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Sammanfattning

I dagens postindustriella och globaliserade  planering kan man i litteratur urskilja två
dominerande planeringsteorier vilka står i kontrast mot varandra, nyliberal respektive
kommunikativ planeringsteori. Den nyliberala planeringsteorin utgår från en stark tro på
den fria marknaden där ett decentraliserat och effektivt styre skapar planerade lösningar
som gagnar den ekonomiska tillväxten, där välståndet sedan anses sipprar ner  för att
främja  hela  samhället.  Den  kommunikativa  planeringsteorin  syftar  istället  på  att  nå
planerade  lösningar  i  konsensus  genom  dialog  mellan  planerare,  aktörer  och
medborgare. De två teorierna har i uppsatsens första del ställts mot varandra genom en
litteraturstudie  för  att  belysa  dess  olikheter  och  motsättningar.  Därefter  har
motsättningarna  studerats  i  praktiken  där  Malmö valts  ut  som uppsatsens  fallstudie.
Genom  användande  av  sekundär  litteratur,  innehållsanalys  och  kvantitativ
kartframställning  har  tillämpandet  av  de  två  teorierna  i  stadens  samhällsplanering
undersökts för att sedan diskutera hur de motsätter varandra. 

Analysen  av  Malmö  vittnar  om  en  stad  där  nyliberal  planeringsteori intagit  en
dominerande ställning kontinuerligt sedan 1990, där kommunikativa metoder anpassas
och tillämpas i de sfärer som inte kolliderar med stadens allt mer nyliberaliserade ideal. 
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Inledning

I  postindustrialiseringens  Europa  har  städer  omformats  för  anpassning  till  en  ny,
konkurrerande arbetsmarknad i ett kreativt och informationsflödande samhälle. Städer
axlar idag rollen som effektiviserade tillväxtmotorer och aktörer som konkurrerar om
företag  och  befolkning  på  ett  globalt  plan  med  allt  mindre  statligt  ingripande.
(Dannestam 2006 2009:23) Genom planering som främjar utbildning, entreprenörskap
och  företagsamhet  blir  syftet  att  uppmuntra  utveckling  för  näringslivet  och  i
förlängningen samhället som helhet. (Mukhtar-Landgren 2012:110) Strategier för detta
är bland annat genom offentliga-privata samarbeten, styrning via nätverk, dialog med
representanter  från  näringslivet  samt  platsmarknadsföring  av  stadens  framarbetade
identitet.  (Ibid:110)

I  takt  med  den  allt  mer  decentraliserade  styrningen  där  välfärdssamhället  med  sin
representativa  demokrati  ges  mindre  makt  framför  privata  aktörer  ökar  samtidigt
intresset  för  medborgerligt  deltagande.  Ett  mer  diversifierat  samhälle  med  olika
etniciteter, miljöförstöringar och mindre politiskt påverkad samhällsplanering är några
exempel på anledningar till att medborgerlig dialog öppnats upp för för att nå kollektiva
beslut. (Khakee 2006:11) 

Att  kombinera  dessa  nyliberala  teorier  med  tillväxt  och  marknadsfokusering  och
samtidigt  erbjuda  medborgerliga  kommunikationsmöjligheter  med  ett  på  förväg
ospecificerat  mål  är  problematiskt.  Hur  kan  planering  tillhandahålla  alternativ  som
gynnar privata aktörer och ekonomisk tillväxt men samtidigt ser till  att medborgaren
erbjuds möjlighet att  påverka,  oavsett  dess socioekonomiska bakgrund? Kan makten
dem emellan vara jämlik och erbjuda samma möjlighet till påverkan? Genom att ställa
de två planeringsteorierna nyliberal respektive kommunikativ planering mot varandra
kan  samtida  planeringsideal  kritiskt  granskas  för  att  belysa  eventuella  dominerande
intressen och inriktningar i samhällsplaneringen. 

Syfte och problemformulering

Syftet  med  uppsatsen  är  att  belysa  motsättningar  mellan  nyliberal  respektive
kommunikativ  planering,  vilka  tillsammans  utgör  en  dominerande stomme i  dagens
samhällsplanering. Genom att ställa de två planeringsteorierna mot varandra kan ökad
förståelse fås inom ramen av den samtida planeringsdiskursen där planerare slits mellan
rollerna som näringslivsfrämjare respektive förmedlare av kollektiva medborgaråsikter
och konsensussträvare. För att studera motsättningarna i praktiken har Malmö valts ut
som fallstudie som under de senaste 20 åren genomgått en omfattande förändring från
industristad  till  kunskapsstad,  vilket  är  intressant  att  studera  utifrån  ett
planeringsperspektiv med utgångspunkt i valda planeringsteorier. 
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 Vilka motsättningar finns mellan nyliberal respektive kommunikativ planering?

 Hur kan dessa motsättningar skönjas i Malmös samhällsplanering från år 1990
till idag?

Disposition

Uppsatsen  tar  initialt  upp  förändrade  planeringsförutsättningar  som  ger  läsaren  en
bakgrund  och  förklaring  till  de  nyliberala  och  kommunikativa  planeringsteoriernas
hegemoniska ställning i  den samtida samhällsplaneringen.  Därefter  följer  uppsatsens
teoretiska del som förklarar demokrati, kommunikativ planering och Sherry Arnsteins
delaktighetsstege  samt  nyliberal  planering,  förhandlingsplanering  och  New  Public
Management (NPM). Uppsatsens tredje del förklarar de metoder som använts samt ger
en diskussion kring vald litteratur. Nästföljande del innehåller analysen, det vill säga
uppsatsens  huvuddel.  Denna  är  i  sin  tur  indelad  där  den  första  delen  beskriver
motsättningar mellan nyliberal respektive kommunikativ planering vilka i nästföljande
del appliceras på vald fallstudie, Malmö. Avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsats
och avslutande reflektioner. 

Avgränsning

Teoretisk

Planering är en komplex och mångfacetterad process med påverkan från många olika
aktörer och infallsvinklar från såväl politik på kommunal, regional, statlig och EU-nivå,
som  ekonomiska-  och  näringslivsfaktorer.  I  litteratur  har  två  dominerande  samtida
planeringsteorier  kunnat  utrönas  som  tillsammans  har  stor  påverkan  på  dagens
samhällsplanering och utformningen av våra städer, dessa är nyliberala planeringsteorier
samt  kommunikativa  teorier  vilka  också  utgör  uppsatsens  teoretiska  avgränsning
(Khakee, Purcell, Sager, Urban, Länsstyrelsen). 

Geografisk

För att få ett mer verklighetsförankrat perspektiv på motsättningarna mellan nyliberal
och  kommunikativ  planering  har  en  geografisk  avgränsning  gjorts  till  Malmö  stad.
Staden har valts ut då den genomgått en omfattande förändring, från industristad till
kunskapsstad,  där  metoderna och tillvägagångssättet  för denna omvandling och dess
vidareutveckling skall studeras utifrån vald teoretiska avgränsing. Vidare utgör Malmö
ett exempel på en global företeelse där många städer (till exempel Manchester, Detroit
etc)  genomgår  en  förändringspolitik  med  jakt  på  ny  identitet,  arbetsmarknad  och
befolkning i dagens postindustriella samhälle. (Dannestam 2006:23)
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Tidsmässig

Sedan  mitten  av  1990-talet  har  en  ny  planeringsparadigm  kunnat  skönjas  i  många
svenska  städers planering  med  anpassning  mot  näringslivet  och  globaliseringens
konkurrens (Dannestam 2006:25). Malmö följde denna utveckling och påbörjade 1995
en planering för "det nya Malmö". Av den anledningen görs en tidsmässig avgränsning
till  översiktsplanen  från  år  1990  som framtogs  innan  omstruktureringen,  och  mitt  i
krisens  Malmö.  Stadens  utveckling  innan,  under  och  efter  stadsomvandlingen  kan
därför studeras för att belysa eventuella förändringar i planeringen med avstamp i vald
teoretisk avgränsning. 

Bakgrund

Planeringen har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar som respons
på omvälvande samhällsomstruktureringar i en alltmer globaliserad värld. För att förstå
varför städer handlar som de gör idag är det viktigt att sätta planeringen i en historisk
kontext  av  bland  annat  förändrade  politiska  ideal,  globala  idéströmningar  och
ekonomiska förutsättningar. 

Planeringens förändrade förutsättningar

Planering kan ses som ett försök att skapa en bättre värld, antingen utifrån ett tekniskt
synsätt (till exempel le Corbusier), eller utifrån ramen av ett demokratiskt system med
utgångspunkt i relationen mellan demokrati och expertis. Fram till 1960-talet var den
modernistiska  planeringsteorin  dominerande,  och  utgick  från  den  teknokratiska  och
expertdrivna  synen  på  planering  (Mukhtar-Landgren  2012:38).  Planeringen
karakteriserades av en funktionsuppdelning under dygnets olika timmar, där åtskillnad
av bostäder, arbetsplatser och service gav en mekaniserad syn på samhället och staden
(Nyström & Tonell  2012:93).  Denna rationella  och  storskaliga  planering  fick  kritik
under  1960-talet  och  gav  istället  plats  åt  en  planering  med  fokus  på  institutionella
aspekter där mindre, successiva stadsplaner växte fram. Ur kritiken växte även en mer
demokratiskt  förankrad  planering  med  medborgerligt  deltagande  och  kommunkation
som lösning på problemet (Mukhtar-Landgren 2012:39-40).

Under  1970-talet  påbörjades  den  globala  spridningen  av  nyliberalism  och
strukturförändring som har kommit att påverka utformandet av dagens städer. Flertalet
västländer, inklusive Sverige, präglades av avindustrialisering som gav hög arbetslöshet
och djup recession som in på 1990-talet försatte många städer i kris (Mukhtar-Landgren
2012:82). Genom nyliberalismens marknadsfokus har den kommunala makten allt mer
omstrukturerats,  där  de  i  brist  på  ekonomiska  förutsättningar  har  gett  olika
marknadsaktörer  större  inflytande  över  planeringen  i  form  av  offentlig-privata
samarbeten,  nätverk  och  partnerskap  (Ibid:13).  Förändringar  i  det  kommunala
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planmonopolet  följer  denna  utveckling  där  indragna  statliga  subventioner  för
bostadsbyggande  i  kombination  med  förminskade  kommunala  intäkter  har  i  större
utsträckning gjort att kommuner valt att sälja ut sin mark alternativt få finansierat stöd
från  den privata  sektorn  för  byggprojekt  (Blücher  2006:152).  Denna utveckling  ger
Sveriges kommuner mindre makt i städers bebyggelseutveckling där marknadsmässiga
villkor genom lagstiftning nu har makt att styra (Blücher 2006:148). De kommunala
bostadsbolagen har som uppgift att i allmännyttigt ändamål förvalta hyresrätter, främja
bostadsförsörjningen  i  kommunen  samt  erbjuda  hyresgästerna  inflytande  i
planeringsprocessen. Sedan 2011 har de kommunala bostadsbolagen även i uppgift att
förvalta  bostäderna  enligt  ”marknadsmässiga  principer”,  istället  för  att  agera  utan
vinstintresse som förut, detta ger ekonomiska förutsättningar företräde framför sociala
frågor (Boverket.se;2).

Sedan Sveriges tillträde till  EU 1995 har  unionen haft  ett  såväl  direkt  som indirekt
inflytande över svenska kommuners samhällsplanering genom bland annat penningstöd,
riktlinjer och europeiska direktiv. Kai Böhme menar att så mycket som 90 % av alla
beslut i kommunstyrelser påverkas direkt eller indirekt av EU, detta trots att de inte har
några formella befogenheter inom planeringen (Böhme 2006:39). Det är svårt att veta
exakt  hur  stor  påverkan  EU  har  på  den  svenska  samhällsplaneringen  på  grund  av
bristande  forskning  i  frågan  men  tre  huvudsakliga  kategorier  har  kunnat  urskiljas  i
utvecklingen. 

 Sverige  som  en  politisk  och  geografisk  del  av  Europa  påverkas  av  de
komplexa växelverkningar mellan platser och utveckling som sker i detta
välintegrerade territorium. Här är arbetet med tillgänglighet i det europeiska
rummet en kärnfråga inom regionutvecklingen i Sverige.

 Samarbetsprojekt  på  europeisk  nivå  om  planerings-  och  rumsliga
utvecklingsfrågor såsom dokumentet ESDP (European Spatial Development
Perspective) påverkar den svenska samhällsplaneringen, trots att de inte är
bindande. Viktigt att nämna här är dock att Sverige som medlemsland i EU
deltar i utvecklingsarbetet inom unionen, vilket gör att Sverige såväl bidrar
till som påverkas av den europeiska politiken. 

 Avslutningsvis  påverkas  Sveriges  samhällsplanering  genom
partnersamarbeten över nationsgränserna för aktörer och organisationer på
såväl nationell, regional och lokal nivå. Projekt som INTERREG möjliggör
finansiering av europeiskt territoriella samarbeten som enligt EU ger bland
annat utbyten av erfarenheter och lärande av annorlunda lösningsalternativ
eller strukturer (Böhme 2006:41).

Sammanfattningsvis  kan  man  att  se  EU:s  planeringspolitik  ger  upphov  till
internationaliserande och homogeniserande planering av våra europeiska storstäder. 
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Malmös utveckling

Urbana  kriser  fungerar  ofta  som  ett  idémässigt  vakuum  där  nya  idéer  har  stora
möjligheter att få fäste och slå rot. Detta syns i Malmös stadsutveckling där 80-talets
kris fungerade som en katalysator till stadens stora förändringsstrategi med start under
mitten av 1990-talet (Dannestam 2006:112).

Malmö var under 1960-talet en socialdemokratisk ”framgångssaga” med blomstrande
industri,  god  ekonomisk  tillväxt,  stark  välfärdsregim  och  med  en  rumslig  strategi
baserad  på  ABC-modellen  och  miljonprogrammen.  En  kombination  av
avindustrialisering, nationell devalveringspolitik, förändrad skattepolitik samt förändrad
befolkningssammansättning  gav  upphov  till  stora  ekonomiska  påfrestningar  för
kommunen under 1980- och 1990-talet. 1994 var staden försatt i djup urban kris där
kommunens underskott uppgick till ett miljardbelopp (Ibid:114).

Som lösning på problemet antogs en förändringspolitik med mål att omforma staden
från industristad till kunskapsstad. Med en förändrad stadsidentitet förväntades staden
locka till sig investeringar, företag och befolkning i en globaliserad konkurrens. 

"Den som använder sina resurser bättre, kan också få större resurser.
Det gäller för individer, städer och länder. En framgångsrik stad lockar
till sig investeringar och nya företag. Den lockar människor att flytta
dit. Utbudet av kultur, utbildning, omsorg m.m. blir större och mera
varierat. Tillväxt kan ge goda cirklar. Brist på tillväxt kan däremot lätt
ge onda cirklar när andra orter eller regioner tar ledningen (Malmö
stad 1996e: 8, även Malmö stad 1995/1996d: 3)" (Mukhtar-Landgren 2012:106).

Malmös  förändringspolitik  följer  stadsutvecklingen  i  många  andra  postindustriella
europeiska städer, där vissa forskare menar att städer har blivit så viktiga att de agerar
som aktörer med inflytande på europeisk och internationell nivå. Samtida stadspolitik
återspeglar  en  övergripande  ideologisk  omstrukturering  av  staten,  där  tidigare
fördelningsorienterade  principer  ersatts  med  ett  marknads-  och  konkurrensorienterat
fokus (Dannestam 2006:25).

9



Teori

Demokratiska och kommunikativa planeringsteorier

Demokrati

Med demokrati menas folksuveränitet, politisk jämlikhet samt förverkligande av folkets
vilja. Detta avser att makten inte är centraliserad till kungar, diktatorer eller experter
utan bestämmandet ligger hos medborgarna där alla röster har ett jämlikt värde samt där
majoriteten av befolkningen i det långa loppet får sin vilja igenom (Gilljam 2006:25). 
Demokratiska teorier kan sättas på en skala från statens generella autonomi som består
av ett samförstånd om ”det gemensamma goda” och ett aktivt politiskt deltagande där
demokratin utgår från deltagande och diskussion, till en generell individuell autonomi
där  statens  uppgift  utgår  från  att  skydda den individuella  friheten  och att  garantera
personliga rättigheter  via  neutrala  och objektiva lagar,  vilket  kallas för representativ
demokrati.  Appliceras dessa teorier på samhällsplanering motsvarar de en skala från
övergripande  samhällsplanering  till  det  minimum  som  krävs  för  att  bibehålla  ett
effektivt fungerande samhälle (Urban 2005:128).

I  Sverige  genomsyras  demokratidiskussionen  av  vad  som  kallas  för  det
deltagardemokratiska perspektivet där idealet är att befolkningen kontinuerligt är med
och dels påverkar de politiska beslutsfattarna men även att de själva är med och fattar de
faktiska  politiska  besluten,  när  möjlighet  för  detta  finns.  Exempel  på  initiativ  som
föreslagits  eller  genomförts  är  fler  lokala  omröstningar,  folkomröstningar  drivna  av
folkinitiativ,  medborgerligt  initiativrätt  i  kommunfullmäktige,  brukarverkan  och
brukarinflytande i den offentliga sektorn (Gilljam 2006:26).
Demokratiperspektivet har förändrats i Sverige de senaste decennierna där representativ
demokrati  (demokrati  genom folkvalda representanter som tillgodoser folkets behov)
har tappat sin legitimitet  på grund av avreglering av välfärdsstaten och förminskade
ekonomiska  resurser  (Länsstyrelsen:22).  I  välfärdssamhället  kunde  gemensamma
värden  identifieras,  som  planerarna  kunde  påvisa  som  allmänintresse.  Behovet  av
medborgardialog ansågs därför vara mindre, då det fanns en allmän acceptans av dessa
värden (Khakee 2006:12).

Det  samtida  demokratiperspektivet  i  planeringen innefattar  en  del  problem som bör
belysas.  Först  och främst förutsätter  det att  befolkningen har tid och ett  intresse för
engagemang av stadspolitiska frågor, vilket inte speglar verkligheten. Vidare skapas ett
ojämnt  fördelat  engagemang då  de  befolkningsgrupper  med tid  och ork att  påverka
samhällsplaneringen  får  mer  att  säga  till  om  än  de  upptagna,  oengagerade  samt
socioekonomiskt svaga medborgarna vilket i längden riskerar att skapa en ännu sämre
avspegling av befolkningens vilja (Gilljam 2006:27).
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På Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanfattas demokratiarbetet till följande
fyra huvudpunkter, vilka utgår från kongressuppdraget:

 "SKL ska verka för att främja förnyelsen av den kommunala demokratin.

 SKL ska verka för att medlemmarna får det stöd de behöver i arbetet med att
säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna.

 SKL ska medverka till en utveckling av det politiska ledarskapet och uppdraget
som förtroendevald, samt stödja och stärka fritidspolitikerns roll i det politiska
systemet.

 SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för
medborgarnas  delaktighet,  valmöjligheter  och  integrera  dialogen  med
medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling.”(skl.se)

Kommunikativ planering

Som reaktion mot den auktoritära och regelstyrda rationella planeringen har en mer
kommunikativ  rationalitet  uppkommit  och  som  varit  bland  de  mest  inflytelserika
demokratiska  teorierna  under  de  senaste  decennierna.  Teorin  grundar  sig  på  Jürgen
Habermas ”The theory of communicative action”, teorin om kommunikativ handling
och  dess  förnuft.  Utgångspunkten  i  teorin  är  fokus  på  kvalitativa  och  tolkande
undersökningar istället för de tidigare logiska och deduktiva. Här prioriteras förståelsen
för  det  unika  framför  det  stora  sammanhanget  (Nyström  &  Tonell  2012:100).
Planeringen  utgår  genom  denna  teori  på  att  samtala,  argumentera,  och  förlägga
uppmärksamheten  mot  interaktiva  sociala  processer  där  normativa  och  förklarande
aspekter  flätas  samman  (Khakee  2000:34).  Planering  utgör  ett  komplext  samband
mellan flera olika funktioner som förväntas fungera för såväl privata aktörer som för
stadens individer. Genom den kommunikativa planeringen främjas denna mångsidiga
grund där fokus förläggs på kollektivets kommunikations- och integrationsmöjligheter
(Nyström & Tonell 2012:101).

Vidare menas det i den kommunikativa planeringen att all kunskap är socialt konstruerat
vilket  inte  skapar  några  förutbestämda  värden  som  lämnas  odiskuterade  och
ospecificerade  som  inom  rationell  planering.  Istället  skapas  beslutsfattande  och
värdeskapande genom kommunikationsprocessen i sig (Foley 1997:1). Genom flertalet
olika  aktörer  och  individer  i  beslutsprocessen  kan  den  kommunikativa  planeringen
beskrivas som demokratisk pluralism. Till skillnad från den traditionella planeringen så
är  teorin inte  målbaserad,  utan karakteriseras  snarare av en föränderlig  process  som
accepteras av alla inblandade och som kan ändras om det anses nödvändigt (Khakee
2000:35).
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Habermas utgår, mycket förenklat, från samhällets legitimitetsproblem där han menar
att  de  ekonomiska,  juridiska,  politiska  och  administrativa  systemen  är  delar  av
samhällets styrsystem där dess strukturer och regler bedöms som fakta av medborgarna.
När  invidiver  uppträder  som aktörer  inom styrsystemet  iklär  de sig  en  roll  med en
specifik uppgift och mälsättning. I motsättning till systemvärlden finns den livsvärld där
allt  mänskligt  och  socialt  ryms,  vilket  inte  kan  reduceras  till  ett  system.  Inom
livsvärlden  finns  vår  mening,  solidaritet  och  personliga  identitet  som  frambringas
genom kommunikation. Livsvärlden och systemvärlden är enligt  Habermas två olika
tolkningar av samhället, vilka karakteriseras som individuellt respektive strukturellt- till
exempel våra egna etiska övertygelser respektive lagar, regler och strukturer. Habermas
kommunikativa teori sätter relationen mellan livsvärlden och systemvärlden i centrum,
där de önskas nå samförstånd (Urban 2005:118).

Inom  den  kommunikativa  planeringen  önskar  man  uppnå  den  "ideala
samtalssituationen"  där  alla  medverkande  parters  (oavsett  om  de  är
näringslivsrepresentanter, kommuntjänstemän, intresseorganisationer eller medborgare)
makt neutraliseras så vissa egenintressen inte prioriteras. Målet är att nå konsensus om
det gemensamt goda för alla parter (Purcell 2009:149). 

Det är viktigt att påpeka att Habermas kommunikativa handlingssteori är ett ideal, där
han  menar  att  det  är  svårt,  om inte  omöjligt,  att  få  teorin  att  fungera  i  praktiken
(Ibid:148).  Vidare  kritiseras  det  demokratiska  i  teorin  då  maktasymmetrier  mellan
medborgare  och  planerare/politiker  försvårar  arbetet  till  att  nå  verkligt  demokratisk
konsensus  (Mukhtar-Landgren  2012:44).  Purcell  menar  att  den  kommunikativa
planeringen inte förändrar rådande maktassymentrier utan är mer inriktad mot status
quo (Purcell 2009:150).

Delaktighetsstege

Sherry Arnstein skapade 1969 en teori
kring  makt  i  medborgardeltagande,
vilken  hon  kallade  för
delaktighetsstege.  Hon  menar  att  det
finns åtta steg indelade i tre kategorier
kring hur medborgardeltagande går till
i  praktiken  och  vilken  makt  den
verkligen  har.  De  första  två  stegen,
manipulation och terapi  beskrivs som
icke delaktighet där  makthållares  mål
är att "undervisa" sina medborgare för
att skapa stöd i sina beslut trots brist på
delaktighet.  Nästföljande  tre  steg
kategoriseras  som  symboliskt

12
 

Källa : http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-
of-citizen-participation.html

http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html
http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html


deltagande, och de är informering, konsultation och förenande. De visar tre olika nivåer
av möjlighet för medborgare uttrycka sig och bli hörda, men sedan ligger beslutet hos
makthavarna  huruvida  de  vill  använda  sig  av  den  inhämtade  informationen  vid
beslutstagande  (Arnstein  1969:2).  De  tre  översta  trappstegen  kategoriseras  som
medborgarmakt, med trappstegen partnerskap, delegerad makt och medborgarkontroll.
Full medborgarkontroll anser dock Arnstein vara nästintill omöjlig att nå då staten alltid
innehar det slutgiltiga godkännandet (Ibid:3)

Nyliberal planeringsteori

Utgångspunkten  för  den  nyliberala  planeringen  utgår  från  det  klassiska  liberala
tankesättet  att  samhället  fungerar  bättre  om det  får  styras  av  marknaden,  speciellt
framför statligt  styrande.  Om marknaden får styra menas det att individen får större
frihet  där  deras  ekonomiska  intressen  rationellt  maximeras  i  en  öppen  och
konkurrerande  marknad  (Purcell  2009:142).  Vidare  anses  administrativ  effektivitet,
innovation och entreprenörskap skapas i en värld av global rörelse av kapital med allt
färre  ekonomiska  och  byråkratiska  begränsningar  (Sager  2011:148).  Idén  är  att
marknaden  skall  disciplinera  politiken  och  inte  tvärt  om  som  inom  den
socialdemokratiska  synen  där  politiken  istället  styr  marknaden.  Genom att  förändra
relationen  mellan  staten  och  marknaden  rationaliseras  stadens  utveckling  där  fokus
istället  förläggs  på  främjandet  av  den  ekonomiska  tillväxten  (Sager  2011:149).
Grundtanken är att de nya intäkterna inom kommunen ska sippra ner (trickle down) till
samtliga områden, och vara en ekonomisk tillgång till hela befolkningen, vilket sedan
resulterar i en spiral av god ekonomisk tillväxt (Mukhtar-Landgren 2012:106). För att
försäkra  den  långtgående  stabiliteten  inom  de  nyliberala  strategierna  har  dess
förespråkare  skapat  en  tro  på  dess  legitimitet  som  ”sunt  förnuft”,  så
marknadskonkurrens och affärsvänligt klimat ses som nödvändighet vid beslutsfattande.
Beslutsfattande  som  främjar  företagsetablering  i  de  globala  städerna  anses  vara
väsentligt för ekonomins och stadens fortsatta existens (Purcell 2009:143).

De  nyliberala  strategierna  fick  allt  större  genomslag  under  1970-talets  ekonomiska
recession och stagflation och kom att ersätta de föregående Keynesianska ekonomiska
strategierna som karakteriserades av stark facklig makt,  stort  statligt  inflytande över
ekonomin och en relativt stor statlig välfärdsapparat. Genom Thatchers och Reagans
styre under 1970- och 1980-talet fick nyliberalismen ett starkt fäste och global spridning
som har lett  till  att den idag anses besitta en hegemonisk position inom den urbana
politiken  (Purcell  2009:142).  Genom att  förflytta  fokus  till  den globala  marknadens
tillväxt  har  en  konkurrens  mellan  världens  storstäder  uppkommit  där  Saskia  Sassen
anser  att  främst  transnationella  företag,  banker,  finansiella-,  informations-,  och
serviceföretag  samt  internationella  organisationer  fungerar  som  världens  storspelare
som den globala staden vill attrahera och därför planerar för (Stahre 2004:68).
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Margit Mayer har sammanfattat tre trender inom lokal stadsutveckling för den globala
storstaden som följande: 

 De nya konkurrerande formerna av stadsutveckling

 Erosionen av traditionella välfärdsrättigheter

 Expansionen  av  det  urbana  politiska  systemet;  skiftning  från  ”government”
(ungefär  regering)  till  ”governance”(ungefär  styrning).  Begreppet  governance
åsyftar en förändrad beslutsprocess där partipolitiska representanter inte längre
har den yttersta makten, utan är utbytt mot en politik av nätverksbaserad makt i
koalition  med  bland  annat  näringsliv,  EU-representanter  och  ideela
organisationer (Stahre 2004:69). 

Städers  framgång  baseras  på  hur  de  bedöms  som plats  att  bo,  arbeta,  besöka samt
investera  i  vilket  skapar  en  konkurrens  om  att  locka  såväl  externa  som  interna
mottagare.  Externa  mottagare  är  de  som  förklarats  ovan,  såsom  företag,
nöjesevenemang,  organisationer  men  även  turister.  Interna  mottagare  är  stadens
befintliga invånare, samt den framtida och önskvärda befolkningen (Mukhtar-Landgren
2012:107). 

Nyliberalismen har skapat en policy uppbyggt kring att främja kapital framför invånare,
där resultatet har blivit allt större klyftor mellan stadens befolkning. 

Förhandlingsplanering

Sedan  1980-talet  har  en  ny  form  av  planeringsteori  uppkommit  på  grund  av  den
offentliga sektorns resursbrist samtidigt som privata aktörer tog allt större aktiv plats i
markanvändningsplaneringen. Fenomenet brukar kallas för  public-private-partnership
(PPP),  eller  offentlig-privat-samverkan  (OPS). Begreppet  förhandlingsplanering
myntades efter att stora projekt genomförts där kommuner anklagats för att ha låtit sig
påverkas av privata exploatörer innan den formella planprocessen genomförts. Trots att
inga juridiska fel begicks skapades en diskussion kring det etiskt lämpliga kring privata
företags påverkan på samhällsplanering, vilket ger följdeffekter att förtroendevaldas och
allmänhetens inflytande riskerar att minska (Nyström & Tonell 2012:115).

Att låta privata aktörer påverka samhällsplaneringen låter kanske inte som något nytt,
förhandlingar mellan kommuner, privata markägare och exploatörer om disponering av
markanvändning  samt  dess  nyttofördelning  och  åtaganden  har  ju  alltid  förekommit.
Skillnaden  ligger  i  förändring  av  maktpositioner  mellan  de  inblandade  parterna.
Kommunernas ställning har försämrats avsevärt i förhållande till privata aktörer vilket
skapar  en  maktförskjutning.  Den  svaga  ekonomiska  ställningen  för  den  offentliga
sektorn  kräver  numer  uppbackning  av  extern  finansiering  för  att  genomföra  vissa
planeringsprojekt (Ibid:117).
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Aktörskretsen inom planering har vidgats de senaste åren. Förutom att  kommun och
exploatörer  berörs  räknas  nu  även  intresseorganisationer,  privata  intressenter,
myndigheter och grupper av medborgare in som aktörer. Att tillgodose demokratiska
och  inflytande  krav  från  så  spridda  infallsvinklar  skapar  målkonflikter  då  även
ekonomisk effektivitet i  planeringsprocessen förväntas uppnås. Genom möten mellan
den traditionella, offentliga planeringsprocessen och privata exploatörer och intressenter
har  en  konflikt  uppstått  där  den  tidigare  planeringsmodellen  kritiserats  för  att  vara
rutinmässig,  långsam  och  byråkratisk.  En  kreativare  och  öppnare  planeringsmodell
växer därför fram där den officiella agendan med hård regelstyrning byts ut till  mer
informella former av överenskommelser (Ibid: 117).

Mycket  talar  för att  framtidens planering kommer fortsätta bestå  av offentlig-privat-
samverkan  bakom  stängda  dörrar,  där  den  offentliga  sektorn  är  måna  om  snabba
konkreta  resultat  samtidigt  som den privata  aktören får  långtgående och omfattande
projekt utan konkurrens från andra privata aktörer. Exempel på stora planeringsprojekt
som genomförts genom offentlig-privat-samverkan är att Skanska ska bygga det nya
Karolinska  sjukhuset  i  Solna  till  en  kostnad  av  52  miljarder  kr  samt  det  planerade
Förbifart  Stockholm som förväntas byggas till  en kostnad av 27.5 miljarder kr med
samarbete från ett enskilt byggföretag (Ibid: 118).

New public management

Förhandlingsplanering  kan  ses  i  ledet  av  den  globala  reformrörelsen  New  Public
Management (NPM), som utmanar det traditionella politisk-administrativa systemet i
många  västländer.  NPM  erbjuder  en  universell  ekonomisk  modell  som  menar  att
marknads- och affärsrationalitet kan användas lika effektivt för det offentliga intresset
som det gör inom den privata sfären.(Sager 2009:69) Genom decentralisering och nya
former av delegation förväntas samhällseffektivisering och ekonomisk tillväxt uppnås.
Skillnader mellan offentliga och privata sektorer suddas ut och vilket skapar en större
rörlighet och frihet att skapa samarbeten för effektivisering inom samhällsplaneringen.
Inom NPM betonas vikten av resultat inom den offentliga och administrativa sektorn,
där  medel  som privatisering,  outsourcing  och  uppdelning  av  stora  offentliga  organ
används i arbetet för att uppnå maximal effektivisering. Traditionella värderingar som
regler,  processer  och  interna  överväganden  såsom  juridisk  rådgivning  och
arbetstrygghet ges mindre prioritet, vilket även skapar ett mindre demokratiskt fokus
(Ibid:70).
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Metod och material

Metod

För  att  besvara  den  första  frågeställningen,  vilka  motsättningar  som  finns  mellan
nyliberal  respektive  kommunikativ  planeringsteori,  skall  en  jämförande  kvalitativ
litteraturanalys  genomföras  som  behandlar  valda  planeringsteorier.  För  den  andra
frågeställningen, hur dessa motsättningar kan skönjas i Malmös samhällsplanering från
1990  till  idag,  utgås  från  sekundär  litteratur  som behandlar  de  båda  teorierna  med
utgångspunkt  på  Malmö.  Vidare  görs  en  innehållsanalys  som  behandlar  Malmös
översiktsplaner  från  år  1990,  2000,  2005  samt  2012.  Avslutningsvis  används  en
empirisk kvantitativ analys genom framtagande av GIS-kartor bestående av statistik från
Malmö stad och SCB för att belysa socioekonomisk rumslig utveckling i staden.

Fallstudie

För att konkretisera motsättningarna mellan nyliberal och kommunikativ planering har
en fallstudie valts där Malmö får agera exempel på hur dessa motsättningar yttrar sig i
en stads samhällsplanering i praktiken. En fallstudie föredras här då komplexiteten kan
studeras på djupet genom inriktning på en enda undersökningsenhet där man kan belysa
det generella genom att se på det enskilda i verkliga situationer (Denscombe 2009:60).
Vid en fallstudie lämpar det sig bra att kombinera olika metoder för att studera processer
och  relationer  i  vald  inramning,  i  detta  fall  kommer  kvantitativ  innehållsanalys
kombineras  med  empirisk  kartframställning  genom  GIS  samt  komplement  genom
användande av sekundär litteratur (Ibid:62).

Malmö valdes som fall då staden är intressant att studera på grund av sin historia som
framgångsrik välfärdskommun, för att sedan hamna i avindustrialiseringens ekonomiska
kris  med  en  följdaktlig  omstrukturering  av  hela  stadens  tidigare  identitet  och
arbetsmarknadsinriktning  (Dannestam  2009:35).  I  denna  uppsats  följs  Malmös
utveckling från 1990 till idag vilket ramar in hela tidsepoken innan, under och efter den
stora  stadsförändringen  där  motsättningarna  mellan  nyliberal  och  kommunikativ
planering ämnas studeras. 

"Malmö har inte påbörjat en förändring  – Malmö är redan en förändrad stad. Det har
hänt förr i Malmös historia, men aldrig på kortare tid. Kontrasterna är påfallande, både i
våra närminnen och i sådant som vi ännu kan spåra i stadsmiljön. Synliga kontraster
som berättar en pinfärsk historia om det nya Malmö (Malmö stad 2002c: 12, kursivering
i original)." (Mukhtar-Landgren 2012:9)  
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Innehållsanalys

Som  analysverktyg  för  att  undersöka  Malmös  översiktsplaner  har  en  kvantitativ
innehållsanalys genomförts. Genom att välja ut och eftersöka ett antal nyckelord som
skall representera de motsättande teorierna som jag ämnar strudera så kan jag på ett
systematiskt och direkt sätt visa vad som kommuniceras i översiktsplanerna. Metoden
syftar till att undersöka vilka bärande idéer som lyfts fram i texter. Vidare är metoden
enkel för övriga forskare att validera eller falsifiera då den enkelt kan upprepas. Det är
viktigt att komma ihåg att orden genom denna metod rycks ur sitt sammanhang, där
författarens intentioner  kan ignoreras och förvrängas vilket  bör beaktas (Denscombe
2009:308). 

GIS

GIS står för Geografiskt  Informationssystem och kan definieras som ”ett  datoriserat
system  för  lagring,  åtkomst,  bearbetning,  analys  och  presentation  av  geografiskt
refererande  data”  (Alm  et  al  2003:131),  där  presentationen  sker  i  form  av
kartvisualisering. Fördelar med GIS är att möjliggöra analys av stora kvantiteter samt
olika former av data som skapar förståelse för samband och jämförelser mellan olika
statistiska uppgifter. Vidare kan förändringar över tid analyseras, där en viss utveckling
enklare kan skönjas genom tydligt visualiserade kartor. Nackdelar med GIS är att dess
tekniska natur kan få resultat att verka mer trovärdiga än vad de verkligen är, genom
dåligt  genomförda  analyser  kan  förhastade  och  felaktiga  slutsatser,  matematiska
felberäkningar  samt  statistiska  fel  gömmas.  Då  GIS  oftast  utgår  från  statistisk
information är analysen självklart beroende av korrektheten i denna, samt att statistik
finns att tillgå till en resonabel kostnad (geofutures.com). 

För att ge en så heltäckande förståelse för den socioekonomiskt rumsliga utvecklingen i
Malmö skapades kartor med två olika variabler. Den första kartan visar medelinkomsten
per år i kronor från varje delområde som finns representerade i statistiken. Den andra
kartan  visar  medelinkomsten  i  förhållande  till  rikets  medianinkomst,  vilket  är
beräkningssättet  för  att  visa  låg-,  medel-  samt  höginkomsttagare  i  Sverige.  Vid
inkomster  under  50%  av  rikets  medianinkomst  karakteriseras  man  som
låginkomsttagare och över 200% av rikets medianinkomst visar en höginkomsttagare.
(Scb.se) Genom att skapa dessa typer av kartor kan inkomsterna sättas i perspektiv till
stadens helhet samt Malmös situation kan jämföras med rikets inkomstnivå. 

För att skapa en så representativ karta som möjligt innefattade endast de delområden
som har minst 50 invånare med i analysen. Områden med färre invånare är för det mesta
industriområden där ett fåtal personer hade kunnat skapa en felaktig bild av delområdet.
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Material

Uppsatsen är indelad i två större avsnitt som initialt utgår från en litteraturstudie där
nyliberal respektive kommunikativ planeringsteori ställs mot varandra för att beskriva
dess  motsättningar.  Det  finns  en  hel  uppsjö  av  litteratur  som beskriver  vardera  av
planeringsteorierna  men  få  som  beskriver  områden  på  gemensam  grund  som  är
jämförbara då teorierna är så olika i sin struktur och i sitt innehåll. Ett relativt stort antal
författare till planeringsteoretisk litteratur användes därför som kvalitativa källor, såsom
Abdul Khakee,  Mark Purcell  och Susanne Urban men främst  Tore Sager  som i  sin
artikel "Planners´ Role: Torn between Dialogical Ideals and Neo-liberal Realities" söker
en gemensam grund för planerare att stå på som är kluvna mellan dialogiska ideal och
en  nyliberal  verklighet.  Deras  olika  infallsvinklar  på  planeringsteorierna  gjorde  en
jämförelse möjlig. 

Uppsatsens andra del,  där motsättningarna appliceras på Malmö och dess utveckling
från 1990 till idag, utgår från offentliga dokument från Malmö stad, sekundärt material
samt insamling och bearbetning av statistisk data. Då översiktsplaner används för att
beskriva  allmänna  intressen  samt  innehålla  en  "avsiktsbeskrivning"  av  den  fysiska
miljön i stadens framtida arbete så ansågs det relevant att genomsöka dessa som del av
uppsatsens  empiri  för  att  undersöka  hur  de  båda  planeringsteorierna  används  och
motsätts i praktiken. (boverket.se; 1) För att ytterligare bredda empirin och beskriva den
samhällsplanering som inte beskrivs i översiktsplaner, såsom kommunens arbetsformer
och dess olika samarbeten, har sekundärt material som beskriver Malmös planering från
mitten  av  1990-talet  till  idag  använts.  Främst  utgår  denna  del  av  uppsatsen  på
avhandlingarna "Stadspolitik i Malmö-  politikens meningsskapande och materialitet"
av Tove Dannestam samt "Planering för framsteg och gemenskap- Om den kommunala
utvecklingsplanerings idémässiga förutsättningar" av Dalia Mukhtar Landgren. 

Avslutningsvis  har  statistisk  information  samlats  in  från  statistiska  centralbyrån  och
Malmö stad som innehåller befolknings- och inkomstinformation på delområdesnivå i
Malmö  samt  data  över  rikets  medianinkomst  för  aktuellt  år  vilka  sammanförts  i
kartvisualisering.  Då  beräkningssättet  för  inkomstatistik  förändrats  från  och  med  år
2006  där  kapitalförluster  räknas  med  i  den  disponibla  medelinkomsten  och  därmed
sänker den totala inkomsten så har år 2005 använts för att jämföra socioekonomiska
skillnader  i  rummet  med  år  1992.  Information  som  döljs  i  2005  års  disponibla
medelinkomst är inkomster från de som arbetspendlar till Köpenhamn, vilka år 2005
uppgavs  till  cirka  8  000  personer  och  därmed  sänker  stadsdelsområdens  disponibla
medelinkomstnivå. (skane.se)
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Planering i Malmö

Planeringsteoretiska motsättningar

Både  kommunikativ  och  nyliberal  planering  ifrågasätter  den  tidigare,  topp-  och
elitstyrda rationella samhällsplaneringen men på två helt olika sätt. Spänningarna och
motsättningarna  mellan  å  ena  sidan  en  nyliberal  ekonomisk-politisk  strategi  med
ekonomisk tillväxt som mål respektive en demokratisk och kommunikativ strategi som
syftar  till  att  skapa  en  jämlik  konsensusbildning  mellan  stadens  invånare  och
makthavare  har  försatt  dagens  planerare  i  en  problematisk  sits.  Den  nyliberala
planerarens  roll  är  främst  att  erbjuda  expertis  i  planeringsarbetet.  Även  planerade
lösningar  ska  vara  till  gagn  för  marknaden  och  dess  privata  aktörer,  vilket  lämnar
mindre plats för politiskt och medborgerligt  inflytande i den allt  mer effektiviserade
processen (Sager 2009:66). Den kommunikativa planerarens roll är däremot att främst
vara en medlare i dialoger mellan makthavare och befolkningen, där de kan samarbeta i
en kreativ och jämlik process som förväntas skapa synergieffekter i förhållande till vad
var och en kunnat uppnå på egen hand (Ibid:68).

Nyliberal planering värdesätter individualism och hur var och en av oss kan skapa en
större  ekonomisk  tillväxt  i  samhället  genom  bland  annat  konsumtion  och
entreprenörskap  (Ibid:71).  Genom  att  den  toppstyrda,  nationella  och  byråkratiska
Keynesianismen ifrågasattes av nyliberaler menar de att  styrningen demokratiserades
genom att avreglera makten från staten och dess okontrollerade och godtyckliga makt
till individer som i en öppen marknad förväntades kunna ta fria och rationella beslut
(Purcell  2009:146).  Med  en  människosyn  som utgår  från  konsumtion  vid  planering
skapas  en  ojämlik  tillgång  till  det  offentliga  rummet  då  konsumentinflytande  är
beroende på betalningsvilja som i sin tur är korrelerande med möjligheten att betala, där
socioekonomiskt  svaga  därför  blir  negligerade  i  stadsrummet  (Sager  2009:72).  Den
kommunikativa  planeringen  utgår  istället  från  en  människosyn  ur  en  kollektivistisk
synvinkel, där människan ses som en del av en befolkning i ett samhälle. Till skillnad
från  nyliberalat  tillväxtfokus  har  den  kommunikativa  planeringen  inget  i  förväg
specificerat mål, utan det framkommer genom en medborgardialog med såväl de mest
marginaliserade som de mest socioekonomiskt starka grupperna av samhället (Ibid:66).

Wolfgang  Streeck  menar  att  nyliberalismens  och  kapitalismens  fokus  på
individualisering gör det svårt, om inte omöjligt för traditionella politiska organisationer
att  mobilisera  kollektiv  handling  och  solidaritet,  forum  som  utgör  grunden  för
kommunikativ planering och ett demokratiskt arbete (Glans 2014:21). Filosofen David
Hume  såg  irrationaliteten  hos  människor  som  en  motkraft  till  ett  individualiserat
samhälle där han ansåg att en tredje part i samhället i form av en stat var nödvändig.
Han såg kollektivets och statens möjlighet att klara av sådant som individen själv inte
kan  genomföra  på  grund  av  dennes  kortsiktiga  beteende.  Staten  genomför  sådana
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samhällförändringar  som  många  i  befolkningen  kan  dra  nytta  av  och  där
avskrivningstiden överstiger en livsarbetstid. 
Den svenska staten visar idag allt fler uttryck för kortsiktighet, som tagit en allt mer
individualistisk roll. Allt mindre andel av BNP är idag statliga utgifter, som anses vara
en indikation på att tidspreferenserna inom ekonomin förändrats där ett framtida fokus
värderas  allt  mindre  (Andersson 2012:27-28).  På  kommunnivå  har  makten  allt  mer
decentraliserats  då  politiken  idag  allt  mer  handlar  om att  skapa  förutsättningar  för
ekonomisk utveckling, vilket genomförs genom en nätverksbaserad styrning där olika
resurser  samordnas.  Med  förändrade  politiska  omständigheter  skapas  ett  annorlunda
medborgerligt  förhållningssätt  till  politiken  där  en  mer  individcentrerad
demokratimodell  givits  plats  framför  den  kollektivistiska.  Traditionella  kanaler  för
demokratisk  påverkan  såsom  medlemskap  i  politiska  partier,  föreningar  och
organisationer  har  blivit  allt  ovanligare  och  istället  ersatts  av  påverkan  genom
individcentrerade  brukarkanaler  såsom bostadsrättsförening  och  engagemang  i  skola
eller  dagis.  Denna  demokratiska  förändring  har  gett  upphov  till  samhällsplanerares
förändrade syn på människan, från medborgare till brukare (Khakee 2006:14).

Habermas anser i sin kommunikativa handlingsteori att välfärdsstatens främsta uppgift
är att mildra klasskonflikten eller skapa ett fredligt klimat klasserna emellan, men ju
mer  välfärdsstaten  sprider  ett  nät  av  klientrelationer  som gör  intrång på  livsvärlden
desto mer förstärks negativa bieffekter såsom byråkratisering och marknadens intrång i
viktiga  delar  av  livssfären.  Han  menar  att  det  måste  finnas  en  balans  mellan
förstatligandet  och  församhälleligandet,  men  samtidigt  att  det  krävs  en  tydlig  gräns
mellan stat och samhälle där staten måste legitimeras inför samhället. Privata intressen
bör presenteras och bedömmas som allmänintressen och de kommunikativa resultat som
framkommer genom samförståndsinriktade samtal måste genom en demokratisk process
transformeras för att nå politisk legitim makt (Urban 2005:124). Vidare anses det största
hotet mot det civila samhället utgöras av för stark statlig eller ekonomisk makt, som
anses 
hota möjligheten till en offentlig diskussion (Ibid:127). Samtidigt ansåg Habermas att
socialstaten  är  en  förutsättning  för  medborgarens  delaktighet  i  utvecklingen mot  ett
demokratiskt samhälle (Ibid:117).

Nyliberalismen avser å andra sidan att skapa en begränsad men effektiv statlig makt
med huvudsaklig uppgift att skapa institutioner för marknaden. Politikens primära syfte
är  att  främja intressen från entreprenörer och företag i  en liberaliserad marknad där
global handel och utveckling förväntas öka och skapa ekonomisk tillväxt och välstånd.
På  såväl  lokal  som global  nivå  har  främjande  av  entreprenörskap  identifierats  som
nyckeln till ekonomisk framgång (Lee&McBride 2007:6). Den tilltagande konkurrensen
mellan  städer  för  att  attrahera  globalt  kapital  kräver  snabba  beslut  där  såväl
kommunledningar som medborgare ges allt mindre inverkan (Khakee 2006:20). Makten
i  ett  nyliberalistiskt  samhälle  är  istället  förflyttat  till  den  fria  marknaden  där  dess
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kraftfulla spelare,  främst stora företag, påverkar utgången för städer, dess människor
och platser (Purcell 2009:144).

De två planeringsteorierna visar två vitt spridda fokuseringar på samhället, i allt från
målbeskrivning  till  statens  och  planerarens  roll  i  samhällsplaneringsfrågor.  Deras
olikheter  gör  dem  svåra  att  förena  då  den  ena  teorins  mål  är  den  andra  teorins
motverkningar. De två teorierna kan inte vara dominerande parallellt, utan kräver att en
av teorierna prioriteras. Detta skall undersökas i nästkommande stycke där de teoretiska
motsättningarna studeras i Malmös samhällsplanering.

Motsättningar i Malmös samhällsplanering

För  att  åskådliggöra  användandet  av  nyliberal  respektive  kommunikativ  planering  i
Malmös  samhällsplanering så har  en undersökning av stadens översiktsplaner  gjorts
från  åren  1990,  2000,  2005  samt  2012  med  hjälp  av  en  innehållsanalys.  För  att
representera kommunikativ planering har tre nyckelord genomsökts i översiktsplanerna
vilka  lyder:  demokrati,  medborgar-  samt  delakt/delta.  De  tre  nyckelorden  som
representerar nyliberal planering är tillväxt, näringsliv och ekonomi. 

Resultatet blev följande:

ÖP 1990 (114 sid.) ÖP 2000 (337 sid.) ÖP 2005 (62 sid.) ÖP 2012 (365 sid.)

Absoluta
tal

Relativa
tal

Absoluta
tal

Relativa
tal

Absolut
a tal

Relativa
tal

Absoluta
tal

Relativa
tal

Demokrati 1 0,01 3 0,01 1 0,02 32 0,09

Medborgar 0 0 6 0,02 2 0,03 89 0,24

Delakt/delta 3 0,03 2 0,01 5 0,08 96 0,26

Kommunikativa
nyckelord totalt

4 0,04 11 0,03 8 0,13 217 0,59

Ekonomi 13 0,11 85 0,25 18 0,29 341 0,93

Tillväxt 6 0,05 25 0,07 20 0,32 175 0,48

Näringsliv 17 0,15 86 0,25 26 0,42 159 0,44

Nyliberala
nyckelord totalt

36 0,32 196 0,59 64 1,03 675 1,85

Det  syns  klart  och  tydligt  att  de  nyliberala  nyckelorden  fått  mer  utrymme  än  de
kommunikativa nyckelorden i Malmös översiktsplaner kontinuerligt mellan 1990 och
2012.  Då  översiktsplanen  skall  redovisa  en  avvägning  mellan  olika  allmänintressen
samt vara vägledande i kommunens framtida arbete så har ekonomiska förutsättningar
tydligt satts på agendan i såväl den tidiga som den framtida samhällsplaneringen. 
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Trots  dominans  av  nyliberala  nyckelord  så  syns  en  stor  ökning  av  kommunikativa
nyckelord  i  den  senaste  översiktsplanen  från  2012.  Om en  jämförelse  görs  mellan
översiktsplanerna  2000  och  2012  i  hur  ordet  demokrati  porträtteras  syns  en  tydlig
förändring.  I  översiktsplan  2000  nämns  demokrati  tre  gånger,  två  av  dessa  i  en
internationell  kontext  som  beskriver  samarbete  städer  emellan,  där  medborgarens
demokratiska roll inte beskrivs. 

”Union of the Baltic Cities  har som mål att bidra till den demokratiska, ekonomiska,
sociala, kulturella och miljövänliga utvecklingen av Östersjöregionen genom samarbete
mellan städer kring Östersjön.” (ÖP 2000:28)

I översiktsplanen från 2012 är däremot användandet av ordet demokrati mer frekvent
och speglar en vilja att sträva efter ett större medborgerligt deltagande och konsensus
mellan  befolkningen  och  planerare  i  stadsbyggnadsfrågor,  även  om några  konkreta
planer för genomförande inte redovisas. 

”Ett  brett  deltagande av Malmöbor  med olika behov och intressen i  informella  och
formella  planeringsprocesser  borgar  för  bättre  förankring  och  långsiktighet  i  alla
projekt.  Strategier  för  att  få  fler  att  engagera  sig  i  demokratiska  processer  kring
stadsbyggande  behövs  och  kommunen  ska  underlätta  för  och  skapa  arenor  för
människor att agera och samverka. ” (ÖP 2012: 62)

Parallellt med ett ökat fokus på kommunikativa nyckelord i översiktsplan 2012 finns
även en markant ökning av nyliberala nyckelord, där dialog och deltagande främst är
avsett för privata aktörer och näringsliv framför stadens medborgare.

”Ett  viktigt  inslag  är  en  dialog  med  näringslivet  –  såväl  för  att  förmedla  stadens
långsiktiga visioner som för att lösa konkreta frågor i samband med etableringar och
företagslokaliseringar.  Den  fysiska  planeringen  ska  stå  för  både  stabilitet  och
föränderlighet.” (ÖP 2012:19)

”För att kunna uppnå ett fullgott stadsbyggande med huvudinriktning på tillväxt inåt,
som tillgodoser alla behov, krävs gemensamma målbilder, innovativa och målinriktade
arbetsprocesser över  kommunens alla  förvaltningar  och i  samverkan med näringsliv,
fastighetsägare och andra aktörer av olika slag.” (ÖP 2012:58)

Man kan i Malmös översiktsplaner skåda en splittring mellan planering för näringslivet
respektive planering för stadens medborgare. Medborgardeltagande välkomnas främst
vid planering i sitt närområde eller stadens offentliga utrymmen, där näringslivet lämnas
opåverkade.  Då planering innefattar  tillväxtfrämjande frågor  är medborgardeltagande
oönskat,  och  dialog  avses  främst  vara  mellan  kommun  och  privata  aktörer.  Dialog
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mellan medborgare och privata aktörer nämns inte, vilket hindrar möjligheten till att nå
Habermas ideala samtal. 

Nyliberalisering i Malmö

Den urbana krisens Malmö var vid den förre ordföranden för kommunstyrelsen Ilmar
Reepalus tillträdande 1994 nere i sin djupaste svacka. Staden karakteriserades av hög
arbetslöshet,  stora  skulder  och  avindustrialisering.  En  förändring  behövde  ske  efter
misslyckade  arbetsmarknadsstrategier  där  industristadens  kris  försökte  lösas  med
industristadens  verktyg  där  en  Saabfabrik  förlades  i  Malmö  som kompensation  för
Kockums nedläggande, men omlokaliserades efter bara två år (Dannestam 2006:117). 
Såhär beskrev Reepalu situationen:

”I det läget kom jag. Då tog jag ett antal strategiska beslut som jag inte släppte ut. Det
mest strategiska beslutet var egentligen att avbryta diskussionen med Esso, som då ville
köpa Saabfabriken för att lägga en dieselmotorfabrik där. 500-600 anställda sa de att det
skulle bli. […] Det strategiska beslutet som gjordes då var att detta inte är framkomligt.
Det finns inte en chans. […] Det beslutet hade inte gått att köra offentligt, för det är
fortfarande så att gigantisk arbetslöshet inom metallfack och annat, och då säga att vi
tackar nej till att gå vidare på det spåret, det skulle inte vara populärt. […] för att jag
skulle känna mig komfortabel med det här så ville jag ha ett visionsarbete där jag skulle
kunna involvera massor  av parter  i  Malmö så att  vi  skulle orka leta  efter  en annan
framtid.” (Dannestam 2006:118)

Reepalu menar att staden fastnat i gamla vanor, vari Malmös framtid inte låg. Han valde
istället att skapa en strategi som inte kunde göras offentlig då den innebar att försumma
hundratals arbetstillfällen. 1995 påbörjade kommunen arbetet med en visionsplan där
yttersta målet var att höja stadens attraktionskraft samt hitta nya vägar för ekonomisk
tillväxt  med  fler  arbetstillfällen.  Visionsplanen  arbetades  fram  genom  åtta  grupper
bestående  av  kommunala  tjänstemän  samt  representanter  från  näringsliv,  Lunds
universitet och kulturliv som deltog på konsultbasis (Ibid:127).
De åtta arbetsgrupperna tilläts arbeta fritt med få inrapporteringar och helt utan politisk
inverkan.  I  en  intervju  med  Dahlia  Mukhtar  Landgren  beskrev  konsulten  och
arbetsledaren för gruppernas seminarium, Göran Hydbom, arbetet som ”Fritt tänkande
och fritt flöde. Vi kan inte jobba traditionellt. Det måste vara öppet, bejakande, fritt”
(Mukhtar-Landgren 2012:116). Avslutningen för gruppernas arbete var en presentation
av resultatet genom teaterframställning, musikframträdande och eldsprutning (Ibid:117).
Remissvaren  från  den  färdigställda  slutprodukten  som  fick  namnet  ”Vision  2015”
bestod  bland  annat  av  kritik  från  politiska  partier  som  oavsett  partitillhörighet
kritiserade programmets bristande demokratiska arbetsform. 

"Den  moderata  gruppen  i  miljönämnden  reserverar  sig  mot  beslut  ang  det  s  k
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visionsprogrammet. Vi accepterar inte att de hemliga och odemokratiska arbetsformer
som legat till grund för det s k visionsprogrammet skall få utgöra grund för inriktning av
nämndens verksamhet. Det är viktigt att arbeta med visioner. Som vi ser bör detta arbeta
ske  inom  de  politiska  partierna  (Remissvar  1996-11-04b.Reservation  “Ang  s.k.
visionsprogrammet 2015”, Moderata samlingspartiet)."

"Vänsterpartiet  har  inget  emot  ett  långsiktigt  tänkande  men  vi  är  kritiska  både  till
uppdragets utformning och sättet det genomförts på. Det är inte någon större risk att det
blir något nyskapande av att låta kommunala chefstjänstemän prata ihop sig (Remissvar
1996-10-31b, Särskilt yttrande Vänsterpartiet)."

"Som liberal tycker jag att det måste finnas flera olika visioner om vårt framtida Malmö
– liberala, socialistiska och konservativa – därför anser jag att projektet “vision 2015”
borde läggas ned [...] politiska partier [får inte] fly vårt ansvar; vårt ansvar att formulera
visioner om vårt framtida Malmö (Remissvar 1996-11-05 Reservation Folkpartiet)." 
(Mukhtar-Landgren 2012:119)

I anteckningar från visionsarbetets framkomst publicerade i tidskriften PLAN beskriver
den förre stadsbyggnadsdirektören Mats Olsson hur vision 2015 arbetade aktivt för att
skapa en mer urban governance-inriktad kommunledning med såväl  direkt  påverkan
från  näringslivsrepresentanter  i  samhällsplaneringen  som  partnerskap  mellan
kommunen  och  olika  privata  aktörer  (Olsson  2006:  27)  Vidare  beskrivs
näringslivsfrågor och goda relationer med näringslivet viktigare än tidigare där Malmö
kommun verkar för att skapa förutsättningar för tillväxtrelaterade verksamheter genom
bland  annat  kommunalt  finansierade  inkubatorer,  innovationsmiljöer  och
forskningsparker (Dannestam 2006:140).
Exempel  på partnerskap mellan kommunen och näringslivet  är  byggandet av Västra
hamnen där Malmö stad stod för de infrastrukturella satsningarna medan privata aktörer
stod  för  bostäderna  (Ibid:145).  Detaljplanen  framtogs  parallellt  med  de  privata
aktörernas arbetsgång vilket gav dem stort spelrum i utformande och planering (Olsson
2006:26). 

Både  före,  under  och  efter  visionsarbetet  har  enskilda  individer,  såväl  privata  som
offentliga,  spelat  stor  roll  för  Malmös  omvandling.  Dan  Olofsson,  grundare  och
styrelseordförande till ett framgångsrikt IT-företag med huvudkontor i Malmö, beskriver
i  en  intervju  med  Tove  Dannestam  hur  Ilmar  Reepalu  skapat  en  informell  grupp
bestående av representanter från stadens ledande företag samt kommunledningen som
flera gånger årligen de senaste 15 åren träffats och diskuterat företagens fortskridande
och kommunens framtidsplaner. Även Eva Engqvist, vice rektor på Malmö Högskola,
beskriver  liknande,  återkommande  informella  möten  mellan  högskolan  och
kommunledningen där stadens framtid diskuteras (Dannestam 2006:142).
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Visionsarbetet vittnar om ett Malmö som alltmer anpassats efter nyliberala principer där
politiska partier får allt mindre makt i förhållande till näringsliv och experter som fått
styra  stadens  framtida  utveckling.  Vidare  följer  visionsarbetet  den  nyliberala
samhällsplanerarens roll som utgår från att erbjuda expertis i planeringsarbetet framför
att  verka  som en medlare  mellan  kommunala  tjänstemän,  politiker  och  medborgare
(Sager 2009:68). Inom kommunen finns även konsensus om att marknadskonkurrens
och affärsvänligt klimat är en nödvändighet för Malmös utveckling, där dess legitimitet
snarare ses som ”sunt förnuft”, vilket inte bör ifrågasättas (Purcell 2009:143). 

Den främsta negativa konsekvensen av nyliberal politik och planering brukar sägas vara
ojämlik fördelning av resurser och ökade klyftor i staden. (Ibid:143) För att undersöka
huruvida denna utveckling kan synas i Malmö mellan åren 1992 och 2005 har kartor
skapats  som  visar  inkomster  på  delområdesnivå  där  eventuella  rumsliga
socioekonomiska olikheter kan skönjas.
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Generellt har Malmö blivit en rikare stad sedan 1992 där många stadsdelsområden tagit
sig ur fattigdom, men samtidigt har inkomstskillnaderna blivit  allt  större och skapat
större  barriärer  mellan  stadens  olika  stadsdelsområden.  År  1992  var  Södervärn  det
fattigaste stadsdelsområdet i Malmö med 105 300 kr i disponibel medelinkomst, medan
stadsdelsområdet  Bellevue  i  nordvästra  Malmö  hade  en  drygt  tre  gånger  så  hög
medelinkomst  med  326  700  kr.  År  2005  stod  Toftanäs  för  den  lägsta  disponibla
inkomsten  med  112  500  kr  medan  Bellevue  hade  en  drygt  sju  gånger  så  hög
medelinkomst på 787 300 kr. På 13 år har alltså skillnaden mellan det fattigaste och
rikaste stadsdelsområdet mer än fördubblats, vilket kan sägas vara en konsekvens av
nyliberal planering. 
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Den  största  skillnaden  då  man  kollar  på  delområdenas  procentsats  av  rikets
medianinkomst, det vill säga måttet på låg, medel respektive höginkomsttagare, mellan
år 1992 och 2005 är att flertalet av de tidigare medelinkomstområdena nu kategoriseras
som  övre  medel/höginkomstområden.  År  1992  kategoriserades  11  av  Malmös
stadsdelsområden som övre medel/höginkomstområden, 13 år senare har siffran stigit
till  38,  varav  fyra  av  dessa  kategoriseras  som  höginkomstområden  vilket  inte  ens
existerade  år  1992.  Låginkomstområdena  har  parallellt  med  detta  minskat,  från  40
stycken år 1992 till 27 år 2005. 

Jämfört med år 1992 har det fattigaste stadsdelsområdet i Malmö blivit 20 % fattigare år
2005, som då når gränsen för låginkomstområde med 50 % av rikets medianinkomst.
Samtidigt  fortsätter  många av stadens centrala  stadsdelsområden ha låg inkomstnivå
med undantag för de stadsdelsområden som gränsar till Västra hamnen, som år 2005 når
upp till kategorin medelinkomsttagare. Huruvida områdena genomgått en trickle down
effekt genom uppförandet av det mer välbärgade området Västra hamnen i dess närhet
eller om en omflyttning av tidigare boende skett på grund av hyreshöjningar förtäljer
inte kartorna. 

Sammanfattningsvis  beskriver  kartorna ett  Malmö som blivit  rikare än krisens  1992
men där skillnaderna mellan stades stadsdelsområden blivit allt större. År 2005 finns
både  stadsdelsområden  som   karaketeriseras  som  låginkomstområden  och
höginkomstområden,  vilket  ingetdera  existerade  år  1992  där  majoriteten  av
stadsdelsområden hade en inkomst mellan 70-150 % av rikets medianinkomst. 

Motsättningar Malmös nyliberala och kommunikativ planering

Genom att studera Malmös samhällsplanering de senaste två decennierna kan man se att
den nyliberala planeringen i staden hindrar genomförande av kommunikativ planering i
full skala. Då näringslivet erbjuds påverka samhällsplaneringen genom såväl formella
som informella dialogfrämjande möten med stadens kommuntjänstemän och planerare
utan medborgares medverkan hotas det samförstånd som önskas nås mellan styr- och
livsvärlden, och den offentliga diskussionen förbises. Genom att livsvärlden inte erbjuds
medverkan kan Habermas ideala samtalssituation inte uppnås vilket gör att näringslivets
egenintresse  och  makt  ges  företräde  framför  allmänhetens.  Följaktligen  riskerar
samhällsplaneringen att  gå miste  om solidaritet,  mening och personlig identitet  som
endast kan frambringas genom kommunikation med livsvärlden. (Urban 2005:118) 

Habermas ansåg i sin kommunikativa handlingsteori att välfärdsstatens främsta uppgift
är att mildra klasskonflikten, vilket genom framtagna kartvisualiseringar ser ut att ha
haft motsatt utveckling i Malmö där allt större socioekonomiska klyftor kan skönjas . 
”Klassklyftorna  framträder  utåt  som  etniska  mönster.  Invandrare  utgör  den  största
gruppen bland de fattiga och utstötta. Det krävs mycket poliser och bevakning för
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att  hålla  gränsen  mellan  den privilegierade  eliten  och folket  i  gettona  (Malmö stad
1996c: 11)” (Mukhtar-Landgren 2012:133)
Malmö  har  under  de  senaste  två  decennierna  istället  öppnat  upp  och  delvis
decentraliserat  den kommunala makten där näringslivsrepresentanter givits allt  större
plats framför politiker och medborgare genom såväl offentliga-privata samarbeten som
dialogfrämjande  möten.  Ett  fokus  på  framtidens  näringar  via  kreativitet  och
entreprenörskap  anses  vara  nyckeln  till  framgång  som skapar  ett  välstånd  för  hela
stadens invånare. 
”I  en  föränderlig  värld  är  det  öppenhet  för  nya  behov,  utbildning  och  forskning,
kreativitet, entreprenörsanda och risktagande som ger förutsättningar för nya näringar
att växa fram. Företag ska ha goda villkor att verka och utvecklas i Malmö och det ska
vara attraktivt att flytta verksamheter hit. Att staden har en mångfald av branscher och
verksamhetstyper är viktigt för att bidra till en stark postindustriell ekonomi som kan
erbjuda arbetsplatser av varierande art  där det ekonomiska välståndet  sprids till  alla
invånare.” (ÖP2012:14)
Denna  näringslivsfrämjande  planering  önskas  frambringas  genom effektiviserad  och
innovativ planering,  som riskerar att  förbise medborgardeltagande och dialog mellan
samhällets olika aktörer som innehar såväl stark som svag socioekonomisk ställning i
staden. 
”Malmö  stad  ska  eftersträva  att  i  högre  grad  arbeta  med  småskalig,  experimentell
planering och sociala innovationer för att kunna prova nya lösningar snabbare och mer
flexibelt.” (ÖP 2012:61)

Kommunikativ planering i Malmö

I  de  första  två  översiktsplanerna,  år  1990  och  2000,  gavs  litet  fokus  på
medborgardeltagande och demokratiska frågor. Ett tydligt medborgerligt deltagande i ett
offentligt dokument dröjde till 2003 då den 16 sidor långa handlingsplanen ”Välfärd för
alla- det dubbla åtagandet” färdigställdes som beskriver en stad i förändring med stor
tillväxt och stora investeringsprojekt men samtidigt ojämnt fördelad utveckling, ökade
klyftor och segregation. Genom intervjuer, framtidsseminarier och fokusgrupper mellan
kommuntjänstemän, medborgare, politiska partier, religiösa samfund, föreningsliv och
näringsliv  framtogs  ett  antal  punkter  som ansågs  vara  avgörande  för  hela  Malmös
välfärd och tillväxt. Vidare beskrivs att en kraftsamling behövde ske för att de tillgångar
som  fanns  skulle  kunna  användas,  utan  att  motverkas  av  stadens  segregation,
utanförskap  och  klyftor  som  riskerade  att  motverka  utnyttjandet  av  de  positiva
resurserna. (VFA 2003:1)

Fram till 2008 beskrevs att följande delmål skulle vara uppfyllda:

1. ”Förvärvsfrekvensen för gruppen 20-64 år ska öka från nuvarande 64 procent till
75 procent.

2. Andelen elever som är obehöriga till gymnasieskolans nationella program ska
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minska från 21 procent till 10 procent, d.v.s. riksgenomsnittet.

3. För  att  förbättra  situationen  på  bostadsmarknaden  ska  5  000  nya  bostäder
byggas.

4. Antalet  brott  per tusen invånare ska minska från 61 till  högst 47,  d.v.s. med
minst 5 procent per år.” (VFA 2003:1)

Vid uppsatt tid hade följande delmål införlivats:

1. Ouppfyllt.  Förvärvsfrekvensen  minskade  till  63,6  procent,  det  vill  säga  en
försämring med 0,6 procent. (ekonomifakta.se)

2. Ouppfyllt.  År 2011 uppgick obehöriga elever till  24 procent, det vill säga en
ökning med 3 procent. (Cederberg 2012:24)

3. Uppfyllt. 6181 nya bostäder byggdes mellan åren 2003-2008. (scb.se)

4. Ouppfyllt.  Sammanlagt  mellan  åren  2002 och 2008 har  brotten  ökat  mycket
marginellt från 20566 brott per 100 000 invånare 2002 till 20607 brott per 100
000 invånare år 2008. (bra.se)

Handlingsplanen  är  ett  exempel  på  medborgardelaktighet  som  karakteriseras  som
Arnsteins  fjärde  trappsteg  i  deltagarstegen,  delaktighet.  Malmös  medborgare  hade
möjlighet att göra sin röst hörd vilket resulterade i en handlingsplan men med dålig
måluppfyllelse  och  genomslagskraft  i  praktiken.  På  tre  av  fyra  punkter  hade
utvecklingen alltså gått motsatt håll än önskat, vilket vittnar om en fortsatt nedåtgående
spiral för Malmös sociala hållbarhet. 

Som syns i ordsökningen i Malmös översiktsplaner så har demokrati och medborgerligt
fokus  fått  allt  större  plats  i  den  senaste  översiktsplanen,  med  cirka  fyra  gånger  så
frekvent  användande  av  kommunikativa  nyckelord  mellan  översiktsplanerna  från  år
2005 och 2012. De senaste åren har kommunen gått alternativa vägar för att uppmuntra
till dialog mellan planerare och medborgare. På konferensen C/O Stad som hölls i maj
2014 och behandlade miljonprogrammets framtid och förändring hölls en workshop för
ungdomar från Rosengård som genom dataspelet  Minecraft  (där man genom digitalt
lego bygger upp och kan visualisera sin egen värld) visade vilka förändringar de ville se
i  sina  kvarter  (costad.se).  Under  projektet  ”Hej  Centrum”  kunde  man  spela  ett
verklighetsbaserat webbspel via hemsidan www.communityplanit.org som gick ut på att
samla poäng som man sedan kunde använda för  att  ge exempel  och rösta  på olika
projekt som skulle göra centrum till en tryggare och mer attraktiv stadsdel. Dessvärre,
ett år efter projektavslut, finns inte åtgärdsprogrammet att hitta vilket gör det svårt att
veta vad projektet gav upphov till för förändringar och hur insamlade åsikter användes i
Malmös  samhällsplanering.  Detta  visar  återigen  hur  medborgardeltagandet  i  Malmö
utgår från ”symboliskt deltagande” enligt Arnsteins deltagarstege, där en  konsultation
sker mellan planerare och medborgare med oklart användande av inhämtad information.

Hej Centrum var en del av ett större projekt som fick samlingsnamnet ”Hej Stadsdel”. 
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Projektet  pågick  mellan  2007  och  2013  i  Malmös  före  detta  tio  stadsdelsområden
(Kirseberg, Limhamn- Bunkeflo, Södra innerstaden, Oxie, Husie, Västra innerstaden,
Rosengård, Hyllie, Fosie och slutligen Centrum) vilka ingick i dialogfrämjande projekt i
samarbete mellan gatukontoret, polisen och stadsdelsområdets medborgare. Målet med
projektet  var  att  skapa  dialog  mellan  planerare  och  invånarna  i  de  olika
stadsdelsområdena där  åsikter  om bland annat  vad  som känns trevligt,  otryggt  eller
osäkert i de olika stadsdelarna har skapat kännedom om vardagslivet runt om i Malmö
(Malmö stad 2013a:1).  Mindre förändringar kunde ske snabbt efter  inkomna åsikter,
såsom uppsättning av fler papperskorgar eller hundlatriner, medan större projekt som
skateparker tog längre tid att realisera (Malmö stad 2013b:15). Projektet hade många
kommunikativa drag i sin struktur,  såsom planerarens roll i  form av medlare mellan
makthavare och medborgare samt dess roll att skapa samförstånd för det gemensamt
goda för alla medverkande parter (Malmö stad 2013a:3). 
Det ”ideala samtalet” kunde däremot inte uppnås då representanter från närings- och
arbetslivet inte fanns närvarande vilket medförde att den pluralistiska demokratin som
önskas  uppnås  inom  den  kommunikativa  planeringsteorin  förbisågs.  Planeringens
mångsidiga och allomfattande grund kunde därför inte främjas då viktiga samhälleliga
aktörer hölls utanför samtalet. 

Det  finns  många  fler  exempel  på  småskaligt  medborgardeltagande,  såsom  vid
utformandet  av  den  bilfria  Claesgatan  på  Möllevången  samt  Vänskapsparken  i
Rosengård,  men  rapporten  ”Välfärd  för  alla”  och  projektet  ”Hej  Stadsdel”  är
tillsammans de mest  väldokumenterade  och verkar  utgöra  Malmös flaggskepp inom
medborgardelaktighet. (Sverigesforeningar.se)

Länsstyrelsen  kom  år  2007  ut  med  en  134  sidor  lång  handbok  om  dialog  och
kommunikation i planeringsprocessen, vilket talar för ett regionalt fokus på frågor om
medborgardelaktighet i planeringen. Kanske kan ett paradigmskifte synas där vi inom
snar  framtid  får  se  större  dialog  mellan  planerare  och  stadens  invånare.
(lansstyrelsen.se)

Motsättningar Malmös kommunikativa och nyliberala planering

Den kommunikativa planeringen i staden sätter käppar i hjulet för fullskalig nyliberal
planering  där  enbart  planering  efter  marknadens  behov  hindras  då  ett  större
planeringsspektra  behöver  tillgodoses.  Genom  att  planeringen  öppnas  upp  för
medborgerligt  deltagande  hindras  den  individualistiska  tillväxtfokuseringen  som
nyliberalismen åberopar, då dialog och konsensus istället prioriteras mellan planerare
och medborgare med olika socioekonomisk bakgrund mot ett på förväg ospecificerat
mål. (Sager 2009:66)
”Delaktighet är avgörande för ett fungerande demokratiskt samhälle. Översiktsplanen
betonar vikten av, och ger möjlighet att skapa arenor i stadsrummet där människor ur
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alla grupper kan mötas jämlikt och känna sig delaktiga i stadslivet.” (ÖP 2012:69)

Att skapa ett dialogklimat för konsensusfrämjande där olika aktörer kan göra sin röst
hörd är en tidskrävande process som står i vägen för nyliberalismens effektivisering.
(Vissa  menar  dock  att  en  förändring  som  har  medborgerligt  uppbackning  är  mer
effektivt i längden då överklaganden kan undvikas.) (Sager 2009:5)
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Slutsatser och reflektioner

I dagens samhälle skönjas motsättningar mellan å ena sidan en nyliberal ekonomisk-
politisk teori där planerade lösningar skall vara till gagn för marknaden respektive en
konsensussträvande  kommunikativ  planeringsteori  med dialog  mellan aktörer,
medborgare  och makthavare.  I  Malmö har  dessa  motsättningar  yttrat  sig  genom en
dominans  av  nyliberala  värderingar,  där  den  kommunikativa  planeringen  hamnar  i
skymundan.

Den kommunikativa planeringsteorin är komplex och svår att genomföra i praktiken,
vilket öppnar upp dörrarna för omformande av teorin där den fungerar till rådande ideal.
Teorin  kan  således  appliceras  på  de  delar  av  samhället  som  inte  ifrågasätter  eller
kolliderar med de dominerande nyliberala idealen.  I  Malmös samhällsplanering syns
denna  omdaning  av  den  kommunikativa  planeringsteorin  där  planering  för  privata
aktörer respektive medborgardelaktighet verkar vara två separata delar av samhället som
inte  sammanfogas eller  möts.  Vid  planering  för  att  skapa  bästa  möjliga  rumsliga
förutsättningar  för  arbetsmarknaden  erbjuds  dialog,  förhandling,  samarbeten  och
nätverksfrämjande projekt med privata aktörer som kan påverka utformandet av staden
utan  inblandning  av  stadens  invånare.  Vid  medborgardelaktighet  erbjuds  främst
påverkan på medverkande invånares närområde i  dialogfrämjande projekt,  frikopplat
från arbetsmarknaden och dess privata aktörer. Genom denna uppdelning behöver inte
motsättningarna mötas, utan kommunikativ och nyliberal planeringsteori kan fortlöpa
vid  sidan  av  varandra.  Projektet  "Hej  Stadsdel"  är  ett  exempel  på  detta  där
medborgardeltagande gav upphov till  mindre åtgärder  för  att  uppnå en mer trivsam
miljö  såsom  uppsättnadet  av  fler  papperskorgar  och  hundlatriner men  där  den
dualistiska demokratin som önskas uppnås inom den kommunikativa planeringsteorin
gick  miste  då  viktiga  samhälleliga  aktörer  lämnades  utanför  dialogen.  Genom  att
erbjuda  medborgardialog  vid  triviala  frågor  eller  med  låg  makt  enligt  Arnsteins
deltagarstege kan kommunen kalla sig demokratisk samtidigt som stora beslut kan fattas
bakom stängda dörrar.

Den kommunikativa planeringen i Malmö kan inte längre sägas utgå från Habermas
ideal,  då  många  av  hans  huvudpoänger  såsom  den  demokratiska  dualismen  och
konsensussträvande mellan livs- och systemvärlden gått  miste.  Samhällsplaneringens
komplexitet med dess olika intressen och viljor tas inte tillvara och möts utan har i
Malmös  fall  istället  skapat  en  enkelspårig  kommunikativ  planering.  Med  den
enkelspåriga planeringen erbjuds man som medborgare möjlighet att påverka mindre
förändringar,  men  inte  på  ett  mer  strukturellt  plan  som  kan  influera  frågor  som
arbetslöshet  eller  segregation  där  mer  mångfacetterande  samhälleliga  infallsvinklar
krävs. 
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Att  överföra  makt  från  kommun  till  privata  aktörer  skapar  en  diskussion  kring
tillgodoseendet av demokratiska värden då företag inte besitter det samhälleliga ansvar
som  krävs  av  kommuner  utan  snarare  styrs  av  vinstmaximering.  Då
medborgardeltagande  är  en  tids-  och  kostnadskrävande  handling  riskerar
decentraliseringen  att  allt  mer  ignorera  dessa  värden  i  en  effektiviserad  och
vinstmaximerande  konkurrens,  vilket  kan  få  negativa  konsekvenser  utifrån  ett
demokratiskt perspektiv. 

”Låt  oss  vara  tydliga:  Syftet  med  demokrati  är  att  uppnå  det  vi  inte  kan  nå  som
individer.  Men  demokratin  kan  inte  fullfölja  detta  uppdrag  när  företagen  använder
politiken för att befästa sin konkurrensposition eller förespeglar att de tar socialt ansvar
som de inte har kapacitet  eller  auktoritet  att  fullgöra.  Det gör att  samhället inte kan
hantera  den konflikt  som finns  mellan  ekonomisk  tillväxt  och sociala  problem som
otrygghet i sysselsättningen, ökad ojämlikhet i inkomster samt klimatförändringar. Som
resultat  kommer  konsumenters  och  investerares  intresse  alltid  att  övertrumfa  de
allmänna  uppdragen”  Robert  B.  Reich,  arbetsmarknadsminister  i  Bill  Clintons
administration. (Andersson 2012:9)
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Boverket 1 "Översiktsplanering en kommunal angelägenhet". 
Hämtad 2014-07-20
http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Oversiktsplanering/

Boverket 2 "En av fem bostäder finns i allmännyttan"  Hämtad 2014-07-23
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/  

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) "Anmälda brott" Hämtad 2014-07-20
http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/anmalda-brott.html 
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http://www.geofutures.com/what-is-gis/pros-and-cons-of-gis/ 
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Malmö Stad "Disponibel medelinkomst på delområdesnivå 1992-2005"
Bifogad vid personlig kontakt

Statistiska centralbyrån (SCB) ”Invånare på delområdesnivå 1992-2005”
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