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SAMMANFATTNING 

Det här är en masteruppsats i fysisk planering med inriktning omvärldsanalys och strategiskt 

arbete i kommunal översiktlig planering. Uppsatsen undersöker hur kommuners 

omvärldsanalyser ser ut samt hur de utifrån dessa formulerar strategier. Vidare undersöker 

uppsatsen vilka huvuddragen i strategierna är samt vilka planeringsprojekt som kommunen menar 

ska bidra till att strategin uppnås. Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och semistrukturerade 

personliga intervjuer har två översiktsplaner och en fördjupad översiktsplan för Helsingborg, 

Malmö respektive Ystad undersökts. Uppsatsen åskådliggör ett tydligt generellt mönster för 

samtliga undersökta strategier; förtätning genom blandad bebyggelse, marknadsföring och 

regionförstoring genom gränsöverskridande samarbete. 

Nyckelord: omvärldsanalys, strategi, fysisk planering, översiktlig planering, marknadsföring 
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1.1 INLEDNING 

 

Reklamkampanjer och marknadsföring är utbredda och etablerade inslag i vårt samhälle. På daglig 

basis kommer vi i kontakt med detta, omedvetet eller ej, önskat eller inte. Marknadsföring kan ta 

sig uttryck på många olika sätt och i ett antal medier; radio, TV och Internet men även mer direkt 

via affischer på gator och torg eller via mänsklig kontakt genom försäljare som övertygande 

försöker påverka oss att välja den senaste tekniken inom mobiltelefoni, bredband eller dylikt. 

Produktmarknadsföringen är ett tecken i tiden, inte bara i vår tid men kanske är vi mer 

exponerade för den än tidigare. Gratistidningar sprids med lätthet via våra kollektiva 

transportmedel och dessa är ofta fulla med olika annonser. Produktmarknadsföringen är 

emellertid inte begränsad till just produkter. Fenomenet har kommit att omfatta såväl upplevelser 

– som inte är en direkt fysisk produkt – men även samhällsplanering och stadsbyggnad. I ett 

exemplar av en tidning av det slag som nämnts ovan stod i april månad att läsa: 

Storstadspuls, kultur och utomhusliv toppar listan på vad utländska turister 
helst vill uppleva i Sverige, enligt en undersökning som Visit Sweden gjort. 
Enligt Visit Sweden gör utländska turister sammanlagt 16 miljoner 
Sverigebesök om året, varav 2,4 miljoner weekendbesök. Nu inleds en  
marknadsföringsoffensiv i syfte att locka ännu fler danska och norska 
helgresenärer. – Något man kan göra under den förlängda säsongen är att 
uppleva den svenska livsstilen på plats i Göteborg, Stockholm och Malmö, 
säger Thomas Brühl, vd för Visit Sweden. 

Metro Skåne, 17 april 2014 

 

Av artikeln framgår att marknadsföring av våra städer är något som sker i stor utsträckning och 

som anses eftersträvansvärt att fortsätta utveckla. Givetvis påverkas även mindre städer av det allt 

hårdnande klimatet. Det blir allt viktigare att kunna hävda sig gentemot, alternativt slå sig 

samman med, större städer för att människor ska vilja bosätta sig eller arbeta på just dessa orter. 

Ett tänkbart resultat av detta är ett scenario där även kommunala vägledande strategier påverkas i 

denna riktning och blir allt mer säljande och i slutändan kanske även mer och mer lika. En 

strategi är enligt svenska akademiens ordlista ett ”välplanerat tillvägagångssätt” (Svenska 

Akademiens Ordlista, 2014-04-18), i planeringssammanhang förknippat med långsiktiga, ofta 

partiöverskridande överenskommelser angående riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas, både 

ekonomiskt i form av näringslivsutveckling och investeringar och fysiskt genom uppförande, 

utvecklande eller ibland restriktioner gällande mark- och vattenanvändning. Det finns inget som 

säger att dessa strategier skall skilja sig åt men om de ska blir verkningsfulla är det kanske 

nödvändigt att det finns element i dem som faktiskt utmärker kommunen i förhållande till andra 

kommuner. Skulle dessa strategier formuleras på ett alltför likartat sätt uppstår risken att städer, 

som från början kanske inte är speciellt lika eftersom dess förutsättningar och realistiska 

målsättningar varierar, blir allt mer lika varandra vilket ger upphov till frågan om dessa 

”välplanerade tillvägagångssätt” verkligen fyller sin funktion.  
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1.2 SYFTE 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur städer analyserar, uppfattar och förstår sin position i 

förhållande till andra städer samt hur de utifrån sin omvärldsanalys utvecklar strategier för att 

tillgodose behov och hävda sig gentemot andra städer.  

 
 

1.3 PROBLEMFORMULERING & FRÅGESTÄLLNING 

 

Framtiden påverkas i hög grad av hur kommuner agerar vars ansvarsområden omfattar 

långsiktiga strategier för mark- och vattenanvändning. Frågan är dock om de strategier som tas 

fram verkligen uppfyller de krav som bör ställas på viktiga dokument av denna art. För städers 

fortlevnad är det viktigt att utveckla och/eller bibehålla konkurrenskraft gentemot andra städer 

samt att utveckla strategier som är rimliga i förhållande till kommunens förutsättningar, kriterier 

som bör baseras på en adekvat och trovärdig omvärldsanalys. Detta är utgångspunkterna för 

uppsatsen där de konkreta frågorna som behandlas lyder som följer: 

 

 Hur ser stadens omvärldsanalys ut? Hur framställs staden i relation till andra närliggande 

städer samt stadens position i regionen?  

 Vilka slutsatser lyfts fram som viktiga för stadens strategi?  

 Vilka konkreta projekt och planer förväntas leda fram till de mål som formulerats i 

strategin?  
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1.4 FORSKNINGSÖVERSIKT 

 

I detta kapitel redovisas forskning om omvärldstrender, platsmarknadsföring, nyregionalism, fält 

som alla i större eller mindre utsträckning påverkar kommunernas situation, omvärldsanalyser 

och strategiska arbeten. För att skapa en logisk ordningsföljd presenteras först ett 

makroperspektiv om samhället vi lever i idag följt av teorier och undersökningar med inriktningar 

mot Öresundsregionen. Kapitlet fortsätter med ett antal olika exempel där städer känt behov av 

att utmärka sig i konkurrenssituationen genom platsmarknadsföring för att avsluta med att 

presentera en annan infallsvinkel på platsmarknadsföringsbegreppet.  

 

1.4.1 Informationssamhället och den globala ekonomin 

 

Castells skriver att forskningen inom det urbansociologiska fältet, dvs. studier av liv och mänsklig 

aktivitet i stadsmiljöer, genomgått ett relativt radikalt skifte mellan 1970- och 1990-talet (Castells 

1993: 247). Utgångspunkten var tidigare ett slags strukturalistisk infallsvinkel där städers öden 

ansågs förutbestämda genom olika processer, t.ex. genom kulturella eller historiska faktorer 

(ibid.). Forskare observerade emellertid utvecklingsmönster som stred emot denna uppfattning, 

olika aktörer försökte påverka utvecklingen i en önskad riktning i försök att, för att använda 

Castells egen formulering, ”project the city of their dreams” (ibid.). Successivt vände 

forskningsinriktningen och kom att i större utsträckning koppla de urbana trenderna till orsaker 

grundade i den subjektivistiska skolan där fokus kom att ligga på det individuella inflytande olika 

aktörer har över städers utveckling. Så småningom övergavs detta strikta ”antingen-eller-

perspektiv” och en ny (men inte helt felfri) inriktning där element från båda sidor kom att 

integreras i något som Castells benämner structural theory of urban change (ibid.).  

Det är med den utgångspunkten Castells försöker sammanfatta och förklara de trender och den 

dramatiska utveckling som skett i 1990-talets Europa (och Västvärlden överlag). De viktigaste 

inslagen i denna världsomspännande omvandling är den nya teknologiska revolutionen där 

fokus ligger på information och kunskap, till skillnad från den industriella revolutionen under 

1800-talet som i stor utsträckning centrerades i energi och råvaror (se även Florida 2002), den 

globala ekonomins framväxt (Sassen 2012) samt en i grunden omdefinierande syn på vårt 

samhälle – informationssamhället – som ersätter det tidigare industrisamhället och som 

kommit att prägla beslutsfattande, policies och samhällsutveckling i stort (ibid.). Till grund för 

denna reformerade syn på samhället låg bland annat de kriser, t.ex. oljekriserna 1973 respektive 

1979, som ledde till att många kapitalistiska ekonomier ändrade sina policies för att vända den 

negativa utvecklingen (ibid.). Castells menar vidare att den kapitalistiska omvandlingsteorin inte 

tagit hänsyn till de kulturella och politiska skillnader världen över vilket lett till att städer som 

New York och London nu (1990-talets början när artikeln skrevs) befinner sig i ett industriellt 

avvecklingsskede medan asiatiska länder med Kina i spetsen är mitt uppe i den 

omställning/utveckling Europa genomgått 100 år tidigare, en obalans i processen som stjälper 

jämnvikten i det nya informationssamhället.     
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I ett djupt och något kryptiskt filosofiskt resonemang förklarar Castells att tempot i städerna och 

samhället accelererar vilket leder till förvirring och oro bland dess invånare. Mening i tillvaron 

skiljs åt från erfarenhet, erfarenhet som grundar sig i det ”man alltid gjort”, det robusta och 

trygga. I ett sådant tillstånd, när det gamla rycks bort, föråldras och ersätts med något nytt blir 

kunskap (knowledge) den enda värdefulla resursen i ett försök att åter skapa mening i tillvaron 

och meningsskapande handlingar (ibid: 248). Förmodligen beror detta på att kunskap är något 

som är kumulativt, något som byggs på och som kan ersättas utan att gå förlorat vilket kan vara 

en anledning till att just information och kunskap blivit kännetecknet för det nya samhället. 

Castells fortsätter beskriva de tre huvudprocesserna mer ingående. Den teknologiska 

revolutionen är stommen i den globala världen som gör det möjligt att kommunicera, resa och 

utveckla relationer länder emellan. Denna infrastruktur är med andra ord essentiell för dagens i-

länder och avgörande i konkurrensen mellan länder som är en av effekterna med 

informationssamhället (ibid.). En annan effekt är den nya arbetsfördelningen som uppstår i 

världen där informationssamhällena präglas av en ny typ av arbeten medan tidigare 

tillverkningsindustrier tenderar att flytta utomlands, till de länder som ännu inte genomgått denna 

omvandling. Om den globala ekonomin skriver Castells att den inte ska förväxlas med en 

”världsekonomi” (world economy), som är en föråldrad referens med delvis andra aktörer, t.ex. 

Nederländerna som under 1500-talet var ett ekonomiskt centrum men som idag passerats av 

andra globala städer som New York, London och Tokyo (Castells 1993: 249, Sassen 2012). Den 

globala ekonomin är ett kretslopp där ”capital flows, labour markets, commodity markets, 

information, raw materials, management, and organizations are internationalized and fully 

interdependent throughout the planet” (Castells 1993: 249). En ständig ström av varor, 

information och kapital flödar alltså oberoende av nationsgränser. Systemets baksida är emellertid 

uppenbar: många länder exkluderas. För även om den globala ekonomin omfattning är 

världsomspännande är det långt ifrån alla som får ta del av dess fördelar. Samtidigt är det 

oundvikligt att inte påverkas av systemet, även de som inte är direkt delaktiga blir en del av den 

hierarkiska ordningen. Sedan Sovjetunionens fall är det ytterst få stater, om någon, som står 

utanför den globala ekonomin, därav namnet (ibid.). Tendensen under 1990-talet (och säkerligen 

fortsatt idag) är att summan av de investeringar, varor och den information som ackumulerats 

tenderar att lokaliseras till den norra delen av jordklotet, ett geografiskt område som i stor 

utsträckning sammanfaller med OECD-länderna (Australien och Nya Zeeland borträknat) där de 

sydostasiatiska länderna håller på att bli en förlängd del av denna region (ibid.), t.ex. Japan och 

Sydkorea. 

 

 

 

 

 

Bild 1. Kartan visar OECD-ländernas geografiska utbredning (blått)  

där den globala ekonomins resurser i stor utsträckning samlas. Källa: wikipedia, 2014-05-19 
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Det tredje området – informationssamhället – är ett sammanhang, en ny era i vår tid där alla 

väsentliga samhällsfunktioner och institutioners framgång står i direkt relation till hur 

framgångsrikt man lyckas samla, lagra, bearbeta och producera information och kunskap. Castells 

menar att såväl ekonomisk produktivitet som politisk och militär makt till kulturell hegemoni1 

(cultural hegemony) styrs av detta (ibid: 248), med andra ord tillskrivs informationssamhället 

enorm genomslagskraft och påverkan på våra liv, även för de människor, städer och länder som 

inte frivilligt eller direkt är en integrerad del av detta system. Som en produkt av detta blir 

information den nya eftertraktade råvaran i vår tid (ibid: 249) där ett konkret exempel är den 

avlyssningsaktivitet som bland annat USA trappat upp de senaste åren (Dagens Nyheter 1, 2013-

10-25) där även länder i den globala ekonomins centrum blir konkurrenter.  

Mycket av det Castells beskriver under tidigt 1990-tal har kommit att förverkligas. Allt är inte 

intressant att diskutera i den här uppsatsen men ett avslutande citat är talande för den rådande 

regionpolitiska utvecklingen i Europa: 

Thus, we are witnessing the renewal of the role of regions and cities as loci 

of autonomy and political decision-making. In particular, major cities 

throughout Europe constitute the nervous system of the economic and political 

body of the continent. 

Castells 1993: 250 

Samma synsätt tycks gälla även i svensk kontext, om än i annan skala. Region Skåne har nämligen 

pekat ut sju orter som regionala kärnor som ska driva och knyta samman regionen, likt ett nätverk 

(Strategier för det flerkärniga Skåne, 2013: 17) eller för att använda Castells språkbruk: 

nervsystem. Att ingå i en region är dock komplicerat och kan dock medföra en del problem, 

något som diskuteras i nästkommande avsnitt. 

  

                                                           
1
 Kulturell hegemoni är ett marxist-filosofiskt begrepp där stater använder (kulturella) institutioner för att 

vidmakthålla det kapitalistiska systemet genom att bland annat forma värderingar och normer.  
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony, 2014-05-19 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony
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1.4.2 Öresundsregionen 

 

Det finns en uppsjö av forskning om Öresundsregionen. Följande är bara ett axplock från den 

rika flora som ackumulerats under de senaste åren. De verk som valts till denna 

forskningsöversikt anses belysa en del av den problematik som är förenad med bildandet av 

regioner i allmänhet och Skåne/Öresund i synnerhet. 

 

1.4.2.1 Regionbegreppet och kartans kraft 

 

Regioner har blivit allt mer populära under senare år, inte bara i Sverige utan i EU. Ofta används 

motiveringar av dessa regionala samarbeten i stil med att ”stärka demokratin, ekonomin och den 

allmänna samhörigheten” (Idvall 2000: 13) samtidigt som andra regionbildningar med negativ 

klang, t.ex. Sovjetunionen, åsidosätts i debatten. Det finns dock kritik mot regionerna. Idvall 

menar att specifika grupper med makt – politiker, planerare, media m.fl. – gör den regionala 

arenan till ett exkluderande forum där representanter för allmänheten inte kommer till tals i 

debatten (ibid.). Men trots att dessa inflytelserika grupper gemensamt använder regionen varierar 

synen om vad regionen egentligen innebär. För politiker och beslutsfattare används begreppet i 

en relativt snäv bemärkelse eftersom det är nödvändigt med definierade administrativa gränser 

när beslut ska fattas (ibid: 14). Näringslivet, å andra sidan, tillämpar en mer flytande 

”gränsdragning” där den styrande strukturen är av ekonomisk karaktär snarare än politisk. En 

tredje utgångspunkt för regionbegreppet kommer från forskarna inomsamhälls- och kulturfältet 

det avgränsade geografiska rummets betydelse upphör medan relationer och nätverk tar dess plats 

(ibid.).  

I sin forskning om regioner och regionala förhållanden gör Idvall två intressanta upptäckter. För 

det första kom debatten efter andra världskriget, dvs. 1940-talets senare hälft, om planering och 

strategier för att uppnå ekonomisk tillväxt och välfärd främst att diskuteras ur ett regionalt 

perspektiv där begreppen regionplanering och regionalpolitik varit centrala (ibid: 17, se även 

Dannestam 2007:290 om nyregionalism). Att politiker kommit att i allt större utsträckning 

använda en regionalpolitisk inriktning förklaras mot bakgrund av ett flertal större 

samhällsförändringar som skett fortlöpande och i allt raskare takt sedan krigsslutet; den ökade 

politiska och ekonomiska centraliseringen, det allt starkare expertväldet men också det 

miljöpolitiska medvetandets ökning för att nämna ett par faktorer (ibid: 19). Den andra 

iakttagelsen handlar om den svenska forskningsvärldens regiondiskurs där tre huvudsakliga 

infallsvinklar kännetecknar regionforskningen; funktion, kultur och idé(er) (ibid: 20). I korthet 

handlar den första kategorin – funktion – om det praktiska i att samordna geografiska enheter, en 

konstruerad region. Forskningen som behandlar kulturen (i vid bemärkelse) menar att regioner 

bildas genom en gemensam identitet, en naturlig region. Forskningen inom detta är dock splittrad 

där vissa menar att detta innebär en geografisk platsbundenhet medan andra förespråkare talar 

om ”rumslig rörelse av olika slag” (ibid: 21). Den tredje inriktningen är en senare sammanslagning 

av de två tidigare om handlar om vilka idéströmningar eller strukturer som gett upphov till 

skapandet av nya regioner.  
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Den filosofiskt lagde Sverker Sörlin gör med begreppen ”konstruktivism” och ”essentialism” 

skillnad på två typer av regiontillstånd (med brist på bättre ordval): regionen utan egentligt 

existensberättigande vars produkt resulterar i en upplevd gemenskap snarare än en faktisk 

tillhörighet respektive den region som ”verkligen existerar” (ibid: 22). Mot denna bakgrund blir 

således frågorna kring Öresundsregionens utbredning, definition och inkluderade medlemmar allt 

fler och diffusa – vem tillhör egentligen regionen? Enligt Idvall kan man närma sig svaret på 

denna fråga genom att studera (regionala) kartor eftersom de säger mer om det reella förhållandet 

än vad man tror eller vad som sägs av politiker eller formuleras i olika policydokument (ibid: 15). 

 

1.4.2.2 Mediebilden av Öresundsregionen 

 

Falkheimer undersöker Öresundsregionens framväxt ur ett mediaperspektiv. I den historiska 

redogörelsen för regionens framväxt finns tydliga exempel på att media spelat en betydande roll 

för skapandet av en framtida potentiell identitet mellan de båda stora städerna, Köpenhamn och 

Malmö. Det bombastiska och moderna projektet ”Örestad” (Ørestad) – som syftade på de två 

städernas informella sammanslagning – togs fram under 1960-talet där Sydsvenskans rubrik 

”Mittens rike 2000. Malmö huvudstad” (Falkenheimer 2004: 20) säger en hel del om den lokala 

viljan och framtidsvisionen. 1960-talet var en av två perioder ”i modern tid” (ibid.) där debatten 

om en gemensam region kulminerade, den andra toppen skedde under 90-talet efter att 

diskussionen tystats på grund av den lågkonjunktur som 70-talet medförde. En annan orsak till 

att Örestad övergavs var det skiftande politiska klimatet som genom ökad miljömedvetenhet 

framställde projektet som en dystopi (Berg & Löfgren 2000: 10). Tanken om en fast förbindelse 

länderna emellan var dock inte ny. Så tidigt som på 1880-talet kom lanserade flera privata aktörer 

ritningar och förslag, först mellan Helsingborg-Helsingör, sedan mellan Malmö-Köpenhamn 

(Falkenheimer 2004: 21, se även Ek 2003). Det fanns dock en väsentlig skillnad mellan de tidiga 

förslagen och utvecklingen under 1990-talet, dels rimligheten i förslagen (Berg & Löfgren 2000: 

10) men framför allt det fokus de regionala frågorna tillägnades. 

Man skulle kunna säga att Falkheimer utgår från ett idéhistoriskt perspektiv när han tar sin an 

frågeställningen om Öresundsregionen. Frågan han ställer är om regionen är en fysisk realitet eller 

om det bara är en social konstruktion (ibid: 43), ett slags summa av de viljor, ambitioner och mål 

som formulerats av de inflytelserika aktörer Idvall beskriver i föregående stycke. Han fortsätter 

med att besvara hur han ser på saken:  

[...] Öresundsregionen finns som en geo-politisk verklighet, men att dess 

existens och framväxt är helt beroende av människors språkliga och sociala 

överenskommelser. 

Falkenheimer 2004: 44 

Regionen har enligt Falkheimer konstruerats av både medvetna och omedvetna handlingar med 

målet att uppfattas som en naturlig region. 
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För att vidmakthålla detta stabila tillstånd krävs kontinuerliga påminnelser om de ömsesidiga 

fördelar städerna uppnår med samarbetet. Idvall hade kanske beskrivit ovanstående som en 

blandning mellan de tre olika infallvinklarna på regionbegreppets beskaffenhet med såväl 

funktionella, kulturella som idémässiga motiv och strategier. Det kanske starkaste verktyget ett 

språkrör för regionen kan använda är dock det kulturella. Genom att referera till de gemensamma 

rötter Danmark och Skåne delar skapas en identitet som förenar dem (ibid.) samtidigt som den 

gemensamma fienden, övriga Sverige med Stockholm i skottgluggen, stärker dessa argument, 

något som även Richard Ek refererar till som ”territoriellt grundade öresundregionala 

konfliktlinjer” (2003: 83) där antagonistiska förhållanden mellan Köpenhamn och Stockholm 

samt mellan Skåne och övriga Sverige målas upp. Det blir ett slags ”vi mot dem” där Köpenhamn 

blir den självklara allierade för Malmös del. 

I sin forskning om mediadebatten kring regionsbygget identifierar Falkenheimer fem olika 

diskurser om Öresundsregionen; den historisk-kulturella, den ahisotriska kosmopolitiska, den 

nyregionala neo-liberala, den nyregionala demokratiska samt den nationellt tillväxtorienterade 

diskursen (2000: 194 - 196). Kopplingen till de tre typer av regioner som Idvall presenterar (i 

föregående avsnitt) blir uppenbar, i synnerhet när dessa diskurser i vissa avseenden och tillfällen 

tenderar att överlappa varandra.  

Den historisk-kulturella diskursen är den som tillsammans med den nationella tillväxtdiskursen 

dominerat den mediala arenan där den förstnämnda bygger på den gemensamma historia som 

Skåne och Danmark delar. Kanske sätter Anders Olshov, ekonom och chefsanalytiker vid 

Øresundsinstituttet som också var på plats vid invigningen 2000, ord på de känslor många 

invånare på båda sidor av sundet kände under den tiden: 

Og vi fejrer [...] Øresundsregionens genfødsel efter 342 års delning. 

Nogle år tidligere var Tyskland samt Vest- og Østeuropa blevet genforenet. 

Nu er det vores tur!  

Olshov 2013: 15 

De kulturella olikheter som skiljde länderna åt kom dock att flitigt diskuteras under de första åren 

efter brons invigning där såväl skiljande mentalitet, kulturkrockar och olika företagsklimat sågs 

som ett hinder för regionens fortsatta utveckling, mycket beroende på att de stora förhoppningar 

som regionen spåddes medföra dröjt med att infrias (Löfgren& Nilsson 2010: 13). Den 

ahistoriska diskursen har hamnat i skymundan i de mediala sammanhangen, trots att den ihärdigt 

dominerat inom marknadsföringsfältet där man betonar det gränsöverskridande och globala 

(Falkenheimer 2004: 195). Man skulle kunna argumentera för att de nyregionala neo-liberala och 

nyregionala demokratiska diskurserna blir ett resultat av ovanstående process. Skillnaden mellan 

den första och den andra är dock inriktningen som å ena sidan är ekonomiskt inriktad med 

argument för en bredare politisk verksamhet i syfte att tackla den ökade konkurrensen, å andra 

sidan ett demokratiskt fokus där medborgare kan samarbeta gränsöverskridande (transnationellt) 

mot denna ekonomiska struktur (ibid.). Den sista, och kanske mest synliga, diskursen är den 

nationella tillväxtdiskursen som ser bildandet av Öresundsregionen som ”ett nationellt danskt 

och svenskt tillväxtprojekt” (ibid: 196) där en viktig observation avslöjar att Malmö, Lund och 

Köpenhamn ses som viktigast, åtminstone enligt det utrymme dessa städer fått i debatten.   
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1.4.2.3 Öresundsregionen – kritik och problematik 

 

Personer i ledande positioner för regionen har uttryckt missnöje för den långsamma utvecklingen 

där byråkratin sätter fungerar som en bromskloss (Löfgren & Nilsson 2010: 9).  

De drivande aktörerna i frågan om den fasta förbindelsen – Öresundsbron som invigdes 2000 – 

var politiker i Själland och Skåne som med brons hjälp ville vända den negativa ekonomiska 

utveckling som regionen genomgick (ibid: 11). Det fanns till en början inte speciellt många 

konkreta exempel på samarbete gällande arbetsmarknad, universitet eller näringsliv mellan de två 

men bron förväntades bli ”en katalysator för snabb regional utveckling” (ibid.), bland annat 

eftersom den tidigare restiden på en timme drastiskt skulle sjunka till ca tio minuter. Av den 

anledningen kom begrepp som rörlighet och gränslöshet att växa sig starka i debatten från 

broentusiasterna. Andra ekonomiska termer som glokalisering och kunskapssamhälle användes 

både som ledord för och beskrivningar av denna storslagna satsning. Löfgren & Nilsson 

beskriver hela processen som en form av branding (marknadsföring) där skicklig ingenjörskonst i 

samklang med en pådrivande PR-kampanj skulle bidra till att den nya regionen skulle stå rustad 

inför den globala marknadens utmaningar (ibid.). 

Löfgren & Nilsson kommenterar – liksom Idvall – problematiken angående regionens territoriella 

avgränsning,i vissa fall har tydliga geografiska gränser markerat regionens utbredning, t.ex. 

inkluderar en karta Bornholm (2010: 12) vilket skulle kunna ifrågasättas eftersom ön i praktiken 

är avskärmad från resten av den av många upplevda Öresundsregionen med epicentrum i 

brytpunkten Malmö-Köpenhamn. Ett annat exempel är den karta över södra Sveriges 

”intresseområde” som illustrerats av SydSam där Stockholm ligger långt ute i periferin (Berg m.fl. 

2000: 80). Ett sätt att gå runt denna komplexa fråga och städers och kommuners 

inkludering/exkludering kan vara att man istället ”betonar regionens öppenhet” (ibid.) och låter 

de som faktiskt använder regionen – regionauterna – formulera sitt territorium. Fördelen är att 

regionens gränser blir flytande vilket öppnar för nya aktörer att ansluta, även om det bara gäller 

vissa frågor, t.ex.Öresundstågen som sträcker sig ända till Kalmar i öst och Göteborg i norr. 
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1.4.3 Stadspolitik och nyregionalism 

 

Sensommaren 2005 hölls en segeltävling i Malmö, America’s Cup. Med monetärt stöd från 

Region Skåne skulle man locka arrangörerna att välja just Malmö samtidigt som positiva effekter 

skulle spilla över till närliggande städer i regionen (Dannestam 2007: 303). Debatten skulle dock 

komma att få en annan inriktning. Vad är egentligen kommunens roll? Och hur ser 

konkurrenssituationen ut i regionen?  

I likhet med Harveys (1989) resonemang diskuterades frågan om lämpligheten i kommunens nya 

roll där stora resurser tillägnas marknadsföring när det kanske finns andra frågor inom välfärds- 

och servicesektorn som är mer påträngande (Dannstam 2007: 285). Dannestam menar att 

arrangemang som America’s Cup är ett led i en stadspolitik där fokus ligger på att skapa 

ekonomisk tillväxt (ibid: 286), där andra sportevenemang och arenabyggen också anses generera 

eftertraktade inkomster (se även Florida 2002).  

En svårighet med stadspolitiken är de administrativa gränserna som sätter begränsningar för vad 

politiken kan åstadkomma. För att nå framgång krävs gränsöverskridande planering och åtgärder 

i form av nyregionalism (Dannestam 2007: 286, 291) varpå samarbeten mellan kommuner bildats, 

t.ex. Skåne Nordväst, MalmöLundregionen och Sydöstra Skånes Samarbetskommitté som 

samtliga verkar inom den större enheten Region Skåne. Den globala värld – 

informationssamhället – som Castells beskriver är utgångspunkten för denna utveckling där 

nationalstaten förlorat sin tidigare roll att bedriva en landsomfattande ekonomisk politik 

(Dannestam 2007: 290) och där gränserna upplöses vilket leder till att kunskap, kapital och 

arbetskraft flyter fritt mellan städer, länder och regioner. En stor skillnad idag, under 2000-talet, 

jämfört med staten som försörjare under 1990-talets första hälft är att det nu är upp till varje 

kommun att försörja sina invånare, det finns inget gemensamt ansvar. Man behöver alltså komma 

på egna idéer att försöka knyta de ”svävande” resurser inom de egna gränserna. Konkurrensen 

hårdnar kommunerna emellan samtidigt som man integrerats i en allt rörligare omvärld. Som 

Dannestam själv beskriver situationen: ”[...] det enda städer och regioner kan göra för att klara sig 

är att bedriva en politik som ökar deras attraktivitet och konkurrenskraft” (ibid.). Paradoxen är att 

kommuner bildar större enheter för att tillsammans generera tillväxt samtidigt som 

stadspolitikens uppgift är att sätta den egna kommunen främst (ibid:288). 

Vad det hela handlar om är entreprenörsmässig stadspolitik (från Harveys entrepreneurialism), 

där ”städer är alltmer engagerade i den ekonomiska utvecklingen och att näringslivet kommit att 

få ett allt större inflytande över den lokala politiken” ibid: 291 – 292). Detta tar sig konkret 

uttryck genom att politiken och näringslivet intensifierar sitt samarbete, där näringslivet får ökat 

inflytande över stadsutvecklingen och där det centrala kommer att handla om att locka ”rätt” 

målgrupp, dvs. resursstarka invånare. En strategi för att uppnå detta är platsmarknadsföring 

(ibid.), i engelsk litteratur ofta refererad till som place branding eller city marketing, där den egna 

stadens varumärke marknadsförs. Detta kan ta sig olika uttryck men ett tydligt exempel på 

platsmarknadsföring i Skåne är Malmös omvandling till kunskapsstad med satsningar på kunskap 

(Malmö högskola), attraktiva bostäder (Västra hamnen) och evenemang genom arenabyggen 

(Hyllie).  
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Som tidigare beskrivits blir konkurrensfrågan i förhållande till samarbete påtaglig när stadspolitik 

och nyregionalism möts. Malmö var den stad där seglingstävlingen skulle anordnas och väckte 

genast frågor om det verkligen skulle gynna regionen som helhet eller om det helt enkelt bara var 

Malmö till gagn (ibid.), en legitim fråga att ställa eftersom budget för projektet till stor del 

finansierats med gemensamma resurser från Region Skåne. Diskussioner likt dessa är komplexa 

och kan lätt bli infekterade, i synnerhet när städer som Malmö och Helsingborg har en historia av 

konkurrens mellan sig, inte minst gällande en fast förbindelse till Danmark som går tillbaka till 

1800-taletssenare hälft (Ek 2003: 16, se även tidigare avsnitt) och där det även finns ”territoriellt 

grundade öresundregionala konfliktlinjer” (ibid: 83), exempelvis mellan norra och södra delarna 

av Öresundsregionen samt mellan östra och västra Skåne som tidigare redogjorts för. 

Det fanns invändningar mot segeltävlingen eftersom vissa mindre kommuner hade svårt att se 

hur en tävling i Malmö skulle påverka dem positivt. I efterhand har personer också uttryckt 

försiktigt missnöje mot satsningen, t.ex. ett före detta kommunalråd i Ystad som reagerade på att 

avsatta pengar för ett Wallanderprojekt istället gick till Malmö (Dannestam 2007: 308). Trots 

detta verkar projektet gett avkastning på sikt. I en artikel från 2010 uppskattar Dagens Nyheter 

reklamvärdet för projektet motsvarande 3 miljarder(!) kronor för Ystad (Dagens Nyheter 2, 2010-

01-30). 

Problemet Dannestam lyfter är såväl intressant som fortsatt relevant eftersom samarbeten i 

Region Skåne fortsätter samtidigt som nya strategier formuleras. Det kan därför vara intressant 

att undersöka hur konkurrenssituationer upplevs idag, ett par år senare. I följande avsnitt 

presenteras ett par internationella exempel på platsmarknadsföring, både i europeisk som i 

amerikansk kontext.  

 

1.4.4 Försök att återetablera ett brand: Bukarest 

 

Ett viktigt instrument och en följd av den hårdnande konkurrensen mellan städer är skapandet 

och manipulation av bilder (images), dvs. hur invånare, investerare och besökare ser på och 

upplever staden (Dumbrăveanu 2010: 53). Trots att platsmarknadsföringen är ett relativt nytt 

begrepp har sådana bildskapande strategier använts under lång tid (ibid.) och en stor del av denna 

process berör den fysiska planeringen som med strategier kan hjälpa till att skapa sådana 

associationer och kopplingar mellan människor och plats(er). Holloway och Hubbard menar 

nämligen att planering och urbandesign är en av tre faktorer som gör att människor kan skapa 

förståelse för en plats (ibid. 54). De andra två faktorerna är kopplade till hur andra människor 

använder platsen samt hur platsen representeras indirekt (dvs. ”icke-fysisk” kontakt med platsen) 

som sker genom olika medier; film, böcker, målningar, nyhetsrapporteringar etc. (ibid.) och med 

den fysiska planeringen är det möjligt – och kanske önskvärt – att formulera konkreta fysiska 

förslag på hur en plats kan komma att se ut, hur den skulle kunna användas (även om dessa 

möjligheter är väldigt många och varierande) samt marknadsföra den i t.ex. lokal media för att ge 

platsen uppmärksamhet, även om många sådana offentliga platser som planeras på de 

kommunala kontoren ofta är välkända bland dessa medborgare.  
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Syftet med bildskapandet är således att uppmärksamma platsen och göra den förståelig för 

brukarna, annars kan platsmarknadsföringen få fäste vilket leder till minskad användning, 

förlorade resurser – eftersom man lagt tid och pengar på att planera platsen – som i sin tur kan ge 

upphov till stora negativa konsekvenser, i synnerhet om platsen som marknadsförs är storskalig, 

kanske i form av en hel stad eller till och med en region. Viktigt att komma ihåg är att 

interaktionen med en plats sker såväl fysiskt som indirekt via media (Holloway & Hubbard 2001: 

48). Huruvida det ena väger tyngre än det andra framkommer inte men det är rimligt att antaga 

att media har ett större upptagningsområde eftersom platsen tillgängliggörs oavsett avstånd till 

den vilket också kan vara till nackdel för platsen och dess brukare eftersom det kanske inte är 

användarna själva som i första hand rapporterar om den.  

I linje med resonemangen från bland andra Holloway & Hubbard menar Kavaratzis& Ashworth 

samt Anholt att det inte räcker med en logotyp för att etablera ett ”brand” (Dumbrăveanu 2010: 

54). Visserligen fyller dessa en funktion men de måste vara en del av en större, sammanhängande 

och långsiktig strategi för att det inte ska rinna ut i sanden. Branding handlar om att skapa 

emotionella band till produkten (eller staden) eftersom målet är att skapa något extra. Keller 

beskriver brand som ”a product, but one that adds other dimensions that differentiate it in some 

way from other products designed to satisfy the same need” (Dumbrăveanu 2010: 55). Med andra 

ord behöver inte tyngdpunkten nödvändigtvis ligga på skillnaden mellan städer per se, utan 

snarare på hur människor upplever att de skiljer sig åt. Kanske kan det ge en förklaring till det 

Rem Koolhaas kallar ”the generic city” (se avsnitt 1.5.3), en trend som innebär att städer blir 

alltmer likartade. Ett problem som uppmärksammas i samband med branding är att det inte 

fungerar att använda sig av samma tillvägagångssätt när man gör reklam för en produkt som när 

man försöker marknadsföra stad X. Det finns visserligen likheter mellan de båda, men 

Dumbrăveanu menar att place branding är en specifik uppsättning handlingar, metoder och 

tekniker (ibid.).         

Som tidigare beskrivits har platsmarknadsföring skett på olika skalor. Dumbrăveanu beskriver hur 

Bukarest, Rumäniens huvudstad, försökt bryta med sitt förflutna som tidigare kommuniststat 

tillsammans med ett flertal andra länder i Central- och Östeuropa (ibid: 55). Vad hon 

uppmärksammat är emellertid att denna process är väldigt komplex och att bilden som etableras i 

folks medvetanden ofta växt fram av sig själv snarare än att ha blivit medvetet konstruerad eller 

marknadsförd. Med andra ord förlorar man makten över sin egen identitet och det är i just 

sådana situationer som man kan komma med argument för platsmarknadsföringen: förlorar man 

makten över sin egen bild kan den komma att se ut hur som helst, i värsta fall blir den negativ 

eller otydlig, att ingen ens känner till den, vilket innebär att företag och investerare kanske inte ser 

någon anledning till att satsa på staden, som ofta är det primära målet för politiker och 

beslutsfattare i de flesta städer. 

En annan viktig aspekt av marknadsföringen av städer – som kanske skulle kunna föra 

platsmarknadsföringen närmare produktmarknadsföringen – är att upplevelsen ska motsvara den 

bild som produceras. I Bukarest fall finns två faktorer som gör marknadsföringen komplex. Å ena 

sidan förväxlar många människor staden med Ungerns huvudstad, Budapest, vilket faktiskt är 

positivt för Bukarest del eftersom folk får upp ögonen för staden (ibid: 58). Å andra sidan är 

bilden av staden inte i paritet med det innehåll som leveraras till besökare av staden.  
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För att platsmarknadsföringen ska vara verkningsfull och effektiv långsiktigt krävs en balans 

mellan image och innehåll (ibid: 56).  

Om besökare och investerare blir besvikna eller känner sig lurade när de besöker staden innebär 

det givetvis att den positiva bild som målats upp rämnar. Idag står Bukarest inför stora 

utmaningar eftersom det tidigare framgångsrika varumärke man etablerat under 1920- och 1930-

talen, ”Little Paris” (en imitation som för övrigt går i linje med vad Koolhaas redogör för), gick 

om intet i samband med att Rumänien föll under Sovjet-kommunistiskt styre 1947. Trots att 

staden är på sjätte plats över de största i Europa saknar den idag en tydlig identitet (ibid: 61). Det 

finns egentligen inget som särskiljer huvudstaden från resten av landet och ett av stadens främsta 

kännetecken, parlamentspalatset, är ett kontroversiellt, omdiskuterat och därför utelämnat 

kommunistiskt monument. Samtidigt är staden en av få huvudstäder i Europa som aldrig haft en 

slogan förknippat med sitt namn/varumärke (ibid.) för även om en slogan inte är den enda 

lösningen så kan den vara ett steg i rätt riktning.   

 

1.4.5 Alternativa strategier och tillvägagångssätt 

 

En intressant fortsättning på resonemanget av stadens eller platsens ”image” utvecklas av 

Medway & Warnaby (2008) som presenterar ett slags antites till den etablerade (och naturliga) 

uppfattningen om stadens bild som positiv2. De menar att det faktiskt kan finnas anledning att 

marknadsföra stadens negativa sidor, att ge platsen en negativ association för att uppnå samma 

mål som den traditionella marknadsföringen: 

[…] there may be some situations where accentuating the negative may be an 

appropriate place marketing strategy. 

Medway & Warnaby 2008: 643 

Och kanske är detta förenligt med vad Dumbrăveanu lyfter fram i sin text. För om en stad aktivt 

arbetar för att marknadsföra sig, även om infallsvinkeln är negativ, tar man tydligt kontroll över 

vilken bild som framställs. Ytterligare ett steg i denna riktning kallas ”perverse place marketing”, 

där man genom att uppmärksamma dåliga – vad ”folk i allmänhet”  vanligen uppfattar som 

negativt – händelser, karaktärsdrag etc. attraherar ännu fler besökare (ibid: 646). En variant på 

denna typ av strategi benämns ”the Crap Towns phenomenon” (ibid.) där humoristiska och 

självironiska formuleringar lagt grunden till att vända negativa besökstrender. På en alternativ 

hemsida för staden Bracknell i sydöstra England stod att läsa:  

Bracknell is not short of nightlife […] Near the Ball Fountain is “The Point” 

leisure complex. Here, under one roof, one can find a Bowling Alley, a ten 

screen cinema, two nightclubs (“Stabbings” and “Toxins”), and a casualty unit.  

                                                           
2
 Med positiv menas här den gängse bild som ofta formuleras i såväl media som reklamkampanjer och politiska 

dokument: sällan lyfts negativa, mörka eller dystra sidor av staden fram, även om det kan förekomma. 
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Thus, it is possible to go bowling, see the latest film, get stabbed, and have a 

blood transfusion all in the same evening. This is a popular pastime with the 

youth of Bracknell. 

Medway & Warnaby 2008: 646 

Uttalandet, trots ironin, var kontroversiellt och startade en debatt i lokal media (ibid.). Men 

kanske var detta exakt vad staden behövde eftersom det förmodligen finns väldigt många städer, 

även i Sverige, som inte kan stoltsera med några extraordinära kvaliteter eller attribut. Man brukar 

ibland säga att all publicitet är bra publicitet och kanske kan detta vara sant för mindre städer som 

inte får speciellt mycket uppmärksamhet i media. 

Vidare menar Medway & Warnaby att det förekommer negativa aspekter av den traditionella 

marknadsföringen som kanske inte alltid är uppenbara eller ens medvetna. De lyfter bland annat 

fram städer som Newcastle, Blackpool och Ibiza där reklamen tydligt riktar in sig på en yngre 

publik där festandet står i centrum (”party destinations”) vilket kan ge en avskräckande effekt på 

andra potentiella besöksgrupper som barnfamiljer eller äldre (ibid: 644). På samma sätt kan olika 

företag eller industrier uppleva sig exkluderade eftersom marknadsföringen explicit riktar sig till 

andra typer av näringar. Författarna benämner detta ”selective passive place demarketing” som 

står i kontrast till ”general passive place demarketing” som innebär att städer redan är etablerade 

och upplevs attraktiva utan speciell marknadsföringsstrategier. Tydliga internationella exempel 

som lyfts fram är Venedig och franska rivieran (ibid.) som många människor har tydliga positiva 

associationer till, även om de inte själva vart på platsen. 

Att ge platser negativt kan även förekomma inom statlig och kommunal verksamhet. I 

Storbritannien genomfördes ett flertal sådana uttalande/kampanjer riktade mot landsbyggden 

under mul- och klövsjuksutbrottet under 2001. Genomslaget blev väldigt stort vilket visade sig 

senare, efter det att krisen lagt sig, när man med stora svårigheter försökte få den engelska 

landsbyggdens ekonomi på fötter igen (ibid: 645).        

Det finns med andra ord konkurrerande strategier som kan användas när en stad ska 

marknadsföras. Beroende på vilka förutsättningar staden har krävs olika inriktningar och det är 

viktigt att tänka efter innan de initieras eftersom konsekvenserna inte alltid är enkla att förutse. 

 

1.4.6 Den kreativa klassen och stadsomvandlingens baksida: Milwaukee 

 

En av anledningarna till att fenomenet place branding – platsmarknadsföring – blivit så utbrett 

och tillgängligt skulle kunna härledas till den omtalade boken The Rise of the Creative Class som 

skrevs av urbanteoretikern Richard Florida i början av 2000-talet. Bokens budskap är att 

kreativitet är en i stort sett oändlig men outnyttjad resurs som finns bland oss alla och att det är 

”kreativa yrken”, vår tids motsvarighet till det tidigare dominerade industrisamhället, som 

omsätter enorma summor pengar och som alla spelare vill locka till sig (Florida 2006: 9 – 10). 

Trots att denna teori fått utstå en del kritik från forskavärlden är det ett flertal städer som 

anammat Floridas synsätt och strategi i hopp om att vända negativa trender, både i USA och 

Europa (t.ex. Zimmerman 2008, Vanolo 2008).  
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Resultatet av dessa försök har emellertid inte alltid blivit som politiker och tjänstemän hoppats 

på, ibland för att de åtgärder som föreslagits endast varit retoriska. En hård kritik mot Floridas tes 

om de s.k. ”tredje platserna” (third places) – coffeeshops, boklådor etc. – är att det egentligen 

inte är dessa per se som attraherar den önskade målgruppen. Istället är en ökande andel tredje 

platser ett resultat av att den önskade målgruppen redan finns på plats (Zimmerman 2008: 232 – 

233). Med andra ord för Florida ett cirkelresonemang som egentligen inte är behjälpligt för 

beslutsfattare och/eller planerare (ibid: 233). 

Till skillnad från Bukarest-fallet valde man i Milwaukee att satsa på en logotyp för staden (ibid: 

236). Denna föreställde det nybyggda konstmuseet tillsammans med stadens namn vilket 

kopplade ihop staden med de nya, moderna satsningar som genomfördes. Utöver konstmuseet 

genomfördes en rad åtgärder som alla präglades av det tänk Florida förespråkade, till exempel 

satsades mycket resurser på att omvandla stadskärnan där över 3000 nya lägenheter byggdes 

tillsammans med nya industrier som förvandlade stadsdelen från en äldre karaktär med ensidigt 

användande till en blandstad där nya och diversifierade näringar skulle kunna blomstra (ibid.). 

Målbilden och målgrupperna för satsningarna var tydliga och i samband med stadens nya 

Riverwalk ökade markpriserna i området med över 50 % under en fyraårsperiod (ibid.).  

För att den nya logotypen, det nya varumärket Milwaukee, skulle fastna rekommenderade 

programmet för omvandlingen, ”Live/work/play”, aggressiva reklamkampanjer i form av 

skyltningar vid flygplatsen, motorvägar och inne i staden (ibid: 239). Det gick till och med så långt 

att programmet ville övertala lokal media att presentera fler positiva nyheter och inslag om staden 

och det nya området, allt i syfte att göra PR för projektet. Dessa satsningar går med enkelhet att 

koppla till det Medway & Warnaby refererade till som ”selective passive place demarketing” eller 

kanske till och med en aktiv variant av detta eftersom vissa grupper tydligt exkluderades i 

samband med dessa prisökningar. Vidare kan det vara intressant att diskutera huruvida det är 

rimligt att, om jag tolkat texten rätt, övertala media att rapportera extra mycket positivt om ett 

område, att kanske till och med överdriva eller fabricera nyheter. Denna diskussion kommer dock 

inte äga rum här men en risk med sådana förfaranden är just det Dumbrăveanu belyser i fallet 

Bukarest, att den förmedlade bilden och innehållet måste överensstämma för att 

platsmarknadsföringen ska lyckas. 

Trots storslagna planer fick omvandlingen från industristad till ”hip” stad inte de effekter 

beslutsfattarna önskat. En förklaring kan vara det många forskare kritiserat Florida för, nämligen 

att det inte hjälper att bygga coffeeshops eller omvandla loft till vindsvåningar för att folk ska 

strömma till staden. Den avgörande faktorn, som också är Zimmermans huvudpoäng, är att det 

inte går att applicera standardlösningar på alla städer. I Milwaukees fall gjorde enorma 

investeringar i fastigheter och fysiska försköningar medan jobbsatsningar negligerades (ibid: 240). 

Faktum är att ekonomin, som en följd av bland annat dessa satsningar, sjönk till botten vilket 

drabbade många av stadens ursprungliga, ”vanliga” invånare. Under 2006 tvingades 46 publika 

utomhuspooler att stänga på grund av budgetunderskott, samtidigt som samma avdelning avsatt 

$200 000 för offentlig konst (ibid: 241).  
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Studien visar alltså att Richard Floridas idéer är populära, förmodligen för att de både är 

attraktiva och tilltalande för politiker och andra inflytelserika att anamma samtidigt som de är 

relativt lätta att ta till sig. Grundidén är enkel: locka den kreativa klassen genom fysiska 

förbättringar så kommer den negativa trenden att vända.  

Milwaukee – och andra städer för den delen – är bevis på att det krävs något mer för att 

platsmarknadsföringen ska lyckas. Forskningen tycks i alla fall ha uppmärksammat detta vilket 

speglas i följande citat: 

Despite the continued local and national popularity of Florida’s urban 

consultation enterprise, the most recent academic research found no essential 

relationship between a city’s creative class concentration and economic growth. 

Zimmerman 2008: 239 

 

Om våra politiker tar med detta i framtida förslags beräkningar återstår att se.  

 

1.4.7 Strategi med substans 

 

Anholt menar att det krävs tre faktorer som måste uppfyllas och samverka med varandra för att 

möjligheten till framgång ska vara möjlig; strategi (strategy), substans (substance) och symbolisk 

handling (symbolic actions) (2008: 3). I ”misslyckade” försök har det kanske funnits en väl uttänkt 

strategi som saknat konkreta åtgärder, i andra fall har kanske åtgärderna varit få och saknat 

kontinuitet, en viktig punkt som bland andra Kavaratzis & Ashworth påpekar i fallet Amsterdam 

(2007: 18). En symbolisk handling som genererar ett värde skulle kunna bestå av en (spektakulär) 

byggnad, t.ex. Guggenheimmuseet i Bilbao (Anholt 2008: 5) eller kanske Turning Torso i Malmö 

om det ska användas i en svensk kontext. 
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1.5 TEORETISKT RAMVERK 

1.5.1 En global stadshierarki 

 

I slutet av 1900-talet började telekomindustrier växa fram världen over, även i Sverige där 

Karlskrona och Telecom city kan stå som exempel. Bakgrunden till detta det neoliberala tänk 

som fått fotfäste bland många regeringar där ekonomiska intressen växt sig allt starkare. Tidigare 

var ekonomin – som i industrisamhället förknippades med produktion – starkt knutet till ett antal 

platser, industristäder som Manchester eller Leeds i England, där förutsättningarna för 

produktion var bättre än på andra platser. I dagens ekonomi börjar emellertid denna 

platsbundenhet att lösas upp: globaliseringen möjliggör nya typer av ekonomi, en ekonomi som i 

Västvärlden inte i första hand är inriktad mot produktion utan information och utveckling (se 

Castells). Idag rör sig kapitalet fritt, utan hänsyn till de geografiska gränser som våra städer utgörs 

av och många menar att stadsbegreppets upplösning är nära, om det inte redan är här (Sassen 

2012: 1). Ett tydligt exempel på denna teori, eller utveckling, hämtas från Sverige där 

stadsbegreppet upphört och vi idag endast använder oss av begreppet kommun som är den 

primära administrativa enheten. Utöver detta bildas större enheter, t.ex. Familjen Helsingborg 

som är en samarbetesorganisation mellan ett antal kommuner i nordvästra Skåne, eller regioner 

som Öresundsregionen. I många fall är denna utvecklingsanalys säkert riktig men Sassen hävdar 

att det finns belägg som pekar i en annan riktning, att städer ännu inte spelat ut sin roll i den nya 

ekonomin. Tvärtom pekar Sassens analys på att det – fortfarande – är ett mindre antal städer som 

utgör världens ekonomiska centrum, städer som New York, London och Tokyo, städer hon 

benämner global cities som bland annat utmärks genom att en stor del av världens 

bankverksamheter återfinns där, även om ett antal städer jämnat ut statistiken under 2000- och 

2010-talet (Sassen 2012: 34, 37). 

Trots att balansen mellan städer sakteligen håller på att omfördelas är en viktig slutsats angående 

relationen städer-ekonomi att historien spelar en avgörande roll när det kommer till etablering 

och investering (Sassen 2012: 114). Trots att liknande åtgärder görs och att städer tenderar att bli 

mer och mer lika, eller generiska för att använda sig av Rem Koolhaas’ begrepp (se avsnitt 1.5.3), 

är det inte alls en garanti för att de ekonomiska resurserna skulle följa efter (ibid.). För att kapital 

ska lockas till en viss plats krävs kanske något unikt, något nytt eller något kreativt och det 

fungerar inte med vare sig quick-fix eller paketlösningar, speciellt inte eftersom städer ser olika ut. 

Det finns förmodligen en anledning till att de flesta av oss inte hört talas om Voronezj samtidigt 

som mindre städer som Amsterdam och Stockholm lockar många turister årligen.  

Sassen ger exempel på att de ekonomiska noderna inte ökar i antal. Bland de största länderna som 

USA, Indien och Brasilien existerar egentligen bara ett fåtal center eller globala städer; New York 

och till viss del Chicago, Mumbai samt São Paolo för respektive land (Sassen 2012: 219).  

These are all enormous countries, and one might have thought that they could 
sustain multiple major financial centers. 

Sassen 2012: 219 
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En liknande argumentation lyfts fram av Jessop som menar att de större etablerade städerna i den 

globala ekonomins toppskikt kan känna sig relativt säkra eftersom konkurrensen från de mindre 

städerna inte utgör ett reellt hot (Jessop 1998:96). Samma struktur görs gällande för de mindre 

städerna i botten av denna hierarki som har svårt att förbättra sina positioner (ibid.). Det är med 

andra ord städer i mitten av rangordningen som har möjlighet att klättra och förbättra sitt 

anseende, men bara på bekostnad av andra städer i samma storlek och position. 

Skulle dessa observationer eller trender undersökas i en svensk kontext är det möjligt att en stad 

som Malmö ligger i ”riskzonen” för att bli överskuggad av Köpenhamn, eller för den delen 

Hamburg (Sassen 2012: 75). Men givetvis går detta att studera på olika nivåer. I en svensk 

kontext är det kanske möjligt för Malmö att utvecklas till en ledande stad i regionen men på 

samma sätt som i det större perspektivet dyker frågan upp: vad händer med mindre, närliggande 

städer? Ska man tro Sassen är det troligt att dessa städer inte kan konkurrera med de större 

städerna eftersom den befintliga (osynliga, inbyggda) hierarkin bland städerna medför 

begränsningar för hur den ekonomiska utvecklingen kan ske. Kort sagt, städer är inte egna 

enheter utan delar av ett större system som påverkas av andra städer i samma system (Sassen 

2012: 270). Men grundproblematiken kvarstår. Den större staden – eller kommunen – måste 

fortfarande generera tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna upprätthålla de krav på 

service dess medborgare ställer på kommunen som försörjare samtidigt som man vill växa och 

locka ännu fler invånare och för att uppnå detta måste en strategi formuleras. Detsamma gäller de 

mindre, närliggande kommunerna som har samma problem att förhålla sig till och, inte sällan, 

samma målsättning, om än i mindre skala.  

Intressant nog är Sassens bok och undersökning kanske ett bevis på att mindre, eller rättare sagt 

mindre kända, städer bör lägga mer kraft och energi på att marknadsföra sig själva. På sidan 98 

återfinns en karta över Europas största städer som i västra Europa; Storbritannien, Tyskland, 

Frankrike, Spanien och Italien, kan stoltsera med ett flertal städer som kvalificeras på denna lista. 

Men i Norden och östra Europa representeras i stort sett bara huvudstäder vilket kanske inte är 

speciellt anmärkningsvärt eftersom länder som Sverige och Norge inte består av särskilt många 

städer med fler än 500 000 invånare som verkar vara något av ett minimikrav (enligt de data jag 

fått fram genom granskning av de listade städerna). Vad som är förvånande är att Göteborg inte 

finns med på denna karta (ibid.), trots att staden är större än t.ex. Edinburgh. 

Inte heller representeras Charkiv (Ukraina), som för övrigt är större än München, Milano och 

Prag(!), Odessa (Ukraina) eller Kraków (Polen), trots att de 2013 återfinns på Europas lista över 

de 50 största städerna till invånarantal; på 17:e, 30:e respektive 45:e plats (Wikipedia 2, 2014-04-

21), för att inte nämna alla ryska städer som ej nämnts. Varför dessa städer utelämnas till fördel 

för mindre städer som Sheffield eller Liverpool är oklart men kanske skulle en anledning kunna 

vara just marknadsföring och det fokus som idag riktas mot den nya ekonomin. Leeds, som 

nämnts innan som en tidigare industristad, finns faktiskt inte heller med trots att staden är den 

tredje största i Storbritannien. Med detta i åtanke blir argumenten för ökad marknadsföring ännu 

fler och kanske skulle kartan Sassen presenterar inte heta ”Europas största städer” utan något i 

linje med ”Karta över ett antal stora städer i Europa som folk i allmänhet är medvetna om”. 

Poängen som Sassen vill förmedla – att tidigare etablerade städer fortfarande är ekonomiska 

noder – kvarstår dock. (Det är oklart hur Sassens åsikt angående denna karta är positiv eller ej.) 
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Det finns också många komplikationer med mätningar av detta slag, inte minst sedan dessa 

mätningar ofta fokuserar på städernas större regionala invånarantal, vilket skulle vara en adekvat 

mätning i Sverige där kommuner är det intressanta. Den lista3 jag utgår ifrån är dock en 

sammanställning av flera olika källor hämtade från bland andra National Statistics 

(Storbritannien) och Central Statistical Office (Polen), organisationer som motsvarar den svenska 

Statistiska Centralbyrån.  

 

1.5.2 Generiska städer 

 

“Convergence is possible only at the price of identity.” (Koolhaas & Mau 1995: 1248). Detta 

faktum, eller reflektion, framför Koolhaas i kapitlet om den generiska staden som han menar är 

på väg att etablera sig världen över. Den generiska staden, dvs. staden som är lik alla andra, som 

inte utmärker sig, den identitetslösa och historielösa staden, uppkommer för att, enligt Koolhaas 

iakttagelse, städers identiteter omvandlas, i huvudsak åt två olika håll: för mycket eller för litet. 

Paris är staden som symboliserar den ena extremen där ”Paris can only become more Parisian” 

(ibid.), där den rådande trenden tycks vara en förvandling bort från det normala eftersom staden 

håller på att bli en överdriven version, en karikatyr, av sitt forna jag (ibid.). Åt andra hållet finner 

vi storstaden London som han menar är på väg mot en identitetslös framtid eftersom många och 

stora förändringar hotar identitetens robusthet och soliditet. I korthet skulle dessa motpoler 

kunna beskrivas som extremt respektive urvattnat/innehållslöst. 

Vidare beskriver Koolhaas ett av den generiska stadens kännetecken: den ständiga 

uppmärksamheten och vikten vid stadskärnan. I städerna måste detta center vara ständigt aktuellt 

och intressant, så till den grad att istället för att riskera att fokus försvinner bort från mittpunkten 

i och med expansion, som vanligen sker i horisontell riktning när det inte längre går att bygga på 

höjden, väljer man – som i fallet Zürich – att bygga under jord (ibid: 1249). Vanligt 

förekommande samhällsfunktioner såsom varuhus, parkering och banker byggs numer i lager-på-

lager, under mark.  

Andra åtgärder som förknippas med den generiska 

staden inkluderar ”transformations of housing into 

offices, warehouses into lofts, abandoned churches into 

nightclubs...” (ibid: 1249), förvandlingar som syns på 

många olika håll även i Sverige, t.ex. Babel i Malmö 

(höger). 

 

                                                                                       Bild 2.  Klubb Babel i Malmö.  

                                                                                    Källa: Scania Cultura 

                                                           
3
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Europas_st%C3B6rsta_st%C3%A4der, listan baseras på 

uppgifter mellan 2010 och 2014 och exkluderar Istanbul.   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Europas_st%C3B6rsta_st%C3%A4der
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I och med dessa förändringar omvandlas identiteten och staden riskerar att bli historielös, ”it is 

the city without history” (ibid: 1250). De senaste decennierna har flera städer försökt bryta med 

sitt förflutna som industristad (t.ex. Dannestam 2007, Zimmerman 2008, Vanolo 2008) i jakt på 

en ny image. Resultaten har varierat men tillvägagångssätten har ofta varit liknande vilket riskerar 

leda till attdet unika med städerna försvinner eftersom alla vill vara unika och använder sig av 

samma principer och ideal. De ambitiösa försöken resulterar i urvattnade koncept med 

”standardlösningar” där stadens identitet smälter samman med de konkurrerande städer man ville 

särskilja sig från.   

Beskrivningen av den generiska staden går att spåra tillbaka till många svenska städer, bland andra 

Malmö. Många element stämmer överens men det finns givetvis avvikande trender som också är 

viktiga att uppmärksamma. I Helsingborg spelar Rådhuset en viktig funktion, såväl funktionellt 

som image-mässigt, något som går emot Koolhaas beskrivning: ”if there was something, they 

have replaced it. They must, otherwise they would be historic.” (ibid: 1253). En annan aspekt 

som inte alltid är applicerbar, i synnerhet när det hållbara utvecklingstänket växt sig allt starkare, 

är beskrivningen av den generiska stadens vägar som endast är till för bilister (ibid.). Malmö, och 

ett flertal andra städer, går uppenbarligen emot denna utveckling i och med satsningar på cykel 

och kollektivtrafik. 

Boken är nästan 15 år gammal vilket innebär att makthavare och planerare kanske ändrat 

inställning till vissa frågor, t.ex. vägar som uteslutande zoner för motorfordon och främst bilar. 

Det finns emellertid ett antal karaktärsdrag som idag kännetecknar flera städer som går i linje med 

beskrivningen av den generiska staden varpå teorin är intressant att analysera och applicera på de 

undersökta fallen. Outtalat är framtidsbilden som Koolhaas målar upp dystopisk där planeringens 

roll är överspelad, där skyskrapor växer fram överallt och gångtrafikanter bortprioriteras till 

förmån för det ökande antalet bilar. Samtidigt är detta något eftersträvansvärt på flera håll, 

åtminstone utvalda delar som omvandlingar av byggnader som inte längre fyller någon funktion.  

 

1.5.3Marknadsföringens ökade inflytande över planeringen: Berlin 

 
I och med järnridåns fall i slutet av 1980-talet tillgängliggjordes Berlin för en vidare publik. I syfte 

att ge staden en ny image genomfördes en rad strategier, ofta med inslag från konventionella 

marknadsföringsprinciper. Colomb belyser t.ex.construction site tourism där olika aktörer med 

inflytande över (och i samarbete med) den kommunala planeringen utnyttjade det växande 

intresse bland turister och lokalbefolkning för de nya byggnader som i allt högre tempo började 

forma nya kvarter (2012: 189). Det hela gick ut på att göra reklam för nya idéer och arkitektoniska 

grepp, bland annat genom att ”utbilda” (eller kanske indoktrinera) dessa besökare i frågor om 

stadsplanering och design. I takt med att dessa byggnader uppkom mer frekvent intensifierades 

även denna kampanj där det blev vanligt att erbjuda speciella visningar för den publik som var 

villig att betala lite extra, bland annat genom att göra ”behind the scenes”-visningar (ibid: 194), en 

tydlig parallell till det klassiska grepp traditionell marknadsföring ofta använder sig av, att erbjuda 

varor eller tjänster i begränsad utgåva och betona det extraordinära. Dessutom stegrade själva 

studieobjekten, från subtila arkitektoniska element till byggnader och ibland till hela kvarter. 



 

29 
 

En problematisk aspekt av denna omvandling var det faktum att Berlin har en komplex historia 

att förhålla sig till där vissa inslag var oönskade medan andra symboler förstärktes. På en del 

platser integrerades rester från berlinmuren i det nybyggda, ett slags symbolisk handling där 

historien inte skulle glömmas bort (ibid: 158) medan politiker och på andra platser föredrog ett så 

litet utrymme som möjligt för arkitektur som representerade de stigmatiserade decennierna i den 

tyska historien. Vid utformningen av det nya Potsdamer Platz utvecklades ett slags 

historiekontrollerande anti-monumentalistiskt förhållningssätt som innebar att byggnader från 

nazi- och DDR-regimernas epoker försvann (vanished) samtidigt som de byggnader som 

uppförts innan 1933 antingen flyttades eller modifierades för att bättre leva upp till investerarnas 

visioner över hur området skulle gestaltas (ibid: 160). Istället byggdes skyskrapor som en 

markering av skiftet mellan det moderna och det förgångna. Dessa byggnader kom att ge upphov 

till benämningen ”Manhattan on Spree” (ibid: 161) där kritiska röster menade att 

tillvägagångssättet var kontraproduktivt, att det inte alls fick den effekt man önskat. Skyskraporna 

stod inte för något nytt eller banbrytande utan representerade det ökade inflytande den 

amerikanska (bygg)kulturen fått över det europeiska samhället (ibid.), ett skeende som kan 

härledas till den kritik Koolhaas framför i ”den generiska staden” (se föregående avsnitt) där 

städer blir kopior av varandra och det platsspecifika tenderar att urholkas. Colomb belyser även 

det faktum att samma slags strategier användes på flera olika platser med varierande 

förutsättningar (ibid: 22) vilket väcker frågan om dessa strategiers effektivitet och 

genomslagskraft. Den växande skara turister till de gentrifierade stadsdelarna i stadenger dock 

uttryck för en reaktion mot denna utveckling (ibid: 232): man vill se något nytt, man vill upptäcka 

det moderna och mångfacetterade Berlin, inte ytterligare en kopia. 

Colomb riktar också kritik mot omvandlingsprocessen i Berlin där deltagandeaspekten, såväli 

fråga om vilket inflytande planerare som medborgare egentligen hade. Trots att planerarna var 

relativt aktiva under processens gång fick man inte något direkt genomslag för sina idéer (ibid: 

202). Ett konkret exempel var när planerare ville betona stadens polycentriska stadskärna, en 

inriktning som totalt negligerades i arbetet (ibid: 298). En annan metod, ”Stadtforum”, skulle öka 

transparensen och öka medborgarnas inflytande. Dessvärre menar Colomb att detta forum var 

exkluderande, ”a special forum for special people with special interests” (ibid: 203), där agendan 

var förutbestämd av en liten grupp (som i och för sig hade mandat att driva dessa frågor på egen 

hand men som gav sken av att debatten var under utredning och öppen för förslag) där en form 

av skendemokrati gick de ekonomiska intressenas ärenden (ibid: 28). Dessa anklaganden 

återkommer i forskningen, bland annat i Idvalls granskning av Öresundsregionen där 

expertkulturen beskylls för att vara starkt styrande i beslutsmomenten medan allmänheten lämnas 

utanför (Idvall 2000: 13). 

 

1.5.4Teorin sammanfattad 

 

Det teoretiska ramverket skulle således kunna sammanfattas på följande sätt. Städer konkurrerar 

med varandra och marknadsförs mer och mer som produkter varpå strategier formuleras. Dessa 

strategier blir emellertid allt mer lika varandra vilket innebär att samma slags lösningar appliceras 

på olika sorters städer, efter olika slags behov.  
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Samtidigt försvåras processen eftersom det finns en hierarkisk ordning bland våra städer som är 

trögrörlig vilket försvårar för mindre städer att avancera sina positioner. Och inte nog med det. I 

och med att fler och fler städer använder samma typ av strategier och ”kopierar” varandra 

försvinner det unika, det fördelaktiga och konkurrenskraftiga med respektive stad vilket leder till 

att städerna ytterligare hämmas i jakten på nya investeringar, inflyttande och besökare. 

Hur detta tar sig uttryck i svenska kommuner är studiens syfte att undersöka men innan resultatet 

presenteras kommer ett metodkapitel där jag redogör för hur jag gått tillväga för att besvara min 

frågeställning som ligger till grund för analysen. 
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2.1 Fallstudie 

 

Uppsatsens forskningsdesign är en fallstudie. Kännetecknande för fallstudien är dess fokus på ett 

eller ett par fall som studeras ingående där ett mål kan vara att dra generella slutsatser genom 

undersökning av det enskilda (Denscombe 2009:60). Det är dock viktigt att diskutera hur 

representativt fallet egentligen är så att allmängiltiga konklusioner inte baseras på en anomali, dvs. 

ett speciellt, avvikande fall (ibid: 68, 72). Flyvbjerg hävdar dock bestämt att det aldrig går att 

generalisera något utifrån ett enda fall (2006:1), men kanske går det att åtminstone skapa 

förståelse för ett fenomen ska kan lägga grunden till ytterligare forskning inom det undersökta 

fältet.Genom att undersöka få enheter med större djup kan komplexa relationer och 

sammanhang studeras, som Denscombe själv skriver: ”[f]ör att förstå en sak är det nödvändigt att 

förstå många andra, och i synnerhet hur de olika sakerna är sammanlänkade” (ibid.), ett påstående 

som väl överensstämmer med detuppsatsen undersöker, nämligen omvärldsanalyser och 

strategier som bygger på många olika faktorer och där val måste motiveras och förstås i relation 

till större processer i vårt samhälle. 

De fall som studeras i uppsatsen är Malmö, Helsingborg och Ystad där strategiska dokument i 

form av översiktsplaner granskats. Liksom många andra fallstudier används flera olika metoder 

(ibid: 61), så också i den här undersökningen där kvalitativ innehållsanalys och semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Att använda flera olika metoder är en av fallstudiens fördelar och är i 

någon mening nödvändigt för att närma sig den problematik och komplexitet som en djupare 

undersökning innebär. Metodkombinationen kan bidra till att komplettera de(n) data som 

tillskansas om man bara använt sig av en metod (ibid: 163). Metodologisk triangulering mellan 

metoderinnebär att information som erhålls från metod X och metod Y jämförs (ibid: 185). I mitt 

fall har intervjuer med planerare utgjort en sådan triangulering där det har varit intressant att se 

huruvida deras version och uppfattning skiljer sig från de politiska dokument (i form av 

översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner) som granskats genom innehållsanalys. 

I nästkommande kapitel beskrivs metoderna mer ingående. Där efter ges en förklaring av hur de 

tillämpas i den här uppsatsen.   

 

2.2 Urval & avgränsning 

 

Det material som valts i undersökningen är teoriprövande undersökningsenheter (Denscombe 

2009: 65). Det ligger en viss bekvämlighetsfaktor (ibid: 66) i valet av Skåne som studieobjekt men 

den främsta faktorn till detta val beror på den forskning som bedrivits om regionen, med andra 

ord, det finns en grund att stå på. Vidare är ett argument för Skåne som studieobjekt dess unikhet 

(ibid: 67) där man är en av få etablerade regioner i Sverige med speciellt historia och relationer, 

både inbördes men också till riket i övrigt. Tre kommuner av olika storlek har valts; Malmö, 

Helsingborg och Ystad. Att just dessa valts beror på att det är kommuner som har en positiv 

utveckling, det går förhållandevis bra för dessa kommuner varpå det blir intressant och relevant 

att jämföra deras strategiska arbete.  
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Hade en kommun med sämre utveckling jämförts med två andra starka kommuner hade 

jämförelsen förmodligen blivit skev och svår att dra slutsatser från. Andra argument att 

undersöka just dessa objekt är de inbördes relationer som förekommer mellan dem. Malmö är 

regionens största (svenska) kommun medan Helsingborg är den näst största vilket skapar en 

intressant dynamik att studera, i synnerhet eftersom historien städerna emellan legat till grund för 

spänningar. Båda städerna ligger dock på västra sidan av regionen. Därför har det varit intressant 

att studera en kommun från den östra sidan eftersom Ek nämnt en rivalitet mellan östra och 

västra sidan av regionen. Valet föll på Ystad eftersom staden har ett relativt starkt varumärke med 

Wallander och närheten till Österlen. Kommunen är dessutom mindre till befolkning och yta 

vilket innebär att undersökningen jämför tre kommuner med liknande positiv utveckling men 

med olika förutsättningar, såväl geografiskt som befolkningsmässigt.  

Valet av strategiska dokument har avgränsats till översiktsplaner och en fördjupad översiktsplan 

med ett tidspann från 2010 fram till i år, 2014. Det har varit viktigt att studera pågående eller nya 

strategier eftersom studien är en analys av rådande trend inom den kommunala verksamheten.  
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2.3 METOD 

 

I följande avsnitt presenteras de metoder jag använt mig av i uppsatsen, vilka för- och nackdelar 

som förknippas med dem samt varför de anses lämpliga för uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för hur jag konkret gått tillväga i processen som lett fram till den färdiga 

produkten. 

 

2.3.1 Intervjuer 

 

Intervjun som metod, vare sig det handlar om strukturerar eller semi-strukturerar är väldigt 

utbredd och använd, ofta i syfte att komplettera information och komma åt ”mjuk” data som inte 

kan tillskansas genom dokumentstudier, mätningar eller observationer. Till exempel kan det 

handla om människors känslor, åsikter och värderingar, parametrar som inte går att väga eller 

kvantifiera men som är av intresse för studien (Denscombe 2009: 232). En anledning att 

intervjun som metodform är utbredd är dess enkelhet, det krävs inte speciellt mycket utrustning 

för att genomföra den men man ska inte låta sig luras av detta, ty en väl genomförd och 

användbar intervju är inte så enkelt som det kan ge sken av. Tvärtom finns ett antal fällor man 

som forskare bör undvika för att resultatet ska ge den utdelning man förväntar sig. Dessa 

formella krav kommer att redogöras för i stycket nedan. Utöver dessa är det även av vikt att 

respektera forskningsetiken och de(n) intervjuades integritet. Utgångspunkten för intervjun i 

forskningssammanhang är att den skall hållas öppen och på den intervjuades villkor. Det ska med 

andra ord inte förekomma dold inspelningsutrustning eller användning av enstaka lösryckta citat 

taget ur sitt sammanhang (ibid: 231). Även detta kommer att utvecklas i kommande stycken. 

Vidare kommer kapitlet redovisa hur den här studien motiverar valet av metodformen intervju, 

vilka frågor som ställs till vilka personer samt belysa de för- och nackdelar som associeras med 

intervjun, både på ett allmänt plan men i synnerhet för den här uppsatsen.  

 

2.3.1.1 När bör man använda sig av intervjuer? 

 

Denscombe menar att intervju som metod lämpar sig väl när det handlar om att utforska subtila 

och komplexa data eller fenomen (Denscombe 2009: 232). I dokument som exempelvis 

översiktsplaner finns en stor mängd information som man relativt lätt kan tillskansa sig om 

dokumentet läses noggrant och genomgående. Emellertid kan det vara ytterligare information 

som är lika intressant att utforska, t.ex. angående de tankar, idéer och processer som ligger bakom 

arbetet och resultatet. Dessa frågor är av vikt för den här undersökningen och därför blir 

intervjun ett – om väl genomförd – adekvat verktyg för att undersöka dessa frågor. Ofta är 

intervjuns syfte att komplettera information och det kan handla om känslor, åsikter eller 

värderingar (ibid.) men inte sällan kan intervjun användas till att vidga och fördjupa kunskap 

inom forskningsfältet.  
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I den här studien är dessutom syftet att undersöka huruvida åsikter eller värderingar, snarare än 

”hårda” fakta, ligger till grund för kommunernas omvärldsanalys varpå mötet ansikte mot ansikte 

erbjuder möjligheter att ställa frågor om detta, direkt eller indirekt, för att på så vis erhålla mer 

information än vad som ges i de granskade dokumenten.  

Eftersom översiktsplaner är offentliga dokument som ska kunna läsas av allmänheten är det inte 

ovanligt att de endast presenterar konkret information – den färdiga produktet så att säga – som 

är lätt att ta del av och där fokus kanske inte i lika stor grad läggs på redovisningar av förstudier 

och förarbeten som ligger till grund för det slutgiltiga resultatet.  

Denscombe menar att intervjun kan hjälpa till att komma åt priviligierad information genom att 

tala med nyckelpersoner inom det fält man undersöker: all information finns nämligen inte alltid 

att tillgå och därför är det viktigt, med hänsyn till studiens trovärdighet och resultat, att gå ett steg 

till i jakt på så mycket data som möjligt om ämnet i fråga (ibid: 233).  

Givetvis kan det vara svårt eller problematiskt att ta kontakt med vissa nyckelpersoner, i 

synnerhet om ämnet innehållet känsliga frågeställningar, men i den här studien handlar det om 

granskning av offentliga dokument och de analyser vilka dokumenten grundar sig på. Därför har 

det inte varit speciellt svårt att vare sig a) leta upp ansvariga för dokumenten och arbetsprocessen 

eller b) boka tid för intervjuer med dem. Om genomförbarheten för intervjuerna tillkommer 

dessutom en ekonomisk dimension. Det ska vara rimligt att genomföra intervjuerna och i 

småskaliga forskningsprojekt som detta är det inte speciellt troligt att ekonomisk kompensation 

för eventuella resor tillkommer. Som student har man ofta en begränsad ekonomi som i någon 

mening sätter ramarna för de intervjuer som är möjliga. I mitt fall är dock studien koncentrerad 

till Skåne, ett geografiskt område där de undersökta orterna ligger relativt nära varandra vilket 

både är praktiskt ur ett tidsperspektiv och effektivt men hänsyn till mina ekonomiska medel. 

Trots dessa begränsningar, resurser i form av tid och pengar, vill jag understryka att 

studieobjekten naturligtvis inte enbart valts på dessa grunder. Det finns visserligen en praktisk 

aspekt som inte går att bortse från men det är i första hand studieobjektens intressanta karaktär 

som fällt avgörande när jag gjort min avgränsning för studien. Att de ligger nära varandra är bara 

en bonus. 

 

2.3.1.2 Olika typer av forskningsintervjuer 

 

Innan intervjuerna genomförs är det viktigt att fundera över och bestämma vilken typ av intervju 

som bäst kan tänkas uppfylla syftet – som i mitt fall är att besvara en (eller flera) av studiens 

frågeställningar. Det finns ett flertal olika varianter och det är inte säkert att alla intervjutyper är 

adekvata i den undersökning man genomför. Att göra ett val och en avgränsning är därför 

avgörande eftersom valet av typ på intervjun både kommer att styra intervjuns utformning samt 

svaren som ges, förmodligen både till innehåll och längd. I den här uppsatsen har den 

semistrukturerade intervjuformen använts varpå andra varianter som strukturerad, ostrukturerad 

eller gruppintervju inte redogörs för. 
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2.3.1.3 Semistrukturerad intervju 

 

I en semistrukturerad intervjuform använder sig man av ett formulär med en uppsättning ämnen 

som ska behandlas under intervjuns gång, till skillnad från denstrukturerade intervjun som har 

preciserade frågor som utgångspunkt (Bryman 2002: 300 – 301). Skillnaden mellan 

tillvägagångssätten ligger därmed i den flexibilitet som kännetecknar den semistrukturerade 

intervjun (Denscombe 2009: 234).  

Istället för att ställa fråga X, erhålla svar Y och så vidare utgår forskaren från ett ämne där man 

kanske börjar med en fråga eller ämne som den intervjuade själv får berätta om. Till skillnad från 

den strukturerade intervjuns förhörsliknande och formella karaktär blir således den 

semistrukturerade intervjun mer av ett samtal där den som intervjuar följer upp med frågor eller 

sticker in med kommentarer om det som just sagts, även om fokus ligger på den som intervjuar 

och hens berättelse/perspektiv. I samtalet tillåts den intervjuade utveckla sina tankar och 

reflektioner i ämnet (ibid: 235) och det är just detta som är en av anledningarna till att välja denna 

typ av intervjuform. I korthet skulle de två typerna kunna beskrivas som statiskt respektive 

dynamiskt. 

 

2.3.1.4 Personlig intervju – ”ansikte mot ansikte” 

 

Det är väldigt vanligt att man i intervjusammanhang, i synnerhet vid semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer, träffar personen i fråga eller som Denscombe uttrycker sig: ”möte 

mellan forskare och informant” (2009: 235). Ett antal anledningar ligger till grund för detta. För 

det första är det relativt enkelt att stämma möte med den tilltänkta informanten, speciellt om det 

handlar om tjänstemän som i någon mening ska stå till svars för de handlingar man gör och 

upprättar. Det enda som egentligen behövs – förutsatt att inga längre resor är nödvändiga – är en 

gemensamt bestämd tidpunkt för intervjun (ibid.).  

Ett varningens finger bör emellertid höjas när det kommer till intervjuer med kommunala 

tjänstemän. Enligt egen erfarenhet är det nödvändigt att ta kontakt ett antal veckor i förväg 

eftersom det inte finns (eller snarare prioriteras) tid tillägnat sådana intervjuer. För det andra är 

materialet som intervjun producerar ett resultat av en källa vilket gör det enkelt att precisera idéer, 

tankar och känslor till en specifik person snarare än en organisation eller likanande (ibid.). Av 

samma anledning är det av praktiska skäl positivt att använda sig av en källa (åt gången!) eftersom 

gruppintervjuer kan leda till förvirring då bandspelaren inte med säkerhet återger den ljudkvalitet 

som önskas och därmed kan ge upphov till missförstånd. För det tredje är det lätt att kontrollera 

och verifiera det resultat intervjun frambringat eftersom det bara är en person som behöver 

bekräfta det forskaren kommit fram till i sin transkribering eller motsvarande (ibid.). Att det bara 

är en persons synvinkel som presenteras kan emellertid innebära att helheten går förlorad. För att 

ge högre kredibilitet till och förståelse för den egna produkten är det därför viktigt att som 

forskare understryka att perspektiv saknas eller valts bort i rapporten. I mindre forskningsarbeten 

som detta faller genomförbarheten för intervjuer av ett större antal personer på grund av 

tidsaspekten.  



 

38 
 

Därför har endast ett antal nyckelpersoner med adekvat sakkunskap valts ut som intervjuobjekt 

och jag anser för övrigt att detta urval uppfyller det uppsatta mål som intervjuera syftar till. 

 

2.3.1.5  Intervjuareffekten 

 

Inledningsvis gavs en kort presentation av intervjumetodens svårigheter. Viktigt att tänka på är 

att man som forskare påverkar den man intervjuar, oavsett om det är medvetet eller ej 

(Denscombe 2009: 244). De främsta karaktärsdragen som påverkar informantens vilja att dela 

med sig av sin berättelse är kön, ålder och etniskt ursprung (ibid.). I somliga fall kan dessa 

faktorer spela en avgörande roll, både positivt och negativt, i andra fall är det av mindre vikt för 

samtalet. I mitt fall är respondenterna verksamma inom det fält jag i framtiden kommer arbeta 

inom vilket kan vara positivt eftersom vi delar en gemensam kunskapsgrund och kanske har en 

gemensam förståelse för de problem jag vill undersöka i uppsatsen. Problematiken med dessa 

synliga attribut som nämnts ovan kan underlättas om intervjun till exempel görs online (ibid: 

249). Ett sådant förfarande skulle dock innebära någon form av strukturerad intervju och i mitt 

fall är det mer relevant med en semistrukturerad variant. De visuella attributen blir således 

ofrånkomliga och det är något man bör tänka på vid intervjutillfället.  

En annan faktor är forskarens identitet, eller åtminstone vad denna identitet betyder för den 

intervjuade (ibid: 245). Vad den intervjuade är villig att dela med sig av – eller inte dela med sig av 

– beror på hur hen uppfattar forskaren och dennes intentioner. Det beror även på vilken typ eller 

känslighetsgrad ämnet besitter.  

I fallet översiktsplaner är dokumenten offentliga handlingar som tagits fram av ett antal personer 

och godkänts av kommunfullmäktige vilket innebär att det inte är en enskild person som kan stå 

tillsvars för vad som står i dessa dokument. Innehållet brukar även bygga på utredningar och vara 

sakligt vilket tillsammans med den offentliga karaktären av dokumentet borde betyda att det är 

”fritt fram” att diskutera dess innehåll. Det är också viktigt att förhålla sig neutral och inte ”ge 

bort” för mycket eftersom de intervjuade tenderar att svara som de tror att den intervjuande 

förväntar sig (Denscombe 2009: 245). Vad man kan göra är att be de tillfrågade att utveckla sina 

svar så att man får mer information och mer kunskap om ämnet. På så sätt kan kanske den 

intervjuade ge en annan sida av saken så att ämnet diskuteras från olika infallsvinklar.  

Litteraturen lyfter ett antal frågor som är värda att ställa sig i ett tidigt skede, innan intervjun 

sätter igång. Dessa är: 

 Vilken social status, vilka utbildningsmässiga kvalifikationer och vilken professionell 

sakkunskap har de människor som jag kommer att intervjua? Är det troligt att detta 

kommer påverka relationen mellan mig och den intervjuade i en positiv eller negativ 

riktning? 

 Är det troligt att det kommer vara en åldersskillnad mellan mig och den/de intervjuade, 

och i så fall, hur kommer detta att påverka intervjun? 
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 Med tanke på mitt undersökningsämne: kommer en intervju med någon av det motsatta 

könet eller med en annan etnisk bakgrund att ha någon inverkan på hans eller hennes 

villighet att svara? 

Denscombe 2009: 246 

 

2.3.1.6 Fördelar med intervjuer 

 

Först och främst är intervjuer ett verktyg för att erhålla djupare ämneskunskap än den som kan 

tillskansas från texter eller dokument (Denscombe 2009: 267). De nyckelpersoner som väljs kan 

även bidra med nya perspektiv på frågorna eller väcka tankar som forskaren inte tänkt på innan. 

Att genomföra en intervju kan tyckas svårt men rent utrustningsmässigt är den relativt enkel.  

Det enda som krävs är en inspelningsutrustning och, om man föredrar detta, ett 

anteckningsblock. Att välja rätt inspelningsutrustning är A och O. I en tidigare uppsats har jag 

råkat ut för dålig ljudkvalitet och andra tekniska problem i samband med intervjuer. Jag har 

därför vidtagit åtgärder för att optimera resultatet. Slutligen är intervjuerna bra för att ta del av 

personliga åsikter. Använder man sig av en semistrukturerad eller ostrukturerad intervjumetod 

tillåter man respondenten att utveckla vad hen menar i olika frågor och i vissa fall kan det dyka 

upp meningsskiljaktigheter mellan den intervjuade och det som står i ett granskat dokument, 

något som missats om man endast läst handlingen men inte tillfrågat personerna i arbetet bakom 

dokumentet.  

Vidare är intervjun bra i avseendet hög svarsfrekvens (ibid: 268). Eftersom forskaren och 

respondenten kommer överens om tid och plats är det väldigt sannorlikt att man som forskare får 

möjlighet att fråga efter information man söker. Det är dock viktigt – och detta kan inte nog 

understrykas – att punkterna på intervjuns dagordning är tydligt kopplade till uppsatsens syfte, 

frågeställningar och teoretisk bakgrund för att få ut något av den. Det måste finnas ett tydligt 

syfte till varför intervjun genomförs samt vad den antas tillföra uppsatsen för något. Slutligen är det 

enkelt att verifiera den information som framkommer genom intervjun, speciellt om det bara är 

en person som intervjuats ansikte mot ansikte (ibid.). När transkriberingen är klar kan man med 

fördel vidarebefordra den till respondenten som kan bekräfta eller, vid behov, korrigera 

uppgifterna.   

 

2.3.1.7 Nackdelar med intervjuer 

 

Den förmodligen största nackdelen med intervjun som metod är dess resurskrav i form av tid 

(Denscombe 2009: 268). Enligt vissa riktlinjer tar varje inspelad timme cirka två till tre timmar att 

transkribera (ibid: 260). Detta förutsätter att inspelningsutrustningens ljudkvalitet är god och 

inkluderar inte eventuella pauser eller liknande i samtalet. I kortare forskningsprojekt är det sällan 

tidseffektivt eller ens nödvändigt att använda sig av sådant (ibid: 262). Det är viktigare att lägga 

tid på att ”putsa till” språket samtidigt som innebörden och sammanhanget bibehålls (ibid.).  
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En personlig kommentar kommentar/reflektion är att den uppskattade tidsåtgången om två till 

tre timmar kan överskridas med marginal.  

En nackdel som främst omfattar semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är att svaren 

som erhålls sällan går att standardisera, just eftersom dess syfte är att lyfta fram det unika eller det 

som inte går att få fram på annat sätt än samtal med nyckelpersoner (ibid: 268).  

Detta är något som bör beaktas i ett tidigt skede och är svårt att göra något åt om man beslutar 

sig för att använda någon av de nämnda intervjuformerna. Det mesta går dock att lösa med en väl 

planerad tidplan! 

Intervjuns fördel kan också vara dess nackdel. Eftersom de data forskaren är ute efter ofta är 

personliga reflektioner kan dessa ”fakta” vara svåra att förhålla sig till ur objektivitetssynpunkt. 

Det är därför viktigt att i uppsatsen redovisa vem som intervjuats, vem hen företräder och i vilket 

syfte intervjun gjorts. Dessutom finns som tidigare nämnts risken med intervjuareffekten som 

varje forskare måste förhålla sig till. Återigen, detta är svårt att frångå och måste presenteras klart 

och tydligt i uppsatsens metoddel. 

En sista nackdel som är värd att betona är de resurser i form av tid och pengar som kan krävas 

för att genomföra dem. Ofta går det att lösa men det finns givetvis exempel på fall där det skulle 

varit bättre om andra personer än de valda intervjuats. Detta anses inte varit något problem i den 

här uppsatsen eftersom de fall och personer jag är intresserad av att studera finns i närområdet på 

bekvämt avstånd från varandra.  

 

2.3.1.8 Motivering av intervju som tillvägagångssätt samt val av intervjutyp 

 

I min studie ter det sig naturligt att använda sig av en semistrukturerad intervjuform eftersom det 

är ett antal nyckelpersoners åsikter och perspektiv jag är ute efter att undersöka. Kvantitativa data 

skulle enligt min bedömning inte uppfylla studiens syfte varpå den semistrukturerade formen 

lämpar sig väl för just detta ändamål. Man skulle även kunna argumentera för att bedriva en 

ostrukturerad intervju men med tanke på min begränsade erfarenhet av intervjuer i allmänhet 

samt den extremt fria utformningen av metoden i sig, väljer jag att inte använda mig av denna. 

Enligt litteraturen jag läst angående metoden samt min egen uppfattning krävs det lång erfarenhet 

och väldigt omfattande kunskap i ämnet för att sväva ut tillräckligt samtidigt som man håller sig 

på banan, en hårfin linje som utan tillräcklig uppmärksamhet och försiktighet skulle kunna 

överskridas vilket skulle kunna riskera intervjuns användbarhet. Jag tror absolut att en 

ostrukturerad intervju kan vara användbar men inte genom mig eller för den här undersökningens 

karaktär.  

 

 

 



 

41 
 

2.3.2 Innehållsanalys 

 

Innehållsanalys, eller ”kvantitativ textanalys”, är en utbredd metod inom samhällskunskapen där 

syftet ofta är att räkna och sammanställa förekomsten av ett ord, en term eller begrepp 

(Bergström & Boréus 2000: 44 – 45). Vilket eller vilka ord och begrepp som undersöks beror 

givetvis på vilket syfte undersökningen har men metodens primära syfte är att undersöka och 

analysera dessa ord. En av de första innehållsanalyserna spåras tillbaka till 1700-talet där en 

psalmsamling väckte debatt om huruvida den vore lämplig för allmänheten eller ej (ibid: 44). 

Genom att räkna ett antal symboler som förekom i dessa psalmen skulle man analysera om det 

egentligen fanns ett dolt budskap eller en djupare mening med dessa texter. Idag kan metoden 

användas i flera olika syften, till exempel är metoden mycket användbar när ett omfattande 

material ska undersökas (ibid: 46), som romaner eller debattartiklar i olika tidsskrifter. 

Även om innehållsanalysen i första hand är kopplad till det kvantifierbara appliceras ofta en 

kvalitativ form av innehållsanalys på olika källor, även muntliga källor (som dock transkriberats) 

som till exempel intervjuer (Denscombe 2009). I det här avsnittet ska jag redogöra för vad en 

innehållsanalys är, hur man kan använda sig av den, dess för- respektive nackdelar och kanske 

viktigast av allt, hur jag i den här studien motiverar detta metodval samt beskriver för hur det gått 

till i den här undersökningen.  

 

2.3.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Till skillnad mot den kvantitativa varianten är fokus i den kvalitativa innehållsanalysen tolkningar 

av (ibland) komplicerade fenomen och sammanhang (Bergström& Boréus 2000: 45). Metoden 

kan användas på olika typer av skriftligt material men det är viktigt att redovisa hur tolkningen 

gått till för att resultatet och analysen inte ska bli godtycklig. Vanligen konstrueras ett 

kodningsschema där forskaren förklarar, definierar och preciserar de uttryck som undersöks i 

texten. På så sätt underlättas såväl förståelse som upprepningsmöjlighet. 

 

2.3.2.2 Fördelar & nackdelar 

 

En fördel med den kvalitativa innehållsanalysen är att man kan studera vad som inte sägs, till 

skillnad mot det kvantitativa tillvägagångssättet som fokuserar på frekvensen ordet eller 

begreppets förekomst. Nackdelen med metoden är just tolkningsmomentet där det kan vara svårt 

att göra en adekvat bedömning (ibid: 83). I en intervjusituation finns ett minspel och ett 

kroppspråk som kan bekräfta eller motsäga det en informant säger men en text besitter inga 

sådana egenskaper. Därför är det – och detta kan inte nog betonas – viktigt att vara tydlig i sin 

redovisning av det kodningsschema och den metodik man använder sig av i undersökningen. 
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2.4 METODOLOGI 

 

I uppsatsen använder jag mig av två typer av metoder. Den första metoden är en dokumentstudie 

som görs genom en kvalitativ innehållsanalys. Den andra metoden är en personlig 

semistrukturerad intervju i syfte att komplettera informationen som kanske inte kan besvara den 

sista frågeställningen genom den primära metoden. 

Frågeställningen är följande: 

 Hur ser stadens omvärldsanalys ut? Hur framställs staden i relation till andra närliggande 
städer samt stadens position i regionen?  

 Vilka slutsatser lyfts fram som viktiga för stadens strategi?   

 Vilka konkreta projekt och planer förväntas leda fram till de mål som formulerats i 
strategin? 

 Vilken roll har planeraren i framtagandet av strategin? 

 

De tre första frågorna ämnas besvaras genom den primära metoden kvalitativ innehållsanalys av 

dokument. Det material som studeras är kommunens strategiska dokument: översiktsplanen. Då 

en av de valda kommunerna saknade en ny översiktsplan, från 2010 eller senare, har en fördjupad 

översiktsplan över huvudorten i kommunen studerats istället. Eftersom uppsatsens syfte är att 

undersöka hur kommuner formulerar omvärldsanalyser och strategier ur planeringssynpunkt 

anses dessa dokument mest lämpade att granska. Givetvis finns det andra strategiska dokument 

som också påverkar en stads utveckling, till exempel turiststrategiska eller ekonomiska dokument. 

Emellertid ska översiktsplanen vara en samlad och heltäckande bedömning som dessutom 

arbetas fram med hjälp av planerare vilket går i linje med uppsatsens syfte.  

Eftersom den sista frågan kan vara svår att besvara genom dokumentgranskning ter det sig 

lämpligt att utöver den utföra en intervju med en planerare för respektive kommun. 

Intervjufrågorna som används har konstruerats med syfte, frågeställning och de teoretiska 

begreppen i åtanke där målet har varit att undersöka ett slags tematik eller betydelsebärande 

element som bygger på det teoretiska ramverkets principer. Eftersom den kvalitativa 

innehållsanalysen ger upphov till tolkning av den information som hittas är det fördelaktigt att 

exemplifiera sådana betydelsebärande element. Det är också viktigt att vara tydlig med hur denna 

analys har applicerats på materialet eftersom man vid en första anblick kan tycks sig se ett tydligt 

samband mellan den studerade källan och det teoretiska ramverk undersökningen bygger på. 

Dock kan citat lyftas ur sitt sammanhang eller inte alls besitta den mening forskaren tror att det 

gör.  
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Ett par citat hämtade från den här uppsatsens empiridel får fungera som en demonstration över 

hur jag gått tillväga och samtidigt belysa den just nämnda problematiken som kan uppstå om 

försiktighet inte vidtages. 

Malmö ska vara en motor i regionen som tillsammans med Köpenhamn och 
Lund utvecklar konkurrenskraft och grön tillväxt. 

Malmö ÖP2012: 13 

Städer och regioner konkurrerar om människor och kapital. 

Malmö ÖP2012: 14 

Konkurrensen om bostäder tenderar att dock framförallt att drabba 
betalningssvaga hushåll. 

Malmö ÖP2012: 29 

I ovanstående exempel har ordet ”konkurrens” varit viktigt eftersom det är ett begrepp, ett 

betydelsebärande element, som är centralt för Sassens teori om städers hierarkiska ordning. Eftersom 

en del av uppsatsens syfte är att undersöka kommunala omvärldsanalyser är det därför av vikt att 

inkludera Sassens teori om denna ordning som i någon mening kan hindra städerna att nå de mål 

man strävar efter. De två första citaten kan med fördel kopplas till hur kommunen tänker kring 

den egna stadens position i förhållande till andra, närliggande städer. Här uppmärksammas en 

medvetenhet och ett förhållningssätt till begreppet konkurrens som är relevant för min 

undersökning. I det tredje citatet handlar konkurrensen om något helt annat. Här lyfts helt andra 

frågeställningar som är relevanta för kommunen och politiken att hantera men som inte är 

speciellt intressant för den undersökning jag är ute efter. I uppsatsen använder jag mig därför av 

ett kodningsschema där de betydelsebärande elementen består i dess koppling till det teoretiska 

ramverk uppsatsens resultat ska analyseras utifrån. I fallet ”konkurrens” är det väsentligt att ta 

med de sammanhang begreppet handlar om relationer till andra städer, regioner eller länder 

medan konkurrens som omfattar personer eller näringar lämnas därhän. 

De betydelsefulla element som innehållsanalysen ämnar undersöka har delats in i fyra (4) 

kategorier som presenteras nedan: 

Kategori Betydelsebärande element (begrepp och 
sammanhang) 

1. Omvärldsanalys Region, närliggande städer, konkurrens 

2. Strategisk inriktning Strategi, förtätning, kompakt stad, blandad 
stad, samarbete 

3. Projekt Omvandling, hamnområden, markanvändning 
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Ovanstående tabell visar de kategorier och sökord/termer/begrepp som den kvalitativa 

innehållsanalysen letar efter i de valda dokumenten. Till skillnad från en kvantitativ 

innehållsanalys läggs inte särskilt stor vikt vid att räkna förekomsten av de olika begreppen. 

Istället är jag ute efter att undersöka hur och i vilket sammanhang begreppen används. Vikten 

läggs som tidigare redogjorts för vid sammanhanget och betydelsen och inte enbart vid 

förekomsten. Det kan förvisso vara tidskrävande att navigera genom alla dokument, varpå en 

sökfunktion (Ctrl + F + sökord) används i letandet, dock alltid med sammanhanget i åtanke.  

De betydelsebärande elementen baseras på den tidigare forskning och det teoretiska ramverk som 

utgör grunden för undersökningen, bland annat kan begrepp som konkurrens och närliggande 

städer kan härledas till såväl Sassen som till Castells och Jessop. Begreppen som faller inom 

ramen för kategori 2 om strategisk inriktning hämtas från planeringens begreppsvärld där dessa är 

vanligt förekommande, både i utbildningen och i arbetslivet. Givetvis finns det andra begrepp 

som tidigare dominerat planeringen och som skulle ha ingått i denna kategori men det finns 

relativt omfattande forskning som menar att förtätning och kompakt stad är det ideal planeringen 

idag eftersträvar (se t.ex. Tunström 2009) och eftersom det är strategiska dokument som tagits 

fram de senaste åren anses dessa begrepp adekvata för denna studie. En liknande avgränsning har 

gjorts för den tredje kategorin där omvandling och hamnområden ofta förknippas med de 

strategiska inriktningar som nämnts ovan, det vill säga förtätning och som verkar vara en trend 

inom planeringen, som även sträcker sig utanför Sveriges gränser (där den svenska inspirationen 

troligtvis ursprungligen kommer hämtats). 

Man skulle kunna argumentera för att de valda begreppen överlappar varandra och inte endast 

kan begränsas till den kategori jag placerat dem i. Detta är helt sant och min avsikt har heller inte 

varit att isolera dessa begrepp i uppsatsens resultat eller analysdel. Istället har denna tabell 

fungerat som ett verktyg under processen där jag har behövt avgränsa begreppen för respektive 

frågeställning för att det inte skulle bli alltför omfattande och svårarbetat. Således har ett fåtal 

begrepp som ansetts mest relevanta för frågeställningen utgjort grunden till schemat på 

föregående sida. 

Varför har då inte begreppen ”marknadsföring” eller ”platsmarknadsföring” uteslutits i tabellen? 

Anledningen till detta består främst i det faktum att uppsatsen i första hand ämnar undersöka 

strategiska inriktningar och inte huruvida kommunen använder dessa dokument/strategier som 

en plattform för ökad publicitet etc. Vidare är dokumenten kommunala – och inte utarbetade av 

företag eller konsulter, åtminstone inte till största delen – och begreppen används sällan även om 

vissa inslag i strategierna skulle kunna peka i en sådan riktning. Tabellen har istället valt att 

fokusera på det som konkret redovisats varpå slutsatserna diskuterar marknadsföringens 

påverkan och utbredning på/i strategierna.     

För att tydliggöra detta kodningsschema kommer ett par av mina tolkningar från kategori 1 och 2 

presenteras. I kategori 1 anses t.ex. ”[v]i kommer att medverka till större balans i 

Öresundsregionen genom att komplettera de omkringliggande städerna, som Köpenhamn, 

Malmö och Lund, med det som är specifikt för Helsingborg” (Helsingborg ÖP 2010: 15) relevant 

medan ”[d]et finns behov att stärka citys konkurrenskraft...” (ibid: 63) anses irrelevant.  
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Anledningen till detta beror på att det första uttalandet beskriver ett förhållande till närliggande 

städer medan citat nummer två beskriver ett behov kopplat till en viss näring, dvs. ett annat fokus 

än det jag ämnar undersöka.  

För kategori 2 anses ”[a]rbetet /.../ bedrivs i samarbete med Ängelholms och Höganäs 

kommuner” (ibid: 29) viktigt medan ”[d]essa ytor ska utvecklas i samarbete med berörda 

verksamheter...” (ibid: 19) inte uppfyller de kriterier jag ställt. I det första fallet är det ett regionalt 

samarbete/förhållande som beskrivs medan det andra beskriver en detaljerad fråga på mikronivå.  

Intervjuerna bedöms kunna bidra med information till samtliga frågeställningar varpå metoden 

anses lämplig för studien. Den kvalitativa innehållsanalysen används också för att studera de 

transkriberade intervjuerna. Liksom innehållsanalysen har intervjufrågorna baserats på 

betydelsebärande element hämtat från det teoretiska ramverket med tydlig anknytning till 

frågeställning och syfte. Intervjufrågorna som ställts har delats in i två huvudteman, 

”omvärldsanalys & strategi” respektive ”processen” med tillhörande kontrollfrågor (se bilaga). 

Svårigheten med intervjufrågorna ligger i att ställa relativt öppna frågor som kan tänkas täcka in 

de intressefrågor som avses. Eftersom det är en semistrukturerad intervju utgör ovanstående 

frågor mallen men där det inte är ovanligt med instick och följdfrågor som knyter an till det 

informanten berättar. Att ställa öppna frågor är bra av två anledningar. För det första kan svaren 

bli mer omfattande och den intervjuade ges tillfälle att välja sina egna ord vilket kan underlätta. 

För det andra lägger man inte orden i munnen på informanten. Det är stor skillnad på att fråga 

vad hen anser om konkurrenssituationen mellan stad X och Y i jämförelse med att låta dem 

beskriva stadens position, dess för- och nackdelar etc., vilket är huvudanledningen till att frågorna 

har utformats som de har. I sista kapitlet, bilagor, presenteras alla intervjufrågor i sin helhet. 
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DEL 3 
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3.1 RESULTAT 

 

Den här delen av uppsatsen presenterar resultatet av det innehållsanalysen och intervjuerna 

kommit fram till. Eftersom tre olika planer studerats och lika många intervjuer gjorts är 

dispositionen av resultatet följande: 

- En presentation av den frågeställning kommande avsnitt behandlar 

- Ett grafiskt förtydligande av vilka sökord som använts för respektive del 

- Presentation av det sammanställda materialet som framkommit genom metoderna.  

 

För respektive frågeställning presenteras samtliga kommuners samlade material eftersom helheten 

anses tydligare på så sätt. Frågeställningarna besvaras således en efter en med en samlad och 

kontinuerlig jämförelse mellan kommunernas ställningstagande för respektive fråga. I slutet av 

kapitlet följer en kort sammanfattning av resultatet. 

 

3.1.1 Omvärldsanalys, regional position och självbild 

 Hur ser stadens omvärldsanalys ut? Hur framställs staden i relation till andra närliggande 
städer och hur beskrivs stadens position i regionen? 

 

Kategori och sökord för innehållsanalysen 

Kategori Betydelsebärande element (begrepp och 
sammanhang) 

1. Omvärldsanalys Region, närliggande städer, konkurrens 

2. Strategisk inriktning Strategi, förtätning, kompakt stad, blandad 
stad, samarbete 

3. Projekt Omvandling, hamnområden, markanvändning 

 

I studien har två översiktsplaner och en fördjupad översiktsplan studerats. När man granskar och 

jämför de olika dokumenten blir det uppenbart att inriktning och karaktär dokumenten emellan 

skiljer sig åt. Malmö, som är den största staden i Region Skåne och den svenska delen av 

Öresundsregionen, lägger inte speciellt stor vikt vid omvärldsanalysen, åtminstone inte i relation 

till eller på samma sätt som den minsta kommunen, Ystad.  
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I Malmös översiktsplan belyser följande citat denna avsaknad av djup och precision gällande 

dessa faktorer: 

Vi formar till viss del framtiden själva men vi är också påverkade och beroende 
av omvärlden och processer vi inte styr över och där måste vi navigera klokt. 

 
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. 
 

Malmö översiktsplan 2014:3, 14 
 

Citaten lyfter visserligen problematiken som skulle kunna associeras med en allt mer föränderlig 
och dynamisk omvärld men en redogörelse eller ett resonemang för vilka förändringar det är eller 
skulle kunna vara och/eller hur dessa mer konkret skulle kunna bemötas lyser med sin frånvaro. 
Ystad skriver att ”[d]en ekonomiska globaliseringen leder till internationella företag som har sina 
verksamheter spridda till olika orter, regioner och länder” (Ystad FÖP 2014: 11) vilket kanske 
inte bemöter problemet men som å andra sidan adresserar en rådande världsomspännande trend 
som kan ge upphov till stora förändringar. Det första utdraget ur Malmös ÖP blir ett 
konstaterande av det självklara, det andra tar frågan litet djupare men snuddar bara vid det 
egentliga problemet: hur ska detta gå till? För även om Ystad inte direkt i anslutning till 
erkännandet av detta fenomen erbjuder en lösning framstår man kanske som mer rustad för 
framtida utmaningar då en medvetenhet och uppmärksamhet präglar omvärldsanalysen. 
 
Ett konkret exempel på just omvärldsanalys som gjorts i Ystad återfinns på sida 35 (i 
utställningsförslaget) där man konstaterar att staden är liten och har svårt att mäta sig med andra 
större städer som kan locka med intressanta arbetsplatser och liknande. Istället har man valt att 
satsa och lägga resurser på ett väl utbyggt stadsnät eftersom trendspaningar indikerar att arbete 
hemifrån blir allt vanligare. På så sätt identifierar man sina brister och kommer med ”alternativa” 
lösningar för att stå sig i konkurrensen och folk som kanske hade lämnat staden ges nu chansen 
att arbeta från hemmet om man så önskar.     
 
I ett stycke i Malmös ÖP som fortsätter i linje med arbetstillfällen skriver kommunen att man ska 
”verka för att staden ska ha en mångfald branscher” (Malmö ÖP 2014: 69) som ger olika typer av 
arbetstillfällen som i sin tur kommer att göra kommunen och regionen mer robust när 
förändringarnas vindar blåser upp. Den intervjuperson jag talade med understryker vikten av 
detta när hen sa att de tidigare arbetstillfällena dominerades en näring – varvet – var mycket mer 
konjunkturkänsliga i förhållande till den mängd nya och diversifierade branscher som idag växt 
fram i Västra hamnen (informant 3, Malmö stad 9 maj 2014). Resonemanget låter rimligt och det 
är säkert många andra som genom historiens gång fått lära sig att en stad i det långa loppet inte 
kan förlita sig på en (enda) dominerande arbetsplats eller näring. Frågan om eller hur den fysiska 
planeringen ska/kan medverka till denna öppenhet berörs inte nämndvärt men det är kanske 
heller inte att vänta i ett politiskt dokument som översiktsplanen faktiskt är.  
 
Under ett separat kapitel i översiktsplanen, kallat vision 2032, presenteras tydliga förhoppningar 
och ambitioner om Malmö som en stad allt närmare kontinenten och en del av norra Europa. 
Det blir tydligt att man ifrån stadens sida både vill och hoppas att regionen ska växa neråt, förbi 
Köpenhamn, och leta sig allt djupare ner, mot Hamburg och övriga Tyskland. För att möjliggöra 
detta krävs goda förbindelser, där Fehmarn Bält-förbindelsen är en nyckel. Och just temat om 
transporter verkar vara bland det viktigaste på agendorna för samtliga kommuner vars dokument 
jag undersökt.   
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Bild 3. Karta över Öresundsregionen och den framtida förbindelsen till norra Tyskland. 

 

I Helsingborg förespråkar man engagerat en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
medan Ystads kommun refererar till goda transportmöjligheter som en förutsättning att knyta an 
till regionens större orter, i första hand Malmö. Och det är kanske på den punkten dokumenten 
skiljer sig främst. I Malmö talar man sällan om konkurrens från närliggande städer, trots att den 
innehållsanalys som applicerats på dokumentet är kvalitativ har jag ändå noterat att det knappt 
nämns alls, varken explicit eller implicit.  
 
För Ystad är däremot konkurrenssituationen påtaglig. I flera frågor omnämns Malmö, både vad 
det gäller flyttmönster där man iakttagit en tydlig trend vad gäller utflyttande från Ystad till 
regionens västra delar, främst Malmö och Lund (Ystad FÖP 2014: 16) men också när det gäller 
handelsfrågor: 
 

Det största hotet mot handeln i Ystad finns inte i hur handeln i staden 

lokaliseras, utan det ligger i konkurrensen från stora köpcentrum och stadskär-

nan i Malmö. Emporia, Triangeln, Mobilia, Entré och Svågertorp konkurrerar 

med identitet, utbud och en bredd som kan vara svår att matcha för en mindre 

stad. (Ystad FÖP 2014, s 31) 

 

Till skillnad mot exemplet i detta kapitels inledning, där Malmö refererade till diffusa trender som 

påverkar men som är svåra att göra något åt, ringar Ystad tydligt in vad det är för slags hot 

kommunen och dess näringsidkare står inför. På så sätt kan en strategi formuleras för att bemöta 

dessa utmaningar (vilket redogörs för längre fram i detta kapitel). I Malmö tillägnas 

konkurrensfrågan förvånansvärt lite utrymme, trots att dokumentet redovisar en svagare 

utvecklingstrend än andra jämförbara regioner i fråga om tillväxt de senaste åren (Malmö ÖP 

2014: 25). Överlag läggs olika innebörder i begreppet region för de olika granskade kommunerna. 

För samtliga kommuner syftar ”regionen” på det absoluta närområdet, t.ex. sydöstra Skåne i 

Ystads fall, men när det gäller Malmö verkar det som att städerna Malmö och Köpenhamn 

ensamma utgör en sådan region.  

Vidare ger Malmös översiktsplan sken av att dessa två städer är jämnbördiga i många avseenden 

men där framhåller informant 1, en intervjuperson från Helsingborg, en mer nyanserad bild: 
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Tillsammans så driver vi regionen, sen är det så att Köpenhamn driver allra 

mest, Malmö är större än Helsingborg och driver på sitt sätt, man är olika 

nischade också som gör att man till viss del konkurrerar med varandra, men 

inte alltid. 

Informant 1, Helsingborgs stad 23 april 2014 

Den bilden, att Helsingborg är med och driver den större Öresundsregionen (det är inte Region 

Skåne som är intressant för någon av dem) lyfts inte alls fram i Malmös analys. Inte heller nämner 

informant 3 (från Malmö) något om eventuella konkurrenssituationer städerna emellan, trots att 

det rimligen bör vara frågor som inte går att samarbeta med på grund av ekonomiska intressen. 

Det Malmö säger är att städerna ”kompletterar varandra” (Malmö ÖP 2014: 25) men hur eller på 

vilket sätt de båda städerna hjälper varandra är outsagt. Det som också tydligt kommer fram när 

Helsingborgs dokument läses är att Helsingborg uppenbarligen är missnöjda eller åtminstone 

oroade över den rådande maktbalansen i regionen och att de närliggande större städerna utgör ett 

direkt hot mot nordvästra Skånes positiva utveckling. Med meningar som ”[v]i kommer att 

medverka till större balans i Öresundsregionen” och ”[a]tt agera regionalt kommer vara 

avgörande för Helsingborgs och närregionens framtid” (Helsingborgs ÖP 2010: 14, 15) belyses 

en stor del av problematiken med de olika rollerna för aktörerna i Öresundsregionen: 

Köpenhamn, Malmö och till viss del Lund ”kör sitt eget race”, åtminstone förs tankarna dit när 

uttalanden likt ovanstående framförs, medan övriga Region Skånes orter får klara sig på egen 

hand. Helsingborg känner sig kanske hotade av Malmö-Köpenhamn-samarbetet eftersom det 

endast finns ett visst antal invånare och företag att attrahera, och när regionen uppenbarligen inte 

växer i den takt som förväntas (Malmö ÖP 2014: 25) påminns andra exkluderade orter om detta.  

Den viktigaste frågan tycks överlag vara transport inom och till regionen. I Helsingborg 

eftertraktar man en fast HH-förbindelse, i Malmö väntar man på att Fehmarn Bält-förbindelsen 

ska komma till stånd, samtidigt som båda orterna argumenterar för att den framtida 

järnvägssatsningen, Europabanan som ska gå mellan Stockholm och Hamburg/Berlin via 

Köpenhamn, ska passera just sin stad (t.ex. Helsingborg ÖP 2010: 36). Att transporterna tillägnas 

så stort fokus kan bero på att de är en viktig faktor gällande expansionen av arbetsmarknaden. 

Informant 1, Helsingborg, säger att: 

[...] när man kolla på trender och omvärldsanalys, om man tittar tillbaks så 

transporterar vi oss mer och mer, över längre och längre sträckor /.../ och det 

gör ju att hela arbetsmarknadsregionen växer. Man har mycket större 

upptagningsområde ju. Du har Malmö, Köpenhamn, Lund, Helsingborg, i ett 

arbetsmarknadsområde. 

Informant 1, Helsingborgs stad 23 april 2014 

 

I Ystad är man noga med att poängtera vikten av stadens hamnverksamhet, som i likhet med 

Helsingborg och Malmö utgör en stor del av arbetstillfällena, som också är ett slags 

transportmedel. Den fördjupade översiktsplanen för Ystad framhåller också att deras 

arbetsmarknadsregion sträcker sig till Malmö/Lund i väst (Ystad FÖP 2014: 27).  
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Sammantaget beskriver således Helsingborg och Ystad en arbetsmarknadsregion som omfattar en 

större del av Skåne, där det mycket väl är tänkbart att pendla till andra, större orter. Malmö å 

andra sidan omnämner varken Ystad eller Helsingborg i någon större utsträckning. Istället talar 

man om att skapa fler arbetsplatser i sin region (Malmö-Köpenhamn), ett fokus som bilden nedan 

får illustrera.  

Bild 4. ”Malmö 2032”. Kartan visar en vision och ett utbyte mellan Malmö och Köpenhamn.  
Källa: översiktsplan för Malmö ”ÖP2012” (utställningshandling 2014 s 8 – 9) 

 

 
Bilden ovan visar det utbyte Malmö hoppas och förväntas uppnå med Köpenhamn. Kartan är 
också signifikativ för kommunens intentioner och stadens förhållningssätt gentemot övriga 
Skåne. Det verkar som att ett slags rangordning, likt den informant 1 talade om, råder i 
Öresundsregionen där den största staden Malmö vänder blicken västerut medan Helsingborg 
söker stöd hos andra mindre kommuner i närheten för att kunna hävda sig i maktkampen om 
sundet. Samtidigt påverkas även mindre städer som Ystad av detta eftersom satsningar blir väldigt 
lokala där Skåne som helhet riskerar att bli eftersatt. För att inte ”alla” ska flytta till ena sidan av 
regionen sneglar Ystad (och säkerligen andra orter i samma storlek) på vad som behöver och kan 
göras för att vända utvecklingen. En iakttagelse som på något sätt kännetecknar eller sätter finger 
på allmäntillståndet i regionen skulle kunna vara något i stil med: man strävar hela tiden högre. 
Helsingborg försöker höja sin röst genom att samarbeta med andra kommuner, bland annat 
genom Skåne Nordväst. Även Ystad är en del av en samarbetsorganisation, SÖSK, medan 
Malmö kanske upplever sig tillhöra ett annat sammanhang, en annan skala som i praktiken 
omfattar Köpenhamn och inte speciellt mycket annat, åtminstone inte på den svenska sidan 
sundet.  
 
Så hur upplever kommunerna sin position i regionen och till andra närliggande städer? 
Tendensen tycks vara att tryggheten upplevs högre ju större kommunen är. I Malmö ser man bara 
fördelar i samarbetet med Köpenhamn. Storslagna planer och visioner målas upp där de två 
städerna praktiskt taget växt samman (där Lund eventuellt också ingår). För Helsingborgs del 
känner man en viss oro. Visserligen är näringslivet i Helsingborg starkt och kommunen går bra, 
men konkurrensen från Malmö och Köpenhamn gör sig påmind, inte minst när regionens 
utveckling som helhet inte går som förväntat.  
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Ystad och andra mindre kommuner känner naturligtvis av effekterna från Malmös omvandling 
som ständigt lockar fler och fler yngre människor. Det finns tydliga undersökningar som visar att 
unga invånare lämnar de mindre kommunerna efter gymnasiet eftersom det inte finns högre 
utbildningsmöjligheter på hemorten (Ystad FÖP 2014: 16) alternativt inte finns arbete att söka. 
Attraktiva köpcentrum med det utbud som dessa innebär är också en anledning för de mindre 
kommunera att oro sig men för Malmö är det en stor fördel eftersom de nya köpcentrumen 
skapar ”vansinnigt många” arbetstillfällen inom en stark bransch: handeln (informant 3, Malmö 
stad 9 maj 2014, ÖP2012: 30).   
 
En kort, schematisk sammanfattning av respektive stad utifrån det insamlade materialet skulle 
kunna se ut såhär: 

 Malmö Helsingborg Ystad 

Omvärldsanalys Vag omvärldsanalys 
som lämnar en del i 
övrigt att önska. 
Problematiken kring 
konkurrerande städer 
etc. introduceras men 
behandlas inte 
nämndvärt. Stort 
fokus på de fördelar 
som öppnar sig i och 
med samarbete med 
Köpenhamn men 
finns det bara 
fördelar? 

Starkare medvetenhet 
än Malmö. 
Intervjumaterialet 
presenterade en tydlig 
bild över relationen 
mellan de största 
städerna i regionen 
där Helsingborg 
känner att man måste 
ta mer plats. 
Samarbetet i Skåne 
Nordväst är ett steg i 
den riktningen. 

”Bäst i test”. Av de tre 
undersökta planerna 
är Ystad den kommun 
som tydligast 
presenterar frågor och 
problem relaterade till 
konkurrens från andra 
städer. Det kan också 
bero på kommunens 
storlek: problemet är 
kanske inte lika tydligt 
(eller upplevs inte lika 
tydligt) i de större 
städerna. 

Förhållandet till 
andra städer 
(självbild): position 
i regionen 

Malmö är den största 
svenska staden i 
regionen och 
framhäver det ofta 
och tydligt. 
Samarbeten sker 
främst på andra sidan 
sundet med 
Köpenhamn men 
även med Lund som 
ligger nära på den 
svenska sidan. Inga 
egentliga 
konkurrenter inom 
regionen. 

Helsingborg refererar 
ofta till ”det regionala 
navet” som Region 
Skåne pekat ut dem 
(och ett antal andra 
städer) till. Huvudort i 
norra delen av 
Öresundsregionen 
och känner en viss 
oro inför det allt 
starkare fokus som 
läggs på de södra 
delarna av regionen 
med Malmö och 
Köpenhamn. 

Upplever en faktisk 
konkurrens gentemot 
de västra delarna av 
Skåne. Kommunen är 
den största staden i 
sydöstra delen av 
Skåne och pekas även 
den ut som en 
”regional kärna” av 
Region Skåne.   

Regionalt fokus Köpenhamn och 
Lund. Expandera! 

Skåne Nordväst, 
Malmö, Köpenhamn. 
Utjämning i 
maktbalansen mellan 
Öresundsregionens 
norra och södra delar. 

Sydöstra Skåne med 
grannkommuner. 
Arbetsmarknadsregion 
inkluderar Malmö i 
väst och Kristianstad i 
norr. Fokus på lokala 
förutsättningar och 
behov. 



 

53 
 

3.1.2 Strategisk inriktning 

 Vilka slutsatser lyfts fram som viktiga för stadens strategi? 

 

Kategori och sökord för innehållsanalysen 

Kategori Betydelsebärande element (begrepp och 
sammanhang) 

1. Omvärldsanalys Region, närliggande städer, konkurrens 

2. Strategisk inriktning Strategi, förtätning, kompakt stad, blandad 
stad, samarbete 

3. Projekt Omvandling, hamnområden, markanvändning 

 

Resultatet av innehållsanalysen för den här frågan har varit mer komplex att sammanställa än i 
första frågan eftersom det ibland kan vara svårt att skilja mellan kommunens vilja och ambition, 
faktiskt uppsatt mål och det jag är ute efter: hur man når detta. Vad granskningen dock kommit 
fram till är att det tydligt går att skönja ett antal dominerande strategiska inriktningar för de 
undersökta kommunerna, inriktningar som tenderar att tangera varandra.  

Helsingborg har ett kort och tydligt kapitel som namngets ”våra strategier” där det står hur 
kommunen vill att staden ska se ut samt vilka åtgärder – strategier – som kan anses adekvata för 
detta ändamål. Sammanlagt har fem (5) inriktningar pekats ut i översiktsplanen;  

 Stärka stationsnära lägen 

 Växa resurseffektivt 

 Bli ett regionalt nav 

 Främja dynamiskt näringsliv 

 Utveckla samtida identitet och attraktivitet 
Helsingborg ÖP 2010: 14 – 15 

 

Vid en först anblick kan dessa fem inriktningar eller ämnesområden te sig vitt skilda men när 
textinnehållet under respektive rubrik granskas står det klar att tre strategiska huvudinriktningar 
för kommunen dominerar, nämligen; förtätning, regionförstoring och marknadsföring. 
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Det fem strategierna skulle kunna placeras under dessa tre huvudinriktningar där förtätning, med 

tillhörande begrepp ”blandad bebyggelse” eller ”blandstad”, primärt kopplas till det två första 

strategierna men där strategi fyra också till viss ger uttryck för samma slags ämnesområde. Ett par 

citat får exemplifiera detta: 

Genom ökad täthet, variation av mötesplatser och funktioner skapas positiva 
kvalitéer. 

[...] utveckling och utbyggnad primärt lokaliseras till centralorten Helsingborg 
och stationsorterna. 

Helsingborg ÖP 2010: 14 

Det första citatet får tala för sig själv eftersom det uttryckligen belyser ett för dokumentskaparna 

logiskt samband mellan förtätning och framgång som i någon mening också kan anses positivt ur 

ett pedagogiskt och tillgänglighetsperspektiv eftersom dokumentet också ska kunna läsas av 

kommunens invånare. Det andra uttalandet är inte lika precist i sin formulering men satsningar 

och byggnation som utgår från redan befintlig bebyggelse kommer i praktiken innebära en 

förtätningsprocess: antingen bygger man utifrån det som finns, eller byggs det på jungfrulig mark. 

Vidare, under rubriken växa resurseffektivt, står det ”[a]tt använda markresurser effektivt betyder 

också att vi får mer plats över; plats för fler bostäder, fler grönytor, verksamheter och service, 

vilket skapar mervärde för området i fråga” (Helsingborg ÖP 2010: 14) som översatt skulle 

innebära att förtätning sparar mark som i ett framtida skede kan nyttjas för ytterligare förtätning. 

Och eftersom just förtätning enligt kommunens eget ställningstagande är ett prioriterat 

tillvägagångssätt ter det sig rimligt att fortsätta i den riktningen. 

Den andra dominerande strategiska inriktningen, regionförstoring, uttrycks tydligt i 

Helsingborgs strategi, tydligare och på ett annat sätt än i Malmös översiktsplan, och tillägnas stort 

fokus i strategikapitlet, även om just ”regionförstoring” som term inte används explicit. Staden 

vill ”knyta ihop Öresundsregionen till en fungerande helhet” (ibid: 15) genom att intensifiera och 

utveckla samarbetet med Skånes norra kommuner, något som redan är under utveckling i form av 

Skåne Nordväst, en samarbetsorganisation som driver olika kommunöverskridande frågor med 

Helsingborg i spetsen (informant 1, Helsingborgs stad 23 april 2014). Trots att begreppet 

”regionförstoring” inte uttryckligen används förekommer begreppet samarbete. De två orden är 

för visso inte synonymer med ett samarbete är det troligt att resultatet, inte minste genom Skåne 

Nordvästs övergripande arbete med översiktsplanering, kommer leda till ökad rörlighet och 

tillgänglighet bland dess medlemmar som i praktiken innebär en utökad region. Att Helsingborg 

är angeläget att skapa en motpol, eller balans som man uttrycker det (Helsingborgs ÖP 2010: 15), 

till regionens sydvästra del med Malmö, Köpenhamn och Lund stärker denna iakttagelse och 

resonemang.  

Ett liknande mönster har även observerats i Malmös översiktsplan där samma huvudkategorier – 

förtätning, regionförstoring och marknadsföring – är de främsta strategierna för att nå den vision 

och de mål kommunen satt upp. Fokus ligger emellertid på lite olika saker. I Malmös fall är man 

noga att betona grönskan och ”den gröna staden” i samband med förtätning och blandad 

bebyggelse (Malmö ÖP2012: 34).  
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Vidare tillägnas frågan om hur staden ska växa – inåt! – än mer uppmärksamhet än i Helsingborg. 

Inom flera strategiska områden betonas fördelarna av att växa just inåt och förtäta staden, bland 

annat gällande frågor kring hur man som invånare ska transportera sig i den täta staden:  

När staden växer inåt, blir tätare och läks samman genom ny bebyggelse  
/.../ blir fotgängarperspektivetallt viktigare. 

Malmö översiktsplan ÖP2012: 41 

Med andra ord är det uppenbart att förtätning inte bara är den framtida strategin utan en process 

som är igång redan idag. I citatet ligger även en tydlig värdering där det som inte ännu är förtätat 

är något ofullständigt eller ”trasigt” som är i behov av hjälp.  

Angående regionförstoringen uttrycks den på ett annat sätt än i Helsingborg. Medan Helsingborg 

tydligt lyfter fram vikten av att samarbeta med sina grannkommuner för att överhuvudtaget ha en 

chans i konkurrensen med Malmö-Köpenhamn infinner sig inte samma mått av orolighet eller 

desperation i Malmös dokument. Som tidigare beskrivits målar man upp en ljus framtid med 

storslagna visioner där Malmö och den danska huvudstaden praktiskt taget växt samman (Malmö 

översiktsplan ÖP2012: 25).  

Gällande marknadsföringsfrågan är kommunerna inte konsekvent distinkta i sina formuleringar, 

även om det ofta förekommer antydningar om att marknadsföringen har hög prioritet för dem. 

Malmö skriver t.ex. att det är viktigt att byggnation av attraktiva bostäder måste hålla samma takt 

som antalet inflyttande för att staden ska bibehålla och stärka sin attraktionskraft samt 

upprätthålla en positiv utveckling (ibid: 29). Ett intressant utlåtande gällande 

marknadsföringsfrågan, som egentligen inte är strategiskt eftersom beskrivning av hur det ska gå 

till saknas, men som är tankvärt eftersom man klart och tydligt visar att den gamla industristaden 

Malmö är ett minne blott och att det är dags att ge utrymme för en ny modern epok i stadens 

historia, lyder som följer: 

Marknadsföringen av Malmö ska i näringslivssammanhang fokusera på dessa 
profilområden: cleantech, life science, nya media, besöksnäring, handel, logistik 
samt huvudkontor. 

Malmö översiktsplan ÖP2012: 30 

 
En av de största skillnaderna mellan de större kommunerna sätt att presentera sina strategier är 

omfattningen. I Helsingborg är redogörelsen för strategierna relativt kort och koncis, två sidor, 

medan större delen av Malmös dokument upptas av detta. Visserligen är alla strategiområden i 

Malmös dokument varken vassa eller uttömmande och många gånger kan det vara svårt att 

orientera sig bland textraderna om vad som egentligen är kärnan. För att komplettera – och 

förenkla – de stora dragen i planen erbjuder Malmö stad en webtjänst där den nya 

översiktsplanen redovisas digitalt (Malmö stad 1, 2014-05-18) där man även kan ta del av en 

sammanställning av huvuddragen för strategierna i den kommunala utvecklingen. Detta är för 

övrigt ett nytt sätt att arbeta med planering, interaktiva digitala kartor, som enligt Malmö och dess 

planerare verkar mycket nöjda med (informant 3, Malmö stad 9 maj 2014).  
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Liksom de två större kommunerna presenterar Ystad fem stycken strategiska inriktningar för 

stadens utveckling. Dessa är: Mera Ystad, Staden möter havet, Förädla staden, Stad möter land 

samt Klimatet förändras (Ystad FÖP 2014: 21) Emellertid är det viktigt att skilja så kallade 

”nödvändiga” strategier (i brist på bättre ordval) åt från strategier där politiska ställningstagande 

satt målen på agendan. Strategin ”klimatet förändras” (Ystad FÖP 2014: 64) handlar för Ystads 

del mycket om hur klimatet påverkar stigande havsnivåer och vilka verktyg och åtgärder som kan 

tänkas lämpliga för att anpassa sig efter denna utveckling. Med andra ord är dessa åtgärder direkt 

nödvändiga att ta sig an eftersom vissa delar av staden riskerar att stryka med om inget görs. De 

strategier som den här studien ämnar undersöka baseras på ett medvetet val om hur politiker och 

planerare tror och vill att staden ska ta sig an framtiden.  

Med det sagt har de fyra första strategierna mycket gemensamt med de Malmö och Helsingborg 

presenterar. Inriktningarna tangerar även varandra inbördes i vissa avseenden, något som är 

medvetet från kommunens sida eftersom de tillsammans skapar en helhet (Ystad FÖP 2014: 21). 

Återigen kan en överordnad strategisk inriktning skönjas i granskningen av dessa strategier; 

förtätning med blandstad och marknadsföring av den egna stadens varumärke. 

Förtätningstänkandet blir särskilt tydligt i strategi ett och fyra. Kommunen vill bland annat att 

”[h]andeln ska hållas samman inom stadens struktur” (ibid: 31) som i linje med de båda andra 

kommunernas mål indirekt säger att bebyggelsen, och specifikt handeln i det här fallet, inte ska 

spridas ut utan hållas relativt tätt inom stadens gränser. Detta är en del av en större strategi som 

handlar om Ystads kommuns marknadsföring som småskalig stad. I dokumentet har en analys 

konstaterat att handeln i bland annat Malmö drar kunder från kommunen. Trots detta 

understryker kommunen att det inte ska uppföras något köpcentrum och att centrumhandeln ska 

värnas, även om det kan tillåtas större anläggningar utanför staden (ibid.). Eftersom staden ska 

prioritera förtätning inom huvudorten och inte ta ny mark i anspråk utanför den trafikled som 

omringar staden kommer staden inte att växa speciellt mycket geografiskt. Samtidigt ska ny 

bebyggelse uppföras i anslutning till de redan existerande mindre samhällena utanför staden (ibid: 

61) vilket förväntas täcka det behov på nya bostäder som kommer att efterfrågas.  

 

Bild 5 och 6. Karaktäristisk småskalig bebyggelse i Ystads stadskärna. Foto: Niklas Tengheden. 
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När det gäller strategi två och tre handlar de som sagt om att marknadsföra staden och stärka 

varumärket Ystad. I ”staden möter havet” vill man stärka kopplingen mellan stadsnära funktioner 

och vattnet genom att flytta den nuvarande hamnverksamheten söderut och omvandla området, 

som för övrigt heter Västra hamnen, till centrumnära blandad bebyggelse (ibid: 38). Här kommer 

även förtätningsbegreppet igen då hamnen idag (kan) ses som ett hål som behöver fyllas.  

Vidare öppnar kommunen upp för framtida exploateringsprojekt efter liknande principer:  

På sikt kan också omvandlingen till blandad stadsbebyggelse i den östra 
delen av inre hamnområdet bli aktuell. 

Ystad FÖP 2014: 44 
”Förädla staden” fortsätter i samma spår där ambitionen är att locka människor i företag till 

staden. Bland annat beskrivs strategin som ”att det ska vara enkelt, nära, trivsamt, hälsosamt med 

mera att bo och verka i staden Ystad” (ibid: 48).  

På det hela taget kan man säga att samtliga kommuners strategier mer eller mindre betonar 

förtätningsidealet. Städerna vill naturligtvis växa men i och med denna förtätning kommer 

förmodligen städernas struktur förbli intakt, bortsett från de siluetter som påverkas i takt med att 

områdena längs havet omvandlas. Utan att göra en för långtgående analys verkar det som att 

städerna vill applicera samma slags strategi – förtätning – som kommer att ge samma resultat, 

oberoende av förutsättningarna. Malmö vill t.ex. förtäta staden och menar att en tätare stad 

kommer generera positiva effekter för kollektivtrafiken (Malmö översiktsplan ÖP2012: 43). 

Samtidigt vill Ystad också förtäta staden – eftersom man inte vill breda ut sig och behålla sin 

småskaliga karaktär. På så sätt kommer även dagens korta avstånd att bidra till fortsatt eller till 

och med ökat kollektivtrafikåkande. En skillnad som utmärker Malmö och Helsingborg från den 

mindre kommunen Ystad är frågan om den regionala utvecklingen. Visserligen lyfter Ystad vikten 

av att fortsatt vara en regional kärna i sydöstra Skåne (Ystad FÖP 2014: 21) men de ambitioner 

om samarbete, tillväxt och regionförstoring framkommer inte i samma utsträckning i de fem 

(fyra) strategierna. Sammanfattningsvis skulle man kunna sammanställa de dominerande 

strategiska inriktningarna för respektive kommun på följande sätt: 

 

 Malmö Helsingborg Ystad 

Dominerande 
strategiska 
inriktningar 

Förtätning & blandad 
bebyggelse, 
marknadsföring samt 
regionförstoring 

Förtätning & blandad 
bebyggelse, 
marknadsföring och 
regionförstoring 

Förtätning & blandad 
bebyggelse samt 
marknadsföring 

Viktigaste frågorna i 
kommunernas 
inriktningar 

Är noga med att 
betona det gröna i 
samband med 
förtätningsprojekt. 
”Den gröna staden” 
används flitigt. 

Väldigt angelägna om 
att utöka samarbetet 
mellan de norra 
kommunerna i 
regionen för att 
”hänga med” i 
utvecklingen och det 
tryck som kommer 
från den södra delen 
av regionen: Mö-Kph. 

Om Malmö lyfter det 
gröna så är Ystads 
väldigt måna om det 
blå, havet. ”Staden 
möter havet” är ett 
exempel på detta. 



 

58 
 

3.1.3 Prioriterade projekt 

 

 Vilka konkreta projekt och planer förväntas leda fram till de mål som formulerats i 
strategin? 

 
Figuren nedan visar vilka begrepp som undersökts i dokument och intervjutranskribering. 

 

Kategori Betydelsebärande element (begrepp och 
sammanhang) 

1. Omvärldsanalys Region, närliggande städer, konkurrens 

2. Strategisk inriktning Strategi, förtätning, kompakt stad, blandad 
stad, samarbete 

3. Projekt Omvandling, hamnområden, 
markanvändning 

 

3.1.3.1 Malmö 

 

För Malmös del är följande projekt prioriterade i 
översiktsplanen: 

 Västra Hamnen-Varvsstaden-Nyhamnen 

 Hyllie-Holma-Korksbäck 

 Norra Sorgenfri-Rosengård 

     Bild 7. Kartan visar prioriterade projektområden i Malmö 
                              Källa: översiktsplan för Malmö ”ÖP2012”  
                                                                    (utställningshandling 2014 s 58) 

 

Informant 3 berättar i intervjun att hen inte kan komma på något särskilt projekt som går i linje 

med den framtagna strategin, ”det ska alla göra”, men att Västra hamnen är ett viktigt projekt 

som i nuläget är halvfärdigt och som kommer att fortsätta utvecklas (informant 3, Malmö stad 9 

maj 2014). I själva dokumentet visar det sig att tre områden faktiskt pekats ut som prioriterade 

och att Västra hamnen är ett av dem (Malmö översiktsplan ÖP2012, 2014:58). En av 

anledningarna till att just det området pekats ut beror på dess potential att kunna bli ett attraktivt 

område i staden. I översiktsplanen skriver man t.ex. att Västra hamnen är ett projekt som kan 

hjälpa staden att stärka sin profilering som kuststad (ibid: 52).  
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Dessutom råder det brist på kommunalägd mark inne i centrala Malmö vilket begränsar vilka 

områden som kan utvecklas genom den kommunala planeringen (ibid.).  

Området har en relativt kort historia där utfyllnadsmassor från 1800-talets senare hälft skulle 

hjälpa till att säkra mark för varvsindustrin som tidigare var väldigt framgångsrik men som 1986 

tvingades lägga ner sin verksamhet (Malmö stad 2, 2014-05-21). Det dröjde fram till 2001, i 

samband med bostadsmässan Bo01 med tema ”framtidsstaden i det ekologiskt hållbara 

informations- och välfärdssamhället” (ibid.), innan området åter skulle bringas till liv. Idag finns 

över 10 000 arbetsplatser i området, en siffra som kan ställas i relation till de 6000 som jobbade 

inom varvsindustrin under dess storhetsepok (informant 3, 9 maj 2014), attraktiva bostäder nära 

vattnet, ett gångstråk längs havet som lockar många malmöbor sommartid och givetvis stadens 

landmärke: Turning Torso (bild). Trenden verkar positiv, hittills har ungefär halva området 

bebyggts och lägenheterna fyllts varpå kommunen ser en fortsatt exploatering av området som ett 

naturligt steg, både för att säkra bostadsefterfrågan de kommande åren men också för att stärka 

stadens varumärke.   

 

 

 

 

 

 

Bild 8. Västra hamnen med Turning Torso i blickfånget. Den röda markeringen 
illustrerar ett framtida utbyggnadsområde. Källa: Malmö stad  

 
På kommunens hemsida ges en kort beskrivning av de två andra områden som också har pekats 

ut som ”utbyggnadsområden”, dvs. områden som inte tidigare detaljplanelagts (Malmö stad 3, 

2014-05-18): Hyllie respektive Norra Sorgenfri. I Hylle planerar man omvandla och förtäta 

bebyggelsen medan Norra Sorgenfri så småningom ska integreras i innerstaden där 

”[k]vartersstrukturen ska vara tät och funktionerna blandade” (ibid.). I nuläget består majoriteten 

av Norra Sorgenfri av äldre industribyggnader som man från kommunens sida vill använda i den 

framtida identitetsskapande processen för det nya området. Det finns med andra ord stora 

likheter mellan Västra hamnen och Norra Sorgenfri. Båda är före detta industriområden där den 

tidigare huvudfunktionen inte längre är aktuell och som man därför vill förnya genom blandad tät 

bebyggelse.  
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3.1.3.2 Helsingborg 

 

På kommunens hemsida (Helsingborgs stad 1, 2014-05-20) beskrivs H+ som det hittills största 

stadsförnyelseprojektet i Helsingborg där ett hamn- och industriområde ska ge plats för blandad 

bebyggelse, ”stad” som informant 1 (23 april 2014) uttryckte saken, med verksamheter, handel 

och 10 000 bostäder (enligt hemsidan, minst 4000 enligt översiktsplanen) där tidsperspektivet 

sträcker sig fram till 2035. Viktiga målpunkter som tåg- och busstationen (Knutpunkten) och 

Campus Helsingborg faller inom detta nya områdes gränser där ett av målen är att tillgodose 

framtida inflyttningsbehov som beräknas uppgå till omkring 1000 personer årligen för 

kommunen, ett annat är att expandera och knyta samman norra respektive södra delen av 

centrum (Helsingborgs ÖP 2010: 21). I H+projektet är det också viktigt att bereda plats för 

större butikslokaler som översiktsplanen identifierat som en bristvara i dagens centrala 

Helsingborg (ibid: 63). I planen understryker man också vikten av att noga planera hur 

utbredningen av dessa lokaler kommer att te sig eftersom ambitionen är att bli en förlängd del av 

stadskärnan snarare än att ge bilden av ett separat nytt område avskärmat från resten av 

innerstaden. Projektet är dock inte problemfritt. I min intervju med Helsingborgs stad beskrev 

informant 1 de spänningar som uppstår när man från (bland annat) kommunens sida vill bygga 

attraktiva bostäder så nära den högljudda hamnverksamheten. Det blir alltså en intern 

intressekonflikt där centrumexpansion måste samverka med bullriga verksamheter för att vara så 

effektiv som möjligt med markanvändningen.  

Drottninghög är en av åtta stadsdelar med storskalig flerbostadsbebyggelse (Helsingborg ÖP 

2010: 50), ett miljonprogramsområde som uppfördes mellan 1967 och 1969 (Helsingborgs stad 2, 

2014-05-20) i likhet med många andra områden i Sverige är i behov av upprustning och/eller 

omvandling (informant 1, 23 april 2014). Under 2011 bestämde sig därför kommunen att starta 

ett projekt som de kommande 20 åren, och förmodligen ännu längre än så, ska utveckla området 

med förtätning och blandad bebyggelse och boendeformer med mottot ”från stadsdel till del av 

staden” (Helsingborg ÖP 2010: 31). Ett problem med dessa områden är idag att ”de är ganska 

ensidiga, utbudet av lägenheter, dels till att det oftast är ganska många hyresrätter men även 

tillstorlekar och form, naturligtvis” (informant 1, 23 april 2014). För att göra dem attraktiva, som 

är en del av stadens större strategi genom marknadsföring, använder man sig därför av en annan 

utpekad strategi: förtätning. 

 

3.1.3.3 Ystad 

 

Ett av de största projekten på gång i Ystad är omvandlingen av inre (Västra) hamnområdet där 

blandad stadsbebyggelse ska ersätta hamnen som flyttas till ett yttre läge (informant 2, 6 maj 

2014, Ystad FÖP 2014: 5). Omvandlingen går i linje med det redan pågående projektet för Västra 

Sjöstaden (Ystads kommun, 2014-05-20) men som skjutits upp och numer ”lagts på is” (ibid.) av 

flera orsaker, bland annat behövdes en mer ingående utredning angående riksintresset för 

hamnen men också en mer detaljerad studie av de utsläpp stadsdelen skulle påverkas av. 
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 I den fördjupade översiktsplanen skriver kommunen att det är viktigt att prioritera ett 

färdigställande av Västra Sjöstaden innan andra byggprojekt påbörjas för att staden inte ska 

bli/upplevas framgementerad (Ystad FÖP 2014: 25). I likhet med Malmö äger kommunen dock 

inte särskilt mycket mark i de centrala delarna av staden vilket begränsar möjligheterna att välja 

och bedriva vilka projekt som kommer utvecklas. För den mark (och projekt) kommunen 

ansvarar över är dock ambitionen att färdigställa detta stora projekt innan nästa påbörjas.  

Västra Sjöstaden är som sagt under konstruktion men är ännu inte färdigställd. I dagsläget finns 

det närhet till ett flertal servicefunktioner, t. ex; skola, förskola och livsmedelsaffär samt ett 

planerat polishus, men i huvudsak kommer området bestå av bostäder med grönytor (ibid: 82). 

Förutom bristen på reella alternativ kopplade till markägoförhållanden är en av anledningarna till 

att genomföra denna förtätningsprocess att ”stärka kopplingen till stadens centrum” (ibid.), ett 

argument som är vanligt förekommande även i Malmö och Helsingborg. 

I strateginavsnittet ”staden möter havet” diskuteras det inre hamnområdet mer utförligt. Liksom 

Västra Sjöstaden vill kommunen skapa en enhetlig stadskärnestruktur som knyts samman med 

hjälp av dessa stadsdelar. Genom att exploatera områdena närmast havet kan attraktiva bostäder 

uppföras och ett sammanhängande stråk längs vattnet bildas (ibid: 38). I FÖP:en skriver man 

vidare att det i dagsläget inte är möjligt att bygga bostäder i inre hamnområdet på grund av 

riksintresset för hamnen och de restriktioner som påverkar omliggande bebyggelse varpå 

förslaget om att flytta verksamheten söderut utvecklats (ibid: 40). Informant 2 uttrycker dock en 

skepsis om huruvida flytten verkligen kommer lösa bullerfrågan: ”[d]et kommer inte jättemycket 

längre ut så frågan är hur mycket, hur mycket man kommer klara av” (6 maj 2014).  

Problemet blir än mer påtagligt eftersom kommunen å ena sidan växer (ibid: 15) samtidigt som 

man i planen beskriver de dilemman som en expansion norr-, väster- och österut skulle medföra: 

riksintresse för natur- och kulturmiljö, jordbruksmark av hög klass samt ett rekreationsområde 

med värdefulla egenskaper (ibid: 40). Tillsammans med den slutsats att det centrala läge som 

Västra Sjöstaden och inre hamnområdet utgör är unik i avseendet att tillföra handel och bostäder 

som också har nära till järnvägsstationen kan utvecklingen av Ystad geografiskt sammanfattas 

som komplext: man vill växa, men inte ta ny mark i anspråk. Samtidigt är det utpekade området 

inte möjligt att utveckla på grund av riksintresse och om en flytt skulle bli av är det från planerarna 

tveksamt hur framgångsrikt det faktiskt skulle bli.    

Sammantaget verkar de utpekade projekten bland samtliga kommuner vara produkter av den 

strategi där marknadsföring genom förtätning är det centrala.  

 

 

 

 
 



 

62 
 

DEL 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N A L Y S  &  S L U S A T S E R 
  



 

63 
 

4.1 ANALYS 

 

I detta avsnitt ska resultatet analyseras utifrån det teoretiska ramverk som presenterats i 

uppsatsens första del.  

Man skulle kunna argumentera för att teorin om hierarkiska stadsstrukturer som Sassen och 

Jessop beskriver tar sig uttryck i de strategiska dokument jag studerat. När kommunernas 

omvärldsanalys och självbild i regionen granskas upptäcker man olika narrativ om hur 

maktförhållanden och status bland de skånska kommunerna i upplevs. I Ystad, och förmodligen 

andra kommuner i samma storlek, beskrivs en konkurrenssituation gentemot de större städerna, i 

Ystads fall primärt Malmö och Lund, som både utgör ett hot mot den egna kommunens 

näringsliv (t.ex. i form av handel) men även som en dragningskraft dit ungdomar söker sig när de 

slutar gymnasiet. Samtidigt inser Ystad sina begränsningar, man kan inte konkurrera med de 

större städernas resurser. Därför behöver man utveckla och lyfta fram det unika som den mindre 

kommunen kan utmärka sig med, i det här fallet satsas det bland annat på att bevara den äldre 

småskaliga bebyggelsekaraktär som finns i stadskärnan. Som en paradox – eller komplement 

beroende på hur man vill se på saken – till detta ställningstagande om stadens profil växer nya 

områden fram i sjönära lägen som i stor utsträckning kan liknas vid de projekt som redan 

påbörjats i Helsingborg och Malmö med Norra respektive Västra hamnen. Dessutom vill man 

från kommunens sida förhindra en fysisk utbredning av ny bebyggelse, varpå 

förtätningsparadigmet, som är väldigt utbrett inom planeringsbranschen, tillämpas vilket kommer 

innebära att staden befolkningsmässigt tvivelaktigt kan konkurrera med de större städerna 

eftersom kommunen själva påpekar att marken inom den geografiskt avgränsade zon man vill 

begränsa ny bebyggelse till inte kommer tillgodose de framtida behov på bostäder som inflyttade 

invånare kräver. Det finns förvisso goda argument för att inte sprida ut staden mer än 

nödvändigt, t.ex. kan högklassig jordbruksmark och värdefulla naturområden skyddas, men det är 

inte denna aspekt jag i första hand vill belysa. Genom min studie vill jag poängtera det faktum att 

även en mindre kommun som Ystad använder samma strategiska inriktning – marknadsföring – 

med samma planeringsprincip – förtätning och blandad bebyggelse – som de större kommuner 

man konkurrerar med. Genom min granskning av kommunens visionära ansats för den framtida 

utvecklingen verkar det inte bara som att man som mindre kommun bekräftar och underordnar 

sig de större krafterna i regionen, man skulle till och med – något djärvt – kunna påstå att de 

vidmakthåller den hierarkiska struktur som jag tycker mig kunna identifiera i Skåne. 

Med det sagt är Ystad naturligtvis inte ensamma om detta. Faktum är att även större städer som 

Helsingborg uttrycker oro inför framtiden eftersom uppmärksamheten i större utsträckning tycks 

koncentreras söderut. I ett försök att hävda sina intressen i regionen bildas olika konstellationer, 

Skåne Nordväst (SKNV) med Helsingborg som en pådrivande motor för att nämna en, Sydöstra 

Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) där Ystad ingår för att nämna en annan. För även om 

informant 1 menade att de olika städerna i västra delen av Öresundsregionen hade olika profiler, 

intog olika rolleroch var drivande i olika frågor berättade hen att man givetvis konkurrerar i vissa 

frågor och att graden för hur stor arbetsbelastning (eller drivkraft) står i direkt förhållande till 

städernas storlek där Köpenhamn driver mest. 
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Helsingborg och Malmös konkurrenssituation går långt tillbaka, den fasta förbindelsen som 

mynnade ut i Öresundsbron ökade avståndet mellan städerna och idag driver såväl Malmö som 

Helsingborg frågan om framtida snabbtåg genom sina respektive kommuner. Å ena sidan 

uttrycker informant 1 en självsäkerhet gällande Helsingborgs identitet där hen refererar till 

”kuststaden med starkt näringsliv”. Rubbningar i självsäkerheten blir dock synlig i 

översiktsplanen där man uppvisar, om än subtilt, ett slags mindervärdeskomplex gentemot 

Malmö. Konkurrensen beskrivs inte speciellt ofta eller ingående men ”att återställa balans i 

regionen” skvallrar om ett missnöje (och kanske underlägsenhet) där man fått stå tillbaka för den 

större staden. Att hävda sin identitet blir då än viktigare och ett exempel på detta är den karta 

Familjen Helsingborg4 redovisar på sin hemsida. Detanmärkningsvärda är kartans undertext som 

lyder ”karta över Öresundsregionen” (Familjen Helsingborg, 2014-05-20). Och visst, kartan visar 

hela regionen men den blågröna markeringen utgör endast den geografiska omfattningen för de 

kommuner som ingår i Familjen Helsingborg vilket kan leda till missförstånd och förvirring för 

de som inte är insatta. Om detta är medvetet eller ej är svårt att spekulera i men enligt Idvalls 

resonemang manifesterar denna karta Helsingborgs uppfattning om regionens centrum och 

tyngpunkt ur kommunens perspektiv. Jämför man denna med kartan som Malmö presenterar i 

översiktsplanens inledande visionsdel uppenbaras ett mönster i dessa kommuners 

kartframställningar av regionen. Malmö visar tydligt vilken samarbetspartner som är aktuell: 

Köpenhamn. Ett latent budskap i den framtida visionen gör gällande att övriga skånska 

kommuner ställs utanför samarbetet. Resonemanget är kanske extremt men det kan helt klart 

ligga något i att studera vad kartor säger – eller inte säger.  

Om Helsingborg känner sig överskuggade framstår Malmö som mer självsäkra, åtminstone att 

döma av dess omvärldsanalys, eller snarare bristen därpå. I översiktsplanen finns ett 

visionsavsnitt där den framtida storstadsregionen Malmö-Köpenhamn redogörs för relativt 

utförligt. Frågan är dock om detta samarbete kommer att lyckas, eller snarare hur lyckosamt det 

kommer bli för Malmö. Idag är staden tveklöst störst i kommunen och samtliga aktörer i 

närområdet vet om det och förhåller sig detta faktum. Risken finns att den svenska staden 

kommer hamna i skymundan när Köpenhamn expanderar och utökar sin konkurrens gentemot 

städer i norra Tyskland. För de båda städerna är denna utveckling kanske den enda logiska väg att 

gå eftersom de nått högst upp på den hierarkiska skalan i närområdet. Informationssamhällets 

dynamik innebär dock ständiga aktioner för dessa städer i mellanskiktet5ska kunna hävda sig i 

konkurrensen mot andra städer/regioner/länder. Hur Malmö ska lyckas med det är svårt att sia 

om men klart står att ambitionen finns, även om vägen dit kanske inte är spikrak.  

Det kan också vara på sin plats att djupare analysera den potentiella (och eftertraktade) 

genomslagskraft dessa strategiska dokument kan tänkas innebära. Svenska akademiens ordlista 

definierar strategi som ett ”välplanerat tillvägagångssätt” (Svenska Akademiens Ordlista, 2014-04-

18). Den här uppsatsen indikerar att ett antal olika kommuner använder samma slags strategi för 

att uppnå samma mål, trots att förutsättningarna skiljer sig åt, ibland till och med kraftigt.  

                                                           
4
 Familjen Helsingborg är Skåne Nordvästs varumärke. Medan SKNV arbetar med överskridande visionära och 

konkreta planeringsprojekt är ”Familjens” uppdrag inriktat mot turism och dylikt (informant 1, 
www.familjenhelsingborg.se, 2014-05-22)  
5
 Malmö och Köpenhamn är tveklöst störst i Öresundsregionen. På en europeisk ranking hamnar man dock 

någonstans i mitten. 

http://www.familjenhelsingborg.se/
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Min ambition har inte varit att utvärdera effekterna av de olika omvärldsanalyser som presenteras, 

fokus har istället lagts på vad som sägs, men frågan smyger sig på, är dessa omvärldsanalyser 

adekvata för kommunernas ändamål eller behövs det något mer, ett vidare perspektiv? Det är 

givetvis komplext, tidskrävande och i vissa fall heller inte nödvändigt att göra en makroanalys av 

rådande trender men för Malmös del kan det vara av vikt när man planerar att växa samman med 

Köpenhamn där konsekvensen förmodligen kommer innebära att man börjar konkurrera med 

andra aktörer på den europeiska marknaden.  

För att de andra kommunerna, Ystad och Helsingborg, ska kunna bibehålla och/eller avancera 

inom den skånska hierarkin krävs kanske en vassare analys och en tydligare strategi för faktum är 

att det relativt enkelt går att urskilja en trend bland de granskade strategierna som går i linje med 

det resonemang – eller dendystopisk framtidsbild – Koolhaas kallar ”generiska städer”. För hur 

ska man kunna klättra i rankingsystemet om alla använder samma metod för att nå samma (eller 

åtminstone snarlika) målsättningar? Risken för att den konkurrensmässiga udden, som i Ystads 

fall skulle kunna vara småskalig ”pittoresk” bebyggelse, trubbas av går inte att negligera när 

kommunen går i samma fotspår som sina regionala konkurrenter. Återigen, det är svårt att göra 

en utvärdering av framtida resultat och det finns goda argument för att man vill gå den vägen. 

Samtidigt är just denna kopieringstrend – som också belyser den brist på kreativitet och 

innovation informationssamhället kräver av sina ledande aktörer – kanske ett tecken på den 

hierarki Sassen hävdar existerar, där mindre kommuner reproducerar framgångsrika koncept i 

syfte att nå samma goda resultat. 

Det finns såklart ljusglimtar i den rådande utvecklingen. Att kommuner fokuserar på 

marknadsföring kan kanske medföra något positivt om staden som produkt tillägnas större 

resurser (som kan innebära investeringar som privata aktörer och allmänhet kan dra nytta av) i 

kontrast till synen på staden där planeringen endast ses som ett nödvändigt kommunalt uppdrag. 

Med erfarenheter från Berlin höjer dock Colomb ett varningens finger gällande 

marknadsföringens inflytande över stadsplaneringen. När planeringen rör sig mer mot 

stadspolitik riskerar grundläggande demokratiska principer att påverkas negativt där ett fåtal 

experter med kapital och storslagna visioner sätter agendan för vad den kommunala, allmänna 

planeringen ska uträtta på bekostnad av reellt folkligt inflytande. Denna retorik återkommer i 

Idvalls slutsatser om regioner och en oro i liknande banor har nu väckts i samband med 

propositionen ”En enklare planprocess” (Prop. 2013/14:126) där kritiker varnar för den 

demokratiska inskränkning förändringen skulle innebära (t.ex. Gösta Blüchers 1 majtal 2014). 

Sammanfattningsvis landar analysen i att det tycks finnas generiska tendenser i den översiktliga 

planering som studerats, både gällande mål och medel oberoende på omvärldsanalys. Som ett 

resultat av det informationssamhälle vi integrerats i ökar ekonomiska krafter sitt inflytande över 

planeringen på gott och ont där det gäller att vara vaksam så att demokratin upprätthålls. Hur 

kommunernas strategier kommer stå sig när tidshorisonten närmar sig, vanligen om 20 år, återstår 

att se. Klart står dock att marknadsföring, förtätning, blandad bebyggelse och regionförstoring 

utgör kärnan i den homogena strategiska diskurs som används inom den skånska regionen.  
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4.2 SLUTSATS 

 

Detta avsnitt sammanfattar svaren på de frågor uppsatsen ämnat undersöka. Dessa frågor är:  

 Hur ser stadens omvärldsanalys ut? Hur framställs staden i relation till andra närliggande 

städer samt stadens position i regionen?  

 Vilka slutsatser lyfts fram som viktiga för stadens strategi?  

 Vilka konkreta projekt och planer förväntas leda fram till de mål som formulerats i 

strategin?  

 

Analysen av dokumenten avslöjar skillnader i kommunernas omvärldsanalyser. Ju mindre 

kommunen är desto oftare förekommer konkurrensfrågor där diskussioner om hur andra större 

städer påverkar den egna kommunen. Om de regionala förhållandena verkar en tydlig skånsk 

stadshierarki råda där storleken på staden avgör hur mycket vikt som läggs på regionala frågor. I 

fallet Malmö, som är regionens största svenska stad, beskrivs kopplingen och framtida 

samarbetsprojekt till Köpenhamn ingående medan man i Ystad inte lägger samma vikt vid den 

regionala utvecklingen annat än att man ska uppfylla den vision Region Skåne har om de 

regionala kärnorna som pekats ut.  

I samtliga fall har tre huvudkomponenter identifierats som särskilt betydelsefulla när det handlar 

om strategisk inriktning; förtätning (med blandad och ofta grön bebyggelse), marknadsföring av 

den egna kommunen samt regionförstoring genom gränsöverskridande arbeten. Denna 

argumentation återkommer också i de prioriterade projekt som pekas ut av informanter och i 

dokumenten där ledord som förtätning, blandstad och stadsförnyelse starkt härrör ur de strategier 

staden presenterat. Det står alltså klart att det finns indikatorer på att kommuner använder sig av 

samma slags mål och medel trots varierande förutsättningar vilket för tankarna till den risk för 

framväxten av generiska städer som Koolhaas belyser. 
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4.3 VIDARE FORSKNING 

 

Strategisk planering är ett väldigt brett forskningsområde och givetvis är det väldigt svårt – om 

ens möjligt – att täcka in alla aspekter i ett arbete. I den här uppsatsen har fokus legat på att 

undersöka hur omvärldsanalyser påverkar de strategier som tas fram och vad dessa består av. En 

annan inriktning hade kunnat vara att undersöka – eller gå till botten med – om översiktsplanerna 

verkligen uppfyller de krav som PBL ställer på dem, med andra ord, ÄR de strategiska? 

Det hade också varit intressant att undersöka planerarens och planeringens roll i framtagandet av 

dessa strategier. Hur stort inflytande har man som planerare och hur mycket bestäms på förhand 

av politiken? Har innehållet och ramarna för planeringens strategiska arbete förändrats på senare 

år och vad innebär det? 

Vidare undersöker uppsatsen en avgränsad geografisk enhet i Sverige. Det hade varit intressant 

att jämföra andra kommuners strategier, att undersöka om samband finns mellan andra 

kommuner i riket eller om Skånes strategiska arbeten är något unikt för regionen baserat på lokala 

särpräglade förutsättningar. De granskade kommunerna i uppsatsen har även förhållandevis goda 

utvecklingsmöjligheter och förutsättningar varpå en studie om stagnerande kommuner hade 

kunnat nyansera resultatet.  
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5.2BILAGOR 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Tema 1: omvärldsanalys & strategi 

 Vilka är de dominerande strategiska målen som pekas ut i strategin (planen)? Hur ser 

stadens utvecklingsmöjligheter ut? Begränsningar? 

 Vilka är problemen som ska vändas eller ”rättas till” med hjälp av strategin? 

 Vilka konkreta projekt ska medverka till att strategin nås? (Ikonbyggande, stadsliv, estetisk 

utformning etc.) 

 Finns det problematiska projekt? (Sådana som rönt protester och kritik). Varför är dessa 

problematiska och hur ska man gå tillväga för att förverkliga dessa? Finns det alternativa 

lösningar? 

 

Egna kontrollfrågor 

 Hur ser man på konkurrensen från andra städer? Finns en konkurrens? 

 Hur ser relationen ut mellan de mellankommunala samarbetena och Region Skåne? 

 Regionens roll för Malmös/Helsingborgs/Ystads stadsutveckling – finns det 

konkurrerande projekt? 

 

Tema 2: processen 

 Hur ser processen för framtagandet av strategin ut? Vilka har varit involverade i 

processen fram till ett beslut? 

 

Egna kontrollfrågor 

 En strategi är ett politiskt dokument. Hur är planeringen och planerarna involverade? 

 Hur ser beredningen ut? Hur ser förhållandet ut mellan det egna underlaget och 

konsultjobb? 

 Konsensus eller konflikt i den politiska processen? Konflikt mellan politiker och 

planerare? 

 


