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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om hur olika diskurser karaktäriserar Malmö stads planeringstänkande i de tre 

undersökta översiktsplanerna under 2000-talet. De fyra diskurserna som studeras är den globala 

staden, entreprenörsstaden, kunskapsstaden och postmodernistiskt planeringsteori. De tre första 

diskurserna behandlar fenomen om städer och regioner utifrån en global informationsekonomi. 

Den fjärde och sista diskursen är en gren inom planeringsteorin som ställer sig kritisk till den 

modernistiska synen på planering och planerare. Planering som postmodernism är likt sina före-

gångare, normativ i sin karaktär och försöker att lösa problem som har tillkommit i en postkol-

onial värld.  

 

Malmö är en stad med en historia som industristad och som nu försöker etablera sig som en kun-

skapsstad. Det är ett återkommande fenomen i västvärlden att använda strategier för att åstad-

komma en omvandling av städer. En del av strategierna kan förverkligas genom den fysiska pla-

neringen. I den här uppsatsen studeras översiktsplaner, vilket är ett av den fysiska planeringens 

främsta verktyg i Sverige. 
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Inledning 

Bakgrund 

Från att ha varit en utpräglad industristad i kris har Malmö under de senaste tio åren utvecklats till en 

konkurrenskraftig kunskapsstad som attraherar såväl boende som företag. Framgången ligger i ett 

målmedvetet visionärt och strategisk arbete där skapandet av attraktiva boende- och stadsmiljöer (bomässan 

Bo01 på Västra hamnen) och etableringen av en stadsintegrerad högskola på Universitetsholmen har varit de 

motorer som varit avgörande för stadens positiva utveckling. Mats Olsson redovisar i sin artikel hur 

omvandlingsarbetet gick till. (Plan 2006: 22) 

 

I det ovanstående citatet är det före detta stadsbyggnadsdirektören Mats Olsson som redogör för 

Malmö stads omvandlingsarbete. I citatet går att läsa en värdeladdad beskrivning av Malmös för-

flutna som ”en utpräglad industristad i kris” till Malmös nutid och framtid ”till en konkurrens-

kraftig kunskapsstad som attraherar såväl boende som företag”. Det går att förstå beskrivningen 

som en del av ett modernt fenomen som handlar om stadsomvandlingar och hur dessa marknads-

förs. Före detta industristäder marknadsförs som kunskaps-, evenemangs- och kulturstäder. 

Malmö är inte unikt med att använda strategier för att omvandla staden. Andra städer som har 

gjort en liknande omvandling är Glasgow, Birmingham och Liverpool i Storbritannien, Torino i 

Italien och Chicago, Atlanta och Boston i USA. Den symboliska omvandlingen illustreras genom 

att stadens före detta landmärke Kockums kranen har ersatts av Turning Torso ritat av den inter-

nationellt kända arkitekten Santiago Calatrava. Kranen kan ses som en symbol för industristaden, 

medan Turning Torso kan ses som en symbol för kunskapsstaden (Dannestam 2009: 152 & Möl-

lerström 2011: 117-130).  

 

Gemensamt för Malmö och dessa städer är att det har skett en nedgång av arbetstillfällen som 

ofta kopplas till övergången från industriproduktion till informationssamhälle. En del forskare 

kallar det för övergången till en global informationsekonomi och som har möjliggjorts genom 

utvecklingen av IT, kommunikation och transport. I den förändrade ekonomin är det städer och 

regioner som utgör motorn för tillväxt. Om nationalstaten kunde styra utvecklingen genom att 
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placera industrier i den förra ekonomin så är det numera städer och regioner som konkurrerar mot 

varandra om arbetskraft, investeringar och företag (Sassen 1996, Castells 1996 & Harvey 1989). I 

den interurbana konkurrensen marknadsför städer och regioner sig själva för att stärka sin egen 

position gentemot andra. 

 

De ändrade förutsättningarna har påverkat den fysiska planeringen. Det har inneburit ett större 

inflytande av privata aktörer och företag som har försvagat det kommunala planmonopolet 

(Blücher 2006). Det har även inneburit att städer försöker stärka sin position i en interurban kon-

kurrens med den fysiska planeringen som verktyg. Det sker bl.a. i form av vattenfrontsprojekt, 

spektakulär arkitektur, infrastruktursatsningar och shoppingcenter (Harvey 1989: 8-10). I Malmö 

har flertalet satsningar gjorts inom den fysiska planeringen. Däribland Turning Torso, Öresunds-

bron mellan Sverige och Danmark, öppnande av Malmö Högskola, bostadsprojekten Hyllie och 

Västra hamnen, samt byggandet av citytunneln. Dessa exempel behöver nödvändigtvis inte tolkas 

som strategier för att stärka Malmös position men det behöver inte heller betyda att det alternati-

vet bör uteslutas. De fysiska projekten kan symbolisera flera värden, däribland strategier för att 

öka stadens position. 

 

De ovan nämnda fysiska projekt visar på att det har hänt en del inom den fysiska planeringen i 

Malmö. Det bör noteras att inte alla projekt genomfördes under uppsatsens undersökningsperiod 

som utgörs av 2000-talet. En del uppfördes tidigare och andra under perioden. Om Malmö stad 

redan har genomfört de fysiska projekt som nämns i stycket ovan, vad blir då nästa steg för sta-

den? För att svara på den frågan går det att undersöka stadens översiktsplanering. Översiktspla-

nen är ett av kommunens främsta verktyg för att styra utvecklingen av den fysiska planeringen. 

Genom att studera översiktsplaner går det att förstå en hel del om visionerna för de rumsliga di-

mensionerna av en stads utveckling (Dannestam 2009: 123). Översiktsplanen är inte bindande i 

sig. Den är politiskt förankrad genom att den vinner laga kraft i kommunfullmäktige.  

 

Inom den fysiska planeringen har den akademiska plandebatten ändrat fokus genom åren. De 

senaste trenderna, som går att benämna som planering, är inom postmodernismen och har en ut-

gångspunkt som är kritiskt mot den modernistiska planeringsteorin. Kritiken utgår från dess till-

tro till ett allmänbästa. För planering som postmodernism finns det bara olika bästa, vilket be-



 7 

nämns som multipla allmänheter (Sandercock 1998: 195). Det är också en planeringsteori som 

utgår från en postkolonial värld med en heterogen befolkning och ökad rörlighet. Det innebär att 

olika etniska bakgrunder och kulturer ska komma överens och leva i samförstånd i samma stad.  

 

Sett till planering som postmodernismens multipla allmänheter är Malmö ett intressant fall att 

undersöka. Malmö har bl.a. kallats för Sveriges Chicago, med hänvisning till en mångetnisk 

blandning av invånare. Dalia Mukthar-Landgren (2005) redogör för de sociala problem som har 

uppstått i Malmö under omvandlingsarbetet och som grundar sig i etnisk segregation och ökad 

arbetslöshet. Malmö kan därmed ses som ett intressant fall för att undersöka huruvida den fysiska 

planeringen, dvs. översiktsplaneringen, karaktäriseras av postmodernistiskt planeringstänkande.  

 

Även om översiktsplaneringen ingår i den fysiska planeringen innebär det inte att den står utan 

påverkan från andra teorier som berör städer och regioner. Under de senaste årtionden har den 

interurbana konkurrensen beskrivits genom olika diskurser. En diskurs kan definieras som ett 

visst sätt att tolka sociala och fysiska fenomen utifrån olika idéer, begrepp och kategorier. De 

diskurser som kommer att undersökas i den här uppsatsen förutom planering som postmodernism 

är den globala staden, entreprenörsstaden och kunskapsstaden. Genom att studera diskurserna i 

översiktsplanering går det att undersöka olika perspektiv och förhållningssätt som ligger till 

grund för de värderingar som översiktsplanen redogör för. 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att klargöra vad som karaktäriserar Malmö stads planeringstän-

kande i deras översiktsplaner under 2000-talet samt fastställa om det skett en förändring mot ett 

mer postmodernistiskt planeringstänkande. 

 

Frågeställning 

• Vad är utmärkande för diskurserna den globala staden, entreprenörsstaden, kunskaps-

staden och postmodernistiskt planeringstänkande i en planeringskontext?  
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• Hur har Malmö stads planeringstänkande förändrats i översiktsplaner under 2000-

talet, utifrån de ovanstående diskurserna? Går det att urskilja en utveckling mot ett 

mer postmodernistiskt planeringstänkande? 

 

Disposition  

Jag har valt att placera metoden före litteraturöversikten eftersom det hjälper läsaren att komma 

ihåg de begrepp som är centrala för empirin. Det har också fördelen av att läsaren skapar sig en 

förförståelse för vad diskurser är och tillvägagångssättet för diskursanalysen. I litteraturöversik-

ten kommer uppsatsens övergripande forskningsområde att beskrivas, detta område kommer att 

ligga till grund för den analytiska ram som finns i slutet av kapitlet. Därefter kommer ett avsnitt 

om uppsatsens empiri och uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion. 
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Metod 

I detta kapitel kommer jag att argumentera för valet av metod och forskningsdesign. Metoden 

väljs utefter uppsatsen syfte och frågeställning. Den första frågan i frågeställningen kommer att 

besvaras med hjälp av en analys som bygger på uppsatsens litteraturöversikt. Med hjälp av ana-

lysen ska jag sedan utforma en analytisk ram som sedan kommer att tillämpas på empirin för att 

besvara den andra frågan i frågeställningen. Tillvägagångssättet för analysen av litteraturöversik-

ten redogörs i underkapitlet analytisk ram (se sista delen i litteraturöversikten). Den första frågan 

kommer därmed att utgöra grunden för att kunna besvara den andra frågan. Båda frågorna karak-

täriseras av ord och begrepp. Det är därför jag har valt att göra en diskursanalys. Innan genom-

gången av diskursanalysen kommer jag att redogöra för uppsatsen avgränsning och ämnesom-

råde.  

 

Varför Malmö? 

Malmö är Sveriges tredje största stad med ca 300 000 invånare. Det finns flertalet anledningar till 

varför det är intressant att använda Malmö som fall vid en studie av översiktsplanering. För det 

första har Malmö en historia som en klassisk svensk socialdemokratisk ”välfärdskommun”.  To-

mas Bergström (1993: 32) skriver att Malmö kan tolkas som ”symbol eller ett mönster för den 

förverkligande socialdemokratin”. Malmö är även allmänt känd för att ha varit en framgångsrik 

industristad, inte minst genom varvet. Utifrån detta uttalande och stadens tidigare industri blir det 

intressant att studera hur fruktbara diskurserna om entreprenörsstaden, kunskapsstaden, globali-

sering och postmodernistisk planering är. Av de fyra diskurserna är det entreprenörsstaden som 

tydligast symboliserar en mer liberal stadspolitik. Men även diskurserna om globalisering och 

kunskapsstaden är intressanta eftersom de bryter mot det traditionella produktionssamhället. Det 

går att förstå framväxten av den globala informationsekonomin och därmed kunskapsstaden som 

nedgången för produktionssamhället. 
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Malmö som även ibland kallas för Sveriges Chicago, för den mångkulturella blandningen av in-

vånare, kan vara det närmaste Cosmopolis som Sverige har att erbjuda. Det är därför intressant att 

undersöka huruvida översiktsplaneringen karaktäriseras av postmodernistiskt planeringstänkande, 

detta eftersom en mångkulturell blandning är en av förutsättningarna för det postmodernistiska 

planeringstänkandet.  

 

Den andra anledningen till varför det är intressant att studera Malmö bygger vidare på det första 

resonemanget, nämligen att en liknande utveckling kan urskiljas på andra ställen. Det finns andra 

svenska exempel på städer som genomgått en liknande omvandling från industristad till kun-

skapsstad, som exempel kan Västerås, Norrköping och Göteborg nämnas. Det är därmed inget 

enskilt fenomen. 

 

För det tredje och sista så ingår Malmö i långtgående regionala samarbeten som Region Skåne 

och den transnationella Öresundsregionen. Det är möjligt att samarbetet mellan Göteborg och 

Oslo har gemensamma drag som det mellan Malmö och Köpenhamn. Samarbetet genom den 

transnationella Öresundsregionen har intensifierats sen bygget av Öresundsbron och det är en 

bidragande faktor till Malmös försök att positionera sig i ett internationellt rum (Dannestam 

2009: 35-6).  

 

Varför översiktsplanering? 

Sveriges kommuner har planmonopol, vilket innebär att i stort sett allt byggande sker genom 

kommunerna. Plan- och bygglagen (2010:900) utgör gällande rätt på området och kommunerna 

har enligt denna lag olika instrument till sitt förfogande bl.a. detaljplan, översiktsplan och fördju-

pad översiktsplan. Detaljplanen är juridiskt bindande och används för att ge bygglov. Detaljpla-

nen reglerar bebyggelsen. Det är dock genom översiktsplaner och fördjupande översiktsplaner 

som kommunerna kan styra den fysiska utvecklingen. Varje kommun ska ha en aktuell och 

kommuntäckande översiktsplan. Den behöver inte nyskapas utan den tidigare översiktsplanen 

kan utvecklas. Den är inte juridiskt bindande, men den fungerar som beslutsunderlag och kan 

därmed motivera val och önskad utveckling. För att översiktsplanen ska vinna laga kraft måste 

kommunfullmäktige anta planen. Innan planen vinner laga kraft så går den genom en planprocess 



 11 

som består av samråd, utställning och antagande. Under planprocessen ska kommunen föra en 

dialog med medborgare, länsstyrelsen och andra kommuner. Det går därmed att påstå att över-

siktsplanen är ett politiskt dokument som är förankrat i de förtroendevalda politikerna. 

  

Det finns krav på vad översiktsplanen ska innehålla t.ex. grunddragen i framtida mark- och vat-

tenanvändning och riksintressen. Det finns dock inget kvar på hur den ska utformas eller vilken 

karaktär den ska ha. Under en föreläsning på Blekinge Tekniska Högskola berättade Gösta 

Blücher om följande möjligheter med översiktsplaneringen: (1) den är en arena för framtidsdis-

kussioner (2) den kan mobilisera människor i lokalt utvecklingsarbete (3) den rationaliserar och 

förenklar beslutsfattandet i enskilda ärenden (4) den medverkar till politiska mål (5) det är en 

handlingsplan på kort sikt (6) den är ett avtal mellan parter.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att kommunens roll i översiktsplanerandet är att sammanfoga 

aktörer och olika intressen. Detta tillsammans med det faktum att översiktsplanen är kommunens 

främsta verktyg för att styra den fysiska utvecklingen i kommunen utgör den främsta anledningen 

till varför översiktsplaner är intressanta att undersöka.  

 

Empiriskt underlag 

Det empiriska underlaget till uppsatsen följer det tidsintervall som är formulerat i uppsatsen syfte, 

dvs. 2000-talet. Malmö stad har hittills gjort tre översiktsplaner under 2000-talet:  

 

• ÖP2000 - Översiktsplan för Malmö 2000 

• ÖP2005 - Malmö 2005, aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan 

• ÖP2012 - Översiktsplan för Malmö – ÖP2012 – Planstrategi – Utställningsförslag. 

Att planen är under utställning innebär att den inte har vunnit laga kraft än. Den skil-

jer sig dock från de två föregående genom att den är nyproducerad. 

 

Det är värt att notera skillnaden mellan de olika översiktsplanerna när det gäller antalet sidor. 

Översiktsplanen från 2000 har 337 sidor, den från 2005 har 64 sidor och den senaste har 72 sidor. 

Vad den markanta skillnaden i sidantal mellan översiktsplanen från 2000 och 2005 beror på 

framgår inte i dokumenten. En anledning kan vara att underlaget till översiktsplanen redovisas i 
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översiktsplanen från 2000 till skillnad från de två andra. För diskursanalysen är det inte relevanta 

att undersöka kvantitativa variabler. Det kan däremot hjälpa läsaren att skapa sig en uppfattning 

om det empiriska underlag som uppsatsen utgår ifrån. 

 

Varför diskursanalys? 

Diskursanalysen utgår från antagandet att språket inte bara kommunicerar utan även kommunice-

rar sociala och fysiska realiteter som ligger utanför språket. Språk gör något, det skapar verklig-

het. Diskursanalysen är en metod för att analysera vad språket gör och hur det påverkar uppfatt-

ningar och kognitioner. 

 

I litteraturöversikten redogjordes för fyra olika diskurser inom planering. Utifrån de fyra diskur-

serna går det att dra slutsatsen att det inte finns någon entydig uppfattning av vad planering är. 

Respektive diskurs bidrar till tolkningen av planeringsbegreppet. Hur ska jag gå tillväga för att 

undersöka Malmö stads planeringstänkande i översiktsplaneringen?  

 

Språkets betydelse 

En utgångspunkt bör vara att det går att förstå Malmö stads intentioner och avsikter genom att 

studera texten i översiktsplaneringen. Det innebär inte att allt som står i översiktsplanerna är sant, 

men det går att anta att Malmö stad står för det som texten innebär. Givetvis ska texterna under-

sökas med källkritisk noggrannhet. Enligt Aaron Wildavsky kan planering förstås genom att un-

dersöka språket. Wildavsky hävdar att människan tänker genom språket. Det går knappt att före-

ställa sig ett fenomen som inte går att uttrycka i ord. Sättet människan tänker om planering på-

verkar hur den agerar. På samma sätt påverkar språket hur människan agerar, dvs. hur den plane-

rar, hur den tänker om planering. Wildavsky förklarar det dubbla antagandet med att problemen 

som finns med ord och begrepp, speglar problemen som finns med världen (Wildavsky 1973: 

127-8).  

 

Utifrån Wildavskys resonemang speglar sättet att tala om planering ett visst förhållningssätt till 

verkligheten. Vilka begrepp som aktörer använder speglar i sin tur aktörernas sätt att tänka på och 
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deras sätt att förhålla sig till omgivningen på. Dessa två antaganden bygger i sin tur på att männi-

skan ger mening och betydelse till den ”yttre” verkligheten. Det finns ingen direkt koppling mel-

lan den ”yttre” verkligheten och människan. Det är först när något objekt, erfarenhet eller idé 

tillskrivs ett värde som det får det värdet. Det innebär att människan tillskriver värden som ska 

representera den ”yttre” verkligheten, eftersom den inte står i direkt anknytning till människan. 

Att verkligheten inte kan tolkas på ett entydigt sätt möjliggör för olika tolkningar av den, dvs. 

olika begrepp och olika innebörder av begrepp. Genom att studera språket kan därmed dessa 

olika tolkningar klargöras. Resonemanget om relationen mellan aktörer, språkanvändning och 

verklighet kan tydliggöras genom följande figur:  

 
Figur 1. Relationen mellan aktörer, språkanvändning och verklighet (Strömgren 2007: 74) 
 
I figuren visas interaktionen mellan de tre olika arenorna: aktörer, språkanvändning och verklig-

het. Det går att förstå språkanvändningen som det centrala mellan aktörer och verklighet i en me-

ningsskapande process. Det innebär att det är språket som bör undersökas för att studera tänkande 

på den diskursiva nivån. 

 

I figuren redogörs för en viss dynamik eftersom pilarna är riktade åt båda hållen. Dynamiken 

mellan den aktörsarenan och den språkliga arenan innebär att språket skapar gränser för vad som 

är möjligt att tänka och att göra. Samtidigt förändras innebörden av språket genom samtal. Ef-

tersom språket tillskrivs olika värden kan det även användas mer eller mindre avsiktligt användas 

för att uppnå strategiska mål. Det duala förhållningssättet innebär att språket kan användas strate-
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giskt av handlande aktörer, samtidigt som det kan begränsa människors tänkande och agerande. 

Detta kallar Carol Bacchi för dual funktion (Bacchi 2004: 143). Bacchi menar att detta förhåll-

ningssätt är centralt när politiska texter studeras. Även om det är svårt att avgöra om en aktör 

använder ett begrepp strategiskt eller inte, bör medvetenheten om en viss dualism vara i åtanke 

vid tolkandet av politiska texter. 

 

I figuren är även dynamiken mellan den ”yttre” verkligheten och den språkliga nivån markerad, 

detta eftersom språkanvändningen tillskriver mening åt skillnader i verkligheten. Exempelvis 

existerar olika färger i verkligheten men det går först att urskilja dem när de jämförs med 

varandra. Även om färgerna existerar i en oberoende verklighet så används språket för att mar-

kera skillnaderna mellan färgerna, vilket gör att vi människor kan ha användning för begreppen. 

När människor läser av dessa skillnader utgår de ofta från att skillnaderna som beskrivs i objekt, i 

den erfarenhet eller idé, alltid har existerat (Carver 2002). Det går därmed att förstå att verklig-

heten innehåller mängder av olikheter som människan tillskriver mening genom språkligt kon-

struerade distinktioner. 
 

En utgångspunkt för den här uppsatsen är att det existerar en kamp om att tillskriva verkligheten 

dess mening och betydelse. Med den utgångspunkten blir språket mer än bara ett verktyg för att 

beskriva verkligheten. Genom att studera diskurser, dvs. ett specifikt sätt att tala om verkligheten 

som bygger på vissa idéer, begrepp och kategorier går det i sin tur att undersöka vilken mening 

som objekt och fenomen tillskrivs (Hajer 2002: 63). Dessa mönster måste återkomma i flera tex-

ter för att det ska gå att urskilja som en specifik diskurs. För den här uppsatsen är det något pro-

blematiskt då empirin består av tre dokument. Innebär det att uppsatsens empiriska omfång be-

gränsar uppsatsen syfte och frågeställning? Jag anser att översiktsplanerna, med dess politiska 

förankring och planprocess är så pass förankrade i olika sammanhang att det går att tala om spe-

cifika diskurser. Givetvis skulle en diskurs som återkommer i alla tre översiktsplaner väga tyngre 

än en som endast finns i en utav översiktsplanerna.  

 

Genom att använda det diskursanalytiska perspektivet som arena går det därmed att synliggöra 

förhållningssätt och tankesätt i översiktsplanerna. Även om det endast är en aktör som står för 

översiktsplanen, dvs. Malmö stad så utgår jag från att den har arbetats fram genom interaktion 



 15 

mellan olika aktörer och intressenter. Det innebär i sin tur att det går att föreställa sig att det finns 

en strategisk tanke med översiktsplanen och vad den ska uppnå. Därmed går det att tänka sig att 

de begrepp som används är noggrant utvalda för att passa in i de strategiska mål som aktörerna 

har haft. Detta behöver inte betyda att översiktsplanens innehåll ska övertolkas men samtidigt 

anser jag det föga trovärdigt att översiktsplanerna är gjorda av en ren slump och utan medvetna 

val.  

 

I det ovanstående stycket har jag beskrivit den filosofiska utgångspunkten för tolkningen av ord 

och begrepp. Hur kan jag precisera tillvägagångssättet ytterligare?  

 

Problem, orsak och lösning 

För att precisera tillvägagångssättet i metoden vänder jag mig till studiet av politiska policypro-

cesser. Policyprocesser förknippas ofta med beslutsprocesser och hur de kan förbättras för att slöa 

samhälleliga problem. Det centrala har varit hur problem kan identifieras och hur problemen kan 

lösas, eller hur problem bör definieras så att en lösning kan formuleras. Policyprocesser får dock 

en annan skepnad när det utgår från det diskursiva perspektivet. 

 

Carol Bacchi (1999) fäster uppmärksamheten på vilka problem som representeras i olika diskur-

ser och vad som är lösningen på problemen. Bacchi menar att det inte är relevant att anta att de 

problem som redogörs är objektiva, som om de väntade på att bli lösta. I stället är problemen 

skapade, eller formgivna.  

 

Detta kan belysas med exemplet från planeringsteorin där problembilden var den ”spontant ut-

spridda bebyggelsen”. Om spontaniteten formulerades som ett problem, följde resonemanget upp 

med att det var ineffektivt med oordning, som hade orsakats av en oreglerad fastighets- och 

byggmarknad. Lösningen kunde då formuleras som professionell offentlig planläggning av mark. 

Om spontaniteten i stället formuleras som en lösning och ett tecken på en effektiv bostadsmark-

nad, som Jane Jacobs (1961) hävdade, skulle en professionell planläggning av mark ses som ett 

grundläggande problem. Detta exempel visar att de olika planeringsdiskurserna formulerar olika 

problem och lösningar även om själva fenomenet är detsamma.  
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Det ovanstående exemplet redogör för handlingsprogram som lösningar på varierande represen-

tationer av problem, istället för lösningar på faktiska problem. Med den utgångspunkten går det 

att påstå att lösningarna till olika fenomen skiljer sig åt beroende på vilken problembild som det 

redogörs för. Det innebär att vissa problem kan uteslutas, beroende på hur fenomenet i fråga re-

presenteras diskursivt (Bacchi 1999: 2).   

 

Uppsatsens diskursanalys tar alltså en mer statsvetenskaplig karaktär. Det innebär ett större fokus 

på den politiska argumentationen. Det kan jämföras med den mer traditionella synen på diskursa-

nalys som antingen varit lingvistisk eller teoretisk. I den förstnämnda har det varit själva me-

ningssammansättningen och användningen av orden som har varit avgörande. I den sistnämnda 

har det varit ett större fokus på olika kunskapsmönster eller så har diskursanalysen använts som 

verktyg för att förstå sociala fenomen.   

 

Maarten Hajer har likt Bacchi studerat policyprocesser med samma utgångspunkt för problem-

presentationer, fast under begreppet argumentativ diskursanalys (Hajer 2002). Bacchi och Hajer 

har vissa gemensamma drag i hur de använder den diskursanalytiska metoden. Båda identifierar 

problem som har olika orsaker och olika lösningar. I uppsatsen söker jag alltså efter skilda pro-

blempresentationer i materialet för att identifiera olika diskurser. De olika problempresentation-

erna representerar olika diskurser, dvs. olika sätt att tänka. Genom att rekonstruera dessa argu-

menterande kedjor kan jag länka samman problem, orsak och lösningar.  

 

Detta angreppssätt har används för genomgången av planeringsteori. Strömgren använder också 

den här metoden vid genomgången av planeringsteori för att urskilja olika diskurser. Genom att 

studera vad som anses vara grundläggande för problemet och vad som har orsakat det och hur det 

kan lösas går det att urskilja olika diskurser. Hur kan då diskurserna fastställas? Vad krävs för att 

avgöra om olika diskurser faktiskt har satt sin prägel på utvecklingen? Strömgren hävdar att det 

sker när diskursen har institutionaliseras genom lagstiftning och därmed gjort anspråk på föränd-

rade sociala relationer (Strömgren 2007: 78). Strömgrens doktorsavhandling skiljer sig från den 

här uppsatsen då att han undersöker hur riksdagsdebatter och förändringar i plan- och bygglag 

från 1940-talet och framåt. För den här uppsatsen undersöks översiktsplaneringen i Malmö under 

2000-talet. Hade det varit relevant att undersöka förändringar i plan- och bygglagen för att under-
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söka hur Malmö stads översiktsplanering har förändrats under 2000-talet? Eller tvärtom, skulle 

det vara relevant att undersöka hur plan- och bygglagen har förändrats genom att undersöka hur 

Malmö stads översiktsplanering har förändrats? Svaret är givetvis nej. Jag vill hävda att det som 

står i översiktsplanerna under den period som undersöks är förankrade i diskussioner genom sam-

råd och utställning samt politiken eftersom den vinner laga kraft i kommunfullmäktige. Det kan 

därmed anses vara institutionaliserade, givetvis inte i samma utsträckning som plan- och byggla-

gen, men tillräckligt för att det ska anses rimligt att studera diskurser i översiktsplanering. 

 

Dessutom går det att förstå lagstiftningen som en aningen trögrörlig process som därmed inte 

ligger i framkant av utvecklingen (Strömgren 2007: 68). Det är också det argumentet som Ström-

gren använder till varför det är fruktsamt att undersöka lagstiftningen. För den här uppsatsen kan 

vi anta att Malmö stad faktiskt kan ligga i framkant för ”nya” diskurser som inte ”än” har förank-

rats i lagstiftningen. Om så är fallet kan det vara så att Malmö stad ligger före lagstiftningen.  

 

Ett annat sätt att bestämma om en diskurs har satt sin prägel på tänkande och handlande är om 

den har förekommit frekvent eller om den tas för given i en viss diskussion eller mellan samta-

lande parter. Detta uttrycks ofta med begrepp som att en diskurs är dominerande eller hegemo-

nisk. Det medföljer en viss problematik när de begreppen används. Hur går det att visa att en viss 

diskurs förekommer mer frekvent än en annan? Det skulle kanske kräva en kvantitativ textanalys 

över en längre tidsperiod. För uppsatsen är detta inte aktuellt med dess förhållandevis snäva 

tidsintervall.  

  

För uppsatsen kommer därmed en modifierad form av institutionalisering att tillämpas för att 

avgöra huruvida en diskurs har satt sin prägel. Det resonemanget bygger på den jämförelsen mel-

lan Strömgrens avhandling och den här uppsatsen. Att en diskurs förekommer i översiktsplanen 

innebär inte per automatik att det är en giltig diskurs. Det måste givetvis studeras vidare.   

 

Kritik mot diskursanalysen 

Diskursanalysen kritiseras ofta för risken att forskaren bokstavstolkar de texter som undersöks. 

Det uppstår en motsägelse mellan påståendet att språket är dynamiskt samtidigt som forskaren 

försöker redogöra för en fast mening när diskursen analyseras. Det blir problematiskt då diskurs-
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analysen handlar om att tolka text utifrån valda teorier. Texten ställs därmed i fokus snarare än 

intentionerna eller motiven bakom den. För att tydliggöra, det är inte min avsikt att redogöra för 

motiven bakom skapandet av översiktsplanerna. I stället undersöks innebörden av texterna i över-

siktsplanerna utifrån det analytiska ramverk som har konstruerats. Genom att citera och referera 

till översiktsplanerna kommer förhoppningsvis läsaren att kunna följa med igenom uppsatsen. 

 

En annan kritik som riktas mot diskursanalysen har att göra med antagandet om att innebörden 

konstrueras socialt. Med det antagandet utsätts innehållet för relativism och fatalism, dvs. ett för-

nekande av all kunskap eller motsatsen. Inget förhållningssätt kan därmed göra anspråk på att 

vara bättre eller mer sant än ett annat (Winther Jørgensen & Philips 1999). Eftersom det finns en 

tröghet i förståelsen av verkligheten går det att anta att människan påverkas av trögheten. Det går 

inte att byta ut ett sätt att tala om något över en natt. Som exempel skulle det ta tid innan en per-

son hävdade att den var av det manliga könet, fast den av sin omgivning och sig själv hade upp-

fattas som en kvinna. Allt eftersom detta upprepades skulle allt fler i omgivningen acceptera per-

sonens könstillhörighet (Winter Jørgensen & Philips 1999).  

 

Det ovanstående exemplet visar att det inte går att tala om verkligheten hur som helst. Det går 

därmed att anta att den materiella världen också påverkar de sociala konstruktionerna. Det inne-

bär också att sättet att tala om verkligheten måste vara meningsfullt i ett visst socialt samman-

hang för att det ska accepteras.  

Källkritik 

Alla metoder har sina för- och nackdelar. För den här uppsatsen är de kvalitativa värdena cen-

trala. Det innebär lite förenklat att den handlar om ord och inte siffror. Fördelarna med en kvalita-

tiv analys är att det lämpar sig för djupgående studier, eftersom det tillåter ett datamaterial som är 

omfattande och detaljerat (Denscombe 2009: 308). Det innebär att det finns utrymme för kom-

plexa förklaringar som kan vara tvetydiga och innehålla motsägelser. Utifrån uppsatsen syfte och 

frågeställningen kan valet av metod anses lämpligt eftersom det går att anta att översiktsplanen 

kan innehålla delar som motsäger varandra. 

 

Nackdelarna med en kvalitativ analys är kopplade till hur representativt innehållet är. Det innebär 

att det ska gå att påvisa att det inte är ett isolerat fenomen. Om det går att lyfta fram från det en-
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staka fallet och applicera på andra fall så innebär det att det går att generalisera utefter resultatet. 

För att det ska vara möjligt krävs det att forskaren redogör tillräcklig detaljerad information så att 

en generalisering kan möjliggöras (Denscombe 2009: 399). Det är av största vikt att omständig-

heterna för uppsatsen tydliggörs. 

 

En annan nackdel är att det finns en viss problematik med forskarens ”jag”. Det finns olika skolor 

om hur forskaren ska förhålla sig till sin egen roll i en uppsats. För den mer naturvetenskapliga 

skolan eftersträvas den objektiva forskaren. Det kan vara enklare att vara objektiv när forskning-

en är av kvantitativ karaktär och det är mätbar data som analyseras. I den mer samhällsvetenskap-

liga skolan är förhållandet till forskaren annorlunda. I vissa sammanhang anses det inte finnas en 

objektiv forskare. Det bygger på argumentet att det inte går att vara helt objektiv eftersom det inte 

finns någon fristående data att tillgå. All data kräver en behandling av människan vilket gör att 

den kan påverkas av människan (Denscombe 2009: 399). För den här uppsatsens är forskarens 

tolkning av insamlad data av största vikt, eftersom materialet bygger på en tolkning av forskaren. 

Det finns därmed en risk att innebörden går förlorad i kodning och sortering av materialet. Det är 

en risk med kvalitativ forskning eftersom den grundar sig i problem som är förknippade med 

människor som i sin tur är svåra att mäta och räkna ut. 



 20 

 

Litteraturöversikt 

Inledning 

I det kommande kapitlet kommer en litteraturöversikt att göras. De olika teorierna som redovisas 

kan sägas utgöra olika diskurser. En diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Philips 1999: 7). Det kan även 

definieras som en ensemble av idéer, begrepp och kategorier som ger en viss innebörd till sociala 

och fysiska fenomen. Det innebär att ett fenomen kan se olika ut beroende på vilken position som 

intas. De olika teorierna som redovisas i litteraturöversikten kommer att belysa olika bestämda 

sätt att förstå och tala om världen som inkluderar vissa begrepp. Dessa begrepp är nödvändiga för 

uppsatsen vetenskaplighet eftersom det innebär att den berör problem som har en anknytning till 

tidigare undersökta problem.  

 

Det bör även poängteras att Leonie Sanderock och ett av hennes verk Towards Cosmopolis är 

centralt för uppsatsens frågeställning, den handlar om planering som postmodernism. Sandercock 

är inte den enda som är teoretiker inom planering som postmodernism, men hennes verk är 

centralt för den postmodernistiska planeringsteorin. 

 

Nyliberal planering  

Nyliberal planering är ett begrepp som återkommer frekvent inom planeringslitteraturen under de 

senaste decennierna. Det är ett begrepp som inte har någon entydig definition. Det är därför lite 

problematiskt att använda det. För den här uppsatsen innebär det ett ställningstagande. Jag anser 

att det är viktigt att vara bekant med begreppet eftersom det är så centralt för uppsatsen. Däremot 

anser jag det inte nödvändigt att ha det som utgångspunkt för uppsatsen. Genom att ha förståelse 

för vad nyliberal planering är blir det enklare att förstå syftet och frågeställningens kontext. 
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Nyliberal planering, även benämnt nyliberalism, härstammar från de privata aktörernas större 

inflytande på bekostnad av de offentliga aktörerna. Det går i sin tur att koppla det till 1980-talet 

och Ronald Reagan och Margret Thatchers respektive ledningar för USA och Storbritannien. En-

ligt Philip Allmendinger utgår den nyliberala planeringen från den liberala tilltron till marknaden 

och den konservativa tilltron till en stark stat (Allmendinger 2009: 107). Det går även att uttrycka 

som: ”vad som är bra för marknaden, är bra för staten”. Om det är marknaden som ska styra pla-

neringen, behövs ens planeringen då? Är det inte en motsättning? Allmendinger påvisar att det 

finns en överenskommelse inom den nyliberala planeringen att det behövs en statlig central kon-

troll som bör finnas som stöd till marknadens misslyckande, utan att för den skull hindra mark-

naden på något sätt (Allmendinger 2009: 117). 

 

Det har riktats en del kritik mot den nyliberala planeringen som handlar om de sociala konse-

kvenserna som följer detta sätt att planera. Det ökade inflytandet av privata aktörer påstås få fy-

siska uttryck i staden genom segregation, självvald segregation i form av gated communities, 

gentrifiering och polarisering (Savage Warde Ward 2003 & Johansson Sernhede 2003).  

 

Återkommande begrepp för att beskriva de sociala problem som uppstår av den nyliberala plane-

ringen är inkludera och exkludera. Av de två beskrivningarna avser det senare begreppet den 

grupp som utesluts från samhället och som kanske är i störst behov av det. 

 

Ett vanligt begrepp inom nyliberal planering är trickle-down, vilket kan översättas till ”nedsipp-

ringsprincipen”. Begreppet syftar till att välfärden fördelas automatiskt i den ekonomiska tillväx-

ten (Dannestam 2009: 285).  

 

Den nyliberala planering beskrivs ofta som ett fenomen som är utspritt över hela världen. För 

Sverige har det inneburit ett försvagande av planmonopolet de två senaste decennierna (Blücher 

2006: 149-153). Det har till följd av att privata aktörer och byggbolag har större inflytande i den 

fysiska planeringen i Sverige.  

 

Vad blir då planerarens roll i den nyliberala planeringen i en nordisk kontext? Det går att besk-

riva med hjälp av Tore Sager. Han har undersökt konflikten mellan Communicative Planning 



 22 

Theory (CPT) och New Public Management (NPM). CPT står för de ideal och värden som är 

kopplade till demokrati, medborgarinflytande och process. NPM utgår från de nyliberala idealen 

som handlar om ekonomi och effektivisering. Sager undersöker den dagliga konflikten för plane-

raren mellan dessa två intressen (Sager 2009). Resultatet av hans undersökning leder fram till 

hans resonemang om de två framtida rollerna för planeraren. I den första accepterar planeraren en 

NPM orienterad roll och ägnar sig därmed åt att tillgodose de mål som strävar efter ekonomiskt 

vinst och effektivitet. I den andra agerar i stället planeraren för att upprätthålla demokratiska vär-

den under planeringsprocessen så att flera intressen tillgodoses. 

  

Med den ovanstående redogörelsen för den nyliberala planeringen och planerarens uppgift däri 

har läsaren en övergripande förståelse för den övergripande utvecklingen under de senaste decen-

nierna. Det är en del av vad planeringen har att förhålla sig till. Det bör även noteras att den här 

uppsatsen inte avser att ge någon entydig bild av vad planering exakt är. Planering i alla dess 

former är komplex och kan tydas på flera olika sätt. Att se planeringen utifrån det nyliberala per-

spektivet innebär ett perspektiv. För att skapa en bättre förståelse för den kontext som den post-

moderna staden verkar i kommer den globala staden att redogöras i nästa avsnitt. 

 

Den globala staden 

Från och med 1970-talet är det aktuellt att tala om en global informationsekonomi. Utvecklingen 

sker på bekostnad av den industriella ekonomin. Den globala informationsekonomin möjliggörs 

av utvecklingen inom IT och kommunikation. Ekonomin blir allt mer rörlig och som följd av det 

uppstår en konkurrens om det rörliga kapitalet. Under den mer industriella ekonomin kunde sta-

terna placera ut produktionen på ett annat sätt än den globala informationsekonomin möjliggör. 

Det sker en decentralisering eftersom tillverkning och produktion inte längre blir bunden till en 

viss geografisk plats. Paradoxalt nog sker en centralisering av företag som är kopplade till in-

formationsekonomin. Städer och regioner utgör viktiga noder inom de nya tillväxtområdena. Den 

globala informationsekonomin är därmed inte geografisk obunden. 

 

Sociologen Saskia Sassen har studerat utvecklingen av storstäder som New York, London och 

Tokyo i den globala informationsekonomin. Sassen hävdar att dessa tre storstäder visar upp lik-
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nande mönster trots de kulturella skillnaderna som finns. Hon använder begreppet den globala 

staden för att beskriva de sociala och ekonomiska förändringar som tar geografiska uttryck i 

dessa storstäder (Sassen 1996, 2006a, 2006b). Det kan förklaras genom fyra övergripande punk-

ter: 

 

• Den globala staden blir en strategisk plats för nätverk och komplexa organisationer. 

Det sker en agglomeration, dvs. att företag och verksamheter läggs i geografisk an-

knytning till varandra. Den globala staden får rollen som ett kommandocenter i den 

globala informationsekonomin. De blir platser där affärer görs. 

• Den globala staden utgör en viktig plats för innovation och tillväxt. De blir även en 

plats för konsumtion av de nya innovationerna. Det ena hjälper det andra. 

• En superelit med speciella preferenser inom kultur och livsstil växer fram. Den är di-

rekt kopplad till höginkomstjobb inom de nya ekonomiska tillväxtområdena. Det till-

kommer flera låginkomstjobb för att serva supereliten. Dessa jobb är inom restau-

rang-, hotell-, städ och övervakningsbranscher. En stor del av dessa jobb görs av im-

migranter och kvinnor (Sassen 2006b: 85). Ökningen av hög- och låginkomst gör att 

de socioekonomiska skillnaderna ökar. Det sker en polarisering. Det innebär att en ny 

klasskonstellation växer fram. Sassen beskriver detta som ett problem och att det syn-

liggörs genom att urban glamour och urban warzone ligger sida vid sida (Sassen 

2006b: 87). 

• Supereliten är global i sin identitet och inte lika knuten till nationalstaten. De föränd-

ringar som sker tycks ge en ny skala där det regionala och globala blir viktigare på 

bekostnad av nationalstaten. Detsamma gäller det rörliga kapitalet som inte längre är 

lika kopplat till nationalstaten utan i stället till regioner och städer.  

 

Entreprenörsstaden 

I den globala informationsekonomin tävlar städer om investeringar och rörligt kapital. En som 

har undersökt detta närmre är den marxistiske geografen David Harvey. Harvey stiftar begreppet 

entreprenörstaden som syftar till städer som bedriver en entreprenörsinriktad politik i konkurrens 

mot andra städer om rörligt kapital (Harvey 1989: 7-8). Det innebär även en förändring av stads-
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politik från fördelning av välfärd till en mer entreprenörsinriktad politik. Med andra ord, staden 

bedrivs allt mer som ett företag. Harvey ser problematiskt på utvecklingen. Det kan sammanfattas 

i tre delar. Den första berör det ökade samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn för att 

knyta till sig extern finansiering, investeringar och arbetstillfällen. Harvey menar att låginkomst-

tagarna utesluts från politiken. Den andra berör risken med spekulation, som är en del av entre-

prenörsstänkandet, i vilket Harvey hävdar att det generellt är den privata sektorn som tar vinster 

på bekostnad av den offentliga som tar risken. Den tredje handlar om att entreprenörsstänkandet 

är mer intresserad av ekonomiskt vinst inom en viss plats än i ett större territorium. Med detta 

avser Harvey investeringar i flaggskeppsprojekt som går finna i Glasgow, Liverpool och Balti-

more. Det innebär att vinsterna går till en viss grupp eller en speciell plats i stället för till de män-

niskor eller områden som verkligen behöver pengarna. 

 

Harvey har identifierat fyra typer av strategier som kombineras med varandra eller verkar separat. 

Strategierna utgör grunden för den politik som tillämpas i entreprenörsstaden (Harvey 1989: 8-

10): 

 

• Särskilda investeringar som syftar till att förbättra produktion eller tjänster för att 

locka till sig internationell arbetskraft och investeringar. Ett exempel är investeringar 

inom teknologi, sänkt skatt för en viss typ av produktion och tillgängliggöra naturre-

surser för bruk. 

• Regionala satsningar för att locka turism och extern konsumtion. Satsningarna kan 

handla om flaggskeppsprojekt, spektakulär arkitektur, upprustade områden, sporteve-

nemang, shoppingcenter och festivaler. Staden måste i denna bemärkelse vara inno-

vativ, spännande kreativ och trygg för att locka turister. 

• Entreprenörsstaden kräver bra infrastruktur, speciellt inom telekommunikation och 

transport. Tillgängliga företagslokaler är även viktigt för att locka investerare. Ef-

tersom de sker en tillväxt inom utbildade branscher så krävs även en satsning på 

högre utbildning, speciellt med fokus med ekonomer, jurister, ingenjörer och media. 

• Statliga verksamheter som militär, sjukvård och skola är viktiga för den ekonomiska 

utvecklingen i urbana regioner. Harvey exemplifierar detta med ”High-tech” – områ-

det i Long Beach – San Diego som har anknytning till den amerikanska militären.  
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Gemensamt för de fyra strategierna är att de ingår i en interurban konkurrens som stärks av att 

varor, människor, information och kapital inte länge är lika låst till en viss geografiskt plats. Har-

veys entreprenörsstad bygger på så sätt delvis vidare om Sassens globala stad. De båda utgår från 

de flöden som den globala informationsekonomin skapar. Harvey hävdar även, likt Sassen, att 

den politik som förs leder till ökade inkomstskillnader och därmed ökade klasskillnader och pola-

risering. Harvey belyser även (utifrån sin marxistiska analys) kritik mot det kapitalistiska syste-

met som leder till spekulation och en ojämn fördelning av det ekonomiska kapitalet.  

 

Det kan vara svårt att definiera vad som är entreprenörsstaden med Harveys resonemang eftersom 

det inte preciseras tillräckligt. Det kan därför vara intressant att studera Jessop och Sums (2000: 

2289) definition av entreprenörsstaden:  

 

• Innovativa strategier bedrivs för att stärka staden och regionens position i förhållande 

till andra städer och regioner. 

• Dessa strategier är medvetet valda och inträffar därmed inte av en slump. Strategierna 

behöver nödvändigtvis inte vara synliga, uppenbara eller tydligt formulerade. 

• Grundarna till entreprenörsstaden försöker skapa en diskurs genom att berätta och 

marknadsföra sitt företagande. 

 

Kunskapsstaden 

Både Sassen och Harvey redogör för negativa effekter för den globala staden och entreprenörs-

staden. Det finns forskare som kanske inte förnekar de negativa konsekvenserna, utan snarare 

framhåller de positiva effekterna av den moderna staden. En av dem är den amerikanske profes-

sorn Richard Florida. Han har stiftat begreppet den kreativa klassen, som avser en ny klass i 

samhället som är drivande för den ekonomiska utvecklingen i en global informationsekonomi.  

 

Den kreativa klassen består i sin tur av två delar. Den första är den superkreativa kärnan som ut-

görs av högutbildade människor, t.ex. ingenjörer, läkare, artister, designers och arkitekter. Den 

andra gruppen utgörs av kreativa proffs som jobbar inom kunskapsbaserade branscher inom fi-
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nans, sjukvård, juridik och företagsledning (Florida 2007). Tillsammans delar de båda grupperna 

inom den kreativa klassen samma kulturella preferenser och värderingar som är knutna till deras 

livsstil. Florida hävdar att mångfald och öppenhet är en viktig del i detta. Han menar också att 

den kreativa klassens värderingar skiljer sig från de värderingar som förknippas med den tradit-

ionella kärnfamiljen.  

 

Grunden i Floridas resonemang är att samla kreativa människor för att det i sin tur ökar chansen 

till ekonomisk tillväxt. Städer som satsar på att locka till sig den kreativa klassen har därmed 

större chans till ekonomisk tillväxt. Florida menar att människor är mer rörliga och mer måna om 

var de bor.  

 

En av de strategier som Florida beskriver är att mäta en stad eller regions ”3Ts” som står för: 

Talang, Teknologi och Tolerans. För respektive T finns flera underkategorier som undersöks ge-

nom statistik. En mätning av Floridas ”3Ts” har genomförts i Sverige. Resultaten visar att Stock-

holm ligger i täten, följt av Skåne och Västra Götaland (Sweden in the CreativeAge 2007) 

 

Resonemanget om den kreativa klassen går att koppla till entreprenörsstaden eftersom det handlar 

om en konkurrens om investeringar. I detta fall handlar det om arbetskraft i form av en viss typ, 

dvs. den kreativa klassen. Det har riktats en del kritik mot Floridas idéer som även betonar likhet-

erna med entreprenörsstaden, däribland: 

 

Bakom all kreativitetsretorik presenterar Florida en välbekant berättelse om urban tillväxt: bygg upp nya 

politiska nätverk kring tillväxtmål, konkurrera energiskt om mobila ekonomiska resurser och statliga medel, 

reagera formelmässigt på yttre hot, haussa upp utsikterna till framgång och vad du än gör, ställ inte till oro på 

marknaden. Talet om att man måste mobilisera de politiska eliterna kring urbana tillväxtmål är ingenting nytt. 

Men om entreprenörsstäderna jagade jobb så jagar de kreativa städerna begåvade arbetare, om 

entreprenörsstäderna jagade investeringar så behöver de kreativa städerna myllret och gatulivet, om 

entreprenörsstäderna skröt om sin postindustriella flexibilitet så måste de kreativa städerna urskilja sig 

kulturellt och uppfatta det coola som hårdvaluta. (Peck 2007) 
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Entreprenörsstaden Malmö? 

I den forskning som har redovisats har mestadels utgått från en nordamerikansk eller brittisk kon-

text. Det leder till frågan: går det att applicera entreprenörsstaden i en svensk kontext med Malmö 

stad som fall? Statsvetaren Tove Dannestam har studerat stadspolitiken i Malmö. Hon argumen-

terar för att Malmö stad har anammat strategier som går att koppla till entreprenörsstaden (Dan-

nestam 2008: 357-8). Ett exempel är hur Malmö stad har varit en klassisk västerländsk indu-

stristad som har vänt sig till en mer entreprenörsinriktad styrning. Dannestam listar ett par exem-

pel på åtgärder som utgår från entreprenörsstrategier däribland: platsmarknadsföring, vatten-

frontsprojekt, anordning av America’s cup, tillväxtpolitiska åtgärder och en bostadsstrategi som 

riktar sig till en kreativ klass. Hon hävdar även att strategierna syns i den administrativa organi-

sationen.  

 

Dannestam utgår även från Jessop och Sums definition av entreprenörsstaden. Hon bekräftar den 

tredje punkten, som handlade om att föra en diskurs, genom hennes 50-tal intervjuer av ledande 

aktörer omkring i staden. Intervjuerna var löst strukturerade och urvalet var gjort efter snöbolls-

metoden, dvs. att den som intervjuas rekommenderar någon annan att intervjua.  

 

Malmö stads entreprenörsinriktade strategier bekräftas även av Veselinka Möllerström i hennes 

diskursanalys av Malmö stad. Möllerström hävdar att infrastrukturprojekt som symboliserar ent-

reprenörsstänkandet är etableringen av Malmö Högskola, byggandet av Öresundsbron, bomässan 

Bo01 och citytunneln (Möllerström 2011: 18-22). 

 

Nyliberal planering i Malmö?  

Geografen Guy Baeten hävdar att en nyliberal planering har normaliserats i Malmö (Baeten 

2011). Baeten avser främst planeringsprojekten Västra hamnen och Hyllie. Han menar att när 

Västra hamnen skulle byggas så uppstod en debatt. En liknande debatt var frånvarande när Hyllie 

skulle byggas. Det var enligt Baeten aldrig tal om de sociala konsekvenserna av byggandet av 

Hyllie, eller om det över huvud taget skulle exploateras eller inte. Baeten har stiftat begreppet 

Örescale som syftar till de regionala satsningar som görs för att locka den kreativa klassen ge-

nom attraktiva boendemiljöer.  
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Det är emellertid svårt att förstå vad Baeten exakt definierar som nyliberal planering, vilket han 

inte klargör. Han hävdar dock att det är i samarbetet mellan privata och offentliga aktörer som 

den nyliberala planeringen finns. Möjligen kan hans begrepp Örescale förstås som nyliberal pla-

nering.  

 

Avslutande del om Malmö  

Det går att anta, utefter Dannestam, Möllerström och Baetens resonemang att Malmö stad mer 

eller mindre bedriver entreprenörsinriktad politik. Det innebär även att den översiktliga plane-

ringen kan karaktäriseras av detta? Är det till och med så att uppsatsen syfte och frågeställning 

inte längre kan anses relevant eftersom den redan kan anses besvarad? Jag vill hävda att det inte 

bör vara så eftersom det inte framgår i någon av deras texter att just översiktsplaneringen skulle 

karaktäriseras av entreprenörsstänkande. 

 

Planeringsteori i förändring 

Inledning 

I kommande del kommer en genomgång av de övergripande planeringsteoriernas utveckling. Den 

bygger på de normativa teorier om planeringen som har förekommit i västvärlden under de sen-

aste århundradena och som har intensifierats efter andra världskriget. Det är viktigt att poängtera 

att det är den akademiska plandebatten som undersöks. Det innebär att den inte behöver stämma 

överens med rådande lagstiftning eller utveckling. 

 

Det finns flera olika sätt att beskriva planeringsteoriernas förändring. Det är därmed inte aktuellt 

att tala om en enhetlig syn på planeringsteorierna. Det stora antalet planeringsteorier och dess 

släktskap omöjliggör en effektiv beskrivning (Sandercock 1998). Det är inte min avsikt att göra 

en helt genomgående framställning av planeringteoriernas förändring eftersom det inte är centralt 

för uppsatsens syfte och frågeställning. Sett till det så är det beskrivningen av den postmodernist-

iska planeringen som är i fokus. Det är trots det viktigt att redogöra för utvecklingen av plane-
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ringsteorier eftersom de hjälper läsaren att förstå utvecklingen och det hjälper även läsaren att 

förstå vad som har legat till grund för den postmodernistiska synen på planering. 

 

Jag kommer att belysa en del meningsskiljaktigheter i redogörelsen av planeringsteorierna genom 

att jämföra beskrivningen av de olika planeringsteorierna av Leonie Sandercocks Towards Cos-

mopolis och Andreaz Strömgrens Samordning, hyfs och reda. De båda forskarna gör olika indel-

ningar och tolkningar av utvecklingen. Det kommer därför vara ett stort fokus på just dessa två 

forskare i genomgången. Jag har valt att använda Strömgrens övergripande indelning eftersom 

den har en tydligare struktur än Sandercock i mitt tycke. För en övergripande bild av de olika 

planeringsteoriernas olika tidsepoker se bilaga 1. Den visar på en viss form av dynamik inom 

fältet.  

 

Vid beskrivningen av planeringsteori förekommer det att utvecklingen beskrivs med paradigm-

skiften och även skifte i epistemologier (Sanderock 1998). Jag kommer inte att fördjupa redogö-

relsen om dessa skiften. I stället kommer fokus att ligga i förändringar utifrån upplysningens arv.  

 

Upplysningens arv 

Det är vanligt förekommande att koppla planeringens framväxt till upplysningens arv (Sander-

cock 1998). Upplysningen kan inte förstås som en entydig rörelse utan flera spretiga forskares 

verk och jag kommer därför att förenkla deras resonemang för att inte lägga för mycket vikt vid 

redogörelsen. Lite förenklat bygger upplysningens arv på föreställningen att det planerade sam-

hället skulle vara bättre än det spontant framväxta samhället. Det bygger i sin tur på idén om 

människans förnuft och tilltron till rationalitet och vetenskapen.  

 

För att förstå planeringens ”tankemässiga grundstruktur” går det att använda sig av sociologen 

Anders Gullbergs tre grundläggande förutsättningar (Gullberg 1986): 

 

• En uppdelning mellan planeringssubjektet (den som planerar) och planeringsobjektet 

(det som planeras). Detta representerar det rationella tänkandet.  

• Antagandet att framtiden kan förändras med hjälp av planeringen. Framtiden måste 

kunna bli annorlunda. Det utgör det utopiska tänkandet.  
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• Människan måste fatta besluten för att förändra framtiden. Det kan inte hända på 

grund av slumpen eller naturkrafternas yttringar. Det symboliserar det voluntaristiska 

tänkandet. 

 

Det går även att komplettera Gullbergs tre punkter med en fjärde som Strömgren redogör för: 

 

• Genom planering kan samhället göras bättre för alla. Det finns alltså en strävan av ett 

allmänt intresse. Det utgör det kollektiva goda.  

 

Genom att studera planeringsteorierna utifrån dessa fyra beståndsdelar går det att se förändringar 

i själva grundstrukturen av respektive planeringsteori. Det går även att se förändringar som är 

kopplade till frågorna: Vad är planering? Vad gör en planerare? Vad vet en planerare? 

  

Planering som fysisk design 

Efter det andra världskriget och fram till 1970-talet har planering som fysisk design sina rekor-

dår. Det är en gren inom planeringsteorin som är starkt kopplad till upplysningens arv och däri-

genom tilltron till rationalitet och vetenskap. I planering som fysisk design har planeraren de 

kunskaper som krävs för att genom vetenskapliga eller konstnärliga angreppssätt formulera fram-

tida målbilder och hur de ska uppnås. Planeraren ses även som expert och objektiv. Att planera-

ren besitter de kunskaper som krävs för att välja angreppssätt redogör voluntarismen för starkt. 

Det går även att finna en stark utopism som går att koppla till tilltron på att det formgivna sam-

hället var vida överlägset de spontant framväxta. Sett till det kollektiva goda är allmännyttan stor 

eftersom alla kunde få bättre genom planering. Det fanns en tilltro till att de planerade samhällena 

skulle göra det bättre för hela samhället. 

 

Planering som rationell beslutsprocess 

Planering som fysisk design blev utsatt för kritik som grundade sig i ett glapp mellan planerna 

och verkligheten, eftersom efterfrågan ändrades allt eftersom. Det innebar ett behov av att planera 

kontinuerligt så att planernas målbild kunde förändras. Jane Jacobs kritiserade även planering 

som fysisk design för att ge en felaktig bild av staden som ett problem som i sin tur påverkade 
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människan negativt. Jacobs menade på att stadslivet bestod av sociala band som låg till grund för 

samhörighet och trygghet (Jacobs 1961).  

 

Planerarna blev utsatta för kritik. Kritiken var så skarp att den satte hela professionen i en kris. 

Planerarens kunskapsbild ifrågasattes. Det riktades även kritik mot planerarens rationalitet. Uti-

från den kritiken kom planeringen allt mer att handla om beslutsprocesser. Det innebar en för-

skjutning till hur rationella beslut kan fattas. Den vetenskapliga utgångspunkten var fortfarande 

kvar. Fast nu handlade det om att planer skulle prövas mot varandra och endast accepteras om 

den var överlägsen de andra planerna. Planeringsprocesserna skulle grunda sig i politiska besluts-

processer och därmed involvera politiker och berörda medborgare. Den genomsyrades av pro-

cessutopi. 

 

Planering som rationell beslutsprocess kritiseras av Sandercock för att vara naiv i sin rationalitet 

och process. Det bör tilläggas att Sandercock inte gör någon skillnad på planering som fysisk 

design och planering som rationell beslutsprocess. För henne går de båda grenarna inom samma 

kategori, dvs. de rationella åren. Sandercock hävdar att den bygger på vetenskaplig tro att den 

bästa planen går att kalkylera fram genom en neutral och rationell process. Planerarens roll är en 

expert som har den kunskap som krävs för att göra världen till en bättre plats. Vidare kritiserar 

hon även den för att sakna politisk förankring och att den bygger på samma idé av en fixerad 

målbild som återfinns i planering som fysisk design. Sandercock gör ingen skillnad på dessa två 

planeringsteorier, dvs. planering som rationell beslutsprocess och fysisk design (Sandercock 

1998: 86).  

 

Andreaz Strömgren håller inte med Sandercocks resonemang. Han hävdar att planering som rat-

ionell beslutsprocess är feltolkad och att den visst skiljer från planering som fysisk design. Reso-

nemangen kan sammanfattas enligt tre punkter. (1) genom att planering som rationell beslutspro-

cess inte förespråkar en entydig målbild, då objektet inte fullt ut kan manipuleras till skillnad från 

de blåkopior som återfinns i planering som fysisk design. (2) genom att en utgångspunkt för pla-

nering som rationell beslutsprocess är att människans rationalitet är begränsad. Det som är 

centralt är en rationell process för att fatta ett beslut utifrån de begränsningar som finns. (3) ge-
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nom att planering som rationell beslutsprocess involverar politiker och berörda medborgare. 

Därmed handlar det inte endast om professionella planerare med en autonom position. 

 

För planering som rationell beslutsprocess är den rationella kopplingen lite mer komplex (Ström-

gren 2007: 43). Det har skett en förskjutning av det planerade subjektet från att ha varit en en-

staka person till att involvera flera. Planeraren är inte fullt så rationell som den föregående mo-

dellen angav.   

 

För graden av voluntarism är det inte längre planeraren som fattar de avgörande besluten utan i 

stället är det politiker. Även medborgare involveras på sätt och vis i processen. Planerarens roll 

finns i själva prövandet och framtagandet av de olika planerna.  

 

När det kommer till graden av utopism är den lite mer begränsad än det förgående. Planeringens 

objekt är förvisso fortfarande formbart men inte i den utsträckning som det formulerades i plane-

ring som fysisk design. I stället kan graden av utopism beskrivas som en förskjutning till begrän-

sad processutopism. Politiker, medborgare och planerare kan tillsammans, genom beslutsproces-

ser, välja en plan som skulle vara bättre än en spontan utveckling. 

 

Likt i planering som fysisk design finns det i planering som rationell beslutsprocess en stark till-

tro till det kollektiva goda. Den planen som är överlägsen de andra och som tas fram genom en 

rationell beslutsprocess ska tillgodose hela samhället. Det är bättre att planera framtiden än att 

låta utvecklingen ske spontant.  

  

Planering som kommunikation 

Planering som rationell beslutsprocess har ofta kritiserats för dess tilltro till vetenskaplighet och 

rationellt tänkande även om Andreaz Strömgren hävdar att det är en något förenklad uppfattning 

(Strömgren 2007: 44). Det riktades även kritik från andra håll. Under 1970-talet uppmärksamma-

des sociala ojämlikheter och miljöproblem. Den rationella planeringen var därmed skarpt kritise-

rad och det kan beskrivas som den problembild som ledde till nästa planeringsteori: planering 

som kommunikation. En demokratisering av planeringen efterfrågades. Planeringen kom att 

handla om konsensusbildning istället för rationella beslutsprocesser. Det innebar även att planera-
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ren fick mindre inflytande. Planeringen berörde alla och alla skulle därmed involveras i plane-

ringsprocesserna. Planerarens roll blev därmed mer som samordnare än expert. Målet var alltså 

att demokratisera planeringen genom politiska beslutsprocesser. Eftersom arenan för planering 

blev allt mer politisk kom planeringen att handla om hur kommunikationen skulle fungera.  

 

Om Sandercock och Strömgrens övergripande indelning av planeringsteorier jämförs så går det 

att finna ett par skillnader under det som den sistnämnda kallar planering som kommunikation. 

Sandercock redogör för flera olika grenar inom kommunikationen. Det viktigaste för Sander-

cocks redogörelse som inte Strömgren tar upp går att sammanfatta i tre punkter. Det första hand-

lar om ett nytt förhållningssätt till sammanhang och kontext som innebär att varje fall är unikt 

(Sanderock 1998: 95). Det andra berör planerarens förhållande till staten som uppmärksammas. 

Det innebär att planerarens koppling till staten inte var självklar. Vissa förespråkade att planera-

ren skulle hjälpa utsatta grupper att mobilisera sig emot staten (Sandercock 1998: 100-1). Det 

tredje och sista handlar om att Sandercock beskriver en marxistisk kritik under 1970-talet. Kriti-

ken riktades mot det kapitalistiska samhället som planeraren servade genom sin maktposition 

(Sandercock 1998: 91). Strömgren redogör för att det marxistiska perspektivet inte är särskilt 

fruktsamt när planeringsteori studeras utefter upplysningens arv. De tre delarna som Sandercock 

redogör för men som inte Strömgren redogör för hjälper läsaren att förstå ur vilket sammanhang 

som Sandercock utgår från i sin beskrivning av postmodernismen. 

 

Planering som kommunikation skilde sig från planering som rationell beslutsprocess genom att 

en annan syn på kunskap introducerades. Den tidigare som var mer fokuserad på vetenskaplighet 

och rationalitet ersattes av en som grundade sig mer på dialog och konsensusbildning. Det inne-

bar att erfarenhetsbaserad kunskap blev erkänd (Sandercock 1998: 95). Fokuseringen på kommu-

nikation innebar även att förhållningssättet till världen uppbyggd av sociala konstruktioner istäl-

let för objektiv och mätbarhet. Det innebar dock inte att tron på den mänskliga rationaliteten 

övergavs. Människan kunde fortfarande, genom att uppnå konsensus, legitimera beslut för att få 

saker gjorda. 
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När det kommer till planprocesser så kritiserades den representativa demokratin. I stället förorda-

des en deliberativ planeringsprocess som skulle involvera alla berörda parter. Hur det gick att 

avgöra vem som berördes, vilka kriterier som skulle uppnås, preciseras inte.   

 

Det har i vissa sammanhang talats om ett paradigmskifte för planeringen under 1990-talet. Judith 

Innes (1995: 183) hävdar att planering som kommunikation tar ett tydligt avstamp från det före-

gående, som hon anser vara ”positivistisk” och ”modernistisk”. Hon menar att den kan klassas 

som postmodernistisk i sin kritik mot planering som rationell beslutsprocess. Andreas Strömgren 

(2007: 46-48) motsätter sig påståendet att planering som kommunikation står för ett paradigm-

skifte. Han hävdar att planering som kommunikation utgår från samma processuella teori och 

strävar efter samma rationella beslutsfattande i planering som rationell beslutsfattande. För båda 

teorierna är kommunikationen central. Det skiljer sig däremot från i att planering som rationell 

beslutsprocess ägnar sig mer åt att diskutera vilket av flera förslag som är bäst, medan planering 

som kommunikation i stället värdesätter själva kommunikationen som är planeringens grund. 

 

I planering som kommunikation är det planerade subjektet fler än bara den professionella plane-

raren vilket innebär att politiker och medborgare också ska vara delaktiga. Rationaliteten avgörs 

inte av sambandet mellan det planerade subjektet och planerade objektet. I stället är det i kom-

munikationen och dialogen som rationaliteten går att finna. Det ska ske genom deliberativa och 

direktdemokratiska processer. Det är genom samtalet mellan berörda parter som konsensus ska 

nås.  

 

När det gäller voluntarismen är autonomin begränsad. Det planerade subjektet ska samverka i 

beslutsprocessen. Tillsammans ska en heteronom sammansättning av medborgare, politiker och 

planerare genom dialog formulera mål och värden för den framtida samhällsutvecklingen.  

 

Det finns även likt de två föregående redovisade planeringsteorierna en koppling till utopism. För 

planering som kommunikation är det fortfarande centralt att det planerade samhället, genom dia-

log, kan forma ett bättre samhälle än om det överlämnades till en spontan utveckling.  
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Sett till det kollektiva goda så finns det kopplingar till upplysningens ideal, främst i det avseendet 

att det i planering som kommunikation har universella värden som ska ligga till grund för själva 

beslutsprocesserna. Det går även att koppla till viljan att skapa ett social och miljömässigt håll-

bart samhälle. Det går därför att säga att planering som kommunikation inte helt bryter från upp-

lysningens arv.  

 

Planering som postmodernism 

Det tre planeringsteorier som det hittills har redogjorts för bygger i stort sett på samma grundläg-

gande idé om allmännyttan. I planeringen som fysisk design ska den allvetande samhällsplanera-

ren upprätta det bästa förslaget och därigenom ska planen bli legitimerad. För planering som rat-

ionell beslutsprocess ska den planen väljas som visar sig överlägsen de andra alternativen. I pla-

neringen som kommunikation är det själva diskussionen som är målet och som även kan skapa 

enighet. Centralt för de tre planeringsteorierna är att uppnå konsensus. Genom konsensus kan 

planeringen, även om de skiljer sig åt i hur de når målen, skapa ett bättre samhälle för alla.  

 

För planering som postmodernism är det den ovanstående strävan efter konsensus som utgör en 

del av problembilden. I stället är det den sociala konflikten som är ett grundelement för den de-

mokratiska processen i planering som postmodernism. Den modernistiska planeringen kritiseras 

för att vara förtryckande i strävan efter konsensus och rädslan för konflikt (Strömgren 2007: 50, 

Sandercock 1998). Strömgren pekar ut två olika riktningar för den postmodernistiska planering-

en. Den ena benämns som planering som postmodernism medan den andra benämns planering 

som libertarianism. Den förstnämnda kommer att redovisas i följande del.  

 

En av de främsta förespråkarna för planering som postmodernism är Leonie Sandercock. Mycket 

av hennes idéer utgår från den kritik som hon riktar mot den modernistiska planeringen. Kritiken 

utgår från den tilltro till vetenskaplighet och den instrumentella rationalitet som finns i den mo-

dernistiska planeringen. Det riktas även kritik mot statens inblandning för den framtida utveckl-

ingen och ifrågasättande av ett generellt allmänt intresse (Sandercock 2003: 31). Sandercock me-

nar att de problem som går att finna i multikulturella städer inte kan lösas med hjälp av den mo-

dernistiska planeringen. 
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Kritiken som riktas mot den statliga inblandningen i planeringen grundar sig i att staten kontrolle-

rar samhället genom de maktstrukturer som möjliggörs med de verktyg som staten tillhandahåller 

i planeringsprocesser. I stället för den statliga inblandningen, bör marginaliserade grupper mobi-

lisera sig. Med marginaliserade grupper avser Sandercock kvinnor, HBTQ m.m. (1998: 163-4). 

Det innebär att det civila samhället i ökad utsträckning ska ägna sig åt planering, i stället för sta-

ten. Planerarens roll blir att mobilisera dessa grupper (Sandercock 1998: 97). Det är en form av 

radikal planeringsmodell som Sandercock förespråkar.   

 

Ifrågasättandet av den universalism som ett generellt allmänt bästa baseras på den kulturella och 

etniska variation av människor som går att finna i dagens städer. I en postkolonial tid är därmed 

inte aktuellt att tala om ett allmänt bästa eftersom det inte går att formulera ett allmänt bästa 

(Sandercock 1998: 163-4). Det är genom konflikter mellan olika grupperingar som lösningar bör 

och kan ske. För att beskriva förhållningssättet till olika intressen använder sig Sandercock av 

begreppet ”multiple publics” (Sandercock 1998: 195). Begreppet kan översättas till multipla all-

mänheter och det syftar till en heterogen publik. Ett annat begrepp som är centralt för Sandercock 

är ”togetherness in difference”. Begreppet är svårt att översätta. Möjligen skulle det kunna över-

sättas till samhörighet i olikhet och det syftar till ett civilsamhälle med mångfald av kulturer och 

religioner som kan uppnås via direktdemokratiska ideal.  

 

För Sanderock är konflikten central för planering som postmodernism. Det är genom konflikten 

som de förtryckta grupperna kan komma till tals. Eftersom det kollektiva goda ifrågasätts, finns 

inte heller samma nödvändighet att nå konsensus som de tidigare planeringsteorierna har uppvi-

sat. Det möjliggörs av antagandet att det inte finns något kollektivt gott.  

 

Konflikten är även den central för synen på kunskap. Det är inte bara det rationella eller veten-

skapliga argumenten som bör uppmärksammas. I stället bör subjektiva kunskaper som baseras på 

erfarenhet, känslor och traditioner få ta plats. Det kan benämnas som lokal- och erfarenhetsbase-

rad kunskap. Sandercock framhäver också kontexten som en viktig del inom kunskapen. I enlig-

het med den konfliktfyllda synen på kunskap för planeringen menar Sandercock att planeringen 

aldrig har varit eller kommer att bli värdeneutral, dvs. planeringen kan inte vara opolitisk (San-

dercock 1998: 206). I stället bör de olika gruppernas olika intresse uppmärksammas.   
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De två begrepp multipla allmänheter och samhörighet i olikhet utgör grunderna för en samhälls-

utopi som Sanderock presenterar som Cosmopolis. Den beskrivs som en stad som är i ständig 

förändring med en mångkulturell prägel, istället för de likheter och enhetlighet som den modern-

istiska planeringen eftersträvar. Samhällsutopin Cosmopolis är med andra ord en process och inte 

ett slutmål. Strömgren menar att Sandercock vänder sig till upplysningens ideal genom att före-

språka en samhällsutopi (Strömgren: 2007: 52). Jag vill hävda att det är en felaktig bild eftersom 

Cosmopolis syftar till en process och en strävan. Det kan förtydligas genom att Sandercock inte 

avser att förverkliga Cosmopolis. 

 

Vad har den postmodernistiska planeringsteorin kritiserats för? Den riktade kritiken, som grundar 

sig i postmodernismen som helhet, handlar om att kunskapssynen inom postmodernismen innebär 

relativism och nihilism. Det bygger på den kritik som postmodernismen riktar mot upplysningens 

ideal, som i sin tur grundar sig i tilltron till rationalitet, universalism, framstegstanken och veten-

skapen. Den postmodernistiska kunskapssynen kritiseras även för att den omöjliggör ett kollek-

tivt handlande (Allmendinger 2002: 156-7 & Gleeson 2000). 

  

Utifrån den kritik mot modernismen som Sandercock formulerar, kan planering som postmodern-

ism ses som den absoluta motsatsen till upplysningens arv? Sett till rationaliteten tar planering 

som postmodernism avstånd från extremtypen. Det på grund av den oundvikliga konflikten inom 

politiken och konflikten inom synen på vad kunskap är. Det sista innebär även att lokal- och erfa-

renhetsbaserad kunskap ska tillgodoses. Planprocesser ska alltså inte prövas genom vetenskapliga 

eller kommunikativa metoder, utan genom konflikt. Det kritiska förhållningssättet till staten in-

nebär även att planeraren inte är bunden till staten. I stället bör den idealistiska planeraren hjälpa 

marginaliserade att etablera motstånd. De förtrycka grupperna bör ges den makt som behövs för 

att själva styra över sina liv. Eftersom planering som postmodernist tar avstånd från den veten-

skapliga kunskap, rationella modeller eller ideala kommunikativa processer tar den därmed av-

stånd från den rationalitet som finns i idealtypen.  

 

I planering som postmodernism förnekas även det kollektivt goda. Det går inte att formulera det 

allmänt bästa i ett multikulturellt samhälle. I stället bör de partikulära intressena tillgodoses ge-
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nom multipla allmänheter. Resonemanget bryter likt det ovanstående stycket mot den formlurade 

extremtypen.  

 

Sett till voluntarismen hävdar Strömgren att planering som postmodernism har vissa likheter med 

extremtypen. Det finns handlingsutrymme och möjlighet att forma samhället genom direktdemo-

krati i form av konfliktfylld politik. Tilltron till den process som eftersträvas och den begränsade 

autonomi visar på arvet från upplysningen. Den direktdemokratiska process som eftersträvas ska 

motverka det kapitalistiska samhället och dess förlängda arm, nämligen staten. 

 

När det gäller den utopiska delen går den att koppla till Sandercocks resonemang om Cosmopo-

lis, dvs. en framtida föreställning om det multikulturella och inkluderande samhället med olikhet-

er och respekt. Även om Sandercock inte avser att förverkliga Cosmopolis så handlar det om en 

process som aldrig ska upphöra. Det går därmed att koppla resonemanget till den processutopi 

som går att finna i planering som rationell beslutsprocess och planering som kommunikation. Det 

innebär att planering som postmodernism inte låter sig styras av marknadens krafter eller sam-

hällets struktur. I stället förordas den process som återkommer i föregående planeringsteorier.  

 

Planering som libertarianism 

De ovan redovisade planeringsteorierna har alla gemensamt att det genom planering går att skapa 

en bättre värld. För planering som libertarianism är utgångspunkten annorlunda. Planeringen bör 

inte styras av människor utan av marknadens lagar. Den stad som har växt fram utav marknadens 

krafter är vida överlägsen den som har skapats av stadsplanering. Det innebär att planering som 

libertarianism kan ses som motsatsen till planering, eller en form av anti-planering. En annan 

utgångspunkt är att det inte finns något allmänt bästa utan istället partikulära intressen. Libertari-

anism kan ses en extrem gren av nyliberalismen. Grundidén är att samhället ska växa fram spon-

tant ur en frivillig överenskommelse mellan producenter och konsumenter i stället för en avsiktlig 

styrning.  

 

Planering som libertarianism är inte viktigt för uppsatsen. Jag har valt att redogöra för den lite 

kort för att göra läsaren medveten om att det har funnits och finns ett motstånd mot planering och 

tilltron till planeringen 
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Analytisk ram 

För att besvara den första frågeställningen ställs frågan: Hur kan en analytisk ram utformas så att 

de valda diskurserna kan undersökas och jämföras? Det är svårt att skapa en struktur som lämpar 

sig till alla teorier eftersom de har olika karaktärer. De teorier som är kopplade till planeringsteori 

är normativa i sin natur. Där kan även kunskapsstaden räknas in, eftersom Florida med den krea-

tiva klassen ger förslag på en lösning till problemet. Där skiljer sig den globala staden och entre-

prenörsstaden eftersom de inte är av normativ karaktär utan i stället förklarar fenomen. Det inne-

bär att det inte nödvändigtvis beskrivs vem det är som planerar, eller vad som planeras. Det blir 

därmed svårt att placera in dessa teorier i en planeringskontext, vilket redogörelsen kommer att 

visa. 

 

För att identifiera diskurser kommer följande upplägg att användas: problem, orsak och lösning  

(se metodkapitlet: Varför diskursanalys?). Genom att kategorisera respektive diskurs genom fö-

regående upplägg går det att tydliggöra det analytiska ramverket. Analysen utgår från litteraturö-

versikten. Innan redogörelsen för resultatet kommer en diskussion att föras om varför jag inte 

använde Strömgrens analytiska verktyg. 

 

Går det även att använda den analytiska ram som Strömgren använder, dvs. rationalism, voluntar-

ism, utopism och det kollektiva goda? Jag anser inte att det är lika fruktsamt som att använda 

upplägget med problem, orsak och lösning, eftersom teorierna om den globala staden, entrepre-

nörsstaden och kunskapsstaden inte i samma mån behandlar de punkter som Strömgrens analy-

tiska ram fångar in planeringsteorierna. Det går t.ex. inte att utläsa vem som planerar för den glo-

bala staden, eller vilken autonomi planeraren ska ha i kunskapsstaden. Jag anser det därmed mer 

lämpligt att använda den förstnämnda kategoriseringen. Strömgrens analytiska ram kommer där-

med inte att användas i uppsatsen. 
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 Den globala staden Entreprenörsstaden Kunskapsstaden Postmodernistiskt 

planeringstänkande 

Problem Ett framtida problem 

kan bli polarisering 

Ekonomisk tillväxt 

och ekonomisk 

svaga grupper som 

utesluts från den 

förda politiken 

(marxistisk analys) 

Ekonomisk till-

växt 

Heterogen befolk-

ning och förtryckta 

grupper 

Orsak Storstäder utgör plat-

ser för ekonomiskt 

tillväxt i en global 

informationsekonomi. 

Det regionala och 

globala ersätter nat-

ionalstaten i skala och 

identitet. 

Interurban konkur-

rens. Politiken som 

förs avser att attra-

hera rörligt kapital, 

dvs. Harveys fyra 

punkter 

Staden uppfyller 

inte de tre delarna 

för att attrahera 

den kreativa klas-

sen: 

Talang, Teknologi 

och Tolerans 

Heterogen befolk-

ning, dvs. multipla 

allmänheter  

Lösning   Attrahera den kre-

ativa klassen 

Lösning genom kon-

flikt i form av direkt-

demokrati.  

Figur 2. Analytisk ram för studiet av empirin. Som figuren visar så saknar den globala staden 

och entreprenörsstaden lösningar. Däremot beskrivs en lösning under kunskapsstaden. Det är 

dock viktigt att förtydliga att kunskapsstaden inte redogör för vem som planerar utan i stället vad 

som det ska planeras för. I det postmodernistiska planeringstänkandet redogörs för alla delar. 

Det kan förklaras med att det är en planeringsteori och att den därför kan förstås enklare i en 

planeringskontext. 

 

I figur 2 går det att se ett exempel på hur den analytiska ramen kan fungera. Figuren utgör där-

med även svaret på den första frågeställningen. Det bör noteras att den analytiska ramen består av 

delar av de diskurser och teorier som den behandlar. Det innebär att vissa delar har valts bort. Ett 

exempel är den globala staden där delarna om kommandocenter och innovation har tagits bort 
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eftersom det skulle kräva en bredare empiri för att undersöka. Däremot går förhållandet till nat-

ionalstaten att undersöka. Det kan vara fruktsamt att undersöka eftersom Malmö aktivt har för-

sökt att placera sig i ett internationellt rum och ingår i ett regionalt samarbete med Danmark (se 

metodkapitlet: Varför Malmö?). Med hjälp av att undersöka hur de nya globala och regionala och 

därigenom förhållandet till nationalstaten går det även att undersöka om översiktsplanerna be-

handlar en förändrad skala.  

 

För de andra delarna i figuren har vissa val gjorts. Det kan antas att det finns vissa grå zoner t.ex. 

den mellan entreprenörsstaden och kunskapsstaden. Det kan vara svårt att skilja dem åt. Det kan 

även finnas även en grå zon mellan kunskapsstaden och den postmodernistiska planeringen. Där 

det förstnämnda begreppet tolerans kan ingå i det sistnämnda. Det bör tydliggöras att diskursana-

lysen som metod möjliggör en motsägelsefull tolkning. Det är inte i uppsatsens utgångspunkt att 

undersöka dessa diskurser som om de var ”objektiva” och väntade på att bli upptäckta. Det kan 

därmed vara situationer där det inte går att avgöra om det är en separat diskurs som gäller, eller 

om det är en kombination. Det kan även vara så att det inte går att avgöra över huvud taget om 

det är tillräckligt med underlag för att ens koppla det till någon diskurs alls. 
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Planeringstänkande i Malmö stads 

översiktsplaner under 2000-talet 

Den globala staden 

För att ta reda på huruvida diskursen om eller hur den globala staden behandlas i översiktsplaner-

na kommer två olika delar av diskursen att studeras närmre. Det första handlar om den globala 

informationsekonomin. Den andra berör förhållandet mellan Malmö, Sverige och världen. Med 

andra ord: hur förhåller sig Malmö stad till sin omvärld? 

 

I ÖP2000 beskriver Malmö stad en syn på regioner som överensstämmer med den globala in-

formationsekonomin som Sassen redogör för i litteraturöversikten (ÖP2000: 26). Det görs genom 

att belysa städer och regioners roll för den ekonomiska utvecklingen. Fokuseringen på städer och 

regioner medför även mer samarbete och konkurrens. Malmö stad påstår också att statens infly-

tande har minskat, vilket innebär att Malmö stad kan verka mer självständigt.  

 

Att Malmö verkar i en global informationsekonomi beskrivs i respektive översiktsplan. Malmö 

påverkas av omvärlden och de trender som försiggår (ÖP2005: 8 & ÖP2012: 3). Det går därmed 

att anta att Malmö stad mer eller mindre har anammat de förutsättningar som råder för vad en 

global informationsekonomi efterfrågar. Det görs genom att Malmö stad betonar vikten av kun-

skapsbranscher. De belyser även vikten av kommunikation och rörlighet, som är centrala i den 

globala informationsekonomin.  

 

Staden och regionen har en stor betydelse för respektive översiktsplan. Det går att urskilja en 

förändring i förhållandet till omvärlden genom att undersöka hur Malmö stad beskriver 

Öresundsregionen, dvs. samarbetet och konkurrensen mellan Sydsverige och Danmark. I ÖP2000 

beskrivs Köpenhamn som huvudstaden för Öresundsregionen. I citatet nedanför beskrivs hur 

Malmö får konkurrera på sina egna villkor genom de fördelar som den mindre skalan möjliggör: 
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Den utbyggda infrastrukturen i regionen kommer att göra både bostads- och arbetsmarknaden större och mer 

rörlig. I den inomregionala konkurrensen mellan städerna kommer Köpenhamn att vara huvudstad och 

ledande inom de flesta områden. Malmö kan istället satsa på att vara ett komplement i den mindre skalan och 

framhålla sina starka sidor. Det är bl a sociala kvaliteter som kan locka till etablering av verksamheter eller 

bosättning på denna sidan av sundet. (ÖP2000: 314) 

 

I beskrivningen av Öresundsregionen i ÖP2005 beskrivs fortfarande Köpenhamn som huvudstad, 

fast inte på bekostnad av Malmö. I stället framhävs Malmö som Sveriges tredje största stad och 

som regionalt centrum för Skåne och Sydsverige. Förhållandet mellan Malmö och Köpenhamn 

beskrivs som ett samarbete och inte som två konkurrerande städer. Det innebär att de båda stä-

derna kompletterar varandra genom läge, storlek och funktion. Malmö stad beskriver det som att 

de utgör centrum för Öresundsregionen (ÖP2005: 16). 

 

Med sina olika styrkor kompletterar Köpenhamn och Malmö varandra och stärker Öresundsregionens 

attraktionskraft och tillväxtmöjligheter. Köpenhamn-Malmö ska vara Skandinaviens näringslivscentrum, med 

bäst möjliga förutsättningar för ett internationellt näringsliv. Det gäller såväl internationella huvudkontor som 

små innovativa entreprenörer. Öresundsregionen är Europas största universitetsregion och ska i framtiden 

vara känt för goda studiemiljöer, hög forskningskvalitet och fruktbart samarbete med näringslivet. (ÖP2012: 

14) 

 

I det ovanstående citatet från ÖP2012 redogör Malmö stad för ett mer exklusivt samarbete mellan 

Malmö och Köpenhamn i Öresundsregionen. Det beskrivs som att de båda städerna stärker reg-

ionens attraktionskraft och tillväxtmöjligheter. Köpenhamn beskrivs inte som den givna huvud-

staden. I stället beskriver Malmö stad ett framtida mål med ”Köpenhamn-Malmö” som ska vara 

Europas största universitetsregion (ÖP2012: 14). Det går att förstå Malmö stads förhållningssätt 

till Öresundsregionen utifrån diskursen om den globala staden som Sassen beskriver. Genom 

Öresundsregionen försöker Malmö stad att positionera sig i ett globalt sammanhang som univer-

sitetsregion.  

 

I alla tre översiktsplaner betonar Malmö stad vikten av städer och regioner. Malmö stad beskriver 

ett försvagat förhållande till nationalstaten. Det har som följd av att Malmö kan agera mer själv-
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ständigt. Malmö stad förnekar inte att Malmö är en del av Sverige, men de betonar i större ut-

sträckning att de är en del av Öresundsregionen.  

 

Malmö stad redogör för en global informationsekonomi och en ökad regionalisering. Blir det då 

en följd av de sociala effekter med ökade inkomstklyftor och utanförskap som Sassen beskriver? 

Det behandlas inte lika utförligt i översiktsplanen. I ÖP2000 går att läsa om Malmö som en seg-

regerad stad som följd av ökade inkomstklyftor och inflyttning (ÖP2000: 20). Malmö stad hävdar 

att segregationen mellan grupper förhindrar möjligheterna för det sociala utbudet som staden har 

att erbjuda. I ÖP2005 redogörs för segregation med etnisk prägel (ÖP2005: 8). För i båda över-

siktsplanerna beskrivs en socioekonomisk segregation, vilket kan antas ligga i linje med de ökade 

inkomstklyftorna som Sassen redogör för. Nedanför citeras stycket i ÖP2005 som behandlar seg-

regation med en etnisk prägel:  

 

De generellt ökande skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika sysselsättnings- och inkomstgrupper 

återspeglas tydligt i en ökande boendesegregation såväl inom Malmö som mellan Malmö och omgivande 

region. I Malmö är det framför allt personer som invandrat under de senaste decennierna som står utan arbete 

och som inte blir integrerade i samhället. Den socioekonomiska segregationen har därmed också ett starkt 

inslag av etnisk sådan med risk för ökande isolering, växande utanförskap och ett socialt arv som hotar att gå 

vidare till nya generationer. (ÖP2005 s.8) 

 

I ÖP2012 redogörs inte för en rådande segregation. Det kan bero på att Malmö stad inte redogör 

för hur Malmö ser ut i dagsläget, till skillnad från de två föregående. I stället redogörs för olika 

strategier för att motverka segregation, utanförskap och boendesegregation.  

 

Entreprenörsstaden 

Hur behandlas diskursen om entreprenörsstaden i översiktsplanerna? Det går att undersöka det 

genom att studera problem, orsak och lösningar som är kopplade till konkurrens. Ett exempel på 

konkurrens kan hämtas från föregående avsnitt om den globala staden, där Malmö stad i ÖP2012 

har som mål att Öresundsregionen ska bli Europas största universitetsregion. Det kan förklaras 

med Harveys tredje punkt som handlar om att attrahera rörligt kapital genom utbildning. Utifrån 
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Harveys resonemang går det att förstå Malmö stads mål som ett sätt att stärka sin egen position 

gentemot andra regioner i en interurban konkurrens. 

 

I ÖP2000 är diskursen om entreprenörsstaden tydlig. Den är mer eller mindre uttalad och före-

kommer vid flertalet tillfällen. Malmö stad understryker detta genom att betona vikten av att sti-

mulera näringslivet för att uppnå en ekonomisk tillväxt och därigenom skapa fler arbetstillfällen. 

Näringslivet stimuleras genom goda kommunikationer, tillgång till välutbildad arbetskraft och 

tillgång till mark och lokaler (ÖP2000: 314). Det går att koppla till ett par av Harveys strategier 

för entreprenörsstaden. Gemensamt är att de syftar till att stärka konkurrensen genom att under-

lätta för ekonomiska investeringar. 

 

Regionaliseringen öppnar nya möjligheter för kooperation mellan städer och regioner men innebär samtidigt 

en ökad konkurrens mellan dem. Detta skapar en helt ny ram för den fysiska planeringen. Eftersom 

nationalstaternas centraladministration reduceras blir städerna och regionerna allt mindre beroende av statliga 

regler och statlig styrning av lokalisering av bostäder, arbetsplatser m m. Den statliga styrningen ersätts av en 

mellanregional konkurrens om ekonomisk utveckling där den fysiska planeringen utgör ett av 

konkurrensmedlen.  

 

Malmös utveckling sker således i en alltmer gränsöverskridande mellanregional konkurrens. Denna 

konkurrens mellan städer och regioner präglas i allt högre grad av strategiska allianser utvecklade ur 

samarbete kring viktiga utvecklingsfrågor som t ex infrastruktursatsningar. Relationerna mellan olika aktörer, 

som kommuner och regioner, karaktäriseras därför både av konkurrens och samarbete. (ÖP2000: 26) 

 

I det ovanstående citatet i ÖP2000 redogör Malmö stad för vikten av strategiska allianser i en 

internationell konkurrens för att kunna genomföra infrastruktursatsningar. Det kan tolkas utifrån 

Harveys punkt om satsningar inom infrastruktur för att locka rörligt kapital. Det går även att läsa 

om den fysiska planeringen som ett konkurrensmedel, vilket också kan förstås genom Harveys 

resonemang om fysiska åtgärder för att locka investeringar.  

 

En annan tydlig koppling till entreprenörsstaden i ÖP2000 är att Malmö stad redogör för att 

kommunen behöver arbeta mer med att marknadsföra kommunen som bostadsort och turistort, 

erbjuda kontorslokaler för företagsetablering, samt kultur- och idrottsevenemang och en ny arena 

(ÖP2000: 43). Det kan tolkas efter flera av de punkter som Harvey redogör för i entreprenörssta-
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den, eftersom det grundläggande i anförandet är att förbättra sin egen position i en interurban 

konkurrens genom att använda marknadsföring, erbjuda kontorslokaler och bygga en ny arena.  

 

Diskursen om entreprenörstaden är mer eller mindre genomgående i ÖP2000. Hur ser det ut i de 

två andra översiktsplanerna? I ÖP2000 märks inte diskursen om entreprenörsstaden lika tydligt 

som i den föregående översiktsplanen. Vid ett tillfälle förekommer ett stycke som behandlar vik-

ten av konkurrenskraften som kan stärkas genom att ett element i stadsbyggandet får sticka ut på 

bekostnad av något annat:  

 

Den röda tråden i stadsbyggandet skall inte resultera i utslätade miljöer. Tvärtom är det viktigt att vissa 

element i stadsbyggandet får sticka ut, kanske på bekostnad av andra, för att t.ex. kunna skapa en bra plats för 

ett företag. Denna ”signal” ökar även stadens allmänna konkurrenskraft. (ÖP2005: 45) 

 

Det ovanstående citatet kan tolkas som ett mer subtilt sätt att förmedla vikten av konkurrens 

gentemot andra städer. Det övergripande för ÖP2000 är att entreprenörsstaden behandlas mer 

subtilt. Det kan vara till följd av att en ny del introduceras som syftar till att förbättra de sociala 

värdena. Malmö stad kallar detta för ”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet” och det utgår från 

en handlingsplan som fastslås i kommunfullmäktige år 2004. Syftet är att öka välfärden genom 

ett handlingsprogram som riktar sig till de mer utsatta grupperna. För att genomföra detta an-

vänds strategier som påminner om de fyra punkter som Harvey redogjorde för i entreprenörssta-

den. Skillnaden är att de ”inriktar” sig på svagare grupper.  

 

Det dubbla åtagandet finns även med i ÖP2012. Malmö stad redogör för vikten av bra image som 

följd av att arbeta med socio-ekonomiska frågor som i sin tur ska leda till en mer positiv media-

bild av Malmö (ÖP2012: 14). I det föregående stycket i ÖP2012 redogör även Malmö stad för 

något som kan tolkas som nedsippringseffekten med hänvisning till vad den ekonomiska tillväx-

ten kan göra (se citat nedanför). Det är ett bekant begrepp inom den nyliberala planeringen. 

 

Målet är att staden och dess näringsliv långsiktigt ska utvecklas, skapa värden och ge inkomster och 

försörjning till malmöborna och till regionen. I en föränderlig värld är det öppenhet för nya behov, utbildning 

och forskning, kreativitet, entreprenörsanda och risktagande som ger förutsättningar för nya näringar att växa 

fram. Företag ska ha goda villkor att verka och utvecklas i Malmö och det ska vara attraktivt att flytta 

verksamheter hit. Att staden har en mångfald av branscher och verksamhetstyper är viktigt för att bidra till en 
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stark postindustriell ekonomi som kan erbjuda arbetsplatser av varierande art där det ekonomiska välståndet 

sprids till alla invånare. (ÖP2012: 14) 

 

Diskursen om entreprenörsstaden förändras aningen i ÖP2012. Malmö stad redogör, likt i de fö-

regående översiktsplanerna, att städer och regioner konkurrerar om människor och kapital. De 

redogör även för att marknadsföra staden i positiva ordalag. Genom att stimulera tillväxt kan väl-

färden fördelas med nedsippringseffekten. I det avseendet skiljer sig inte ÖP2012 från de två fö-

regående översiktsplanerna. Det tillkommer en dimension av entreprenörsstaden i ÖP2012 och 

som grundar sig i att Malmö stad börjar använda allt mer ekonomiska begrepp. Det handlar om 

följande begrepp i olika former: innovation, entreprenörskap och kreativitet. Att tolka dessa be-

grepp rakt av skulle vara att frångå den diskursanalytiska metoden. Det är dock värt att notera att 

dessa begrepp introduceras eftersom de inte är begrepp som har direkt koppling till planerings-

diskursen och eftersom de inte förekommer i de två tidigare översiktsplanerna.  

 

Kunskapsstaden 

Om det är det rörliga kapitalet som entreprenörsstaden efterfrågar så är det den kreativa klassen 

som kunskapsstaden söker efter. Genom att samla kreativa människor så kan tillväxt genereras. 

Om eller hur behandlas kunskapsstaden i Malmös översiktsplaner under 2000-talet? Det är inte 

alltid en tydlig skillnad mellan entreprenörsstaden och kunskapsstaden. Det går att koppla flera 

av de nyss redovisade resonemangen om entreprenörsstaden till kunskapsstaden.  

 

Ett sätt att studera kunskapsstaden är att titta närmare på hur Malmö stad försöker förmedla bil-

den av Malmö som en kunskapsstad i översiktsplanerna. För det första går det att resonera kring 

ordens betydelse. Vad är det som definierar en kunskapsstad? Kan kunskapsstaden tolkas som 

något som existerar helt objektivt? Varför är det viktigt att tydliggöra övergången från indu-

stristad till kunskapsstad? Vilka motiv finns bakom? Genom att tänka i dessa banor skapas en 

grund till kommande del.  

 

Om diskursen om kunskapsstaden karaktäriserar översiktsplanerna går det att undersöka de pro-

blem, orsaker och lösningar som används. För kunskapsstaden är problemet den ekonomiska till-
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växten. Lösningen och orsaken handlar om att öka stadens attraktionskraft för att attrahera den 

kreativa klassen. 

 

De tre översiktsplanerna redogör för en gemensam berättelse om Malmö som handlar om över-

gången från industristad till kunskapsstad. Det sker ofta genom en retorik som går att förstå som 

en linjär kumulativ utveckling med en framåtsträvande anda som tar avstånd från det förflutna 

(Mukhtar-Landgren 2012: 81). Det kan exemplifieras med följande citat ur ÖP2005: ”identitets-

kris”, ”från kris till tillväxt” och ” Malmö har utvecklats från att ha varit en industristad i nation-

alstaten Sverige till att bli en kunskapsstad i ett globalt sammanhang” (ÖP2005: 8). Retoriken 

som har används för att skapa diskursen om kunskapsstaden kan exemplifieras från följande citat 

ur ÖP2012: 

 

Malmö har i flera avseenden haft en positiv utveckling under den senaste 15-årsperioden. Staden har – efter 

att ha passerat en lång och djup kris med sjunkande befolkning och förlust av ett stort antal arbetstillfällen – 

inlett en långsiktig omvandlingsprocess mot en stad med fokus på kunskap, kreativitet och upplevelse. 

(ÖP2012: 14) 

 

Det ovanstående citatet kan tolkas som en hel argumentationskedja med problem, orsak och lös-

ning som kan kopplas till kunskapsstaden. Problemet redogörs som en stad i ekonomisk kris och 

lösningen målas upp som en stad med fokus på kunskaps, kreativitet och upplevelse. Det 

ovanstående citatet går även att förstå som en strategi för att ändra diskursen om Malmö genom 

att tillskriva staden de värden som tillkommer efter omvandlingsprocessen. Det är även värt att 

notera att det är i ÖP2005 som Malmö stad tydligt beskriver att Malmö är en kunskapsstad. Det 

är möjligt att det är i samband med etableringen av Malmö Högskola och bostadsprojektet BO01 

i Västra hamnen som Malmö stad profilerar sig allt tydligare som en kunskapsstad.  

 

För att attrahera den kreativa klassen försöker Malmö stad locka med attraktiva miljöer och bo-

städer. I ÖP2000 och ÖP2005 läggs fokus på fritidsmiljöer och investeringar för att öka livskvali-

tén för att attrahera högutbildade människors (ÖP2000: 175 & ÖP2005: 20). Även kulturinstitut-

ioner och stadskärnan ses som viktiga delar för stadens attraktionskraft. I ÖP2012 läggs mer fo-

kus åt stadsrummet som anses vara grundstenen i mötet mellan människor och utbyte av idéer 

(ÖP2012: 4). Om diskursen jämförs mellan ÖP2000 och ÖP20005 mot ÖP2012 tydliggörs en 
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förändring i ett allt större fokus på att attrahera genom urbana miljöer. Genom attraktiva stadsrum 

kan den kreativa klassen attraheras som i sin tur kan leda till ekonomisk tillväxt. 

 

När det gäller boende går det att urskilja två nyproducerade områden som kan ses som flaggskepp 

i viss mån. Den första är Bo01 Västra hamnen som ligger på det gamla varvsområdet. Västra 

hamnen kan förstås som en av Harveys punkter för vattenfrontsprojekt som ofta handlar om 

centralt belagda före detta hamnar som görs om till attraktiva bostadsområden. I ÖP2005 behand-

las Västra hamnen som plattformen för en ny typ av företagande som ska samverka med Malmö 

Högskola (ÖP2005: 29).  

 

Det andra projektet är Hyllie. Det beskrivs som ett område som kan hävda sig i ett internationellt 

sammanhang (ÖP2000: 78). Områdes ges även en grön profil och ansluts av city tunneln. Även 

Hyllie kan kopplas till entreprenörsstaden. Den gröna profileringen kan vara en potentiell ny stra-

tegi för att locka en viss typ av miljömedvetna välutbildade människor. I ÖP2012 stärks den 

gröna och miljömedvetna satsningen av Malmö stad. Det kan exemplifieras med citatet från för-

orden:  

 

Malmö har genomgått en framgångsrik omvandling, från att ha varit en industristad i kris, till en modern, 

miljömedveten och framtidsinriktad stad. (Ilmar Reepalu i förorden till ÖP2012: 3)  

 

Det är även andra delar av ÖP2012 som stärker den nya profileringen av Malmö stad. I ett stycke 

redogör Malmö stad för strategin som ett försök till öka stadens attraktionskraft och att satsning-

en på miljöteknik ska generera jobb och tillväxt (ÖP2012: 15). Det är även intressant att studera 

hur Malmö stad använder den gröna profileringen för att stärka sin egen position i en interurban 

konkurrens. Tove Dannestam har också noterat inträdet av denna diskurs (Dannestam 2009: 121-

5 & 277-8). I ett miljöprogram i ÖP2012 redovisas fyra övergripande mål: ”Sveriges kli-

matsmartaste stad”, ”Framtidens stadsmiljö finns i Malmö”, ”Naturtillgångar ska brukas hållbart” 

och ”I Malmö är det lätt att göra rätt” (ÖP2012: 15). Det första målet om den klimatsmartaste 

staden är intressant eftersom det inte bara handlar om att vara klimatsmart, utan klimatsmartast, 

vilket innebär att det även visar tecken på konkurrens.  
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Postmodernistiskt planeringstänkande 

Multipla allmänheter 

För att studera det postmodernistiska planeringstänkandet undersöks hur Malmö stad behandlar 

frågor om mångfald, medborgardeltagande och sin egen roll i planeringsprocesser. Hur ska dessa 

tre områden undersökas utifrån metodens upplägg med problem, orsak och lösning? För mång-

fald är problemet, orsaken och lösningen kopplad till multipla allmänheter. Det kan förstås med 

hjälp av den kritik som den postmodernistiska planeringen riktar mot den modernistiska plane-

ringen och som grundar sig i att den sistnämnda utgår från en homogen grupp med ett allmän-

bästa. För postmodernismen nekas att det endast finns ett allmänbästa. I stället finns flera olika 

allmänbästa som följd av en heterogen publik. Hur behandlas multipla allmänheter i översikts-

planerna?  

 

I respektive översiktsplan redogörs mångfalden som en viktig del för Malmö. Det beskrivs som 

en potentiell tillgång men ett problem i dagsläget. Det finns två övergripande kategorier för hur 

Malmö stad beskriver frågor om mångfald. Det är dels i frågor som är relaterade till segregation, 

dels i frågor som kan kopplas till mötesplatser. Segregationen beskrivs som att det utgör ett hin-

der och mötesplatserna beskrivs som att de utgör en lösning. 

 

I ÖP2000 redogörs för en segregation med etnisk prägel (ÖP2000: 20). I ett stycke presenteras 

även en lösning som handlar om att myndigheter och fastighetsägare hjälper invånarna i utsatta 

områden i ett förändringsarbete som ska generera jobb och ta tillvara på invånarnas engagemang 

och deltagande (ÖP2000: 21). Det går att koppla problembilden till det postmodernistiska plane-

ringstänkandet. Det är däremot tveksamt om lösningen som presenteras i ett stycke är en strategi 

eller om det präglas av det postmodernistiska planeringstänkandet eftersom det bygger på att 

människorna i de utsatta områdena gör något som myndigheter och fastighetsägare leder. Försö-

ket innebär inte att människorna i de utsatta områdena stärks för att själva engagera ett motstånd 

mot förtrycket. 
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I ÖP2005 beskrivs problematiken med mångfalden på ett liknande sätt som i den föregående 

översiktsplanen. Det är ett problem i dagsläget, men kan bli en tillgång i framtiden. En skillnad är 

däremot att mångfalden i ÖP2005 kopplas till tillväxt och därigenom till entreprenörsstaden: 

 

Efter ett skede med stor handlingskraft och goda resultat kan emellertid de första åren på det nya århundradet 

beskrivas som ”grå vardag”: svagare krismedvetande och fokus, mindre ekonomiska resurser och nya 

utmaningar för den grundläggande välfärden. De kommande åren måste inriktas på att vidareutveckla Malmö 

som attraktiv kunskapsstad och att samtidigt ta några stora steg mot ett mer mångkulturellt och integrerat 

Malmö. Denna utmaning är minst lika stor som 1990-talets. Lyckas Malmö med detta kommer staden att stå 

mycket stark i den globala framtid där kunskap och kreativitet är de nya tillväxtfaktorerna. (ÖP2005: 8) 

 

Utifrån det ovanstående citatet från ÖP2005 kan det ifrågasättas om det verkligen handlar om ett 

postmodernistiskt planeringstänkande, eller om det egentligen handlar om att stärka bilden av 

Malmö? Kritiken kan även stärkas med att det inte redogörs för hur Malmö stad försöker arbetar 

med att minska segregationen, eller andra strategier för att stärka mångfalden. Det går alltså att se 

delar av problem och orsak som kan kopplas till postmodernistisk planeringstänkande i de två 

översiktsplanerna. Det går däremot inte att se det postmodernistiska planeringstänkandet när det 

kommer till lösningar. 

 

I ÖP2012 beskrivs stadsrummet som viktigt för att förmedla humanistiska värden som öppenhet, 

tolerans och ansvar som i sin tur ska bidra till att öka mångfalden (ÖP2012: 36). De humanistiska 

värdena kan förstås som en del av det bredare erkännandet av kunskaper inom den postmodern-

istiska planeringen. I ÖP2012 behandlas även, till skillnad från de föregående, frågor om genus 

och jämställdhet. Det sker genom ett redogörande för en värdegrund som utgår från att alla har 

samma rättigheter och skyldigheter oavsett vem personerna är: 

 

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde och att alla har samma rättigheter och ska ges samma 

möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med jämställdhet avses att kvinnor 

och män, flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden 

i livet. (ÖP2012: 37) 

 



 52 

Det ovanstående citatet kan tolkas som en del av Sandercocks resonemang om multipla allmän-

heter, eftersom det redogörs för olika människors perspektiv samtidigt som det betonas att det 

finns vissa gemensamma rättigheter och skyldighet för alla människor som är grundläggande för 

ett jämställt samhälle. 

 

Det är inte aktuellt att tala om multipla allmänheter för ÖP2000 och ÖP2005 även om det finns 

delar som kan associeras med det. I ÖP2012 görs ett ställningstagande som kan kopplas till mul-

tipla allmänheter. Det är förvisso mer än i de två föregående översiktsplanerna, men det genom-

syrar inte ÖP2012 tillräckligt för att det ska vara aktuellt att beskriva det som postmodernistiskt 

planeringstänkande.  

 

Medborgardeltagande och Malmö stads egen roll i medborgardeltagandet 

För att undersöka medborgardeltagande igenom problem, orsak och lösning. Problemet och orsa-

ken i en postmodernistisk kontext är att förtryckta grupper åsidosätts. Lösningen är att hjälpa de 

förtryckta grupperna i en process. Det uppstår ett problem här eftersom den postmodernistiska 

planeringsteorin har en delvis skeptisk syn på staten och kommunens inblandning. Det skulle 

innebära att Malmö stad skulle vara tvungna att ställa sig skeptiska mot sig själva och deras eget 

inflytande. Det skulle även innebära att Malmö stad skulle försöka uppmuntra informella plane-

ringsprocesser där de själva utesluts. Det kan vara svårt att helt utesluta staten och kommunen 

eftersom de involveras genom lag och planmonopol. Hur behandlas då medborgardeltagande i 

översiktsplanerna? 

 

I ÖP2000 och ÖP2005 är frågor som berör medborgardeltagande inte tydliga. I den förra kan 

möjligen förändringsarbetet som det redogjordes för tidigare i texten kunna ges exempel på hur 

de syftar till att öka inflytande av medborgare som bor i utsatta områden. I den senare finns ett 

mål som går ut på att uppmuntra socialt engagemang (ÖP2005: 28). 

 

I ÖP2012 introduceras ett förändrat förhållningssätt till medborgardeltagande: 

 

Malmö stad ska aktivt främja såväl informella processer som deltagande i formella planprocedurer. 

Människor ska kunna skapa meningsfullhet genom sin livsmiljö – inte trots den. (ÖP2012: 21) 
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Resonemanget om informella och formella processer fördjupas ytterligare. Malmö stad redogör 

för att kommunen behöver fler strategier för att öka deltagandet och för att skapa arenor för män-

niskor att agera och samverka (ÖP2012: 60). Förhållningssättet till sin egen roll som Malmö stad 

redogör för kan kopplas till ett postmodernistiskt planeringstänkande eftersom de uppmärksam-

mar problematiken med sin egen roll och vikten av informella planprocesser, dvs. gräsrotsini-

tiativ. 

 

Kunskapssynen i det postmodernistiska planeringstänkandet behandlas även vid medborgardelta-

gandet i ÖP2012. Resonemanget utgår från kritik som riktas mot begränsningarna i den tradition-

ella fysiska planeringen och syftar till att stärka de humanistiska, kulturella, ekonomiska och 

stadsbyggnadsmässiga värdena för planeringsprocessen (ÖP2012: 60-1). Det redogörs även i ett 

ytterligare intressant perspektiv i ÖP2012. Det handlar om förhållningssättet till staten och den 

traditionella planeringen:  

 

Mycket offentlig verksamhet i Sverige har traditionellt präglats av storskaliga satsningar och en linjär 

planeringsprocess. Malmö stad ska eftersträva att i högre grad arbeta med småskalig, experimentell planering 

och sociala innovationer för att kunna prova nya lösningar snabbare och mer flexibelt. (ÖP2012: 61) 

 

I det ovanstående citatet ur ÖP2012 går det att finna delar av den kritik som den postmodernist-

iska planeringen riktar mot den rationella planeringen. Att fråga efter andra former av processer 

än de rationella kan ses som ett steg mot en mer postmodernistisk planering. 
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Summering 

De tre studerade översiktsplanerna skiljer sig från varandra men de visar även flera likheter. Det 

finns delar som återkommer i respektive översiktsplan. Däribland diskursen om entreprenörssta-

den och kunskapsstaden. Den tidigare kan synliggöras med de diskurser som förs i respektive 

översiktsplan och som går att koppla till fyra punkter som Harvey redogör för som strategier i en 

entreprenörsstad. Det innebär dock inte att det behandlas lika i varje översiktsplan. För de två 

första översiktsplanerna sker det en mer renodlad form av diskursen entreprenörsstaden än i den 

sista där nya begrepp introduceras.  

 

Empirin redogör även för att det är svårt att hålla isär entreprenörsstaden och kunskapsstaden. I 

vissa avseende går det mer eller mindre hand i hand, som Jamie Peck redogjorde för i litteraturö-

versikten. Den tydligaste diskursen i de undersökta översiktsplanerna är den om kunskapsstaden. 

Malmö stad arbetar genomgående i respektive översiktsplan med att förmedla bilden av Malmö 

som en kunskapsstad och som en före detta industristad. Det framgår nästan som om Malmö 

skulle kunna tolkas som en kunskapsstad helt oberoende av vilket perspektiv som intogs, som om 

det var en objektiv tolkning.  

 

Det går därmed att applicera Jessop och Sums tre kriterier för entreprenörsstaden. För det första 

så bedriver Malmö stad innovativa strategier för att stärka staden och regionens position i förhål-

lande till andra städer och regioner. Det görs genom Öresundsregionen och genom de åtgärder 

som går att koppla till entreprenörsstaden och den nya gröna profilering som introduceras i 

ÖP2012. För det andra så är dessa strategier medvetet valda. Det är inte av en ren slump som 

diskursen om kunskapsstaden förs genomgående i översiktsplanerna. För det tredje så försöker 

Malmö stad genom att berätta och marknadsföra sitt eget företagande att producera diskursen om 

Malmö som en kunskapsstad. 

 

Det går därmed att återkoppla uppsatsens resultat till litteraturöversikten och den del som handlar 

om Malmö som en entreprenörsstad. Där presenterades Dannestam och Möllerström som häv-
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dade att Malmö stad bedrev en entreprenörsinriktad politik. Utifrån uppsatsen empiri kan slutsat-

sen dras att de undersökta översiktsplanerna karaktäriserar av entreprenörstänkande. Det kan vara 

en rimlig slutsats då översiktsplaneringen sker i samarbete med olika kommunala förvaltningar 

samt vinner laga kraft i kommunfullmäktige. Men det innebär inte att översiktsplanerna bara ka-

raktäriseras av entreprenörsstaden. Översiktsplanerna är tvetydiga och det kan förklaras med det 

dubbla antagandet och de delar av postmodernistiskt planeringstänkande som introduceras i 

ÖP2012. 

 

Det går även att koppla de delar av den globala staden som undersöktes till översiktsplanerna. 

Eftersom inte alla delar för den globala staden undersöktes finns det inte tillräckligt med underlag 

för att påstå att Malmö kan klassas som en global stad. Även om det fanns så kan inte Öresunds-

regionen jämföras i storlek med de storstäder som New York, London och Tokyo utgör. I uppsat-

sens empiri går det att förstå hur Malmö stad försöker att positionera sig i ett internationellt rum 

genom Öresundsregionen. Genom att undersöka förhållandet till Sverige går det även att förstå 

att Malmö stad försöker vara en del av regionen och världen, mer än Sverige. Det nya förhåll-

ningssättet ökar för varje översiktsplan. Malmö stad redogör även för en global informationseko-

nomi som kan tydliggöras med samarbetet med Öresundsregionen.  

 

De två första översiktsplanerna karaktäriseras dock inte av det postmodernistiska planeringstän-

kandet. Det är först i ÖP2012 som delar av diskursen introduceras och då främst i form av synen 

på medborgardeltagande och Malmö stads egen roll i medborgardeltagande. Malmö stad upp-

muntrar inofficiella planeringsprocesser och kritiserar den traditionella planeringen. Malmö stad 

redogör även för en bredare syn på kunskap som går att koppla till den postmodernistiska plane-

ringsdiskursen. Det postmodernistiska planeringstänkandet är inte tillräckligt omfattande i över-

siktsplanerna för att säga att det karaktäriserar dem.  
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Avslutande diskussion 

Det finns en inneboende problematik som grundar sig i motsättningarna mellan de ekonomiska 

och sociala strategier som bedrivs i Malmö stads översiktsplaner under 2000-talet. Det grundar 

sig i de sociala problem som det redogörs för i den globala staden, entreprenörsstaden och det 

postmodernistiska planeringstänkandet. För de två föregående så är det ett socio-ekonomiskt pro-

blem som blir till följd av de båda teorierna. De postmoderna fenomenen som den globala staden 

och entreprenörsstaden utgör verkar innebära större inkomstskillnader mellan olika grupper. Det 

är här som motsättningen ligger. Samtidigt som Malmö stad bedriver dessa mer ekonomiska stra-

tegier så försöker Malmö stad att bedriva sociala strategier i form av det dubbla antagandet och 

delar av det postmodernistiska planeringstänkandet. Det blir tvetydigt när strategier för att attra-

hera den kreativa klassen förs, dvs. om en grupp är mer önskvärd än en annan, samtidigt som 

Malmö stad försöker bevara mångkulturen.  

 

Utifrån det ovanstående resonemanget går det att förstå en viss problematik mellan de ekono-

miska och sociala strategierna. Det kan undersökas närmare genom att resonera kring konsekven-

serna av Malmö stads marknadsföring som en kunskapsstad. Det grundar sig i att kunskapsstaden 

inkluderar en viss typ av människor och exkluderar en annan typ av människor. Vad händer med 

de människor som varken är kreativa eller högutbildade i Malmö? Vad blir följderna av att en 

stad försöker attrahera en viss grupp av människor? Det går att koppla till det återkommande di-

lemmat inom den fysiska planeringen: vem planeras det för?  

 

Det går även att koppla ovanstående resonemang till den fysiska planerarens konfliktfyllda upp-

gift. Det går att använda sig av Sagers resonemang från litteraturöversikten. Det grundar sig i 

konflikten mellan att värna om å ena sidan de ekonomiska å andra sidan de sociala värdena. I 

Malmö stads översiktsplanering under 2000-talet synliggörs konflikten. Det är därför översikts-

planerna kan uppfattas som tvetydiga och motsättningsfulla. 
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Empirin visade att det var först i ÖP2012 som Malmö stad använde sig av postmodernistiskt pla-

neringstänkande. Översiktsplanerna karaktäriseras av entreprenörsstaden och kunskapsstaden. 

Det finns förvisso fler planeringsteorier att undersöka men det är ändå intressant att reflektera 

över hur lite översiktsplanerna handlar om planeringsteori. Utifrån uppsatsen resultat verkar de 

vara mer strategiska i sin utformning. Vilket leder in på nästa resonemang som beskrivs i det 

nedanstående stycket. 

 

Sammanfattningsvis går det även att resonera kring översiktsplanens roll som styrdokument uti-

från de ovanstående resonemangen. I studiet av översiktsplanerna beskrivs diskurserna om kun-

skapsstaden och entreprenörsstaden. För båda diskurserna är marknadsföringen central för att 

stärka staden och regionens egen roll i en konkurrens mot andra. Det görs genom att skapa en 

diskurs om staden för att ändra bilden och uppfattningen av staden. Innebär det då att översikts-

planens roll är att locka den kreativa klassen och företag med visioner om stadsliv och framtids-

anda? Eller blir översiktsplanerna det dokument som försöker skydda de sociala värden som ho-

tas av de ekonomiska strategierna? 
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