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Veckans begrepp och veckans frågor  

v. 6 

Världen i Staden - segregation och subkultur 
 

Veckans begrepp: 

Diskurser, Stad, Stadsplanering, Bostadspolitik, Segregation, Integration, Polarisering, Mångfald, 

Stigmatisering, Slum, Subkultur 

Veckans frågor: 

• Vad beskriver Dryzek (2013) som unikt med “administrative rationalism” om man, enligt 

honom, jämför med de flesta andra miljödiskurser? Vad är ”administrative rationalism” för typ 

av diskurs? 

 

• Vad har miljön för värde enligt “economic rationalism”? (Dryzek, 2013) 

 

• Hur skulle du beskriva skillnader och likheter mellan dem tre diskurserna som diskuteras i 
(Dryzek, 2013) kapitel 4-6?   

• Vad menar Andersson (2019) att skillnaden mellan Sverige och USA är när det gäller 

segregation och bostadspolitik? Vad föreslår han för möjliga lösningar?  

 

• Forskning visar att segregationen i Sverige ökar; vilken roll har, enligt Hult (2015) 

stadsplanering i detta? Vilka är konsekvenserna?  

 

• Flera av texterna handlar om stadsplanering och segregation, vad är det för bild som 

presenteras och vad spelar det egentligen för roll vem din granne är (enligt artiklarna)?  

 

• Under seminariet “No Go Zones” (2018) diskuteras allmänna platser. Vad för kritik framförs 

när det gäller medias och andras definition av en allmän plats?  

 

• Vad menar man när man påstår att det pågår en “farlig diskurs” i samhället (No Go Zones, 

(2018)? 
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• Vad föreslår McQuarrie (2013) att man kan lära av Mumbais slumområden och hur hänger det 

ihop med iden om ett mer hållbart samhälle? 

• Vilken roll har förståelsen av hur både världsbilder och konflikter uppstår och fungerar 

(LeBaron, 2003) för ett hållbart samhälle?  

• Sett ur ett historiskt perspektiv, vad behöver en stad investera i för att skapa hållbarhet? 

(Ekblom, 2012)  

 

 
 
 

 


