). Det förstärks av en illustration (sid. 13, se bi-

laga 1) där man ser Slussen likt spindeln i nätet sprida sina ben i alla väderstreck och nå utanför 

innerstadens gränser. Ett par kraftiga röda pilspetsar pekar in sin tur in mot Slussen. Genom 

att använda kontrastrika färger och ange riktningar styrs mottagarens fokus från andra centrala 

platser i staden. Därmed anger avsändaren på ett direkt sätt det som har betydelse på konnotativ 

nivå. 

Summering

Dokumenten ger sammantaget en bild av att förändringen av Slussen är en förutsättning för att 

Stockholm ska fungera som en magnet för inflyttning. Explicit sägs även att Stockholm väl-

komnar turister som kan njuta, uppleva och promenera. Det antyds att det skapas en enorm gå-

gata genom staden tack vare ombyggnaden. Här döljs biltrafiken genom att framhäva fotgäng-

are (och cyklister). Topos som kan skönjas bygger på definition och kontext. Slussen definieras 

som blivande en självklar knutpunkt framför andra platser i Stockholm. Med det undergräver 

man redan här Slussens nuvarande betydelse och förringar den existerande förbindelsen med 

Gamla stan. 

6.2 Dagens Slussen

Broschyren 

Argumenten för att riva och bygga nytt finns i broschyren som svar på frågan Varför bygga 

nytt? Den har en interpersonell metafunktionell betydelse, då avsändaren skapar en direkt rela-

tion till läsaren. Med frågeställningen följer en förväntan på svar, vilket också kommer i form 

av argumenten:

”Efter 75 år behöver Slussen byggas om. Dagens konstruktion är i så dåligt skick att det inte • 

lägre räcker med reparationer för att hålla anläggningen vid liv”. 

”Stockholm har förändrats mycket sedan Slussen byggdes. Det ställer nya krav på plat-• 

sen.”

Det här är två exempel på logosargument. Det första behöver dock underbyggas eftersom det 

finns delade åsikter om graden av förfall och hur det ska åtgärdas. Alltså blir det viktigt att för-

stärka argumentationen. Läsaren får då veta att betongen vittrar, armeringen rostar och att det är 

stora problem med grundläggningen. Det rör framför allt anläggningens funktion i trafik- och 

säkerhetshänseende men syftar till stadsplanering i ett vidare begrepp. Det är helt enkelt bättre 

planering att bygga nytt än lappa på det gamla. 

Det andra argumentet ovan kan tydas som ett proargument för det förstnämnda. Efter ar-

gumentet följer  ”[…] utformningen anpassas till de krav och förutsättningar som kommer att 

gälla för de närmaste hundra åren”. Det blir enkelt uttryckt en presupposition för det moderna 
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och framtida som läsaren antas vara införstådd med. Broschyren beskriver på ett annat ställe att 

dagens Slussen planerades med bilarna i fokus  och att det är dags att gå ”[f]rån trafikplats till 

mötesplats”.

Detaljplanen

Texterna målar upp bilden av en plats på ruinens brant som inte längre är försvarbar. Här anges 

bland annat att ”Slussens konstruktioner har tjänat ut” och inte längre fyller sin uppgift som 

modern funktionell trafiklösning. ”[A]nläggningen uppfattas som nedsliten, otrygg och svår-

orienterad”. ”Renoveringsarbeten görs kontinuerligt för att möjliggöra funktionen i väntan på 

nybyggnad”.  Implicit sägs att nybyggnaden borde ha påbörjats för länge sedan.

Gestaltningsprogrammet

Här framställs den nuvarande statusen på platsen som problematisk. Slussen sägs vara: ”för-

modligen den mest komplexa platsen i Stockholm”. Det är svårt att orientera sig och människor 

rör sig igenom Slussenkomplexet utan överblick vilket beror på konstruktionen där en mängd 

trafikslag förenas. Platsen behöver ”gestaltas” och att bringa ordning är ”en synnerligen kom-

plex uppgift” där så enkla rumsliga samband som möjligt eftersträvas. Det ska vara ”lätt att 

röra sig utan att behöva ta omvägar som upplevs som krångliga och onödiga”. Det behöver inte 

innebära den kortaste vägen ”men rörelser ska kännas logiska och självklara”. 

Gestaltningsprogrammet menar också att även om Slussen är centralt beläget har den ”ett 

ovanligt svagt samband med näromgivningen” och påverkar därmed platsens ”grundkaraktär”. 

Den sägs vara anonym vilket i sin tur ”kan skapa en upplevelse av övergivenhet och ödslighet”. 

Något inkonsekvent blir det dock när det på en annan sida skrivs att ”Slussen har alltid varit en 

plats där människor möts. [...] En knutpunkt som  trafikens och handelns behov genom historien 

har format på olika sätt. [...] Formerna har varierat men huvudkaraktären av tät mötesplats har 

bestått”.

Summering 

Slussens fysiska status lyfts fram i alla dokument. I broschyren och planen väljer man dels att 

poängtera det allt för långt gångna förfallet som skäl för rivning och nybyggnad; dels anges 

det otidsenliga med funktionen. Den är otrygg och svårorienterad. Implicit påstås därmed att 

otryggheten kan bero på att det är svårt att hitta. De topos som framför allt används i de olika 

texterna är konsekvens men även jämförelse och kontraster. Konsekvensen av förfallet kräver 

en total ombyggnad. Det sägs explicit och blir även ett motargument till att rusta upp befintlig 

anläggning. Genom att jämföra det stökiga, otrygga med något som kommer att bli enkelt och 

modernt skapas en vision. Bilden av mörkt och förlegat kontrasteras mot det ljusa och moderna. 

Politikerna som har makten att förändra manifesterar därmed sin välvilja gentemot stadens in-

vånare.
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6.3 Platserna kring Slussen 

slusstorget kommer platsen att heta som ligger vid vattnet mellan Gamla stan och Slussen. 

Broschyren 

I broschyren är utsikten mot Slusstorget den plats som först möter betraktaren. Framsidan be-

står av en renderad5 bild som är ett utsnitt av det ombyggda Slussen sett från Gamla Stan och 

Munkbron. 

Ett tränat stockholmsöga känner nog igen siluetterna bakom nybygget men avsaknaden av 

den karaktäristiska trafikkarusellen gör att verbaltexten ”Nya Slussen - på väg mot ett Stock-

holm i värdsklass” ändå blir viktig för kontexten. Avsändaren är därtill lätt att känna igen; för-

utom stadsvapnet som finns på alla publikationer från Stockholms stad står också webbadressen 

tryckt. Den grafiska profilens färger i blått och gult är tydligt kommunicerade (och får här en 

dubbel betydelse då färgerna ligger nära den svenska flaggans). Logotypen ”Stockholm - The 

Capital of Scandinavia” förankrar ordet världsklass. Den är numera ganska välkänd men det är 

en symbol som är konventionellt betingad. Det  finns inget naturligt samband mellan tecknet 

och objektet utan det är överenskommet att just denna logotyp ska stå för Stockholm som Skan-

dinaviens medelpunkt. Benämningen är i sig omdiskuterad och även ifrågasatt av de båda andra 

skandinaviska huvudstäderna (se bl.a. SvD 2012).  

Just här och i kombination med rubriken och bilden blir det betecknande i konnotationen 

både en ethos- och pathosappell. Avsändaren visar handlingskraft i stadsplaneringen som kan 

tolkas som ett starkt ethos. Äntligen har ett beslut fattats! Det i sin tur ska medverka till att göra 

Stockholm till en stad i världsklass, vilket kan leda till ett förstärkt ethos. Men ombyggnaden är 

inte genomförd ännu och många är kritiska till förslaget. Då måste mottagaren också övertygas 

emotionellt.  

 Det som är framträdande i bilden är en stor glasbyggnad som byggs ovanför platsen på 

Södermalmstorg och en enorm trappa med terrassavsatser som sträcker sig horisontellt över 

bilden. Den utgör därmed ett överordnat tecken i bilden (d.v.s. något framträdande med stor 

betydelse för avkodningen). Människor ses stående, gående och sittande i trapporna, de är un-

derordnade tecken. De är här betecknande för deltagare i det offentliga rummet. De bägge 

tecknen får viss betydelse i relation till varandra och utgör ett syntagm (Fiske 1997:143). Hade 

terrasserna varit tomma hade ju dess betydelse varit mycket otydlig, nu blir det betecknande för 

viktig mötes- och utsiktsplats. Glasbyggnaden täcker även delar av trappan och nedanför befin-

ner sig fler människor på den torgliknande ytan nära vattnet. Bakom glaskroppen syns de gamla 

byggnaderna och fasaderna kring Södermalmstorg.  

 Som jämförelse vill jag belysa det som finns i originalbilden men valts bort i broschyren. 

Vad är det som inte visas i det tryckta materialet men som presenteras på webbsidan (Stock-

5  Datagrafiskt framställd bild av en 3D-modell
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holms stad 2012)? För det första får bilden förankring genom en bildtext: Vy från Slusstorget 

mot Södermalm. Det saknas på omslaget, eller motsvaras i någon mån av rubriken ”Nya Slus-

sen”.

Det som även syns i den obeskurna bilden är den nya vägbron över vattnet, som sträcker sig 

över mer än halva ytan. Vi kan betrakta bebyggelsen ovanför Stadsgårdsleden och vidare öster 

ut. Läsaren av broschyrens bild förstår nu även de gråa stenplattornas funktion i förgrunden. Det 

är en cykelbana som delar gångstråken åt men denna betydelseförskjutning är inte avgörande 

för helheten. Bilbron däremot hade förändrat konnotationen om ett till synes bilfritt område och 

är ett exempel på hur beskärning kan användas som en semiotisk resurs. 

Sammantaget är det perspektivet som blir intressant. Det ger läsaren mer information och 

bilden hade därför mycket väl kunnat löpa över baksidan på broschyren och i och med det 

utgjort en logosappell i sitt helhetsperspektiv. Valet är troligen gjort främst utifrån känsloar-

gument, visserligen med samma framläggande av bevis om hur nya Slussen kommer att bli. 

Däremot undviker avsändaren att påminna läsaren om hur det faktiskt ser ut i nuläget med den 

ikoniska Slussensiluetten. Det hade blivit mer uppenbart med den obeskurna bilden. Det talar 

emot det som ovan sagts om relationen gammalt och nytt. Men det är just perspektivet som gör 

skillnad i kontexten och bygger på idéen om delar och helhet. Om delarna kan accepteras är 

det också möjligt att acceptera helheten. Slussens nya attraktiva samlingsplats ställer bilbron i 

skymundan här. 

När Slusstorget nämns i broschyrens texter poängteras närheten till vattnet exempelvis ge-

nom rubriken ”Ett nytt torg på vattnet” (sid 7). Att det blir fler möjligheter att vistas nära vattnet 

framhålls också. Slutligen skrivs att ”trapporna och terrasserna [...] som ligger i norrläge, byggs 

så att de kan nås av solen under sommarhalvåret”.

Detaljplanen

Här anges i texten att Slussrännan ska synliggöras tydligare än idag och bli en del av folklivet. 

I beskrivningen av platserna kring vattnet talar detaljplanen om att utformningen ”skapar goda 

möjligheter till socialt liv kring vattnet”. Det är bland annat terrasser och trappor i kombination 

med broarna runt om som möjliggör det. 

Gestaltningsprogrammet

Liv och rörelse men även avkoppling i solen uttrycks i gestaltningsprogrammet som viktiga 

funktioner för platsen. ”Slussrännan och det skådespel som slussningen utgör blir platsens 

självklara centrum och attraktionspunkt”  men också ”planerade aktiviteter och evenemang av 

annan publik karaktär”. Förutsättningarna för det tydliggörs dock inte närmare. Det beskrivs 

att ”breda lågbroar” runt omkring ska ge plats för vistelseytor och sittplatser i bra väderstreck.  

Närheten till vattnet finns mellan de låga broarna, där ”bildas två öppna, rektangulära vatten-

speglar”. Vidare anges att ”[h]ela eller delar av platsen är [....] solbelyst under stor del av dagen 

vilket innebär kvaliteter vid utevistelse”.
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Summering 

Dokumenten presenterar en blandning av möjligheter för de offentliga rum som skapas på plat-

sen. Väder och vatten utgör den sammanhållande länken med Slussrännan som central punkt.

Men även om slussningen framhävs i broschyrens text så hjälper bildens beskärning till att för-

skjuta fokus till glasbyggnaden och terrasserna. Och folklivet blir tydligt i och med det vilket 

de andra dokumenten understryker. Här utlovas möjligheter att vistas på platsen, inte bara att 

passera.

Solen får uppmärksamhet i alla dokument om än i olika grad. I broschyren märks det främst 

genom bildens exempel med eftermiddagssol. I detaljplanen blir solen inte det allra viktigaste 

utan utgör ofta en implicit del när det talas om t.ex. vistelse, avkoppling, socialt liv. Däremot i 

gestaltningsprogrammet nämns det frekvent. I ”en myllrande mötesplats som man vill vistas på, 

sola, äta och shoppa” får det betydelse av aktivitet. Generösa ytor för vistelse i bra solläge ger 

den rumsliga aspekten. Väderstreck är en viktig indikator i gestaltningsprogrammet. De om-

nämns som bra väderstreck, i bra kvällssolsläge, goda väderstrecklägen för attraktiva sittplatser, 

goda solvärden, södervänd terrass för att nämna några. Det talas även om att lokalklimatet är 

viktigt att beakta i gestaltningen. Klimat har till skillnad från väder ett mycket längre tidsper-

spektiv och handlar om långtgående förändringar. Det blir förvirrande och inkoherent i det här 

sammanhanget när det talas om solläge kontra blåsigare lägen. 

Konnotationen blir en plats i solen, ett bekymmersfritt liv där den fysiska platsen vid vattnet 

är grunden för underhållningen i form av slussrännan. Topos om vad som är möjligt har utnytt-

jats av avsändaren som retorisk resurs som visar att det är möjligt att skapa ett unikt offentligt 

rum där människorna ges företräde. Text och bild samspelar i begreppen världsklass och skå-

deplats. Även topos som bygger på jämförande används. Gammalt står mot nytt, historia mot 

framtid med hjälp av de olika byggnaderna.

södermalmstorg existerar redan idag men genomgår en förvandling och utökas norrut.

Broschyren

Glasbyggnadernas transparens framhålls naturligtvis eftersom de avviker starkt från övrig be-

byggelse. De ”bidrar till en naturlig kontakt mellan inomhusmiljö och torget utanför”. Bröd-

texten består av fyra korta stycken. I tre av dem nämns restauranger och kaféer som tilltänkta 

mötespunkter i området.  Där kan också tänkas förekomma kulturaktiviteter. Vilken form av 

kulturaktivitet preciseras inte närmare.   

Bilden på sidan 6 förflyttar läsaren inomhus. Solen har gått ner, det är kvällstid/sommarnatt. 

Betraktaren tycks själv befinna sig i den nya glasbyggnaden med utsikt över ett delvis upplyst  

Slusstorg vid Mälarens vatten. Själva lokalen lyses upp med värmeljus och det är någon form av 

servering i lokalen. Även här är verbaltexten som förankrar förståelsen för hur det har varit en 

gång: ”Från trafikplats till mötesplats”. Bilden visar bara den framtida ombyggnadens resultat. 

Presuppositionen är tydlig. Betraktaren förväntas förstå hur det såg ut innan. Funktionen blir att 
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hen själv ska fylla i med den trafikkarusell som finns i nuläget. 

Här användes alltså relationen före - efter som en resurs (till skillnad mot omslaget, se 6.3), 

ingressen hjälper till i betydelseskapandet. Det blir en tydlig pathosappell med texten ”en plats 

där stockholmare och turister vill stanna till” och knyts återigen samman i bilden. Här kommer 

vi att vilja stanna upp och kan jämföra med att vi idag inte har den möjligheten.

 På mittuppslaget (En plats att vistas på året om) i broschyren skrivs om attraktionskraft 

”oavsett årstid och väder” i samband med glasbyggnaderna. Den stora bilden (renderad) före-

ställer Södermalmstorg i skymningsljus. Att det är nära jultid indikerar en stor gran till vänster 

i bild och ljusslingor i träden. Det är även snö på marken. De två nya glasbyggnaderna ramar 

in bilden. De är upplysta med ett varmt gult ljus och människor skymtar bakom glasväggarna 

vid borden. Bildtexten lyder: ”Nya Slussen: Södermalmstorg med de nya glasbyggnaderna”. Så 

trots att de inte är avbildade i sin helhet utan just i ytterkanterna så är det dessa bildtexten pekar 

ut som centralt för läsaren. 

Detaljplanen  

Planen betonar tillgängligheten för platsen. Rulltrappor och hissar ska vara öppna dygnet runt. 

Glasbyggnaderna ska ”kommunicera sin verksamhet utåt” och detta ”bidrar till ett stadsliv på 

Södermalmstorg samt ned mot Slusstorget”. Det publika innehållet kan bestå av ”kultur, utställ-

ning, restauranger och kaféer.” På ett annat ställe kopplas de även samman med befintlig verk-

samhet men på ett otydligt sätt: ”[O]lika former av kulturella och publika verksamheter samt 

restauranger och kaféer skulle stärka och komplettera det som finns idag, t.ex. Stadsmuseet”. 

Frågan är vad i Stadsmuseets verksamhet som åsyftas.

Gestaltningsprogrammet

Här betonas samspelet mellan inne- och utemiljöerna tack vare fasadernas transparens. ”Förbi-

passerande bjuds på upplevelser” och inomhusmiljön ”får atmosfär genom stark kontakt med 

torget och stadspulsen utanför.” Södermalmstorg blir enligt rubriken ”en urban scen.” Senare i 

texten görs tillägget att det kan bli ”en permanent plats för tillfälliga händelser”. Torgytan ”ska 

präglas av generalitet och enkelhet” och längs fasaderna ”rymma såväl stora gångflöden som 

uteserveringar”. Här anges också att det mellan stråken kommer att ”bildas en triangelformad 

torgyta som kan användas för mindre evenemang”. 

Summering

De nya byggnaderna på Södermalmstorg är viktiga i alla dokumenten och beskrivs också vid 

flera olika tillfällen i texterna och genom bilderna. De omnämns med mycket pathos i doku-

menten, glasbyggnaderna blir nästan besjälade. Gränser suddas ut. Återigen utnyttjas vädret, 

nu i broschyren, som även använder sig av dygnet i sin argumentation. Upplevelser och evene-

mang är några värden som framhålls. Topos som använts är möjligheter och hinder. Platsen kan 
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befolkas året runt, dygnet runt såväl inne som ute.  Konsekvensen blir att det som tidigare varit 

hinder på grund av stadsplaneringen nu blir möjligt genom en ny detaljplan. 

katarinaparken är namnet på den nya park som anläggs öster om Katarinahissen ovanpå 

Stadsgårdsleden som kommer att däckas över. 

Broschyren

Rubriken lyder ”Nu bygger vi framtidens Slussen” med underrubriken ”En viktig omvandling 

för Stockholm.” Det blir här intressant att se närmare på bildens betydelse för sammanhanget. 

Den sträcker sig över hela uppslaget och föreställer enligt bildtexten  ”Nya Slussen: vy över 

Katarinaparken”.

 I förgrunden ses kafébord placerade på en stensatt yta nära en huskropp med stora öppna 

ljusinsläpp. Gräsmattor och träd omgärdar platsen. Betraktaren möter en panoramabild som 

sträcker sig från Katarinahissen till vänster, över den nya trafikbron med Gamla Stan som bak-

grund, till den nya kajen vid Stadsgårdsleden i anslutning till Saltsjön till höger i bild. Stadshus-

tornet och karakteristiska kyrktorn sticker upp i horisonten. 

De visuella elementen har en ideationell metafunktion, de visar vad som finns var i det of-

fentliga rum som bilden gestaltar. En karta i nedre högra hörnet på uppslaget förankrar läget för 

läsaren. Kartbilden har den semiotiska betydelsen att den på ett direkt och effektivt sätt placerar 

något i förhållande till något annat.  

I förmedling av betydelse för att övertyga och skapa evidens har bilder en viktig roll. Jens  

Kjeldsen menar att bilders retoriska kvaliteter beror på deras grad av närvaro, realism, ome-

delbarhet och förtätning (Kjeldsen 2008:302). Bilder är ofta ikoniska, eftersom de liknar sitt 

objekt. Bilden skapar en retorisk realism, en visuell närvaro. I det här fallet till Slussen med 

hjälp av Katarinahissens siluett. Närvaron är den ikoniska realismens viktigaste roll (Kjeldsen 

2008:305). Men den retoriska realismen består också av en indexikal del, som här blir ett argu-

ment för att något kan ske; den planerade ombyggnaden.

På annan plats i broschyren nämns att parken ”ger utrymme för avkoppling, familjeliv och 

picknickar” och blir ”den närmaste  parken för 10 000 boende och arbetande i Gamla stan och 

Södermalm”. 

Detaljplanen 

Parken sträcker sig ända ner till kajplanet och ”kompletterar på ett bra sätt de hårdgjorda ytor 

i form av kajer och torg som finns i området”. Den ”kommer också att fylla en funktion som 

närpark för omkring 10 000 boende och arbetande på Södermalm och i Gamla stan”. 

Gestaltningsprogrammet

”Slussens unika landskapskvaliteter med överblick och utsikt” tas tydligast tillvara på platsen 
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för parken som ”ska bjuda in till vistelse”. Det blir en betydelsefull närpark med mycket grön-

ska och öppen gräsyta som ”ger gott om möjlighet till aktivitet”. Den blir även betydelsefull 

”som attraktion för besökare till Slussen”. Vidare ska ”[h]öjdskillnaden mot kajen och vattnet 

utnyttjas för att skapa vistelseplatser med unika utsiktskvaliteter”. Här nämns även konsten 

som ”kan bli en integrerad del av parkens gestaltning som ger [den] kvaliteter av ytterligare en 

dimension”. 

Summering

I broschyrens bild framhävs utsikten och närkontakten med vattnet framför grönskan. I de andra 

dokumenten märks arkitektdiskursen tydligt genom begrepp som utsiktskvaliteter och hård-

gjorda ytor. På den öppna gräsytan ska många aktiviteter och människor samsas. Estetik och 

miljö är topos som avsändaren utgår från när utsikt, grönska och konst framhålls.

 

mellanplanet skapas genom den nivåskillnad som uppstår vid ombyggnaden och ligger på 

Södermalmssidan. 

Broschyren

Här anges att ”[e]n ny handelsplats med butiker och service” kommer att förläggas under gatu-

planet i anslutning till den nya bussterminalen. ”Här kommer pendlare och närboende att kunna 

handla och uträtta ärenden på vägen hem”. Där framgår inte att det är flera plan som avses.  

Detaljplanen

På mellanplan och kajplan finns planer på en handelsplats. Den ”ska integreras med övriga 

funktioner vid Slussen, så som exempelvis kollektivtrafiken, kulturella verksamheter och publi-

ka ytor inom- och utomhus”. Vidare antyds att detaljplanen ger en möjlighet till att expandera 

men hänvisar till vidare utredning.

Gestaltningsprogrammet

”Gestaltningen ska även synliggöra att Slussen innehåller publika och kommersiella verksam-

heter även under torgnivå och på kajplanet nere vid vattnet” samt ”Slussen har stor potential att 

bli en viktig handelsplats”. Det blir ”en myllrande mötesplats som man vill vistas på, sola, äta 

och shoppa”

Summering

Begreppet handelsplats är detsamma som galleria i det här sammanhanget men det framkom-

mer inte i broschyren. Däremot i gestaltningsprogrammet blir det tydligare, både vad gäller 

storlek och verksamhet. Detaljplanen ligger också närmare programmet i sin beskrivning men 

är ändå otydlig. Här kan man påstå att det uppstår en viss inkoherens mellan broschyren och 

de andra dokumenten. Topos bygger på omdefiniering. Att benämna galleria som ”handelsplats 
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med butiker och service” dämpar avsändaren betoningen på kommersialism. Ett retoriskt val 

som kan bero på att gallerian varit en bidragande orsak till flera överklaganden. Service ger en 

annan konnotation än shopping. Ordet handelsplats är i sin tur konnoterat till historiska han-

delsplatser, som Birka.

kajerna är de vattennära stråken som skapas kring Slussen.

Broschyren   

Söderläget erbjuder ”sittbara trappor längs Munkbrokajen” och på Södermalssidan i norrläge 

kommer det att byggas nya trappor och terrasser som kan nås av solen under sommarhalvåret. 

Det blir implicit ett uttryck för urbana upplevelser.

För övrigt föreslås ”kanske en cykelbar under huvudbron så att cyklister kan stanna till för 

något att äta och dricka”. Den ska i så fall förläggas under den nya huvudbron där ”inomhus-

miljöer” ska skapas. 

Detaljplanen  

Lokaler under huvudbron framställs som trygghetsskapande. De ”bidrar till att aktivera och 

skapa trygga miljöer utmed  kajerna på båda sidor om Slusstorget”. Vidare ska kajerna ”kopplas 

ihop i den nya strukturen” till sammanhängande stråk.

Gestaltningsprogrammet

Trygghet, komfort och intressanta upplevelser är viktigt även här. ”Huvudstråk ska vara be-

folkade, överblickbara, väl belysta och ha gott om entréer till anslutande bebyggelse”. Urbana 

upplevelseplatser är ”offentligt folkliv och evenemang i anslutning till kultur- och handelsfunk-

tioner”. Evenemang på Skeppsbron kan ”utvidgas till Slussens kajer”.

Summering 

Planen och programmet poängterar starkt den tryggheten som folklivet utgör. Trygghet nämns 

förvånansvärt nog inte i broschyren, däremot komfort i sammanhanget för cykelbaren. Topos 

rörande ändamål kan sägas vara vägledande för alla dokument. Platsen ska inbjuda till trivsel, 

upplevelser, mat och dryck och evenemang (om än oklart i vilken form).  

 

6.4 Människorna vid Slussen  

Framsidan – På väg mot ett Stockholm i världsklass

Halva framsidan utgörs av en renderad bild. Den är ett utsnitt av det ombyggda Slussen sett från 

Gamla Stan och Munkbron. Den är kraftigt beskuren vertikalt jämfört med den bild som kan 

hämtas på Stockholms stads webbplats (Stockholms stad 2012). 
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I förgrunden ses några personer röra sig. Av skuggorna att döma är det tidig förmiddag, 

troligen under en sommarmånad (då det redan är många människor i rörelse). En man i vit 

skjorta med kavajen över armen och en portfölj över ena axeln går i riktning mot Slussen på en 

träbeklädd kaj. Två kvinnor strosar åt andra hållet. En annan kvinna kommer kånkande på en 

resväska och en bag över axeln i samma riktning som mannen. En flicka i solglasögon är vänd 

mot solen och lutar sig mot räcket, även hon med en väska över axeln. Bakom henne åker några 

personer i en motorbåt förbi. Deras riktning indikerar att de just har slussat mellan Saltsjön och 

Mälaren. Dessa människor är aktörer som knyter an till arbete, resa, fritid och kan därmed sättas 

in i ett sammanhang om visionen om Slussens funktion som knutpunkt och mötesplats.

Syntagmet av de olika visuella tecknen i bilden ställs i relation till varandra. Ljusförhållan-

det i det solbestänkta området skapar en känsla av välbehag som förstärks av den varma gula 

färgen i bildens bakgrund. Det är välordnat, rent och till synes oproblematiskt. De flesta män-

niskorna i bilden fungerar som statister. De utgör tillsammans en symbol för stadslivet och har 

inga individuella funktioner förutom att vara betecknande för den urbana människan. 

 Det finns heller inget i bilden som kräver något av betraktaren utan de olika elementen kan 

studeras i lugn och ro, på ett behörigt avstånd. Läsaren inbjuds däremot att bläddra vidare i 

broschyren då samspelet mellan rubrik och bild antyder att det kommer en förklaring till ordet 

världsklass. 

Som jämförelse vill jag belysa det som finns i originalbilden men valts bort i broschyren. Där 

finns även ett par cyklister med portföljen över styret som passerar några lekande, springande 

barn. Betraktaren ser också en äldre kvinna i rullstol med ledsagare, ett par i permobilar samt 

fler sittande eller flanerande människor, troligen turister. De två kvinnorna som strosar på ka-

jen verkar inte längre höra samman. Nu ser man en kostymklädd man gå hand i hand med den 

vänstra kvinnan. Den högra kvinnan tycks gå några steg bakom. 

Om läsaren skulle bli mer eller mindre motiverad att öppna broschyren på grund av hur 

beskärningen gjorts är ändå svårt att bedöma (jmfr även 6.3 om Slusstorget i broschyren). Kon-

ventionen säger snarast att man åtminstone bläddrar igenom en trycksak som man själv plockat 

till sig. Ingen har ju satt den i läsarens hand utan den erbjuds som ett komplement till en utställ-

ning eller kan laddas ner på Stockholms stads webbplats.

Uppslag sidorna 2-3 – Nu bygger vi framtidens Slussen 

Personerna i fokus på bilden (även denna är renderad men inte beskuren) är främst välklädda 

unga kvinnor runt 30. Datorer, kaffe i olika former, vin,  juice och en kamera är attributen. 

Bland övriga visuella element syns några barn leka med en boll och en rockring. Kvinnan i 

deras närhet kan vara i sällskap med dem. Två vuxna manspersoner sitter i närheten på en sten-

bänk och tittar på leken till synes utan relation till barnen. Texten vittnar om att bland annat 

dessa personer ska ses som tecken för ”morgondagens stockholmare”. Det är de här personer-

nas ”nya behov och krav” som ska tillgodoses. Vad dessa består i förutom avkoppling i solen 

framgår oklart förutom att platsen i sig är ny. De kommer också att garanteras en ”trygg och 
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effektiv knutpunkt” som trafikanter i området.  Det manifesteras genom några bussar och per-

sonbilar  som skymtar på bilbron, till synes väl åtskild från parken. Om läsaren är bekant med 

dagens Slussen har avsändarens topos om jämförelse och kontrast gått fram.

Medborgarna får tillgång till en mötesplats med ”bättre möjligheter att vistas nära vattnet”. 

Det bevisas genom att betraktaren ser kajområdet befolkas av människor. De sitter, går, cyklar 

eller är på väg till och från en sightseeingbåt. Och av texten: ”Nya byggnader med kontor, buti-

ker, restauranger och kulturaktiviteter bidrar till att skapa en levande plats året om”.   

Uppslag sidorna 6-7 – En ny mötesplats för Stockholm

Betraktaren ser människor som befinner sig inomhus i den nya glasbyggnaden som ska upp-

föras på Södermalmstorg med utsikt över nya Slusstorget vid Mälarens vatten. Yngre kvinnor 

är i majoritet och de vänder sig ut mot den upplysta vyn eller samspråkar över ett glas. Någon 

fotograferar med mobilen. Liksom i tidigare bilder har vi som betraktare ingen kontakt med de 

avbildade personerna.    

Nästa sida (7) på uppslaget har tre bilder som är fotografier av verkliga människor. Den min-

dre till vänster visar tre personer: en medelålders vit kvinna, en lite äldre svart man och en yngre 

person troligen i tonåren. Bilden överst till höger utgörs av tre ungdomar runt 20, två tjejer och 

en kille tagna ur ett ovanifrånperspektiv. Den undre bilden föreställer ett yngre barn med napp 

i mun, sittande i en barnvagn. 

Perspektiven ändrar sig jämfört med de renderade bilderna. Betraktaren möter personernas 

blickar, därmed skapas en känsla av närvaro. Det förstärks genom beskärningen som närmast 

definieras som personligt nära enligt teorin om social distans, dvs. man ser huvud och axlar. De 

blir därmed mer levande exempel på ”alla” som Slussen ska vara tillgänglig för än föregående 

bilder. Människorna på bilderna uttrycker att de är medvetna om sina roller som deltagare i det 

offentliga rummet (med undantag av det lilla barnet i vagnen). 

För visuella bildelement inom semiotiken används just distans som resurs för att skapa be-

tydelse. Hur personbilder beskärs får mening i relationen mellan sändare och mottagare och 

har därmed en interpersonell metafunktion. En närbild där personen ser betraktaren i ögonen 

upplevs mer påträngande och kräver då uppmärksamhet. Kress och van Leeuwen använder be-

greppet direkt tilltal. Genom att bekräfta betraktaren med ett visuellt ”du” så sätt upprättas en 

relation mellan mottagare och den avbildade (1996:122). Det kan ha flera betydelsefunktioner 

beroende på uttryck. Leenden som i ovan beskrivna bilder inbjuder till social samhörighet och 

får här funktionen att övertyga betraktaren att platsen är välkomnande och deltagarna öppna för 

nya möten. 

Uppslag sidorna 8-9 – En plats att vistas på året om.  

I den stora bilden som täcker övre delen av uppslaget rör sig vinterklädda människor över Sö-

dermalmstorg i skymningen. Några personer ses samspråka i förgrunden. Ett par barn i overall 

tar vägen genom en snöhög och den vuxna (mamman) ses bärande på kassar och påsar. Flera rör 
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sig i riktning mot en befintlig busshållplats och tunnelbanan (vars läge betraktaren måste känna 

till eftersom inga skyltar anger det). Det går inte att identifiera alla åldrar men företrädelsevis 

tycks bilden täcka in åldersgrupperna från barn och ungdomar till yngre medelålders. Bakom 

de upplysta glasfasaderna skymtar andra människor sittande vid bord.  

I stark kontrast till skymningsbilden finns en ljus bild i inomhusmiljö. Den visar ett ungt par 

som dricker kaffe. Bilden är beskuren i brösthöjd, mannen tittar rakt mot betraktaren, kvinnan 

ses från sidan men vänder sig leende mot läsaren. Det blir ett känsloargument när betraktaren 

välkomnas in i gemenskapen. Kvinnan bär solglasögon uppskjutna över pannan. Därmed knyts 

de olika årstiderna i rubriken samman.

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera analysresultaten för att besvara den övergripande frågan 

om vilken vision för nya Slussen som Stockholms stad presenterar. Jag går igenom punkterna 

i avsnitt 2 som undersökningen bygger på. De retoriska funktioner som de olika toposen har 

behandlas under alla avsnitt i diskussionen och inte under ett eget avsnitt. Likledes gäller för 

språkbruket.

7.1 Mötesplatser och deltagare 

Den första frågan att besvara är vilka mötesplatser som skapas i de olika offentliga rummen vid 

Slussen. Under det här avsnittet kommer jag också att besvara frågan om vilka deltagarna är och 

vad de gör (eller för den delen förväntas göra).

Meningen ”Slussen ska i framtiden vara en dynamisk, mångfunktionell och vacker plats där 

stockholmare och besökare i staden har en självklar plats” är citerad ur gestaltningsprogram-

met. Den sammanfattar på ett bra sätt vad Stockholms stad har för syfte med sin vision. För det 

första är den verbalspråkliga modaliteten stark genom att det modala hjälpverbet ska anger att 

så här kommer det med största säkerhet att bli. Dynamisk, mångfunktionell och vacker är topos 

som ytterligare förstärker påståendet. Den här säkerheten löper som en röd tråd genom doku-

menten vad gäller platser som ska bli, skapas eller är (som om de redan vore byggda). Dock blir 

det diffusare när verksamheterna som planeras ska beskrivas. Då kan det heta ”annan publik 

verksamhet” eller ”kulturaktiviteter” utan att det preciseras närmare. 

För att återknyta till den citerade meningen ovan och vilken betydelse de tre toposen ska-

par får man ställa den mot sin antites. En statisk, dysfunktionell och anskrämlig plats föredrar 

väl ingen och det blir därmed bara tomma ord. Eller snarare sagt att marknadsorienteringen 

blir tydlig när stadsplanerarna ska framhäva det unika i ett projekt, som Johansson & Khakee 

(2009) uttrycker det. Retoriskt kan det dock bli ett verksamt grepp för att övertyga om man 

ställer det i relation till detaljplanens text: ”Anläggningen uppfattas som nedsliten, otrygg och 

svårorienterad”. Det är semiotikens teori om att läsaren är med i betydelseskapandet som blir 
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viktig här och därmed att avsändaren lyckas överföra den tolkning som gynnar hens sak. 

Topos som bygger på just jämförelse och kontraster är de som strukturerar broschyren. Det 

åskådliggörs med hjälp av beskrivningar av möjligheter och hinder. Rubriken ”från trafikplats 

till mötesplats” är ett exempel på det.  

Platser som Slusstorget och Katarinaparken ställer toposen nytt och gammalt mot varandra.   

Den förstnämnda betonar närheten till vattnet i en omfattning som inte varit möjligt tidigare. 

Här finns en avvägning mellan fritid och avkoppling i solen där slussningen kan beskådas. Kan-

ske ta en kopp kaffe eller en bit mat med vänner eller shoppa i gallerian innan något evenemang 

drar igång. Med Katarinaparken resoneras utifrån estetik och miljö som topos. Det skapas en 

grön oas innehållande konstverk och en panoramautsikt. Möjlighet finns att ta sig ner till ka-

jerna och vattnet utan att korsa en bilväg. Parken ger tillfälle till såväl aktivitet som vila. Vad 

som undanhålles för läsaren genom att tala i termer av estetik är att det förmodligen kommer att 

bli en plats utsatt för mycket blåst. 

Staden som mötesplats är en kulturellt betingad upplevelse. Människor delar det offentliga 

rummet och förnimmer varandra utan krav på kontakt, men utgör samtidigt en del av gemen-

skapen. Deltagarna betraktar och blir betraktade. Folklivet ska garantera din trygghet i kontrast 

till tidigare ödslighet som karakteriserade platsen.

Tanken är också att om de som har direkt anknytning till platsen vistas där så leder det till 

att människor med regional anknytning också kommer utnyttja Slussen som mötesplats. I ge-

staltningsprogrammet står att: ”Genom nya befolkade stadsrum ökar sannolikheten påtagligt att 

långväga besökare ska stöta på lokalt boende och verksamma i Slussens grannskap”.  

 Deltagarna som de framställs är välklädda, förhållandevis unga, glada, fria, lediga, obekym-

rade, avslappnade och företrädesvis kvinnor. Urvalet som gjorts är relativt begränsat och även 

om det inte är möjligt (eller ens önskvärt) att visa alla tänkbara typer av människor så ger det en 

stereotyp bild av morgondagens stockholmare. Att kvinnor som shoppar och fikar utgör en stor 

grupp av deltagarna befäster en kliché. 

Mat och framförallt dryck är väldigt framträdande topos i såväl i texter som bilder. Det 

framförs så frekvent att man som mottagare förundras över det. På ett uppslag i broschyren är 

kaféer och restauranger så ofta omnämnt att läsaren kan ana att texten inte är korrekturläst. De 

visuella elementen är i många fall kopplade till kafé- och restaurangbord och människor med 

någon form av dryck som attribut. Detta skapar en fråga om man inte förväntas göra annat än 

att äta och dricka vid de olika mötesplatserna.  

Förutom att fika eller äta nämns butiker och torghandel som lämpliga utgångspunkter för 

aktiviteter bland deltagarna. Själva ordet shopping är inte framträdande utan definieras i bro-

schyren som de mer vardagliga sysslorna handla och uträtta ärenden. Visionen visar ändå sam-

mantaget på en konsumistisk värdering om än till synes oskyldig på ytan. Mer tydlig blir den 

om man konstaterara att i princip all sysselsättning pekar på möjligheten till konsumtion. 

En annan huvudaktivitet är att sitta och njuta i solen, eller bara vistas på platsen. Här ser man 

en tydlig förhoppning om evig sol och ett liv som för tankarna till medelhavsklimat.  
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7.2 Visuella och textuella argument i samspel 

Även om det poängteras i broschyren att nya Slussen är tillgänglig för alla så återspeglas det  

inte text och bilder. I det här fallet får bilden på ungdomarna (sid. 7) ses som betecknande för 

kategorin ”ungdom”. Jag menar att det ändå bara är symboliskt, det är en schablonbild. Enligt 

Kress & van Leeuwens uppfattning av modalitet kan avsändaren framställa något eller någon 

som om det vore verkligt men även som om det vore inbillning (1996:161). Det kan göras ge-

nom att presentera något som om det vore ett slags ideal, exempelvis i texten ”njuta av solen” 

och som om betraktaren har makten över de avbildade ungdomarna. Detta som om behöver ju 

inte accepteras av läsaren men hen måste ändå förhålla sig till det. Det finns ju en anledning att 

avsändaren gjort dessa val.  

Värt att notera angående modalitet är de sociotopkartor över Slussen som finns i gestalt-

ningsprogrammet (s 17, se bilaga 2). De anger vistelsevärden och funktioner före och efter om-

byggnaden, vilket visar att det tillkommer många fler värden. Södermalmstorg är en plats som 

framhålls på det sättet i broschyren men med andra medel för betydelseskapande. Där i nuläget 

trafikkarusellen befinner sig kommer en av glasbyggnaderna att uppföras. Här finns utrymme 

för urbana upplevelser för den som vill känna stadens puls på ett trevligare sätt än snurra runt 

med bilen i en otidsenlig trafiklösning. Hellre ta en drink och blicka ut över Gamla stan. Be-

greppet urban upplevelse återkommer i texterna och skall leda till en positiv konnotering och 

framstår ofta som ett modeord som används enbart som utsmyckning.

Vädret är väl ett av de vanligaste ideationella topos vi har att argumentera utifrån. Solen och 

varmt väder är framträdande i bilderna och har att göra med arkitekternas diskurs. Att Stock-

holms stad  i sin broschyr ändå gjort val som visar och talar om flera årstider tyder på att de är 

medvetna om vädrets makt när det gäller att skapa betydelse. Vi vet att vi har årstider och inte 

kan lita på den eviga solen hur gärna vi än vill. Genom att framhålla olika väder i bilderna kan 

avsändaren skapa en ännu tydligare känsloapell där sol och ledighet går hand i hand. Dessemel-

lan har vi att förhålla oss till regn, snö, kyla och mörker. Textmässigt förankras att Slussen ska 

vara en attraktiv plats oavsett årstid och väder; planerarna har gjort det möjligt att vistas inom-

hus. Det blir ett sätt att skapa gemenskap kring ”varan” och dess användningsområde för att 

köpa budskapet att Slussen är öppet och tillgängligt närhelst ”kunden” önskar. 

Kultur är ett ideationellt topos med mycket bred betydelsepotential och beroende av mot-

tagarens doxa. Topos som upplevelser och evenemang klargör inte heller vad som menas om de 

inte fylls med innehåll. Ytterligare ett exempel är kulturmiljö. Detta topos handlar dels om att 

tillvarata äldre slussanläggningar i området och förs även fram som en viktig argument, vilket 

är konkret. Men Katarinahissen beskrivs som vore den en kulturell symbol då funktionen för-

blir oklar (”kommer även i fortsättningen att vara en viktig del av Slussen” ). Kulturminne eller 

fungerande hissanordning för att underlätta förflyttningar mellan platsens nivåer? Bilden på sid. 

2 utgör snarast en känsloappell, en ikonisk rest från svunnen tid.

Att i visionen inta en så diffus attityd vad gäller kulturen ser jag dock som en retorisk strategi 
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i det här fallet. Om avsändaren är oprecis kan mottagaren själv lägga till sin egen förståelse av 

kultur. Det gör att förslaget kan accepteras ”av alla”. Problemet kvarstår ändå om det diffusa 

uppfattas som obeslutsamhet eller ännu värre, okunnighet. Visionen uttrycker ingen ambition 

om medvetna kulturella satsningar vilket är märkligt om staden vill uppnå världsklass.

Tillgänglighet är viktigt så här argumenteras med hjälp av logos genom hänvisning till lagar 

och förordningar. Bildmässigt har man dock valt att beskära rullstolar och permobilar i broschy-

rens omslagsbild så det är texten läsaren får förlita sig till för att acceptera trappor och terrasser. 

Nya Slussen blir tillgänglig ”för alla”, trots höjdnivåer, med hjälp av hissar och rulltrappor för 

den som så behöver. Att det nämns att det förs en dialog med handikapprådet är ett bevis för 

ethosetablering. Kritik och tidigare överklagande på utformningen har framförts från handi-

kapprörelsen och bemöts i och med det. 

7.3 Ideologireflektion 

Arkitekternas bilder är en idealiserad version av (den blivande) verkligheten. Inom arkitekt-

diskursen skulle det knappast vara möjligt att gå utanför den habitus som gäller där genom att 

framställa en mer naturalistisk verklighet. Arkitekterna måste framställa en idealbild, en realis-

tisk bild är inte tänkbar att presentera. Det blir ett slags scenografi. Kress & van Leeuwen sätter 

in modalitet i en kulturkontext genom att poängtera vilka syften det kan tjäna:

 

A `realism´ is produced by a particular group, as an effect of the complex of practices which define and 
constitute that group. In that sense, a particular kind of realism is itself a motivated sign, in which the 
values, beliefs and interests of that group find their expression (Kress & van Leeuwen 1996:163)

Tanken att rensa ut det som är fult och dåligt i staden lever i visionen. Att dagens Slussen är en 

del av det fula och dåliga blir tydligt i analysmaterialet. Därför ser vi i broschyrens bilder av 

nya Slussen inga överfulla papperskorgar där fåglar kalasar på innehållet eller någon hemlös 

som säljer Situation Stockholm. Glasfasaderna är skinande rena, liksom gångstråken. Inte ens 

snön på torget är så där storstadsmoddigt smutsig som vi är vana vid. Det finns ingen graffiti, 

inget klotter eller trasiga gatlyktor. Inte heller ses spår av alternativ affischering, däremot är en 

del reklamskyltar synliga. Några bilköer existerar inte. Kort sagt, det finns inte utrymme för 

oönskade element eller latenta konflikter.

Naturligtvis är både avsändare och mottagare medvetna om att det inte är naturalistisk bild 

som förmedlas men arkitektens världsbild är dominerande i hela materialet. Den paketerar en 

produkt som inte finns och liknar således i mångt och mycket en tillrättalagd reklamkampanj sna-

rare än objektiv information. Det ligger hos mottagaren att förhålla sig kritisk till den bilden.  

Tanken på att nya Slussen ska utgöra en del av det goda samhället finns i visionen. Tillgång 

till offentliga rum är en grund för det. Frågan är hur mycket som begränsas genom de kom-

mersiella verksamheter som skapas. Enligt den vision som Stockholms stad presenterar är det 

önskvärt att människorna förflyttar sig enligt rörelsemönster ”som ska kännas logiska och själv-
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klara”. Den svårorienterade plats som nu existerar har inget egenvärde förstår läsaren även om 

det återigen uttrycks med arkitektdiskursen som genomsyrar allt material. För att sammanfatta 

språkbruket är några ytterligare exempel: ”en permanent plats för tillfälliga händelser”, ”en 

urban scen” och ”får atmosfär genom stark kontakt med torget och stadspulsen utanför.” 

Slutligen vill jag besvara frågan om underliggande intressen som kan hänföras till politisk 

ideologi i kontexten för visionen. Målet för de styrande politikerna är att staden ska växa rejält. 

Ledordet är tillväxt, produktion och konsumtion ska öka. Det uttrycks bland annat genom att 

definiera det som att möta behov och krav från morgondagens stockholmare. För Slussens del 

blir den planerade gallerian en viktig del i den marknadsliberala ideologin. Så mötesplatserna 

och det myllrande folklivet får ytterligare en dimension; det är en förutsättning för handeln. 

Det implicita argumenten att Slussen blir bra också för människan främjar troligen stöd för 

förslaget.  

 

8. Avslutning 

En viktig händelse under sommaren har redan påverkat Slussens framtida utformning. Stock-

holms stad har konstaterat att det saknas ekonomiska förutsättningar för den omdiskuterade 

gallerian/handelsplatsen och att den därför inte kommer att bli av. Det ändrar ju förutsättning-

arna för visionen radikalt och inga nya förslag har (naturligtvis) ännu lyfts fram. Det har dock 

inte påverkat min undersökning då jag utgår från det förslag som förelåg när beslutet fattades i 

december 2011. 

Det material jag använde för min uppsats var jag tvungen att begränsa, dels på grund av 

tidsaspekten men framförallt för vad som var retoriskt intressant för hur en vision kan konstru-

eras. Hade jag blandat in trafiklösningen för bilarna hade snarare debatten kring Slussenbygget 

behandlats och då i en argumentationsanalys. Mitt urval hade kunnat bestå av de korta informa-

tionsfilmer där bland annat politikerna figurerade direkt (till skillnad från dokumenten där deras 

medverkan inte blir lika påtaglig), vilket hade lett till en narrativ analys. 

Sedan början av juli finns möjlighet för de som har tillgång till en smartphone att ta del av 

ett nytt medium. Via så kallade QR-koder som scannas av kan information visas med hjälp av 

mobilen. Koderna är utplacerade på sex olika platser runt Slussen. De (koderna) leder till filmer 

och bilder som visar utsikten från samma plats – men om tio år. I en sådan studie skulle en fo-

kusgrupp som testar funktionen på plats kunna utgöra en del i undersökningen. 

Att min analysmetod har varit den bästa för att belysa visionen om Slussen vill jag inte 

hävda. Jag konstaterar att det är ett försök att anlägga ett retoriskt perspektiv på stadsplanering. 

Vidare forskning som anknyter till demokrati och makt i förhållande till stadsplanering vore 

intressant. Vad signalerar exempelvis politikerna när två nya jättelika arenabyggen uppförs i 

Stockholm? Är det vad stockholmarna efterfrågar?

Kommer då Slussen i framtiden bli den knutpunkt och mötesplats som visionen uttrycker? 

Det kan naturligtvis ingen veta i dagsläget men som jag skrev i inledningen är det de männis-
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kor  som befolkar platsen som sätter dess prägel. En fråga som framkommit genom analysen 

är snarare vilka människor som känner sig välkomna i Stockholms stads vision. Att rensa bort 

oönskade element knyter an till Johanssons & Khakees (2009) tankar om etik och vilket ansvar 

planerarna har för allmänintresset att fritt kunna röra sig i det offentliga rummet. Eller som An-

dersson (2012) resonerar om skillnaden mellan offentligt och publikt. Här beror det naturligtvis 

på vem som förfogar över fastigheten för vilka villkor som ska gälla (2009:33). Vem kommer 

ha tillgång till glasbyggnadernas värme från insidan om man inte är beredd att samtidigt kon-

sumera?

Frågan är vad det kommer finnas utrymme kvar för på Slussen. Var tar de nu befintliga 

verksamheterna vägen, de med rivningskontrakt? Försvinner de tillsammans med de mellan-

rum som skapats och gett utrymme för att hysa hemlösa såväl som fria konstutövare? Kanske 

försvinner även mer ljusskygga verksamheter som saknas av ett fåtal.

Jag avslutar med en strof ur dikten Gläntan av Tomas Tranströmer. Om den tillägnas Stock-

holms stad eller människorna som befolkar staden låter jag vara osagt.

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse”. 

(Ur Sanningsbarriären, 1978)   
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