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Förord
Så var det dags att logga in som jomd12 för sista gången. Att för sista gången
dubbelkolla både genom datorn och mobilen så att inlämningen verkligen kom in. Det
går en rysning genom min kropp när jag skriver det här; sista gången. Det är definitivt
och onyanserat. Sista. Härligt. Så satans härligt. Att komma hit har tvingat mig att
provocera och slå upp redan färdiga tankebanor genom vilka mina idéer om världen till
mångt och mycket redan var formade. Frustrationen över att ägna månader och år att
läsa och förstå franska filosofer, när det jag egentligen vill bara är att planera
fantastiska livsmiljöer och göra världen bättre för alla, har bitvis varit enorm.
Jag har många att tacka för att det har varit möjligt för mig att ta mig igenom min
masterperiod och min uppsats. Jag vill tacka både vänner och familj för lugnande
samtal, soffor och spontana besök framåt upploppet av uppsatsskrivandet. Detta
injicerade den sista lilla energi som gjorde det möjligt för mig att komma i mål med
uppsatsen. Jag vill även tacka för alla givande och ogivande samtal vi har haft i
masterrummet under våren. Ni är så grymt duktiga och det ska bli en fröjd att få möta
er i ett framtida arbetsliv.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Abdellah Abarkan för din handledning, samt till de
respondenter som har ställt upp på intervjuer.
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Sammanfattning
I stadsplaneringssammanhang blir det allt vanligare att arbeta med visioner. Visionen
kan sägas beskriva en viss formulerad önskvärd framtidsbild. Vidare präglas
stadsplaneringen

av

en

utveckling

där

formationer

som

kan

sägas

vara

gränsöverskridande mellan privat och offentlig sektor, så kallad governance, blir allt
vanligare. Governanceformationer i kombination med visionsplanering kan därför antas
påverka

inflytandet

i processerna

och

i förlängningen

hur

staden formas.

Framtidsbilder genom visioner kan i stadsplaneringssammanhang sägas vara knutna
till en viss geografisk plats. Framtidsbilderna kan även sägas representera en viss
önskvärd framtid. Då framtidsbilderna representerar en alternativ projicering så kan det
förstås som att platsen som visionen är knuten till kan upplevas genom flera olika
alternativa verkligheter. Då förväntningar kan antas påverka aktörernas beteende så
kan makten att formulera framtidsbilder genom dessa alternativa verkligheter sägas
påverka aktörer och deras handlande även om visionen inte är en juridisk produkt.
Makten att formulera framtiden genom visionen kan således sägas vara av stor
betydelse. Föreliggande uppsats positionerar den alternativa framtidsbilden i Lefebvres
(1991) tänkta rum. Genom att positionera den i ett av rummen i Lefebvres rumsliga
teoretiska triad så blir materialet analyserbart och maktperspektiv och prioriteringar
genom abstrakta rum synliggörs och analyseras. Det tänkta rummet antas i uppsatsen
vara diskursivt format och dominant jämte de övriga rummen då det strävar efter att
forma dem. Genom att forma dem kan det också antas utesluta andra uppfattningar
om platsen och på så vis dominera platsen så väl diskursivt som materiellt. På så vis
präglar diskursen platsen även materiellt (rumsliga praktiker) och associationsmässigt
(de levda rummen). Genom de teoretiska perspektiven så undersöker föreliggande
uppsats hur inflytandet i processen att ta fram en visionsplan har sett ut, samt hur
behovet av en visionsplan ser ut för platsens olika aktörer, samt hur framtidsbilderna
genom visionen har präglat platsen och till den knutna aktörer. Uppsatsens
forskningsdesign är en fallstudie. Fallet undersöks med hjälp av intervjuer av till platsen
knutna aktörer, samt visionsdokument. Uppsatsens resultat och slutsatser visar att det
funnits olika sorters tillträde till det arbete som föregick visionen, alltså visionsarbetet,
där ett ägande låter aktören konstituera utgångspunkter för den framtidsbild som
kommuniceras i visionen. Vidare visar den att utformningen av förslaget huvudsakligen
kommer från kommunen och att nätverket snarare har etablerats i syfte att skapa
förtroende och tillit. Dessutom visar uppsatsens re att aktörsperspektivet på behovet av

4

en visionsplan, och i förlängningen en förändring av platsen, huvudsakligen kan
kopplas till hur aktörernas marknadsekonomiska förhållande till den framtida bild som
kommuniceras i visionsplanen ser ut. Även associationer och minnen spelar roll för det
upplevda behovet. Vidare så visar uppsatsens resultat och slutsatser hur visionen,
genom den förändringsdiskurs den etablerar, exkluderar aktörer från platsen genom
marknadslogiska processer. Detta kan förstås som att det tänkta framtida rummet
(visionen), genom dialektala rumsproduktioner, har skapat ett nytt socialt rum – ett
Norra Sorgenfri som är redo för stadsbyggnadsomvandling. Exkluderingen av
aktörerna i processen kan tillskrivas abstrakta rumssyner.
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1. Inledning
Visioner blir ett allt vanligare sätt att arbeta inom svensk kommunal planering i
stadsplaneringssammanhang. Visionen kan sägas beskriva en viss önskvärd
framtidsbild som inbegriper både en viss rumslig struktur, men även ideal och identitet.
Med betoningen på just viss, så betyder detta att det inte är allas önskvärda
framtidsbild. Svensk stadsplanering inrymmer många formellt reglerade planverktyg så
som översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner.
Visionsplaner och dess informella status gör att det inte finns någon formell process att
förhålla sig till. Visionsplanerna författas dessutom ofta i vad forskningsfältet kallar för
governanceformationer, vilket betyder att exempelvis företag och strategiskt viktiga
aktörer hörs och görs delaktiga. Dess informella status gör att insyn och process inte
regleras utifrån regler som omfattar de etablerade och formella planinstrumenten. Det
går således inte att hänvisa till visionen rent juridiskt, men den målar likväl upp en viss
framtid som önskvärd. Foucault (1970/1993:37) menar att diskursen är något som hela
tiden konstrueras och rekonstrueras. Diskursen kan bestå av projiceringar som
förstärker eller förändrar etablerade uppfattningar om ting och begrepp, där makten
ska förstås som att det görs genom språket, eller genom diskursen. Med utgångspunkt
i att visionen är platsbunden, så kan den ses som ett sätt att förändra uppfattningar om
platsen, eller ett sätt att göra makt över platsen genom språket. Visionen kan därför
ses som ett sätt att göra makt genom att existera som alternativ framtidsbild.
Nedanstående citat är från Sydsvenskan 2007:
”Karim Haddad är en av många företagare som väntar på besked om
framtiden för Sorgenfris gamla industriområde. Han har fått det svårare sedan
Tripasin slog igen sin korvskinnstillverkning i grannhuset.” (Sydsvenskan,
2007)

Citatet från sydsvenskan berör det fall som uppsatsen avser undersöka, och kan sägas
beskriva en företagares osäkerhet inför framtiden. Karim ”väntar på besked” om just
den. Framtiden är således närvarande i de verksamma aktörernas medvetande och
påverkar hur de agerar. Att aktörerna ”idag” på något vis påverkas av vad platsen ska
komma att bli i en framtid kan tyckas vara en självklarhet. Självklarheten gör att makten
över framtiden, och hur framtidsbilderna påverkar aktör och plats intressanta att
undersöka.
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1.1 Problemformulering
Visioner har blivit ett allt vanligare inslag i svensk kommunal planering, och författas
ofta i governanceformationer med påverkan från företag och övriga som ingår i den
konstellation som hörs i processen som följd. Även om visionsplaner inte är någon
formell produkt som det går att hänvisa till rent juridiskt så kan de sägas beskriva en
formulerad önskvärd framtid. Den önskvärda framtiden formuleras utifrån en viss
agenda eller ett visst behov och behöver inte vara, och är troligen inte, allas önskvärda
framtidsbild. Representationer av framtiden kan genom sin representation påverka
aktörer redan innan den har blivit en formell och juridisk produkt. Utifrån ovanstående
argumentation blir det relevant att undersöka hur inflytandet i processerna ser ut, samt
hur de olika aktörsperspektiven ser på att platsen ska förändras genom visionen, samt
att undersöka hur förändringsdiskursen genom visionsplanen har påverkat platsen och
dess aktörer.

1.2 Syfte
Uppsatsen syftar till att bidra med kunskap om visionsplanens roll och funktion i
stadsplaneringssammanhang genom att kritiskt analysera den ur ett maktperspektiv.
Uppsatsen syftar till att förstå maktperspektivet ur en aktörsroll, där inflytande i
processen, behovet av en visionsplan, och effekter av visionsplanen är centrala för
undersökningens syfte.

1.3 Frågeställningar
1. Vilka involveras i framtagandet av visionsplanen? Hur kan detta förstås utifrån
maktperspektiv?

2. Hur kan behovet av en visionsplan förstås utifrån platsens olika aktörer och deras
förutsättningar?

3. På vilket sätt kan visionsplanen påverka platsen genom sin förändringsdiskurs?
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1.4 Avgränsning och begreppsförtydligande
Visionsplanering kan bedrivas inom såväl hela regioner som inom avgränsade
stadsplaneringssituationer (Mäntysalo et al, 2015:350). Visionen kan således
representera och förekomma i flera olika skalor, där det inte tvunget är så att de är
geografiskt avgränsade. För att hjälpa läsaren att fokusera sitt läsande så är det därför
avgörande att beskriva en avgränsning för vilken sorts visionsplanering uppsatsen
syftar till att behandla. Uppsatsen kommer att undersöka ett specifikt platsbundet
visionsdokument, och aktörer som kan kopplas till denna specifika plats. Uppsatsen
avgränsar sig således från att undersöka visioner på en allmän nivå.
Vidare så görs ett förtydligande kring begreppen visionsplan och visionsarbete. Där jag
undersöker vilka som involveras i framtagandet av visionsplanen så är det processen
att ta fram och producera själva framtidsbilden och visionsplanen som åsyftas. Detta
benämner jag som att vara deltagande i ett visionsarbete. Denna process kan sägas
undersökas genom frågeställning 1 ovan. När jag använder begreppet visionsplan eller
visionsdokument så åsyftar jag det färdiga dokumentet, vilken kan förstås som ett
resultat

och

en

produkt

av

visionsarbetet.

Effekten

av

visionsplanen

som

förändringsdiskurs undersöks i frågeställning 3 ovan.

1.5 Disposition
Studien är uppdelad i en rubrikshierarki med sju övergripande teman. Inledning (1)
består av en sammanfattning av arbetet, samt uppställt problem och till det kopplade
frågeställningar. Forskningsöversikten (2) beskriver tendenser och utvecklingar
kopplade till inflytande, governance och till ett ökat användande av visioner i
stadsplanering. Vidare beskrivs och identifieras olika undersökningsfrågor som kopplas
till studiens problem, syfte och frågeställningar. Den teoretiska positioneringen (3)
används i uppsatsen dels som en teoretisk positionering angående att det sociala
rummet och det materiella rummet är tätt sammanlänkade och producerar och
reproducerar varandra och hur diskursen fungerar som makt. Vidare presenteras
grunderna till det analytiska ramverk genom vilket empirin kommer att analyseras
utifrån de uppställda frågeställningarna. Under rubrik (4) forskningsdesign, metod,
empiri, presenteras fallet, den valda empirin och det analytiska ramverket. Det
analytiska ramverket baseras på den teoretiska positioneringen, och under denna
rubrik ges ett förtydligande kring hur det kommer att appliceras på de formulerade
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frågeställningarna. Kontextualiseringen (5) kommer att ge förståelse för det valda
fallets kontext. Denna kommer dels att fungera som utgångspunkt för analysen men
kommer även att fungera som en kontextualisering kopplad till behovet av att beskriva
förutsättningarna för det undersökta fallet. I analysen (6) så analyseras empirin genom
de teoretiska perspektiven med hjälp av det uppställda analytiska ramverket. I
diskussion och slutsats (7) så beskrivs resultatets generaliserbarhet och hur detta kan
kopplas till studiens ambitioner om att vara ett exemplifierande fall. Jag för även fram
metodkritik och föreslår vidare forskning. Vidare så redogörs här även för uppsatsens
slutsatser.
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2. Forskningsöversikt
Forskningsöversikten är författad både deskriptivt och reflekterande. Där den är
deskriptiv, vilket betyder att jag återger vad en viss forskare har att säga på området,
så är jag tydlig med att beskriva det genom att källreferera. Där jag är mer aktiv och
reflekterande så återges detta genom att skriva i ”jag”-form eller på annat sätt tydligt
beskriva att det är en reflektion jag (uppsatsförfattaren) gör. Forskningsöversikten tar
avstamp i utvecklingen av governance i Sverige. Det svenska samhället har sedan
1980-talet förändrats och skiljelinjen mellan offentliga institutioner och privata företag
har luckrats upp, vilket kan förstås som att samhället, och därmed även de processer
som

formar

till

exempel

staden,

har

kommit

att

präglas

allt

mer

av

governancestrukturer (Pierre, 2009:40-42). Utifrån syftet med uppsatsen där makt,
inkludering och exkludering i stadsplaneringsprocesser ska undersökas, så ses
governance således som ett för denna uppsats relevant forskningsfält. Vidare kommer
begreppet visioner att beskrivas ur ett historiskt perspektiv, samt för att förstå och
positionera uppsatsen i syfte att belysa undersökningsvärda problem med visioner och
de

diskursiva

projiceringar

om

en

viss

önskvärd

framtid

de

utgör

i

planeringssammanhang.

2.1 Governance i Sverige
Governance har till följd av 1980-talets liberalism etablerats som styrningsmodell till
följd av minskade offentliga resurser, skattesänkningar, avregleringar och globalisering.
Detta ger ett ökat beroende för stat och kommun att involvera privata företag och andra
aktörer i processer som tidigare huvudsakligen skötts inom den egna organisationen
(Pierre, 2009:40-42; Nuissl & Heinrichs, 2011:48). Följden av detta blir att svenska
kommuner tar en allt mer aktiv och proaktiv roll i näringslivspolitiken, ett fält som
tidigare var tydligare åtskilt från den kommunala organisationen. Kommunens
ambitioner har gått från att vara en myndighet som ger ”stöd och hjälp” till
befolkningen, till att förse näringslivet med ”nätverk, entreprenörskap och samverkan”,
vilket kan förstås som en del av kommunernas övergång till governance. Kommunens
ambitioner är här inte att endast reagera på kriser, utan att istället agera proaktivt
genom att vara en attraktiv plats för regionala och globala satsningar i en tilltagande
global konkurrens om ekonomiska medel (Dannestam, 2009:101).
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Governanceforskningen har utvecklats i syfte att förstå det komplexa nätverk av
aktörer, både privata och offentliga, vars arbetsfält och ambitioner korsar varandra och
ibland drar åt olika håll och ibland åt samma (Dannestam, 2009:69; Montin och
Hedlund, 2009:7-9). De bärande idéerna inom governanceforskningen kan användas
för att beskriva den institutionella komplexiteten inom den offentliga sfären och dess
kopplingar till privat näringsliv och föreningsliv och de aktörer som verkar där (Montin
och Hedlund, 2009:11). Forskningsfältet etablerades av R.A.W Rhodes i början av
1980-talet, och har sedan dess varit en etablerad förklaringsmodell till att beskriva
samspel mellan privata och offentliga aktörer. Litterärt och forskningsmässigt har fältet
vuxit fram i ett nära samspel med nätverksteorier. Båda dessa kan på svenska förstås
som ”politisk styrning via policynätverk” (Dannestam, 2009:69), eller ”komplex interaktiv
samhällsstyrning” eller, ”interaktiv samhällsstyrning” (Montin och Hedlund, 2009:9).
Utöver att fungera som förklaringsmodell så har det också tillämpats normativt på både
stadsplanering och andra områden inom det svenska samhället. Det är alltså inte
endast ett analytiskt redskap för att förstå, utan tillämpas aktivt av både kommuner och
företag (Nuissl & Heinrichs, 2011:47). Governance ska enligt Rhodes (1996:652-653)
ses som ett nytt samhällsfenomen, inte bara som nytt i egenskap av förklaringsmodell,
vilket Rhodes beskriver på följande sätt:
Current use does not treat governance as a synonym for government. Rather,
governance signifies a change in the meaning of government, referring to a
new process of governing; or a changed condition of ordered rule; or the new
method by which society is governed. (Rhodes, 1996.652-653)
Av citatet framgår att Rhodes menar att governance som styrsätt inte lever vid sidan av
government. Governance förändrar istället meningen med government genom att de
smälter ihop och blir oskiljaktiga, vilket förändrar samhällets sätt att bli styrt på alla
plan. Pierre (2009:40-42) menar dock att de privata aktörernas inblandning i offentliga
beslut genom nätverk och inbördes beroende inte är något nytt för 1980-talet och
framåt. Pierre poängterar att det framförallt inte kan ses som något nytt i en
skandinavisk eller västeuropeisk kontext, men att samverkan och påverkan mellan
privata och offentliga institutioner har blivit allt vanligare och påtagligare även här.
Vilket Pierre dels menar kan förklaras genom att det finns krav på projekt att vara
sektorsövergripande mellan privat och offentlig sektor om de ska få vara en del av
EU:s strukturfondspengar, vilket betyder att lokala projekt på detta viset präglas av
storregional politik (Pierre, 2009:40-42). Mäntysalo et. al (2015:350-353) beskriver
vidare att städer och regioner har fått nya utmaningar i form av att snabbt kunna svara
på konkurrens på både investeringar och medborgare från omkringliggande städer och
13

regioner. Svaret från städer och regioner har blivit att det nya strategiska sättet att
använda och förstå hur planering bör fungera är att upprätta strategier som ligger
utanför

de

offentliga

och

lagstyrda

processreglerna

och

upprättas

i

governanceformationer:
Significant project initiatives requiring strategic responsiveness often arise
with short notice from the “bottom up”. This dynamic cannot be met by
complying with the formal hierarchy of planning levels. On the other hand,
there are excessive survey and assessment demands that are ascribed to the
preparation of legally binding statutory plans. This makes statutory planning
processes heavy and time consuming. Informal plans and planning processes
have been devised instead. (Mäntysalo et. al: 2015:350)
De ordinarie processerna för att hantera dessa frågor beskrivs i citatet som ”tunga” och
”tidskrävande”. Detta ska förstås som att det berör både tidsåtgången samt kraven på
politisk enighet som föregår kommunala beslut som ligger inom en lagstyrd process
(Mäntysalo 2015:350). Beslutsprocesserna anses vara otidsenliga utifrån kraven om
snabb respons samt flexibilitet på initiativ från näringsliv (Mäntysalo, 2015:350;
Johansson och Khakee, 2009:23). Anledningen till att formera governanceformationer
kan vara att det krävs gemensamma identiteter för aktörerna inom ett governancenätverk att stå bakom i det projekt som ligger till grund för aktörsnätverkets bildande.
Den gemensamma identiteten kan sedan fungera som grundpelare och utgångspunkt
för kommande beslut. För att skapa en gemensam syn på vilka värden som är centrala
så krävs det att aktörerna inom governanceformationen är redo att omförhandla sin syn
på vilken identitet och vilka värden som ska prägla projektet (Hayntz, 2003:5-6; Montin
och Hedlund, 2009:28). Montin och Hedlund (2009:28) kallar detta för en
”konsensusorientering” där meningsskiljaktigheter omförhandlas till att skapa en
samsyn inom aktörsnätverket. Kritiker mot detta sätt att etablera samsyn i projekt
beskriver det som en odemokratisk process då en samsyn i projekten upprättas i de
löst eller formellt sammansatta aktörsnätverken innan en formell process drar igång.
Planer och visioner formuleras således i informella beslutsstrukturer, vilket ger en
processmiljö som inte är reglerad varken angående hur den ska se ut eller vilka som
ska delta i den. De informella processerna kan därför sägas kringgå syftet med de
lagstyrda och formella processerna (Mäntysalo et al. 2015:350; Johansson och Khakee
2009:23). Förespråkarna däremot menar att besluten och ställningstaganden ändå
måste

fattas

och

etableras

i

den

representativa

demokratin,

och

att

aktörsnätverksprocesserna därför inte alls är problematiska utifrån transparens och
insyn, utan snarare kan ses som ett sätt att komma framåt i ett komplext samhälle med
komplexa aktörsförhållanden och processer (Montin och Hedlund: 2009:29). Som
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enande länk mellan den formella makten och det privata kan kommunen etablera en
metastyrning genom att forma dem och delta i dem. Detta innebär att kommunen utser
en representant som företräder den formella makten i aktörsnätverket. Den
metastyrande kan därmed representera den formella makten i projektet och fungera
som en länk i en hierarkisk beslutsstege, vilket både skapar möjlighet till viss formell
ansvarsutkrävning om personen är formellt utsedd, och även skapar en bas för att
institutionalisera de värden som nätverket formulerar då representanten har formell
makt att institutionalisera dessa genom sin koppling till den representativa demokratin
(Montin och Hedlund, 2009:30). Värderingarna och synsätten inom aktörsnätverket kan
beskrivas som diskurskoalitioner där gruppen som ingår i nätverket utåt visar upp en
enighet angående vilka riktningar projektet bör ta. Johansson och Khakee (2009:23)
beskriver detta som en beslutsarena som inte är allmänt tillgänglig, vilket riskerar att
leda till exkludering och en förskjutning av de demokratiska ideal som värnas och
förespråkas, i alla fall utifrån lagstiftningen, inom den formella planprocessen.

2.2 Begreppet ”vision” i ett historiskt perspektiv
Det finns ingen överenskommen beskrivning av vad begreppet ”vision” inbegriper eller
exakt vad det betyder, och det tycks finnas en mångtydighet angående hur begreppet
används beroende på kontext (Shipley & Michela 2006:224). Jag kommer därför att
redogöra för en definition och en historisk kontext för att beskriva hur begreppet och
företeelsen har utvecklats. Shipley & Michela utgår från en definition från Strange och
Mumford (2005):
Nevertheless, we can say that in the most generally usage, and for our purposes
here, a vision in planning is a statement of a desired or even idealized future
state and/or the image or picture of that goal (Strange & Mumford, 2005,
citerad i Shipley & Michela 2006:224)

Visionen är alltså utifrån ovanstående citat ett uttryck för en önskvärd eller idealiserad
framtidsbild. Här är det dock viktigt att skilja på ”vision” och ”visionsarbete 1 ”, där
visionen är framtidsbilden, medan visionsarbetet är processen, vilken kan involvera
olika konstellationer av människor och aktörer beroende på situation (Shipley &
Michela 2006:224). Visionen som begrepp så som det kan förstås idag är något som
1

”Visioning” b eskrivs på följ ande sätt: ”Visioning, on the other h and, is gene rall y seen as the

process of arri ving at a consensual visio n” (Shi ple y och Miche la:20 06:22 4). Jag komm er i
uppsatsen utgå från att d etta kan beskrivas som den arbetsprocess som föregår visionen –
visionsarbetet.
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har växt fram och etablerats inom stads- och samhällsplanering sedan mitten på 1980talet (Shipley & Michela 2006:224; Shipley, 2000:225,227). Visionen som koncept om
att tillskriva framtiden en viss önskvärd inriktning är däremot mycket äldre än så
(Shipley, 2000:225,227). Shipley tar utgångspunkt i Bibeln och andra religiösa skrifter
som beskriver en visionär bild av hur livet bör levas, där avsändaren till dessa, vad
Shipley beskriver som visionära skrifter, kommer från en gud. Visionen kan utifrån
denna tolkning sägas ha härstammat i tankar om att människan inte kan påverka den
då dess avsändare är andlig. Under 1900-talet kom nya sorters visioner, formulerade
av visionärer, att prägla planeringen. Visionärerna kan förstås som individer som
tillskrivs och tillskriver sig själva speciella insikter och färdigheter. Detta kan förstås
som ett arv av den andligt inspirerade tilltron till starka individer att åstadkomma stor
förändring (Shipley & Michela 2006:224-225). Visionärerna i denna tid är sådana som
Ebenezer Howard och Le Corbusier, vilka båda beskrev framtida samhällen som skulle
svara på en rationell problematik. Den här tiden präglades av stor tilltro till att kunna
beräkna framtiden genom matematiska formler. Genom att beräkna framtiden så skulle
vi inte längre behöva fundera och vara oroliga inför framtiden, baserat på att vi agerade
så som beräkningarna visade att vi skulle agera (Shipley, 2000:232). Visionerna kan
under den här tiden därmed sägas bygga på en grundtanke om rationalitet,
förutsägbarhet och starka individer. Det andliga har här bytts ut mot rationalitet, men
tilltron till visionären som individ är fortfarande stark. Shipley & Michela (2006:225-226)
beskriver hur Jane Jacobs fungerade som en central figur mot den starka tilltron till
visionärer. Människan som individ och som invånare skulle få forma sin egen vardag
och därmed sina egna miljöer. Detta kan sägas vara grunden till ett ideal om att
visionen och kanske framförallt visionsarbetet skulle ses som en kollektiv process. I
mitten

av

90-talet

så

sågs

visionsarbetet

såväl

som

visionen

i

stadsplaneringssammanhang som en kollektiv process som skulle fungera som en
enande och motiverande faktor (Shipley & Michela 2006:225-226). Samtidigt som
visionen fungerar som en enande faktor så präglas innehållet i den av sin samtid, vilket
kan tyckas självklart, men utifrån forskningsfältet framträder en bild av visionsarbetet
som en kollektiv process, samtidigt som den moderna visionen, den som kan beskrivas
prägla även det samhälle vi lever idag, enligt Shipley (2000:232-233), bygger på
människan som individ. Shipley knyter sin analys till Maslows behovstrappa och menar
att människan nu har skydd och blir mätt varje dag 2. När detta nu är uppnått så måste
2

Analysen som Shipley (2 00 0) g ör b yg ger självkla rt på e n e xklu dering av en stor m ängd m änniskor

värl den över. Shipl ey (20 00) diskuterar visione rn a i en västerlän dsk konte xt och bes kriver de stora
drag en för visione rn as grun dlägg and e förä ndring ar.
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visionerna erövra nya värden och tilltala människor på andra sätt för att ena dem.
Visionerna bygger nu på en strävan efter identitet, hälsa och meningsfull vardag
(Shipley, 2000:232-233). Forskningsöversikten beskriver en utveckling där innebörden
av begreppet ”vision” är föränderligt och har sett olika ut över tid. Forskningsöversikten
visar på en utveckling där visionerna har gått från att kunna beskrivas som andliga, till
att utformas av visionärer, till att nu inbegripa kollektiva processer. Den moderna
visionen behöver dessutom tilltala människor på ett sätt där de inte bara kan utlova
människor att de ska få ett gott liv om de lever utifrån religiösa läror. Inte heller räcker
det med att förse människan med mat och skydd, det är identiteten som står i fokus.
Att sätta den undersökta visionen i perspektiv till denna utveckling kan lära oss mer av
vilken roll visionen har ”idag”.

2.3 Visioner och att sätta ramar
Visioner har blivit ett allt vanligare sätt att arbeta inom svensk kommunal planering
under 2000-talet (Syssner, 2015:1). Visioner är i stadsbyggnadssammanhang en
formulerad framtidsbild som laddas med värden. Värdena kan bestå av euklidiskt
rumsliga kvaliteter, men även sociala och ekonomiska värden och normer. Då
formulerandet av värdena och bilderna kan beskrivas som en framtidsbild så är
processen att ta fram och formulera en vision något som kan anses ingå i
planeringsprocessen (Albrechts, 2004:750). Visionen beskriver dels en önskvärd bild
av framtiden som kommer att fungera som vägledande för framtida beslut, men
fungerar även som en samarbetsplattform för de som har varit med och tagit fram den.
Att producera visionen kan därför ses som både en formulering av en önskvärd framtid,
men också som en plattform som förstärker de samarbetskoalitioner som har
etablerats i visionsarbetet, vilket ger en ytterligare styrka att sträva efter den
gemensamt formulerade visionen (Albrechts, 2010:1120). Shipley & Newkirk (1999)
menar att deltagandet i visionsarbetet ofta värderas högre av deltagarna än själva
dokumentet som produceras:
Many people feel that the process of visioning, thinking about the future, is far
more valuable than any actual document that is produced. (Shipley &
Newkirk, 1999:585)

Att formulera visionen för en plats kan liknas med att få definiera vilka värden som
anses vara positiva respektive negativa, samt vilka framtidsbilder som anses vara
eftersträvansvärda på platsen. Burns och Kahn (2005:x-xi) beskriver vad de menar är
att konstituera ”siten” på följande vis:
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”More profoundly, still, it occludes the fact that a site is defined by those
holding the power to do so. Indeed, all other discussions of the site follow from
that structural certainty” (Burns och Kahn, 2005:x-xi)

Burns och Kahn beskriver ovan hur en ”plats” kommer att definieras som en ”site”. Att
definiera ”siten” ska i detta sammanhang förstås som något som inbegriper en process
som skalar bort vissa kontexter, men där vissa kontexter får definiera platsen som site,
samt vilka egenskaper som beskrivs som positiva respektive negativa. Dessa beslut
och värderingar kommer sedan ligga som utgångspunkter till hur platsen formas och
beskrivs. Ur ett visionsperspektiv så kan det förstås som att delar av makten etableras
redan i vad som kan liknas med en ”problemformulering” där platsens utgångspunkter
definieras, vilket betyder att det inte endast är i det skede där själva förslaget som
förslaget skissas upp som förslaget tar form. Följden blir att beslut som sedan baseras
på hur siten har definierats kommer att verka rationella i förhållande till de
utgångspunkter och värderingar som etablerades under processen att definiera siten
(Burns & Kahn, 2005:x-xi). Allmendinger beskriver Faludis 3 beskrivning av vikten att
urskilja målet från vägen att nå dit. Processen att nå målet blir inte rationell förrän
målet är formulerat. Däremot efter att målet är formulerat så går det att skapa logiska
och rationella argument och processer för att nå målet (Allmendinger, 2009:50).

2.4 Visionens abstrakta karaktär
Visionerna är abstrakta och inkluderande till sin karaktär och bygger på visionära
bilder. Även om det sker viss exkludering redan i visionsarbetet att ta fram en vision så
kan de ändå sägas vara konsensussökande då de ofta strävar efter att vara så
inkluderande som möjligt. På så vis kan ett stort antal aktörer enas under en och
samma vision där gränserna inte är lika tydligt uppritade som i en mer detaljerad plan
(Nilsson, 2003:198). Visionen syftar till att ena flera aktörer under ett och samma mål.
Målsättningen för visionen är att aktörerna, samtliga med mer eller mindre liknande
interna målsättningar och behov, ska kunna enas under en och samma vision och
samordna vägen dit. Visionen måste således vara bred och aktörerna måste kunna

3

Allm endinge r (2 009: 50) be skriver Fal udi utan att käl lhän visa till en viss bok. Allm endinge r

hän visar istället till Fa ludis grun dinställni ng a ngå end e vikten av att u rskilja m ålet från p rocessen
att nå dit: ”Andreas Faludi (one of the forem ost advocates of rational planni ng ) follo wed Ma x
W eber´s concern that m eans should be sepa rated from ends in pla nnin g.” (Allm endi nger, 2 009:5 0)
(Pare ntes i origin alcitat)
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känna igen sig i den både utifrån en samtidsbeskrivning men även utifrån en
framtidsbeskrivning - om den ska kunna fungera enande. Att exkludera aktörer och att
därmed inte skapa en bred förankring riskerar att mobilisera motkrafter (Emmelin,
2000:160-161). Den till synes breda och inkluderande visionen kan dock leda till falska
förhoppningar hos de medverkande då det praktiska utslaget av visionen kan visa sig
inte vara så inkluderande som den i den abstrakta och inkluderande formuleringen
verkar vara i processen när visionen översätts till praktisk verkan (Montin & Hedlund
2009, 25-26).

2.5 Visioner och platsmarknadsföring
Betydelsen av visioner kan i platsmarknadsföringssammanhang beskrivas som att det
behövs dominanta föreställningar i syfte att skapa förändring. Föreställningarna byggs
upp av uppfattningar, språk och det politiska samtalet. Att kommunicera en viss bild av
en viss plats kan leda till att platsen rent fysiskt formas på ett visst sätt genom de
förväntningar

som

visionen

kommunicerar

(Syssner,

2012:15,

44-45).

Platsmarknadsföring beskrivs av Syssner som: ”ett långsiktigt, strategiskt arbete som
syftar till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats” (Syssner, 2012:11).
Platsmarknadsföringen syftar alltså till att befästa bilden eller uppfattningen av en plats.
Platsmarknadsföringen riktar sig ofta åt olika håll, där den dels riktas mot en extern
part i syfte att etablera en möjlig investeringsvilja eller besöksvilja, men den kan också
rikta sig mot de interna parterna i organisationen i syfte att skapa stolthet och en
gemensam identitet till aktörer och brukare som lever och verkar i området som
platsmarknadsförs

(Syssner,

2012:14).

Visionen

ska

i

platsmarknadsförings-

sammanhang förstås som en sortering av vad som är viktigt och inte. ”Viktigt” ska i
detta sammanhang förstås som vilka värden som avsändaren för visionen vill
kommunicera. All kommunikation kan således beskrivas vara ett selektivt urval där
vissa väljs bort, medan vissa väljs som värdebärare och identitetsmarkörer för platsen
(Syssner, 2012:91-92).

2.6 Sammanfattning och positionering
Forskningsöversikten visar en utveckling där städer och regioner sätts i nya
konstellationer med nya krav att attrahera människor och investeringar, där dessa nya
utmaningar ställer krav på städerna att agera på nya och snabbare sätt. De nya
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processerna, där visionerna är en del dessa, produceras ibland i samarbete med
företag och aktörer i governancestrukturer utan den inblick som finns i de lagstadgade
och

formaliserade

stadsbyggnadsprocesserna

(Mäntysalo

et

al.

2015:350).

Utvecklingen mot att visioner blir ett allt vanligare verktyg, eller sätt att arbeta på, gör
att det blir relevant att bidra med kunskap om dess roll och funktion i stadsbyggnadssammanhang. Med utgångspunkt i att inflytandet i den process som föregår visionen –
visionsarbetet, kan se olika ut och att de beslut eller utgångspunkter som beslutas kan
sägas vara ett uttryck för diskursiv makt så är det relevant att undersöka inflytandet i
visionsarbetet ur ett maktperspektiv. Forskningsfältet genom Syssner (2015:1 och
Albrechts (2004:750) beskriver visionen som en formulerad önskvärd framtidsbild.
Framtidsbilden kan dock inte antas vara allas framtidsbild. Med utgångspunkt i detta så
blir framtidsbilden någons önskvärda framtidsbild men inte någon annans. Därför blir
det relevant att undersöka vilka olika perspektiv på förändring som finns på platsen för
de olika aktörerna och deras förutsättningar, samt hur behovet av en vision kan förstås
utifrån de aktörer som är verksamma på platsen. Forskningsöversikten visar vidare att
visionen kan fungera som mycket inkluderande, där exkluderingen visar sig först när
visionen ska iscensättas på ett mer definitivt sätt. Därför är det relevant att undersöka
hur platsen och dess aktörer påverkas av att visionen etableras som en
förändringsdiskurs och hur detta kan förstås utifrån ett maktperspektiv.
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3. Teoretisk positionering
Ontologi ”(”vad som finns”) handlar om de sociala entiteternas art eller natur”. Ytterst
handlar det om hur ”verkligheten” är beskaffad, där spänningsfältet ytterst kan sägas
utgöras av objektivism respektive konstruktionism. Objektivismen utgår från att aktören
i den sociala entiteten är oberoende av den sociala kontexten och de sociala
företeelser och aktörer som kringgärdar densamma i dess organisation (Bryman,
2011:35-36) Organisation i det här fallet tolkas som att det kan vara en arbetsplats,
eller till exempel ett undersökt fall. Vidare menar Bryman (2011:36-39) att
konstruktivisten menar att organisationer består av komplexa sociala konstruktioner
som hela tiden förhandlar och omförhandlar innebörden av det sammanhang den
sociala aktören befinner sig i. All forskning kommer att påverkas av vilka ontologiska
synsätt som forskaren har. Både forskningsfrågan samt metoder och analysredskap
kommer att präglas utifrån vilken utgångspunkt angående ”verkligheten” som forskaren
tolkar världen, alltså huruvida det finns en objektiv verklighet eller om verkligheten och
de sociala konventionerna som präglar den hela tiden omförhandlas av de aktörer som
ingår i den undersökta sociala enheten (Bryman 2011:36-39). I syfte att skapa en
förståelse för de ontologiska utgångspunkter som denna uppsatsen har så kommer jag
att redogöra för de ontologiska ställningstaganden som görs och därmed skapa
förståelse för de metodologiska val som görs, och för de diskussioner som förs i
uppsatsen. Uppsatsen syftar till att analysera visionens roll och funktion ur ett
maktperspektiv. Visionen kan sägas beskriva en formulerad önskvärd framtid. Den
formulerade önskvärda framtiden kan delvis sägas beskriva ett annat rum än det som
går att se och ta på då visionen formulerades. Med syftet och en förståelse för
begreppet vision genom forskningsöversikten som utgångspunkt så är det rimligt att
anta att olika människor i olika situationer har olika uppfattningar om vad rummet är
och hur det uppfattas, där vissa delvis lever i och förespråkar en vision - ett tänkt rum,
vilket betyder att platsernas betydelse ständigt omförhandlas av de sociala aktörer som
konstruerar den. Den ontologiska utgångspunkten är därför att platser och de aktörer
som verkat där inte kan upplevas, beskrivas, eller betraktas som en stadigvarande
enhet, utan snarare ska ses som att de omförhandlas och produceras diskursivt, alltså
att de laddas med värden via sättet de omtalas och sättet de beskrivs och kan således
ses som social producerade enheter. Det är också utifrån forskningsöversikten rimligt
att anta att det formulerade framtida rummet (visionen) kommer att påverka
människors uppfattningar om framtiden, vilket i sin tur kan komma att påverka platsen
rent materiellt - alltså hur det fysiska rummet formas och hur vi till exempel rör oss med
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våra kroppar. Platser ses därför som något som kan laddas med värden och påverkas
av dessa värden och föreställningar, där syftet är att bidra med kunskap kring hur
dessa processer går till och fungerar genom att undersöka visionens roll och funktion
som framtidsbild.
Med utgångspunkt i ovanstående ställningstaganden och argumentation ses det som
centralt att ha ett teoretiskt perspektiv som beskriver olika sätt att förhålla sig till rum
och hur rummen och rumsuppfattningar (exempelvis visionen som ett tänkt rum)
sammanlänkas och producerar och reproducerar varandra. Därför har Lefebvre (1991)
och hans teorier om rum i boken The production of space valts som utgångspunkt för
min förståelse för rum samt som analytiskt verktyg. Som stöd för att förstå och tolka
Lefebvre så kommer dels vetenskapliga skrifter som själva använder Lefebvres
rumsteorier för att analysera olika former av situationer, och dels artiklar som tolkar
Lefebvre, att användas. Parallellt med detta så kommer jag även att hänvisa till egna
tolkningar av Lefebvres (1991) The production of space i syfte att förstå helheterna och
analytiska verktyg och begrepp. Den stödjande litteraturen har genomgående fungerat
som ett sätt att förstå och tolka Lefebvres abstrakta litteratur och holistiska teori. Syftet
med uppsatsen är vidare att förstå vad visionen som förändringsdiskurs innebär för
platsen. Utifrån forskningsöversikten så kan detta antas göras via sättet den
kommuniceras och genom sättet de olika aktörerna får medverka och hur den
etableras i medvetandet hos de olika aktörerna. Därför kommer uppsatsen även att
utgå ifrån ett teoretiskt perspektiv som ger möjlighet att analysera språket som makt.
Nedan presenteras de teoretiska perspektiven för uppsatsen.

3.1 Teorier om rum utifrån Lefebvres rumsliga teori
Henri Lefebvre har publicerat cirka 70 böcker och skrifter under sina verksamma år,
vars innehåll behandlar en stor mängd olika ämnen. Hans genomslag i det
angloamerikanska vetenskapsområdet har till stor del att göra med att ett av hans
större och mer omfattande verk The production of space kom att översättas till
engelska 1991. Lefebvre utgår i ovan nämnda verk från ett politiskt och marxistiskt
synsätt i sina teorier om rum, där rummet kan beskrivas som just politik. Sambandet
mellan ekonomi och rum var därför centralt för Lefebvre (Elden, 2004:1, 4-5, 16).
Grundläggande inom Lefebvres rumsteori är att det produceras och ska förstås som
just politik och ett sätt att rumsliggöra politik (Elden, 2004:183, Dear, 2000:47). Då det
är en politisk fråga, och Lefebvre tar utgångspunkt i ett marxistiskt synsätt i sina
22

rumsteorier,

så

måste

produktionen

ses

som

en

del

av

ett

kapitalistiskt

produktionssystem (Elden, 2004:181).
Grundläggande inom Lefebvres förståelse för rummet är att rummet inte kan förstås
som att det existerar som en materialitet oberoende av sin sociala kontext, eller att den
sociala kontexten tar plats i en materialitet som finns där oberoende av den sociala
kontexten. Lefebvre menar istället att rummet produceras och reproduceras genom
sociala och rumsliga processer. Lefebvre benämner vad som kan liknas med summan
av de sociala processerna och materialiteten som social space 4. Det sociala rummet
ska förstås som att det producerar och reproducerar sig självt genom dialektiska
förhållanden i en triad av olika rumsliga dimensioner bestående av spatial practice,
representations of space, och spaces of representation 5 (triaden redovisas nedan)
(Schmid: 2008:28-29). Zieleniec beskriver i sin förståelse för Lefebvres (1991) rumsliga
dialektik hur rummet ska förstås dels som en produkt, men även som en aktiv aktör i
en reproducerande process av både sig själv och samhället i stort (Zieleniec 2007:60).
Utifrån en sådan förståelse så kan det dialektala samspelet som Schmid (2008:28-29)
och Zieleniec (2007:60) beskriver förstås som att samhället uppför materiella
strukturer, vilka producerar och reproducerar sociala konventioner och materiella
strukturer, där dessa tillsammans bildar ett socialt rum. Detta liknar Franzéns (2004:53)
tolkning av Lefebvres (1991) sociala rum där Franzén menar att: ”plats handlar om rum
plus mening”.
Vaide (2015:43) beskriver sin förståelse för Lefebvres teorier om sociala rum och hur
produktionen av rum kommer att etablera nya rum ”ovanpå” rum som har etablerats i
andra sociala rum på följande vis:
4. Fortsättningsvis komm er jag i uppsatsen att översätta det engelska beg re ppet ”social space” till
svenska genom att använda m ig av begre ppet ”socialt rum ”. Översättningen komm er från Franzé n
(200 4:53 ) som i sin förståelse för begrep pet ”social space” m enar att det kan beskrivas som en
plats som får ett namn. På det viset m enar Franzén att platsen konstitueras. Detta är dock inget
som Lefebvre själv gö r, vil ket Franzé n poän gterar. Uti från Fra nzé ns förståelse för begrepp et är
således ”Malm ö” ett socialt rum . Att istället använ d a be gre ppet ”pl ats” ha de kunnat skapa
m issförstånd då det i e n svensk konte xt h ar m ånga andra bet yde lser. Dä rför k omm er jag att
genom gåen de a nvä nda m ig av be gre ppet ”socialt rum ”
5 . Fortsättningsvis komm er dessa att benäm nas på svenska enligt följ and e: Spat ial practice =
rum sliga praktiker. Rep rese ntations of space = tänkt rum . Spaces of represe ntati ons = levt rum .
Detta förtydli gas i en tabell på nästa sida. Detta m edger att där jag hänvisa r till de olika författarna
så komm er jag att använ da m ig av dessa svenska öve rsättninga r ä ven om respek tive författa re
använd er an dra sve nska begre pp nä r de hä nvisa r till Lefebvre. Detta i syfte att skapa en
konsekvent be gre ppsap parat till föreligg and e uppsats.
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”Each social formation produces a social space that supports its own
intentions (‘how’ social life should be lived, experienced and organized).”
Vaide (2015:43) (Parentes i originalcitat)

Vaide (2015:43) beskriver här sin tolkning av Lefebvre (1991:46). Vaide menar att varje
”social formation” producerar ett socialt rum (”social space”) som stödjer den sociala
formationens sätt att se på hur livet bör levas, erfaras och organiseras. På detta vis
kan rum som har uppförts i ett annat socialt rum fyllas med ny mening och nya
representationer. Därmed har den nya sociala formationen skapat ett nytt socialt rum
som även till viss del inbegriper de rumsliga strukturer som producerades i ett annat
socialt rum. Den nya sociala formationen kan också riva de gamla strukturerna eller
ärva delar såsom gatunät eller andra rumsliga egenskaper från det föregående sociala
rummets rumsliga produktion (Vaide:2015:43).
Produktionen av rum ska även förstås som att den agerar i olika skalor av sociala rum.
Världen kan sägas agera i en viss skala, medan Malmö stad agerar i en annan,
stadsdelen i en annan och den mänskliga kroppen i en annan. Skalnivån kan förstås
sträcka sig hur långt som helst, och det centrala är att förstå att dessa olika
produktioner hela tiden påverkar och omformar varandra (Franzén, 2004:57-58).
Lefebvre beskriver detta på följande vis:
”We are confronted not by one social space but by many- indeed, by an
unlimited multiplicity or uncountable set of social spaces which we refer to
generically as ”social space” . No space disappears in the course of growth
and development: the worldwide does not abolish the local. This is not a
consequence of the law of uneven development, but a law in its own right.
The intertwinement of social spaces is also a law. Considered in isolation,
such spaces are mere abstractions.” Lefebvre (1991:86).
Alla platser är således beroende av varandra och är på något vis sammankopplade
med varandra såväl historiskt som geografiskt. Alla försök att isolera en plats från en
annan kommer att bli en abstraktion av platsen. Platsen ”världen” består således av en
oändlig komplexitet av sociala rum och produktion och reproduktion av sociala rum.
Beskrivningen av produktionen av rum är en komplex process då det strävar efter att
omfamna både samhället som produkt, produktionen och reproduktionen av
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densamma. Lefebvre (1991:38-39) beskriver därför ett sätt att analytiskt dela upp
produktionen i en triad av olika ”koncept” på produktionsformer. Dessa redovisas i
tabellen nedan.

Spatial practice 6

Representations of space

Spaces of representation

(Rumsliga praktiker)

(Det tänkta rummet)

(Det levda rummet)

Exempelvis: vägar, hus,
aktörernas kroppar och
flöden som aktörerna ger
upphov till.

Exempelvis: planer,
visioner, kartor, dessa kan
även förstås som diskurser.

Hit hör aktörernas
upplevelser och
erfarenheter av rummet.

De rumsliga praktikerna består av hus, vägar, flöden och människor. Det är den delen
av det sociala rummet som går att se och ta på. De rumsliga praktikerna kan även
beskrivas som den fysiska arena där olika fysiska aktörer agerar och lever genom sina
kroppar och rörelser. Både rörelsen, arenan och aktören är i det här fallet olika
beståndsdelar av det materiella rummet (Lefebvre 1991:38). De rumsliga praktikerna
ska förstås som både en materiell produkt av de övriga rummens produktion, men
också som en producent och en reproducent av det egna rummet och de andra i
dialektiken då det fungerar som en stabiliserande rumsligt praktisk faktor och påverkar
och reproducerar de övriga rummens produktion (Lefebvre, 1991:37-38).
Det tänkta rummet är ett konceptualiserat och planerat rum. Detta rum produceras av
planerare, vetenskapsmän och politiker. Hit hör planer och visioner, vilka båda är
representationer av det tänkta rummet. Rummet är diskursivt producerat och
upprätthålls verbalt och/eller med hjälp av annan kommunikation så som till exempel
kartor. I en kapitalistisk värld som lutar sig mot vetenskap och rationalitet är det ett
dominerande rum, vilket gör anspråk om förändring och dominans genom att beskriva

. Den svenska översättnin g en av beg rep pen ä r gjorda av m ig som författare. De olika författarna

6

(läs Fra nzen etc.) som hänvi sas till i sam band m ed Lefe bvre a nvä nde r sig alla av oli ka beg rep p för
att beskriva det som Lefebvre (1 991 ) beskri ver som ”spatial practice”, ”rep resent ations of space”
och ”re prese ntation al space s”. I fortsättningen komm er jag gen om gåend e att använ da m ig av m in
egna ö versättni ng enli gt tabellen ovan ä ven om de jag refere rar till (läs Fran zé n etc.) anvä nde r sig
av an dra ord och beg rep p. Detta i syfte att skapa en enhetlig b eg rep psappa rat i förelig gan de
uppsats.
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hur rummet bör upplevas och fungera (Lefebvre 1991:38-40). Det tänkta rummet är
riktat mot framtiden och är abstrakt till sin karaktär (Franzén, 2004:55).
Det levda rummet levs genom symbolism, associationer och bilder. Även författare,
konstnärer och övriga som inte gör anspråk på att kommunicera något annat än sin
egen upplevelse tillhör representanter av det här rummet när de uttrycker sig. Rummet
är dominerat genom att det tänkta rummet strävar efter att dominera det levda rummet,
alltså den subjektiva upplevelsen av levda rum kopplade till rumsliga praktiker. Det
levda rummet är användarnas och brukarnas och aktörernas rum och är rummet så
som det uppfattas av dessa (Lefebvre 1991:39). Det levda rummet tar alltid plats i de
rumsliga praktikerna. Det är alltså föreställningar som är knutna till en viss rumslig
praktik där de har tagit plats eller fantiseras om att de har tagit plats. Det levda rummet
består av erfarenheter och upplevelser snarare än de förväntningar om framtida
upplevelser av rum som återges i det tänkta rummet. Dock kan förväntningarna om
framtida upplevelser grundas på erfarenheter, varpå dessa kan vara svåra att hålla isär
(Franzén, 2004:55-56).

3.1.1 Dominering, appropriation och abstrakt rum utifrån
Lefebvre
För att förstå och kunna praktiskt tillämpa begreppen dominering 7, appropriation och
abstrakt 8 rum så har jag huvudsakligen utgått från Olssons (2008) tolkning av

7

Olsson (2008) beskri ve r sin anvä ndni ng och tolkning av beg rep pet dom inerin g på följande sätt:

”Lefe bvre använd er sig av beg rep pet d o minatio n, vilket likt appro pri ation rel ativt enkelt kan
översättas från franskan till engelskan. På svenska vore begrepp en do min ans elle r herraväld e me r
korrekt att använda ur språklig synpunkt än domineri ng som egentlig en inte förekomme r som
begrepp i svenskan. Jag ha r ändå valt att använd a mig av domi neri ng efte rsom d et på ett tydligare
sätt knyter an till verbet domin era. Jag använ der al ltså inte begre ppet do mi neri ng i första hand
som ett substantiv, utan snarare so m en term so m återspe glar ha ndlin ga r el ler p rocesser.
Do mine ring kan j ämf öras med substantivet integration vilket återspegla r en p roce ss mer än ett
(abstrakt eller konkret) tin g. Framöver komme r jag d ock även att använda mig av begrepp et
domina ns liksom formerna d omi nant, do min erand e samt domine rad/ -t för att nyansera diskussionen
kring do mi neri ng so m fö rete else.” (Olsson 2 008: 53). Jag komm er att i uppsatsen utg å ifrån O lssons
förståelse för be gre ppet, oc h komm er således använda m ig av begre ppet d omi ne rin g.
8

Abstrakt rum ” anvä nds a v Olsson (20 08) som översätt ning till det som Lefeb vre (1991 ) kalla r fö r

abstract space. Olssons svenska ö versättnin g kommer fortsatt att använd as genom gåend e i
uppsatsen. När d en använ ds så åsyftas det som Lefebvre (19 91) inb egri pe r nä r ha n an vä nde r
begrepp et abstract space.
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begreppen. Även där jag utgår från Lefebvre (1991) nedan så har jag inspirerats av
Olssons tolkningar av dessa begrepp.
Lefebvres syn på dominering kan förstås genom hur en dominering från vissa
materiella rum och vissa tänkta rum dominerar produktion och dominering av det
sociala rummet (Olsson, 2008:62). Domineringen kan dels förstås som en dominering
över naturen, där teknologiska framsteg har gjort domineringen allt mer påtaglig genom
till exempel vägar, kraftdammar och militär arkitektur, vilka alla är exempel på
dominering över naturen. Domineringen ska dock inte endast förstås som något som
sker över naturen och med hjälp av tekniska framsteg, utan domineringen ska även
förstås som något som utövas i samhället gentemot alternativa politiska sätt att forma
det sociala rummet, och därmed även rummens praktik (Lefebvre, 1991:48-52). För att
kunna dominera rummet så förenklas och homogeniseras rummet till att bestå av
logiker, vilka kan liknas med maktprocesser:
“The dominant form of space, that of the centres of wealth and power,

9

endeavours to mould the spaces it dominates (i.e. peripheral spaces), and
it seeks, often by violent means, to reduce the obstacles and resistance it
encounters there.” (Lefebvre, 1991:49)
Den process som Lefebvre beskriver ovan är en process där det dominerande rummet
skalar bort olikheter och ojämnheter som kan beskrivas som ”hinder” 10 för det
dominerande rummet. Processen kan beskrivas dels genom att det skalar av
ojämnheter i marken för att förbereda för en väg, men även genom att homogenisera
olikheter angående det tänkta rummets abstraktion på en politisk nivå. Genom att
dominera det tänkta rummet så kan de rumsliga praktikerna formas i en viss riktning,
vilka även kommer att reproducera detta tillstånd. Det tillstånd av produktion och
reproduktion som kapitalismen skapar genom att se rummet som en plats för ekonomi
och rationell logik kallas av Lefebvre (1991:48-50) för abstrakt rum. Det abstrakta
rummet är marknadens och kapitalismens verktyg för att etablera dominering. Det
abstrakta rummet avpolitiserar, byråkratiserar och påtvingar det sociala rummet en
rationell logik där ekonomi och kapitalets ackumulation ses som centrala verktyg i syfte
att dominera det abstrakta rummet, varpå det abstrakta rummet dominerar och formar
9

Citatet återg es på e ngelsk a. Min förståelse och de n i nneb örd jag l ägg er i citatet beskrivs på

svenska unde r citatet.
10

Hinde r = obstacles. (Mi n översättning )
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det sociala rummet (Lefebvre,1991:49-53). Min tolkning av Lefebvre (1991:49-53) är att
människan som individ, i det abstrakta rummet, görs utbytbar och homogent
analyserbar. Detta i syfte att radera ut levda olikheter som står i vägen för dominering.
Homogeniseringen och tankar om utbytbarhet kan etableras på både individer, aktörer
och byggnader. Det dominerande rummet skapar abstrakta rum av byggnaderna
genom att tillskriva och beskriva dem utifrån ett ekonomiskt värde och inte det
emotionella värdet kopplat till denna rumsliga praktik - det levda rummet. På samma
sätt kan det skapas abstrakta rum av människans levda rum genom att tillskriva deras
minnen ett ekonomiskt värde och genom att inte utgå ifrån individens levda emotionella
värde. Olsson (2008:66) menar att det abstrakta rummets avpolitisering och
reproduktion av det sociala rummet gör att dess diskurs kan figurera outtalad då den
fungerar som en ”sanningsbärare” för sitt samhälles samtid. Den kan sägas beskrivas
rumsligt praktiskt genom de avbilder som skapas genom den ackumulation och makt
som manifesteras genom att upprätta skyskrapor eller andra monumentala byggnader
som visar på den makt det abstrakta rummet utövar (Olsson, 2008:66). I kontrast till
det dominerade rummet står det approprierade rummet, som i princip endast kan
förstås genom att tolkas genom sin motsats – det dominerade rummet. Det
approprierade rummet kan bestå av ett hus, ett torg eller av en gata. Det approprierade
rummet ska förstås som ett sätt att ta platser i anspråk som om det vore ens eget, samt
att omforma och göra avtryck på den approprierade platsen. Appropriation ska inte
förväxlas med ett juridiskt ägande, då platser som ägs av någon kan approprieras av
någon annan (Lefebvre, 1991:164-166). För att en appropriation ska vara en ”riktig”
appropriation så ska brukarna omskapa det materiella rummet så som att ta det i
besittning och förändra det utifrån sina egna preferenser. Det är alltså de rumsliga
praktikerna som är det centrala att erövra och omforma. När de rumsliga praktikerna
omformas och tas i anspråk av det approprierande rummet så skapas också ett nytt
socialt rum, ett rum som Lefebvre beskriver som ”the true space of pleasure”. Det finns
dock exempel på appropriationer som Lefebvre beskriver som détournement

11

(skenmanöver). Skenmanövern lyckas endast bryta domineringen under en kortare tid,
och kommer inte lyckas att åstadkomma nya sociala rum. Lefebvre exemplifierar vad
han menar är en misslyckad appropriation genom att beskriva en saluhall i Paris.
Saluhallen fungerade under två år som en lokal, vilken huserade en permanent festival
som liknade en appropriation. Den avgränsade perioden var dock avgörande för
appropriationens misslyckande. De approprierande bestämde i det nämnda exemplet
11

Détournem ent komm er i den här up psatsen att översättas till ”skenm anöver”. Ö versättni nge n

komm er från Olsson (2008:6 9).
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inte själva över sin rätt att appropriera, varpå de inte förmådde att omskapa det
materiella rummet, och således inte heller det sociala rummet (Lefebvre, 1991:167168). Lefebvre (1991:373-374) exemplifierar vad han menar med en ”riktig”
appropriation genom att beskriva de latinamerikanska favelorna. Dessa fungerar som
ett svar på ett behov hos människan som genom appropriation tillgodoser sina behov
av offentliga platser, och platser att bo med väggar och tak.
”The spontaneous architecture and planning ('wild' forms, according to '
would-be elegant terminology) prove greatly superior to the organizations
of space by specialists who effectively translate the social order into
territorial reality with or without direct orders from economic and political
authorities.” (Lefebvre, 1991:374) (Parentes i originalcitat)
Den spontana arkitektur som formas genom appropriation beskrivs i citatet ovan som
överlägsen den arkitektur som formas av specialister när de tolkar vad människor vill
ha men egentligen formar arkitekturen till territoriella och dominerade miljöer utifrån
ekonomiska och politiska dominerande agendor.
Det är viktigt att förstå att Lefebvres rumsteorier syftar till att åskådliggöra produktionen
av rum. Hans rumsteorier kan användas analytiskt, men är även normativa (Olsson,
2008: 57-58). Detta framgår tydligt av citatet ovan där Lefebvre menar att det
approprierade rummet är ”the true space of pleasure”. Lefebvres rumsteori ska förstås
som en positionering om att det sociala rummets produktion är politik och att rummet
formas utifrån en strävan efter att likrikta rummet utifrån marknadsekonomiska villkor.

3.2 Diskursens makt
Lefebvres (1991) rumsliga teori beskriver det tänkta rummet som ett rum som strävar
efter att dominera de andra rummen då det beskriver hur dessa bör upplevas och bör
utformas. Det tänkta rummet är ett abstrakt rum som beskriver en framtidsbild
(visionen). Denna framtidsbild kan sägas vara diskursivt producerad, varpå diskursens
makt blir ett relevant teoretiskt fält att undersöka och utgå ifrån i föreliggande uppsats.
Grundläggande inom teorier som ser språket som maktutövning är att ting eller
värdebegrepp inte består av en förutbestämd laddning som per automatik ger dem
betydelse. Betydelsen, och därmed tingens och begreppen mening, består och
upprätthålls istället av sociala och språkliga praktiker (Bryman, 2011:483-485).
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Föreställningar om vad som är rätt och fel, eller vackert och fult har att göra med hur
det framställs av den som har möjligheten att forma diskursen, eller rättare sagt
makten att forma diskursen, då maktprocesser alltid mer eller mindre är diskursiva till
sin karaktär (Franzén, 2010:94-97).
Diskursens makt kan beskrivas som en serie av bilder, beskrivningar, berättelser och
uttalanden som tillsammans formar en representation av ett fenomen, företeelse eller
objekt - exempelvis huruvida något är rätt eller fel. Språket formar och upprättar en syn
av förgivettaganden om objekt eller företeelsers laddning, vars innehåll och betydelse
kan beskrivas utifrån subjektiva uppfattningar (Burr, 1995:49). Varje gång ett diskursivt
antagande bekräftas och tas för givet så stärks dess reproduktion och dess makt. Att
uppfattningar och antaganden tas för givet innebär en maktutövning genom att de
antaganden som är diskursivt producerade fungerar som sanningsbärare, eller
åtminstone fungerar som utgångspunkter i diskussioner och förhandlingar, där
diskursen både som sanningsbärare och som utgångspunkt skapar förutsättningar för
att göra makt (Franzén (2010:96-98; Börjesson 2003:21-23). Foucault beskriver
diskursen på följande vis:
”Vi måste uppfatta diskursen som ett våld vi utövar mot tingen eller åtminstone en
praktik vi påtvingar dem. I denna praktik finner diskurshändelserna principen för sin
regelbundenhet”
Foucault (1970/1993:37)
Utifrån citatet ovan så framgår det att Foucaults syn på diskurs är att den är något som
konstrueras av människor och inte kan anses ligga i tinget självt. Tinget är alltså inte
laddat med betydelse. Betydelsen och innebörden är istället något som vi genom
regelbundna sociala konstruktioner projicerar på tinget genom vilket vi ger den en
mening, där meningen ska förstås som ett sätt att utöva makt över tinget. Vidare menar
Foucault (1970/1993:14-17) att upprätthållandet eller etablerandet av en diskurs kan
ske genom en aktiv kontroll av vilka som får vara med och forma den, där de
inkluderade individerna väljs utifrån vissa kriterier. Upprätthållandet kan ske genom en
inre disciplinär kontroll där diskursen blir norm eller kultur och där normen och kulturen
håller tillbaka andra diskurser genom att explicit påstå att de inte är sanna, eller genom
en mer implicit styrning genom att de till exempel bryter mot grundläggande
värderingar eller ”sunt förnuft”. Synen på rätt och fel kan ses som djupt rotade i det
mänskliga kulturella systemet, men de är föränderliga över tid. Språkets makt över
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tingets laddning och betydelse kan förstås genom att individerna som utövar språket
ser tingets betydelse som självklar, där ”självklarheten” kan ses som ett mycket starkt
maktutövande över tinget. Mouffe (2005:17-18) menar att konstruktionen av
hegemoniska uppfattningar om vilka faktiska värdeparametrar och praktiskt politiska
utfall som ligger i ett visst begrepp är en kamp där olika värden hela tiden kämpar för
att uppnå hegemonisk status. Mukhtar-Landgren (2012:24) exemplifierar detta genom
att beskriva den praktiskt politiska innebörden i begreppet ”rättvisa”, och att begreppet
och vilken mening som läggs i det kan tolkas olika beroende på vilka värderingar
angående liberalism en människa har. För den ena innebär ”rättvisa” att människor
endast ska betala lite skatt då ”rättvisa” innebär att individen har gjort sig förtjänt av sin
inkomst och därmed ska få behålla så mycket som möjligt. För någon annan betyder
”rättvisa” att skatten ska vara högre så att det blir möjligt att fördela pengarna till
ekonomiskt svagare grupper. När innebörden i begreppet har nått en politisk
hegemonisk status så kan det få praktisk politisk verklighet genom skatteregleringar,
med hänvisning till begreppet rättvisa. Jag tolkar Mouffes (2005:17) uppfattning om
hegemoni till att ligga nära det som Foucault (1970/1993:14-17) menar producerar
bilder om vad som är ”sunt förnuft”. Till exempel så kan det i en viss tid anses vara
sunt förnuft att rättvisa innebär ”x” men inte ”y”. Diskursens makt kan alltså förstås som
makten att forma språket, makten att konstruera uppfattningar, makten att forma
projiceringar, och utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv, utifrån min tolkning - makten att
forma bilder och processer av en önskvärd framtid eller bilden av vad som kan
betraktas som positivt eller negativt, eller makten att formera associationer kring vad
en ”plats” är för något.
Mukhtar-Landgren

(2012:24-25)

beskriver

de

många

hegemoniska

möjliga

uppfattningarna angående ett begrepps innebörd som att det finns många möjliga
utfallsrum, men att hegemoniska uppfattningar tillfälligt kan låsa det. När den
hegemoniska uppfattningen är låst så kan den bli en praktisk politisk verklighet. Detta
kallar Mukhtar-Landgren för makten som handlingsförmåga. Denna makt är beroende
av att utesluta andra möjliga tolkningar och värden, vilken hon kallar för makten som
uteslutning. Med utgångspunkt i forskningsöversikten, närmare bestämt Syssner,
(2012:14), som beskriver en samhällskontext där platser medvetet fylls med ett visst
innehåll och ett visst narrativ, så kommer jag att använda och förstå även platser som
begrepp och produkter, vilka därmed kan fyllas med olika värderingar och innehåll.
Därmed kan det som Mukhtar-Landgren beskriver som utfallsrum för ett begrepps
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innebörd även beskriva utfallsrummet av möjliga tolkningar och uppfattningar av en
viss plats, med utgångspunkt att även innebörden av platsen är diskursivt producerad.
Makten som handlingsförmåga är en fråga om att legitimera de politiskt praktiska val
som görs. Utan en tillräckligt stabil makt eller samsyn så skapas heller ingen
handlingsförmåga. Makten som uteslutning bygger på den uppfattning som
presenterades ovan, att det finns en mängd möjliga alternativa sätt att tolka en plats
eller vad som ska representera ”rättvisa” i en politisk praktik. Uteslutningen innebär
således att utesluta andra alternativa tolkningar av begrepp. Uteslutningen har sett
olika ut i olika tider. Det rationella sättet att se på planering legitimerade vissa
ställningstaganden då det rådde en hegemonisk uppfattning angående att planering
var en rationell process med ett rationellt mål. Detta sätt att utesluta andra tolkningar
och legitimera verksamheten förstås som en avpolitisering och ett antagande om att
planering inte är politik. Politiken blir ju rationell och rättfärdigas således genom att
hävda att de är rationella (Mukhtar-Landgren, 2012:27-28). Fairclough beskriver språk
och makt på följande vis:
”The power to control discourse is seen as the power to sustain particular discursive
practices with particular ideological investments in dominance over other alternative
(including oppositional) practices” (Fairclough, 1995:2) (Parentes i originalcitatet)
Fairclough menar alltså att den som kontrollerar språket utövar makt. Makten kan
också förstås som ideologier, vilka strävar efter att kontrollera och dominera diskursen
över andra alternativa diskurser och synsätt, vilket kan förstås genom MukhtarLandgrens (2012) perspektiv på rationell planering som presenteras ovan.
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4. Forskningsdesign, metod och empiri
4.1 Fallstudie och val av fall
Fallstudien lämpar sig för studier som vill förstå flera olika perspektiv av sociala
relationer och processer som fungerar sammanvävda med varandra, och den har
kapacitet att beskriva ”varför”. Fallstudien lämpar sig alltså när forskaren vill förstå
processer och att gå på djupet i relationer och aktörsperspektiv som riktas mot en och
samma undersökningsenhet (Denscombe, 2009:60-61). Då det är processen, vilket i
det här fallet inbegriper visionsarbetet, visionen, samt följderna av visionen, som står i
fokus för undersökningens syfte så lämpar sig det djup av förståelse som fallstudien
erbjuder för studiens övergripande syfte.
Fallstudier kan ha som mål att beskriva och generalisera på olika sätt. Bryman
(2011:77) kategoriserar tre olika inriktningar för fallstudier: Det avgörande fallet, vilket
beskrivs som när en forskare vill testa en hypotes mot ett enskilt fall; det unika fallet,
där forskaren undersöker en unik händelse i historien, och det exemplifierande fallet,
vilket har för avsikt att representera en mer generell kategori av liknande fall. Den
inriktning som det här fallet har är det exemplifierande fallet. Detta betyder att jag
nedan kommer att argumentera för att fallet som undersöks exemplifierar en viss
problematik, nämligen visionens roll och funktion utifrån ett maktperspektiv, vilket sätt
de påverkar platsen som en följd av visionen, samt inkludering och exkludering av
aktörer. Fallstudie karaktäriseras av att det är ett enskilt undersökningsfall som
studeras i detalj. Begreppet ”fall” syftar på en avgränsad ”lokal” såsom till exempel ett
bostadsområde, en avgränsad händelse, eller en avgränsad organisation eller liknande
(Bryman, 2011:73-74; Merriam, 1994:24,58; Denscombe, 2009:59). För att uppnå
uppsatsens övergripande syfte så läggs fokus på en avgränsad ”lokal”, i detta fall det
område som omfattas av visionsplanen för Norra Sorgenfri i Malmö. Norra Sorgenfri är
ett väldokumenterat fall som är omskrivet i såväl tidningar som i kommunala dokument.
Här finns

dessutom verksamma föreningar, fastighetsägare och verksamma

näringsidkare som kan höras empiriskt. Här finns alltså tillgång till ett rikt empiriskt
material,

vilket ger förutsättningar för

att lyckas med

undersökningen. Då

undersökningen bland annat syftar till att förstå vilka följder visionen får för platsen så
sågs det som centralt att undersöka en plats där visionen har funnits en längre tid så
att eventuella följder av visionen har tagit plats och form på platsen. Visionsarbetet
inleddes 2004, och visionsplanen var färdig 2006. Det är nu tretton respektive elva år
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sedan. Därför antas eventuella följder av visionsplanen, och det förändrade
perspektiven på platsen som visionsplanen eventuellt innebär, ha tagit form på platsen,
varpå de också går att undersöka. Kritik kan dock riktas mot valet av det undersökta
fallet då det i intervjusituationerna visade sig svårt för de intervjuade att exakt komma
ihåg i vilka skeden de var involverade i processerna. Hur uppsatsen har förhållit sig till
detta beskrivs i inledningen till analysen.
Då fallstudien fokuserar på en undersökningsenhet så lämpar sig forskningsdesignen
för att inbegripas av flera olika metoder för empiriska insamlingar. Att samla in empiri
med hjälp av flera olika metoder kallas för triangulering. (Merriam, 1994:25;
Denscombe, 2009:71, Bryman, 2011:354). Trianguleringen kan innebära att forskaren
eftersträvar både en ökad träffsäkerhet – ökad validitet, och att få en fullständigare bild
– en källa till kompletterande data (Denscombe, 2009:188). I detta fall kommer
trianguleringen användas för att få en mer kompletterande bild av det undersökta fallet.
Jag använder i den här studien både intervjuer och kommunala dokument i syfte att
skapa ett djup i förståelsen för processen och på vilket sätt de olika aktörernas
förhållande till visionen och dess följder kan förstås.
Kritiken mot fallstudier riktas mot dess representativitet och huruvida det går att hävda
generaliserbara slutsatser utifrån endast en undersökningsenhet (Denscombe,
2009:68, Merriam,1994:183). Kritiken mot fallstudier handlar om perspektiv och syfte.
Om syftet är att skapa förståelse och vidga erfarenheterna kring det undersökta så
fungerar fallstudien väl som metod. Att totalt isolera fallet från dess omgivning och
kontrollera alla variabler skulle leda till att fallet blir representativt för alla exakt likadana
fall. En total isolering av fallet kan dock leda till att dess slutsatser inte är applicerbart
på något annat fall än det undersökta (Merriam, 1994:183-184). Att hitta en
balansgång mellan avgränsning och applicerbarhet blir därför central för fallstudiens
relevans. Denscombe (2009:69) menar att det är av vikt att beskriva fallets
kännetecken om den ska kunna utgöra grunden för jämförelser med andra fall. Yin
(1981:59) menar att alla undersökta fall har en kontext att förhålla sig till. Kontexten
kan beskrivas som variabler, där undersökningen måste fokusera på ett antal av dessa
för att bli genomförbar. Med bakgrund i ovanstående beskrivningar av avgränsningar,
samt kontextens relevans, så kommer det undersökta fallet dels att avgränsas
geografiskt, och i tid, och dels att kontextualiseras (se rubrik 5.0 kontextualisering av
fall) i syfte att skapa en förståelse för fallets kontext. Då det är visionsplanen som
undersöks så har den geografiska avgränsningen för det undersökta fallet utgått från
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de kommunala visionsdokument som Malmö stad har tagit fram. Som beskrivs ovan så
är händelser och processer lämpliga att undersöka med hjälp av fallstudie, men kräver
då en avgränsning (Merriam, 1994:24). För att förstå det vi idag kan se, och med
utgångspunkten att det vi idag kan se är en produkt av en process, så är processen
den huvudsakliga delen av fallstudien och behöver därför definieras även i tid.
Fallstudien fokuserar empiriskt på att undersöka processen från cirka 2003-2004 och
framåt, då det är i detta skede som visionsarbetet startar upp. Fallet kommer vara svårt
att exakt avgränsa i tid då processen måste förstås som sammanlänkad med
händelser som har hänt långt tillbaka i tiden. Kontextualiseringen av både Malmö och
Norra Sorgenfri kommer därför dels att fungera som ett sätt att beskriva vilka historiska
utgångspunkter undersökningen har, men även som en kontext att ta avstamp i och en
kontext som kan stödja analysen, vilket beskrivs mer utförligt under rubrik 5.0
kontextualisering.

4.2 Empiri
Det finns en mängd olika sätt att samla in empiri. Användbarheten för empirin kan
sägas baseras på vad forskaren försöker uppnå, alltså vad den vill undersöka
(Denscombe, 2009:183-184). Denna uppsats syftar till att bidra med kunskap om vilken
roll

visionen

fyller

i

planering

i

stadsbyggnadssammanhang,

samt

hur

en

förändringsdiskurs kopplad till visionsplanen påverkar platsen och dess aktörer. Vidare
syftar uppsatsen till att förstå hur inkludering och exkludering ser ut i processerna.
Nedan redogörs för den empiri som används i uppsatsen och hur den relaterar till
uppsatsens övergripande syfte.

4.2.1 Visionsplanen
Visionsplanen som arbetades fram från 2004 – 2006 är ett visionsdokument.
Visionsplanen är relevant för att förstå det kommunicerade behovet av en visionsplan,
samt för att förstå hur de olika aktörerna framställs av de som har makten att formulera
den önskvärda framtidsbilden då detta kan avslöja mer subtila maktdynamiker
angående behovet av en visionsplan. Visionsplanen är ingen formell eller juridiskt
bindande produkt. Den är likväl allmänt tillgänglig på Malmö stads hemsida, och utgör
således ett transparent och allmänt tillgänglig empiriskt material. Visionsplanen är
författad i ett sammanhang som är oberoende av undersökningen som görs i
uppsatsen. Detta gör att det inte finns någon risk för att det uppstår vad Bryman (2011,
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274-275) kallar för reaktiva effekter, och vad Denscombe (2009:72) kallar för
observatörseffekt. Dessa kan beskrivas som att exempelvis de observerade barnen i
en klass påverkas av forskarens närvaro, eller av att en respondent i en
intervjusituation påverkas av forskarens tonläge.

Fram sida från visionspl ane n (Malm ö stad, 2006 )

4.2.2 Kvalitativ intervju och urval
Den kvalitativa intervjun är ofta mer djupgående än den strukturerade och ger mer
utrymme för intervjupersonen att själv utforma svaren baserat på en öppen ställd fråga
från forskaren (Bryman, 2011:413). Den kvalitativa intervjun lämpar sig i situationer när
forskaren vill förstå komplexa och subtila situationer där olika åsikter och uppfattningar
är en del av den komplexitet som forskaren vill undersöka. Vidare lämpar den sig för
när enskilda nyckelpersoner kan antas bidra med kunskap som denne i egenskap av
sin position kan antas ha (Denscombe, 2009, 232-234). Då föreliggande uppsats
ämnar fokusera på visionsplanen ur ett aktörsperspektiv så är kvalitativ intervju ett
lämpligt sätt att samla in empiri på då det kan fokusera på ett antal valda aktörer, och
därmed samla in empiri baserad på den position respondenten har. Vidare så kan
rollerna i, behovet av, och följderna av visionsplanens antas skönjas i mer subtila
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maktdynamiker. Därför lämpar sig det djup som den kvalitativa intervjun ger möjlighet
till.
Den kvalitativa intervjun ger en situation där både forskaren och den intervjuade lägger
mycket tid och energi på intervjusituationen, där efterarbetet med transkribering och
analys är en betydande insats för forskaren (Bryman 2011:413,429). Den betydande
insatsen gör att urvalet inte kommer att kunna bli lika stort som i en situation där
människor intervjuas utifrån en strukturerad och mer enkätliknande situation, vilka kan
sägas ge möjlighet att samla in ett material från ett större antal människor. Urvalet för
varje individuell intervjuperson är därför av större vikt för resultatet av insamlingen än
om en stor mängd människor hade kunnat intervjuas. Urvalet för intervjupersoner har
därför utgått från vad Bryman (2011:434) kallar för målstyrt urval, eller för vad
Denscombe (2009:233, 267) kallar för nyckelaktörsprincipen. Det gemensamma för
dessa principer när de tillämpas på undersökningen är att urvalet baseras på de
uppställda frågorna och syftet. Urvalet har därför genom ett målstyrt urval tagit
utgångspunkt i att hitta intervjupersoner som kan ses som nyckelaktörer för att förstå
inflytande, behov och effekter av visionsplanen.
Frågorna till respondenterna har i alla intervjusituationer huvudsakligen följt strukturen
som formulerades i intervjuguiderna, men frågorna har inte ställts exakt så som de är
formulerade i intervjuguiden. Intervjupersonerna föregick i vissa fall de direkta frågorna,
varpå jag som intervjuare ställde följdfrågor som inte var direkta frågor från formuläret.
Istället fördes anteckningar för när de olika frågorna kunde anses vara besvarade. I
slutet av intervjusituationen gick jag igenom anteckningarna för att undersöka huruvida
frågan kunde anses vara besvarad. Om det fanns frågor som delvis inte hade
behandlats och som jag hade hoppat över i det flöde som uppstod under intervjun, så
ställdes frågan igen i slutet. Detta in enlighet med Denscombes (2009:234) beskrivning
av hur en semistrukturerad intervju bör gå till, där intervjupersonen ska få möjlighet att
själv utveckla sina idéer och upplevelser om det fenomen som intervjuaren styr in
intervjun på via ämnena. Intervjusituationen för samtliga intervjupersoner ter sig
liknande på många sätt. Respondenterna erbjöds att bestämma plats och tid för
intervjun. De flesta intervjuerna tog plats på respondentens arbetsplats, med undantag
för en där respondenten intervjuades på ett café. Respondenterna informerades på
förhand om att jag önskade spela in intervjun med argumentet att det skulle underlätta
min process att ta tillvara materialet. Respondenterna ställde upp på detta, med i vissa
fall ett uttryckt behov av anonymitet, vilket beskrivs nedan.
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Denscombe

(2009:193-198)

menar

att

respondenternas

medverkan

i

forskningssammanhang inte på något vis får äventyra deras integritet eller position.
I intervjusituationer så är det därför av stor vikt att forskaren upprätthåller etiska
ställningstaganden angående intervjupersonernas anonymitet. Dessutom kan en
utlovad anonymitet ge mer ärliga svar vilket förser forskaren med mer relevant empiri.
Några av respondenterna uppgav att de ville vara anonyma och att de önskade att
materialet inte spreds vidare. Med bakgrund i detta så kommer inte inspelningarna att
lämnas ut efter överenskommelse med respondenterna då detta inte kan ses som
etiskt försvarbart utifrån respondenternas uttryckta önskan. Med bakgrund i detta så
har även de delar av det transkriberade materialet som direkt eller indirekt avslöjar
respondentens identitet inte citerats utan behandlas i de fall de anses bidra till
uppsatsen genom att jag hänvisar till en tolkning angående vad de sa. Detta kan vara
gånger då respondenten säger att ”hon som hyr här bredvid, Svenssons måleri
(fingerat namn), hade problem med att komma överens med fastighetsägaren”. Att det
skulle vara just Svenssons måleri som har problem med att komma överens med
fastighetsägaren ses inte som relevant. Det relevanta i det här exemplet ska förstås
som att en aktör med rollen hyresgäst hade problem med en aktör med rollen
fastighetsägare. Där jag gör detta så kommer det dock aldrig att anges att det är ett
citat, utan jag är där tydlig med att det är en tolkning. Detta kan självklart anses vara ett
problem, men respondentens integritet anses i uppsatsen vara överordnad detta
intresse.
Med hänvisning till studiens övergripande syfte så har jag gjort bedömningen att det är
aktörernas roll i Norra Sorgenfri som är det centrala, då deras roll var anledningen till
att de kontaktades i egenskap av respondent. Efter kontakt med de som önskade att få
vara anonyma har dessa gett klartecken på att det går bra att istället beskriva dem
utifrån vilken roll de har i förhållande till det undersökta fallet. Respondent 1 har varit
insatt i projektet från kommunens sida mellan åren 2004-2010 och fungerade som en
av kommunens representanter från tjänstemannahåll i det visionsarbete som föregick
visionsplanen, samt i arbetet med att skapa ett planprogram. Respondent 2 är en
kommunpolitiker som mellan åren 2002-2013 har varit aktiv på olika poster inom
stadsbyggnad i Malmö stad. Respondent 2 har för närvarande en annan politisk post
inom Malmö stad. Respondent 3, tjänsteman från Malmö stad, har varit aktiv som
planhandläggare i Norra Sorgenfri sedan 2008, och från 2014 och framåt haft en
övergripande roll för kommunens räkning för projektet Norra Sorgenfri. Respondent 4

38

är en aktiv konstnär som varit verksam på Norra Sorgenfri sedan cirka 2002, men som
nu har sina lokaler strax utanför det direkta området. Respondent 5 och 6 är
fastighetsägare som har varit aktiva på platsen sedan innan visionsarbetet som låg till
grund för visionsplanen tog vid. Respondent 5 företräder ett större fastighetsbolag,
medan respondent 6 är ensam ägare till en mindre fastighet i Norra Sorgenfri.
Respondent 7 och 8 är företagare och hyresgäster på Norra Sorgenfri. Båda har
bedrivit sin verksamhet här sedan innan visionsarbetet startades upp. På basis av den
erfarenhet som ovan knyts till de olika personerna så kommer jag i uppsatsen att förstå
och beskriva dem som nyckelaktörer vilka kan representera planerare, politiker,
konstnär/kulturliv, fastighetsägare och hyresgäster. Bryman (2011, 274-275) menar att
det i alla intervjusituationer finns risk för att det uppstår så kallade reaktiva effekter,
vilket betyder att intervjuaren påverkar den intervjuade genom tonfall eller genom sättet
denne agerar. Jag har i intervjusituationerna hanterat detta genom att uppträda så
neutralt som möjligt.
Representativiteten i ovanstående urval kan självklart ifrågasättas. Att höra fler aktörer
inom varje representerad aktörsroll hade gett ett mer representativt empiriskt underlag.
Detta är något som både mottagaren av uppsatsen, samt jag som uppsatsförfattare bör
vara medveten om i de analyser som görs, samt vikten som kan tillskrivas slutsatserna.
Norra Sorgenfri har dessutom under stora delar av sin tid präglats av hemlöshet och
appropriation av olika slag. Att höra någon av de som har varit direkt aktiv i dessa
frågor kunde ha gett ett bredare perspektiv på inflytande och visionsarbete och vilka
som har fått delta och på vilket sätt. Att även höra någon av de hyresgäster som har
fått flytta de senaste åren hade kunnat ge perspektiv för deras situation och inflytande i
förhållande till visionsplanen. Försök har gjorts för att nå någon av dessa, men utan att
lyckas. För att förstå deras perspektiv så ställdes frågor som berörde även de som har
behövt flytta till de fastighetsägare och hyresgäster som intervjuades. Detta blir en
källa som baseras på en sekundär beskrivning av hur ”någon annan” har upplevt
situationen, vilket kan ses som ett problem, och något som mottagaren bör vara
medveten om. Jag har genomgående haft detta i åtanke och låtit det prägla vilken
tyngd det kan läggas på dessa uttalanden i analysen. Med utgångspunkt i de
begränsningar i tid som uppsatsen har haft att förhålla sig till så har dock
avgränsningar varit tvungna att göras, och det har varit en lång process att få tag i
aktörer som ville ställa upp på en intervju. Svårigheterna när man som forskare söker
efter aktörer kopplade till ett visst fall beskrivs av Denscombe (2009:72) som
svårigheten att få tillgång till ”fallets milljö”. I det här fallet har detta påverkat
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undersökningen genom att forskaren har ägnat mycket tid just till detta. Att söka
tillträde får dock ses som en del av forskningsprocessen och en följd av den
forskningsdesign jag som forskare har valt för att undersöka det uppställda problemet.

4.3 Kvalitativ innehållsanalys
Den som utövar makt är inte tvunget medveten om det, och den som har en åsikt är inte
heller tvunget medveten om det. Sättet att uttrycka sig och vad ståndpunkten får för
verkan kan därför ske på ett implicit sätt och fungera i många led. För att åskådliggöra
detta som analyserbara mönster kan en innehållsanalys tillämpas. Innehållsanalysen
kan uppmärksamma ”den mening som ligger under ytan” i en text. Innehållsanalysen,
om den tillämpas konsekvent, kan därför sägas synliggöra och förklara sådant som
ligger bakom det direkta budskapet. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på olika
frågor i texten som undersöks, där forskaren upprättar dessa utifrån frågeställningar och
syfte. Analysmomentet tillför ett tolkande moment i forskningen. Då forskning alltid ska
sträva efter en intersubjektiv prövbarhet och möjlighet till systematisk upprepning, så
behöver tillvägagångssättet redovisas och förklaras (Bryman, 2011:281-284). Den
kvalitativa innehållsanalysen av empirin syftar till att åskådliggöra mönster i empirin som
genom teorin och i relation till forskningsöversikten kan ge svar på frågeställningarna.
Intervjuerna är transkriberade, och dokumenten är i form av texter och bilder.
Innehållsanalysen utgår från frågeställningarna och analyseras med utgångspunkt i det
teoretiska ramverket samt utifrån forskningsöversikten. Genom att analysera det
undersökta fallet genom teorier så kan forskaren åstadkomma det som Fejes och
Thornberg (2016:184) kallar för en ”problematiserande dimension”. Här skapas teoretiskt
drivna analysfrågor som genom valt teoretiskt perspektiv kan skapa en djupare och
analytiskt generaliserbar förståelse för empirin. Tillvägagångssätt redovisas dels som ett
tema, men även med en uppställd analysmodell som presenteras utifrån varje
frågeställning nedan.
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4.3.1 Tillvägagångssätt/analysmodell
Frågeställning

Tema

1. Vilka involveras i framtagandet av
visionsplanen. Hur kan detta förstås
utifrån maktperspektiv?

Diskursiv makt. Spänningsfältet mellan
uteslutning och inkludering

2. Hur kan behovet av en visionsplan
förstås utifrån platsens olika aktörer och
deras förutsättningar?

Spänningsfältet mellan existerande
rumsliga praktiker och levda rum och det
tänkta rummets förändringsdiskurs
(visionen)

3. På vilket sätt kan visionsplanen förstås
påverka platsen genom sin
förändringsdiskurs?

Dominering och abstraktion. Dialektala
rumsproduktioner. Nya sociala rum.

1. Vilka involveras i framtagandet av visionsplanen. Hur kan detta förstås utifrån
maktperspektiv?
Utifrån Foucault (1970/1993:14-17) kan upprätthållandet eller etablerandet av en
diskurs ske genom att kontrollera vilka som får vara med och forma den.
Tillvägagångssättet är därför att söka efter mönster av inkludering och exkludering
angående vilka som har fått vara med och forma diskursen, och hur detta kan förstås
utifrån ett diskursivt maktperspektiv.

2. Hur kan behovet av en visionsplan förstås utifrån platsens olika aktörer?
Utifrån Lefebvre (1991:37-40,48-52) existerar det olika sätt att se och förhålla sig till
rummet. Hur kan behovet av en visionsplan förstås utifrån det abstrakta rummet, det
dominerande rummet, och rumstriadens dialektik (de rumsliga praktikerna, det tänkta
rummet,

och

det

levda

rummet)

och

produktionen

av

nya

sociala

rum?

Tillvägagångssättet kommer att vara att analysera spänningsfältet mellan behovet av
en visionsplan och de befintliga aktörerna genom ovan nämnda olika förhållande till
rum.
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3. På vilket sätt kan visionsplanen påverka platsen genom sin förändringsdiskurs?
Utifrån min tolkning av Lefebvre (1991:37-40) kan visionen placeras in i det tänkta
rummet. Det tänkta rummet är en del av en dialektal rumslig produktion där även de
rumsliga praktikerna samt det levda rummet producerar och reproducerar sociala rum.
Situationen som frågan avser undersöka kommer att analyseras genom att undersöka
produktionen av det sociala rum som produceras av det tänkta rummet genom dess
förändringsdiskurs med utgångspunkt i antagandet om att detta är en dialektal rumslig
produktion och reproduktion. Genom det teoretiska perspektivet om diskursen som
makt så får jag även med mig att det råder en diskursiv kamp som strävar efter att
utesluta andra alternativa tolkningar av ett begrepp, där ”begrepp”, utifrån min tolkning,
även kan förstås som ”platser”. Jag kommer att analysera hur de dialektala
rumsproduktionerna förhåller sig till en sådan uteslutning.
Sammanfattningsvis så kommer jag att i analyserna använda mig av Lefebvre (1991)
och hans teorier om rum både som en teoretisk positionering, men även som ett
analytiskt ramverk.
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5. Kontextualisering av fall
Franzén (2004:53,57-59) beskriver vikten av att kontextualisera det enskilda
fenomenet och fallet för att förstå dess relationer. Franzén beskriver inte detta
teoretiskt metodologiskt, utan snarare utifrån en tolkning av Lefebvres (1991)
rumsteorier om rum och skala, där platser alltid befinner sig i relation till andra platser i
andra skalor. Platsen Europa, platsen Malmö, platsen Norra Sorgenfri – alla har de en
inbördes relation till varandra. Zieleniec (2007:61) beskriver i sin tolkning av Lefebvre
(1991) hur platser måste förstås och analyseras med utgångspunkt i dess historia.
Kontextualiseringen av fallet kommer därför, med utgångspunkt i argumentationen
ovan, även att ligga till underlag för analysen. Yin (1981:59) beskriver kontexten ur en
metodologisk utgångspunkt. Han menar att alla undersökta fall har en kontext att
förhålla sig till, och att kontexten kan beskrivas som variabler som sträcker sig in i det
undersökta fallet. Det är forskarens uppgift att avgränsa och beskriva hur
undersökningen går till för att skapa en intersubjektiv prövbarhet och transparens i de
påståenden som görs. Kontextualiseringen kan därför beskrivas som både en
metodologisk såväI som analytisk utgångspunkt. I syfte att kontextualisera det fall som
jag avser undersöka så kommer jag att beskriva både Malmö stads och Norra
Sorgenfris historia från cirka 1900 till idag. Från 1970 och framåt har Malmö stad
genomgått stora förändringar som präglar hur staden profilerar sig, hur staden byggs
och hur beslut fattas (Möllerström, 2011:17-29; Mukhtar-Landgren, 2013:66-67).
Beskrivningen kommer därför att vara mer ingående i den historia som präglar staden
och platsen från cirka 1970 och framåt.

5.1 Malmö - från industristad till kunskapsstad
Malmö ligger i sydvästra Sverige och är Sveriges tredje största stad med cirka 318000
invånare (2014). Staden har haft en positiv befolkningsutveckling sedan trettio år
tillbaka. Prognosen visar att utvecklingen fortgår, och kommunen räknar med att det
kommer bo cirka 377000 invånare i staden år 2025 (Malmö stad, 2016:1).
Befolkningsökningen består både av inflyttningar och ett positivt födelsenetto. Malmös
befolkning är förhållandevis ung med ett genomsnitt på 38,5 år jämfört med ett
Sverigesnitt på 41.2 år (SCB. 2017).
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Malmö var under 1960-talet en av Sveriges främsta tillväxtekonomier tillsammans med
andra varvsstäder som Göteborg. Denna utveckling skulle dock få ett abrupt slut i
samband med oljekrisen 1973 (Möllerström, 2011:71; Dannestam, 2009:114). Malmö
hade under industrialiseringen på 1950- och 1960-talen gjort sig beroende av ett
mindre antal större arbetsgivare vars gemensamma nämnare var att de profilerade sig
som massproducenter av konsumtionsvaror som sysselsatte ett stort antal arbetare
(Billing, 2000:10-11). En internationell omstrukturering av produktion av dessa
konsumtionsvaror, samt en internationell varvskris som kulminerade i mitten av 1980talet ledde till att Malmö, som tidigare hade beskrivits som en ”föregångsstad för
socialdemokratins välfärdskommun”, nu var en kommun med ekonomiska problem
(Dannestam, 2009:114). I samband med globaliseringen under 1970-talet så blev
kapitalet mindre beroende av att finnas där arbetskraften var geografiskt lokaliserad.
Produktionen var inte längre beroende av att ligga där den tekniska kunskapen fanns
då information och kunskap nu blev global. Arbetskraften däremot är mer geografiskt
bunden, vilket leder till att människor som bor i de områden som kapitalet och
arbetsplatserna försvinner ifrån får en ny arbetsmarknadssituation att förhålla sig till
även om produktionen globalt sett är densamma (Castells, 2010:41-43). Den kris som
Malmö stad hade att förhålla sig till i mitten av 1980-talet kan alltså förstås genom att
produktionen flyttades utomlands och att de massproduktionsjobb som Malmö hade
förlitat sig på under sin tillväxt under 1950- och 1960- talen nu hade flyttat till andra
länder. Under Malmös industriella storhetstid så fanns det breda politiska
överenskommelser, samt ett välstrukturerat samarbete mellan näringsliv och politik där
samma män satt i en stor mängd olika styrelser i allt från banker, stora företag,
skånska dagbladet etc. Enigheten gjorde att det industriella maskineriet fungerade väl,
men när industrialiseringen av Malmö och Sverige kom av sig så skapades oenigheter
i Malmös politiska liv, och de maktstrukturer som tidigare hade agerat i samförstånd
mellan politik och industri i Malmö bröts isär. De politiska oenigheterna gjorde att
Malmö hade svårt att peka ut nya riktlinjer för hur kommunen skulle hantera den
nyuppkomna situationen med arbetslöshet och jobbflykt utomlands (Möllerström
2011:70-71). Under 1980-talet så slutade företagsbeskattningen i Sverige att vara
kommunal. Detta gjorde att de kommunala intäkterna var allt mer beroende av var
människor var mantalsskrivna då detta var den stora faktorn för det kommunala
skatteunderlaget.

Under

1970-talet

så

förlorade

Malmö

30000

invånare

till

omkringliggande kommuner som satsade på villabebyggelse samtidigt som Malmö
istället byggde lägenheter som en del av miljonprojektet. De kommuner som
människorna flyttade till skulle enligt planen förenas med Malmö i samband med
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kommunsammanslagningarna,
alarmerande

ekonomiskt

varpå

utflyttningen

problem

för

inte

staden.

uppfattades
Men

som

planerna

ett
om

kommunsammanslagningar förändrades vilket gjorde att Malmös kommunekonomiska
kris förvärrades. Ett succesivt ökande flyktingmottagande under tidigt 1990-tal
tillsammans

med

en

utflyttning

av

ekonomiskt

välbeställda

människor

till

kranskommuner gjorde att den socioekonomiska sammansättningen av människor
förändrades, vilket skapade ett sviktande skatteunderlag för staden (Dannestam,
2009:113-114). Malmös ekonomiska kris som kulminerade i mitten av 1990-talet är
alltså förankrad både globalt, regionalt och lokalt. Som svar på arbetslösheten så
försökte Malmö stad tillsammans med staten att etablera en Saab-fabrik som skulle
erbjuda

cirka

2500

arbetstillfällen

som

en

arbetsmarknadsmässig

kompensationsåtgärd för de industriella nedläggningar som staden drabbats av i
samband med varvskrisen. Satsningen misslyckades och staden kritiserades för att
försöka lösa industrikrisen med att försöka tillföra ytterligare en industri (Billing, 2000:6,
10-11). Efter ett misslyckande att etablera nya stora fabriker som skulle ersätta de
gamla så etablerades en politisk enighet i det att det måste till nya lösningar för att lösa
de nya problemen. Ett politiskt erkännande av att de nya förutsättningarna som Malmö
befann sig i krävde nya lösningar gjorde att ramarna för vilka lösningar som
accepterades och togs på allvar nu förändrades (Dannestam, 2009:118-119). Detta
skede kan beskrivas som en identitetskris, vilken utlöser en politisk enighet för ett nytt
sätt för staden att profilera sig, nämligen som kunskapsstad. Begreppet kunskapsstad
laddas genom aktivt profileringsarbete från Malmö stad med värden så som kreativitet,
innovation, känslor, nätverkande, mötesplatser, flexibilitet och varumärke. Möllerström
beskriver detta utifrån Lefebvre och menar att diskursen om kunskapsstaden
homogeniserar det tänkta rummets logik (Möllerström, 2011:205-206). Det aktiva
profileringsarbetet sker genom storytelling och kommunikationsstrategier där anställda
på Malmö stad, och i förlängningen invånarna själva, görs till ambassadörer som ska
etablera berättelsen om den nya kunskapsstaden som en del av en global arena på
frivillig basis. Det ”frivilliga” ska förstås i ljuset av att alternativet till kunskapsstaden
som av Malmö stad beskrivs i negativa termer och som en tillbakagång till något
genomgående negativt (Möllerström, 2011:209). De som inte kände igen sig själva i
bilden av den nya berättelsen av staden som en kunskapsstad känner att de själva inte
är en del av det ”nya” Malmö. De upplever en marginalisering av sig själva och av
andra grupper i samhället som de menar inte representeras och får ta del av det
positiva som den nya berättelsen innebär (Möllerström, 2011:216-218). De materiella
och arkitektoniska uttrycken av det ”nya” Malmö etableras genom Öresundsbron,
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flaggskeppsprojekt som Turning torso, Västra hamnen, Malmö högskola och de
upplevelsebaserade

satsningarna

på

arenan

i

Hyllie.

Dessa

fungerar

som

arkitektoniska och fysiska budbärare om att Malmö är en del av ett större globalt
sammanhang som är redo för den nya kunskapsbaserade ekonomin och erbjuder
attraktiva möten och händelserika sammanhang (Möllerström, 2009:21, 207-208)
Malmö stad kan utifrån kontextualiseringen förstås som en stad som har genomgått
stora ekonomiskt strukturella kriser och förändringar sedan 1960–talet. Lösningarna på
problemen kan sägas vara att genom språk etablera nya associationer och
förväntningar genom diskursiva kampanjer, som tillsammans med ”hårda” satsningar
bestående av arkitektur etablerar diskursen om Malmö som kunskapsstad i flera olika
skalor – från lokalt till regionalt och globalt. På så vis har Malmö, eller i alla fall delar av
Malmö, införlivats i diskursen om kunskapsstaden och blivit en del av ett nytt Malmö.
Utifrån Lefebvre (1991) så kan det förstås som att Malmö som kunskapsstad är ett nytt
socialt rum, där det tänkta rummet genom de medvetna kampanjerna och
stadsbyggandet har påverkat både de rumsliga praktikerna, och de levda rummen
genom associationer och upplevelser, vilket har bidragit till att skapa detta ”nya”
Malmö.

5.2 Norra Sorgenfri – en kontextualisering
Fram till sekelskiftet 1800-1900 så präglades det område som idag kallas för Norra
Sorgenfri av gårdsbebyggelse och betesmark. 1898 anlades kontinentalbanan, en
järnvägsförbindelse som förbinder Malmö med Trelleborg, men som även servar det
industriområde som planerades i Norra Sorgenfri. Området som nu utgör Norra
Sorgenfri ägdes till stora delar av Malmö stad. Detta gjorde att flertalet institutioner så
som

stadens

gasverk

och

renhållningsverk

byggdes

i

Norra

Sorgenfri.

Ägandeförhållandena, med Malmö stad som ägare, var avgörande för att området
bebyggdes med större allmänna institutioner istället för med tät kvartersstad trots sitt
centrala läge 12 (Schlyter, 2006:7-8). I slutet av 1980-talet var området i princip

12

Schlyters text som här refere ras till är en byggn ads antikvarisk utredning för o m rådet Norra

Sorgenf ri, beställd av komm unen. Texte n prägl as av påståend en som inte probl em atiseras. Att
järn väg en byggd es 1898 är ett påstående som inte behöve r ifrågasättas i sak, att gasverket också
byg gdes hä r är ytterlig are ett påstående som i sig inte behö ve r problem atiseras. Därem ot
anled ning arna till det, som enligt Schlyter är att m arken ägdes av staden, är en analys som
Schlyter inte beskriver närm are. Därfö r krä vs det e n vis s kritik och ifrågasättand e m ot påståendet.
Jag presente rar d ock påståendet då detta påståe nde i egenskap av komm unalt beslutsunderlag
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fullbebyggt med industribebyggelse, och kontinentalbanan försåg området med
spårbundna transporter. Det område som idag kallas för Norra Sorgenfri bestod i slutet
av 1980-talet i princip uteslutande av arbetsrelaterad bebyggelse i form av lätt och tung
industri. Under tidigt 1990-tal så revs flera av de stora industrilokaler som fram till dess
hade huserat bland annat matoljeraffinaderi, samt en mängd andra industrier. De mest
omfattande rivningarna genomfördes på kvarteret Brännaren under tidigt 1990-tal
(Schlyter, 2006:8). År 2004 inleddes ett arbete med att skapa en visionsplan för Norra
Sorgenfri. Visionsplanen stod färdig 2006 (Malmö stad, 2006:1,4). Det är denna
visionsplan, och aktörerna som är knutna till den, som utgör undersökningsfallet i
föreliggande uppsats. Visionsplanen har följts upp av ett planprogram som
producerades 2008 (Malmö stad, 2008).

Illustratione n visar Norra So rgenf ris geog rafiska läge i M almö

Bilderna på nästkommande sidor syftar till att ge läsaren en bild av hur Norra Sorgenfri
ser ut idag. Bilderna består självklart av ett urval som jag som uppsatsförfattare och
avsändare har gjort, vilket den kritiske läsaren bör ta i beaktande. Bilderna visar både
kan anses ha en dignitet a v att representera den officiella syne n på platsen och anled ning en till
om rådets bebyggelsestruktu r.
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byggnader som är i gott skick, men även byggnader som är i sämre skick och inte har
underhållits. Vidare visas även båghallarna samt skateparken, som även omnämns i
analysen
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illustrationspla nen. (K artan är be arb etad a v författa ren genom tillförd illustratio nslin je)
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berörs

av

Bilden o van visar en av loka lern a som ger ett m er slitet intryck av Norra Sorg enfri (2 017-04 -25 )

Bilden o van visar skatepark en som näm ns i analysen på kvarteret Bränn are n (2 017 - 04-2 5)
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Bilden o van visar en av in du strilokalern a på Norra Sorg e nfri (2 017-04 -25 )
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Bilden o van visar en av d e m er välhålln a lokale rna p å Norra Sorg enfri (201 7-0 4-25)

Bilden o van visar en av ri vni ngstom terna på No rra Sorge nfri (2 017-04 -25 )
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Bilden o van visar bå ghal larn a till vänster och n y be bygg else till höge r. Norra Sorgen fri (20 17-04-25 )

Bilden o van visar del ar a v til lkomm ande ny beb yg gelse p å Norra Sorgenf ri (2 017-04 -25)
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6.0 Analys
Till att börja med så krävs det här ett förtydligande kring mitt sätt att i analysen förhålla
mig till empirin i form av visionsarbete, visionsplan, och dess förhållande till
intervjuerna. Jag vill än en gång påminna läsaren, för förståelsens skull, att när jag i
analysen beskriver ”visionsarbetet” så syftar jag på det arbete som låg till grund för det
dokument

som

i

analysen

benämns

som

”visionsplan”.

Dock

har

det

i

intervjusituationerna, särskilt med fastighetsägare och hyresgäster, visat sig finnas en
förvirring kring vad som är visionsplan respektive planprogram, och en beskrivning av
visionsplanen och visionsarbetet som snarare kan liknas vid en löpande process som
skulle kunna involvera även planprogrammet. Då det var i visionsplanen som de
grundläggande värderingarna och de första bilderna som representerade en förändring
av området etablerades så har jag i analysen utgått från att det är detta som
respondenterna refererar till när vi i intervjusituationerna diskuterar sådant som kan
förstås som bilder som kan representera ”nya värden” och ”visioner”.

6.1 Maktrelationer i visionsarbetet
En analys av hur deltagandet i processen har sett ut i utformandet av visioner kan
avslöja maktrelationer i diskursiva processer. Det kan utifrån Burns och Kahn (2005:xxi) beskrivas som att få konstituera föreställningar och utgångspunkter angående
platser till efterkommande arbete. På frågan huruvida respondent 8 har deltagit i
visionsarbetet så beskriver respondenten deltagandet, eller rättare sagt frånvaron av
deltagande på följande vis:
Respondent 8 - Det jag fick se var ju färdiga bilder som visade hur det skulle bli.
Visst fick jag information, men inkluderad och inkluderad… det beror väl på
hur man menar. (Respondent 8, hyresgäst)

Intervjuare - Men du var inte med och tog fram bilderna?

Respondent 8 Nej det var jag inte. (Respondent 8, hyresgäst)

Respondenten beskriver en situation där denne presenteras för färdiga bilder. Bilder
som har producerats i ett forum där denne inte hade deltagit. Vid frågan om vilka bilder
det var som respondenten då fick ta del av så har respondenten svårt att minnas om
det var just visionsplanen som respondenten fick se eller om det var planprogrammet
som producerades 2008. Oavsett detta så står det klart att respondenten inte har
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deltagit i framtagandet av visionen. Respondent 7 har en liknande bild av
visionsarbetet, alltså att hen fick se färdiga bilder (respondent 7, hyresgäst). Med
utgångspunkt i Franzén (2010:96-98 och Börjesson 2003:21-23), där språk och
projiceringar fungerar genom att etablera utgångspunkter i diskussioner och
förhandlingar så presenteras respondent 7 och 8 för något som fungerar som en
diskursiv utgångspunkt. Utgångspunkten, i det här fallet visionen, är redan fylld med
värderingar och projiceringar som för det första innebär att Norra Sorgenfri kommer att
förändras, men pekar också ut en viss förändring som önskvärd. Respondent 5
beskriver deltagandet på följande sätt:
”Vi försöker alltid att vara aktiva i alla steg i processerna, då vi alltid försöker
forma projektet på ett bra sätt, så visst var vi med i förarbetet. För vår del har
det varit en god dialog, även om den har avtagit något på senare år så finns
det ändå en bärighet i detta.” (Respondent 5, företrädare för ett
fastighetsbolag)
Respondent 5 beskriver en situation där denne har ingått i det forum vars diskussioner
har legat till underlag för visionen och har således fått vara med och etablera de
utgångspunkter som respondent 8 ovan fick ta del av. Respondent 6 beskriver även att
hen tog del i de processer som kan beskrivas som ett skede där visionsarbetet
påbörjades:
”Ja jag var med. Jag minns att jag tyckte det var kul att det skulle hända något
här där min fastighet var en del av något som kommunen ville satsa på. Det
var kul att få ett ansikte på folk också.” (respondent 6, fastighetsägare)

De båda fastighetsägarna har därmed kommit in i ett tidigare skede och var
involverade på ett annat sätt än det som de båda hyresgästerna erfor. Att ”få ett
ansikte på folk” kan förstås som att det i det här skedet fanns möjligheter att sluta
kontakter med andra aktörer med gemensamma intressen. Shipley & Newkirk (1999)
beskriver hur aktörerna som deltar i framtagandet av visionerna ofta värderar
deltagandet i processen av att ta fram visionen högre än själva dokumentet som
produceras. Utifrån forskningsöversikten är alltså deltagandet något som värdesätts
högt av aktörerna, ett deltagande som i detta fall har varit olika fördelat. På frågan om
de fick vara med och direkt forma projektet så beskriver respondent 5 detta på följande
vis:
”Nej det skulle jag inte säga. Kommunen var mest intresserad av att veta
varför vi inte hade byggt, hur de kunde underlätta för att vi skulle kunna
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bygga, och vad vi hade för behov och sådär. Jag skulle inte säga att vi direkt
satt och skissade ihop. Det var mer en fråga om att hantera och skapa
förståelse för en problematik” (respondent 5, företrädare för ett
fastighetsbolag)
Respondent 5 menar ovan att de som fastighetsägare inte hade någon direkt påverkan
som i att direkt påverka utfallet, men de kan dock sägas ha haft en indirekt påverkan
på utfallet genom att få definiera ”problematiken”. Respondent 6, fastighetsägare,
beskriver en liknande situation, där kommunen var intresserade av att få veta hur
respondenten såg på området, och hur respondenten såg på att ”utveckla” området,
och vad respondenten menade behövdes för att kunna utveckla sin fastighet
(respondent 6, fastighetsägare). Detta kan sägas bekräftas i visionsplanen, som
redogör för följande:
”Stadsbyggnadskontoret fick 040812 av stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
göra en översyn av Sorgenfri industriområde och utreda om det är möjligt att
göra en plan för blandad stadsbebyggelse med inslag av icke störande
verksamheter.” (Malmö stad 2006:4)
Malmö stad hade alltså redan en inriktning på vilken sorts bebyggelse som skulle ta vid
i Norra Sorgenfri innan fastighetsägarna hördes, men för att lyckas med detta så
hördes fastighetsägarna i syfte att förstå hur kommunens ambitioner från
stadsbyggnadsnämnden skulle kunna verkställas. Även om respondent 5 och 6 inte
direkt fick vara med och forma projektet som i att skissa på hur det skulle se ut, så har
det dock funnits ett forum dit de hörda hyresgästerna inte har varit deltagande, och där
vidare utgångspunkter för Norra Sorgenfri har etablerats. Foucault (1970/1993:14-17)
beskriver denna process som ett sätt att etablera en diskurs, i det här fallet ett visst sätt
att se på platsen både ”idag” men också ”imorgon” genom visionen, där de inkluderade
väljs utifrån vissa kriterier. På så vis kan en viss diskurs växa sig stark bland de som
ingår i det specifika forumet. Från forskningsöversikten, närmare bestämt från Burns
och Kahn (2005:x-xi), får vi med oss ett perspektiv på att få definiera vad de kallar för
”siten”. Att få definiera siten betyder att få makten att beskriva vad som är värdefullt på
en viss plats, makten att formulera förutsättningarna, eller makten att formulera
problemet. Här har alltså denna makt etablerats hos de hörda fastighetsägarna, medan
den inte har etablerats bland de hörda hyresgästerna förrän det redan fanns färdigt
material att visa upp i form av bilder och värderingar. Språket som makt blir i detta fall
tydligt, och det verkar, baserat på det empiriska underlaget, som att det även har
funnits olika tillträde till att delta i att forma diskursen. I det teoretiska perspektivet så
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görs tolkningen att även platser kan förstås som begrepp eller produkter som laddas
med värden. De tidiga diskussioner som fördes angående platsen kan därför förstås
som en makt genom uteslutning (Se Mukhtar-Landgren, 2012:27-28; Fairclough,
1995:2), där alternativa sätt att tolka och definiera ”problematiken” i Norra Sorgenfri
uteslöts i de inledande diskussionerna.
Allmänheten bjöds in att delta för att diskutera projektet under 2007 (Malmö stad,
2008:88). Allmänhetens premisser för deltagande kan alltså sägas fungera på ett
liknande sätt som de hörda hyresgästernas - att de presenteras för färdiga bilder och
projiceringar. Albrechts (2004:750) beskriver hur värdena som formuleras i visionen i
governanceformationer bör ingå i vad som kan beskrivas som ”planeringsprocessen”.
Albrechts hänvisar inte till svensk lagstiftning, utan snarare till vad som kan anses
borde ingå i en planeringsprocess, då utgångspunkter även tenderar att forma
framtiden. De färdiga bilderna kan därför antas ha influerats av de hörda företagarnas
problembeskrivning av området då dessa har haft ett tolkningsföreträde till att beskriva
vad som är ett ”problem”. Albrechts resonemang bygger på att det är hur framtiden ska
formas som är central att involvera i planeringsprocessen. Planprocessen kan i det
undersökta fallet därför ur Albrechts perspektiv sägas ha föregåtts av en hantering som
inte haft transparens och lika möjlighet för aktörerna att skapa en bild även av ett
framtida Norra Sorgenfri. Montin och Hedlund (2009:29) beskriver att förespråkarna för
governance menar att det inte alls är problematiskt då besluten ändå alltid etableras
och fattas i den representativa demokratin. Kommunens agerande och process är inte
på något sätt felaktigt utifrån en juridisk ståndpunkt. Här finns således inget ”rätt” eller
”fel”. Det är inte heller att finna vad som är ”rätt” eller ”fel” som är uppsatsens syfte.
Däremot, med utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv om att språk och projiceringar är
representanter för makt, så kan det ändå skönjas ett mer subtilt maktmönster
angående deltagandet där de ägande har varit mer delaktiga i att konstituera
utgångspunkter. Malmö stad (2006:4) beskriver i visionsplanen bakgrunden till visionen
och de värden som där presenteras på följande vis:
”I denna skrift om visionen för Norra Sorgenfri presenteras olika avsnitt med
rubriker som återspeglar vår ambition att planera utifrån ett övergripande
samhällsperspektiv. Avsnitten behandlar vad vi anser vara viktiga faktorer för
att skapa ett attraktivt och väl fungerande område, med människan och ett
helhetstänkande i centrum”. (Malmö Stad, 2006:4). (Fetstil tillagt av
uppsatsförfattaren för att tillkalla dessa ord uppmärksamhet, vilket förklaras
i texten nedan)
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Att visionsplanen har tagits fram genom att höra ett antal aktörer på området, som har
deltagit på grundval av vissa specifika egenskaper, framgår inte. Formationen som
beskrivs i citaten ovan från respondent 5 och 6 kan beskrivas som en
governanceformation. De gemensamma identiteterna som Hayntz (2003:5-6) och
Montin och Hedlund (2009:28) beskriver är syftet med governanceformationerna har i
det här fallet bestått i att formulera vad som är ett ”problem”. Detta framgår dock inte i
citatet ovan från Malmö stad, varpå vilka som är ”vi” blir svårt för läsaren att avgöra.
Detta kan genom Montin och Hedlund (2009:30) förstås som en variant av
metastyrning, alltså ett sätt att institutionalisera de utgångspunkter som har formulerats
i governanceformationerna genom att koppla dem till den representativa demokratin.

6.2 ”Nya” och ”gamla” sociala rum och behovet av en vision
Jag väljer här att kort återge kontextualiseringen om Malmös omvandling från
”industristad” till ”kunskapsstad” då den kommer att ge en ingång till det som vissa av
respondenterna beskriver som anledningar till att investeringar uteblir på Norra
Sorgenfri. Möllerström (2011:21, 205-209) beskriver vad hon kallar för det ”nya”
Malmö, ett postindustriellt Malmö som bedriver ett aktivt profileringsarbete i syfte att
omforma staden. Detta sker både genom att styra vilka associationer som människor
förknippar

med

staden,

men

även

materiellt,

vilket

manifesteras

genom

”flaggskeppsprojekt” som Turning Torso, arenan i Hyllie och högskolan. Hela Malmö
har dock inte varit en aktiv del av detta profileringsarbete rent stadsbyggnadsmässigt,
vilket har påverkat Norra Sorgenfri:
Respondent 1- I början på 90-talet så kom ju en sån jättekris i Malmö. Jag tror
det var 95 som man gjorde ett stort fusionsarbete inom kommunen i alla
förvaltningar. Så det var först 95 som man började ta tag i det på riktigt. Det
var då man sa ” vi ska ha en högskola till Malmö”. ”Vi ska använda västra
hamnen för att locka en målgrupp som annars flyttar till kranskommunerna”.
Alltså man måste få in skattebetalare, lite krasst. Och liksom några såna saker.
Och så köpte man saab-fabriken. Bo 01 skulle först ha legat nere i Limhamn.
Det var tanken att det skulle ligga på ön. Det var i ett ganska sent skede som
man flyttade från Limhamn till Västra hamnen. Allt det här skedde ju mellan
95 – 2000. Och så kom bron samtidigt, och det hände ju mycket och så. Man
fick en skjuts framåt. Det var under en tid då som det var tufft. Då var det ju
ingen som tittade på Sorgenfri. Då var det… man la den här planen på… men
annars var det liksom helt andra frågor som diskuterades då. (citattecken
illustrerar att respondent 1 hänvisar till att ”någon annan” skulle ha sagt
detta)
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Intervjuare – Någon slags nödläge?

Respondent 1– Ja verkligen. Att göra såna stora grejer som bo-mässan och
högskolan. Men det var ju… anledningen till att vi startade och tittade på
Sorgenfri var ju… jag jobbade då på det som heter
översiktsplaneringsavdelningen på Malmö stad. Det var 2003-2004. Då var i
princip allt fokus på Västra hamnen och Hyllie. Så hela västra Malmö
egentligen… Alla ville ju vara med på det tåget, för det var nytt och spännande
o sådär. Så var vi ett par stycken som sa: ”Men östra Malmö, vad händer där?”
(respondent 1, kommunal tjänsteman)
Politiken och planerarna hade riktat sina blickar mot andra stadsdelar som sågs som
centrala i syfte att etablera Malmö på en global skala (se Möllerström, 2011:45) både
arkitektoniskt och associationsmässigt. Utifrån ett planerarperspektiv - det tänkta
rummet - kan därför de delar av Malmö där Norra Sorgenfri ligger sägas ha hamnat ur
fokus för planerare och politiker under den tiden som Malmös stadsplanering till stor
del präglades av de stora flaggskeppsprojekten. Det sociala rummet ”Malmö som
kunskapsstad” hade inte omfamnat Norra Sorgenfri med de nya rumsliga praktikerna
som skulle komma att prägla de delar av Malmö som var en del av en strävan efter att
etablera det ”nya” Malmö i människors medvetande både lokalt och regionalt. Detta
gjorde att Norra Sorgenfri inte blev en del av den stadsutveckling som skulle komma
att prägla detta ”nya” Malmö under tidigt 2000-tal. Respondent 1 beskriver situationen
som präglade Norra Sorgenfri innan det att visionsarbetet inleddes på följande sätt:
Respondent 1 – ”Jo man gjorde upp detaljplaner på 90-talet, på området. Men
de gjordes väl rätt så mycket som skrivbordsprodukt. Man sa att okej nu gör vi
nytt här. Man la ut en ny bebyggelse, och så gjorde man upp en plan ”in house”
i princip, på kommunen, och la på området. Men det var ingen som ville bygga,
det var ingen som använde den, det var ingen som var intresserad.”
(respondent 1, kommunal tjänsteman.)

Intervjuare – Varför det ingen som ville?

Respondent 1 – ”Jag tror det var… det var området, det är många ägare, och
man tänkte att ”skulle jag bygga nåt i mitt lilla… på det här området, ingen
annan verkar ju göra nånting”. Det känns liksom otryggt och osäkert. Vad
händer, här verkar inte finnas stabilitet. Det var liksom ingen av dem själva
som ville sätta igång nånting. Det är ingen som orkar vara motor i en… man
har bara en liten del av ett stort område.” (respondent 1, kommunal
tjänsteman)

Respondent 1 beskriver att det fanns planberedskap i form av möjliga byggrätter i
Norra Sorgenfri. Då det finns en planberedskap så menar respondenten att det faktum
att det inte bebyggs är en följd av att de planer som då var gällande inte hade
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etablerats i samförstånd med fastighetsägare, varvid respondenten beskriver dem som
en skrivbordsprodukt. Kritiken mot liggande plan och osäkerheten inför att våga
omsätta den detaljplanen till faktisk bebyggelse kan förstås genom att respondent 1
beskriver att det inte fanns en etablerad stabil värdegrund bland fastighetsägare som
byggde på hegemoniska värderingar och uppfattningar om platsen och vad den var för
något och vad den skulle komma att bli, även om det fanns en politiskt etablerad
juridiskt möjlighet att bebygga platsen i form av möjliga byggrätter så tycks inte det
räcka i det här fallet. Makten som handlingsförmåga föreligger rent juridiskt, men
handlingen uteblir trots att det inte finns några juridiska hinder att genomföra den.
Respondent 5, beskriver situationen som att investeringar i fastigheten i form av
byggnation eller andra satsningar inte var aktuellt:
Respondent 5 - ”Man kan väl säga att det egentligen fanns alla möjligheter att
bara börja bygga här direkt, samtidigt som det inte alls låg i vårt intresse att
investera vidare i fastigheten så som området fungerade då.”
Intervjuare - Vad menar du med hur området fungerade då?

Respondent 5 – ”Ja, alltså vår fastighet låg ju liksom i princip mitt i. Man kan
inte bara börja bygga där och hoppas att nån ska flytta in, det funkar inte så.
Vi måste veta att det finns bärighet i området innan vi kan investera den här
formen av kapital.” (Respondent 5, företrädare för ett fastighetsbolag)
Respondents beskrivning av platsen bekräftar det som respondent 1 beskriver, att det
inte är det juridiska hindret om planberedskap som gör att investeringsviljan från
fastighetsägare uteblir (i alla fall de delar av Norra Sorgenfri som respondent 5
företräder). ”Mitt i” kan förstås som att den fastighet som respondent 5 företräder ligger
centralt i något som är beroende av sin omgivning, en omgivning som inte främjar den
typen av investeringar som fastighetsägaren ville göra på platsen. Respondent 6
beskriver en liknande situation; respondent 6 beskriver tiden före visionsarbetet som
att hen inte tänkte på att hens fastighet skulle kunna exploateras och fungera på det
viset som tog form i visionsarbetet, även om respondent 6 beskriver att det ändå fanns
förhoppningar kring någon form av förändring då fastigheten nu låg så pass centralt i
Malmö. Vidare så upplevde respondent 6 ”förut” platsen som ett industriområde, men
ett industriområde som inte längre riktigt var ett industriområde (respondent 6,
fastighetsägare). Respondent 2 beskriver Norra Sorgenfri som en plats som efter att de
stora industrierna lades ned och till stor del revs är ”diffust”, och att det fanns en
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problematik i att det ”gamla genuina Malmö” 13 ser platsen som ett industriområde
medan de som respondenten beskriver som nyinflyttade inte vet vad det är för ett
område (respondent 2, politiker.). Den gemensamma förståelsen för respondent 1,2,5
och 6 är att det saknades en enhetlig bild och identitet för vad Norra Sorgenfri var och
framförallt hur området skulle formas i en framtid. Diskursen som präglar planerare och
fastighetsägarnas syn på Norra Sorgenfri kan förstås som att det ”gamla” sociala
rummet – ”Malmö som industristad”, ur deras perspektiv, hade en negativ inverkan på
Norra Sorgenfri i både levda rum och rumsliga praktiker, vilket skapade en situation där
investeringar uteblir. Grannfastigheternas skick och verksamhet påverkar den egna
upplevda investeringsviljan även om en planberedskap finns. Det fanns alltså andra
frågor än rent juridiska som var tvungna att lösas om platsen skulle kunna genomgå
den förändring som respondent 1,2, och 5 menar var önskvärd, och som respondent 6
beskriver att hen ändå hoppades på. Situationen kan förstås genom att Norra Sorgenfri
som begrepp och som plats för investeringar hade en osäkerhet inbäddad i sig på
grund av att det inte fanns någon, ur nämnda respondenters perspektiv, tydlig
hegemonisk uppfattning om platsens identitet (se min tolkning av Mukhtar-Landgrens,
2012:24-25 diskussion om hegemoni angående begrepp). Platsen/begreppet Norra
Sorgenfri skulle därför behöva laddas med nya värden, där värdeladdningen och att
etablera en förändringsdiskurs i Norra Sorgenfri skulle leda till att investeringar kunde
ske. Platsen hade ”tidigare”, innan de stora industrierna revs eller lades ned,
dominerats av en viss kapitalistisk och rumslig ordning i form av industri. Här fanns
klara förväntningar och föreställningar om vad platsen var för något utifrån normativa
antaganden. Platsen hamnar i ett läge där respondenterna menar att investeringar
uteblir ända tills en ny tydlig dominering har etablerats. Utifrån Lefebvre (1991, 38-40,
48, 52) Så kan situationen förstås genom att det sociala rummet Norra Sorgenfri består
av hus och materiella strukturer som har etablerats och uppförts i ett ”annat” socialt
rum i en annan skala i både tid och rum, nämligen det sociala rummet ”Malmö som
industristad”, vilket var laddat med tydliga förväntningar och identiteter.
Sammanfattningsvis har jag ovan visat hur Norra Sorgenfri av respondent 1,2,5 och 6
upplevdes som ”identitetslöst” och ”diffust”, och att det inte har varit en del av det nya,
men heller inte är en del av det gamla Malmö. Det kan sägas existera i ett ”glapp”
mellan två överordnade tänkta rum som agerar i en annan skala. Lefebvre (1991:86)
13
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syftar på m änniskor som har bott i Malm ö m edan No rra Sorgenfri fortfara nde var ett reno dlat
industriom råde.
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beskriver hur ”the worldwide does not abolish the local”. I det här fallet kan detta
förstås som att Malmös behov av att etablera sig i en annan skala har påverkat Norra
Sorgenfri på en mer lokal nivå. På så sätt hänger alla rum ihop och skapar effekter för
varandra. Min tolkning av respondent 1,2,5 och 6 är att Norra Sorgenfri kan sägas
befinna sig i ett ”glapp” mellan två överordnade sociala rum, och att visionsplanen
genom det tänkta rummet ska dominera Norra Sorgenfri i en viss riktning så att det kan
underordna sig, eller kanske snarare bli en del av det nya och överordnade tänkta
rummet - det ”nya” Malmö.

6.3 Visionsplanen som enande faktor inåt och utåt
Respondent 1 beskriver hur hen upplevde behovet av en visionsplan på följande sätt:
”Alla var ju bara individuella aktörer. Och att vara en individuell aktör när
man inte har en aning om vad som händer runtomkring. För det har man ju
inte; ifall någon annan planerar att bygga eller riva eller utveckla eller bara
sitta på fastigheten, så vill man inte göra nånting själv heller. Så att när vi från
stadens sida klev in: ”Vi tar ett ansvar för att få med alla på tåget, vi tar ett
ansvar för att vara motorn i att nånting kan hända.” Då skapar det en
trygghet, då skapar det en känsla av samhörighet.”(Respondent 1, kommunal
tjänsteman)

Respondent 1 beskriver behovet av en gemensam vision som en följd av ett splittrat
ägande och splittrade intressen. Vidare beskriver respondenten att kommunen kommer
att vara ansvarig för att driva projektet för att ”få med alla på tåget”. Respondenten
beskriver ett behov av samhörighet där samhörigheten kan förstås som en social
samhörighet där visionsarbetet syftar till att aktörerna ska lära känna varandra och
bilda nätverk. Detta bekräftas av respondent 6, som menar att visionsarbetet innebar
en möjlighet att lära känna de som ägde grannfastigheterna, något som respondent 6
beskriver som positivt. Respondent 6 menar vidare att behovet av detta dessutom
förstärktes av att flera av respondentens grannfastigheter hade bytt ägare (respondent
6, fastighetsägare). Kommunens intresse i att etablera ett nätverk genom ett
visionsarbete kan förstås som en del av det som kommunens roll har blivit i takt med
att
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stadsbyggnadssammanhang (se Pierre, 2009:40-42; Nuissl & Heinrichs, 2011:48), till
att snarare vara en aktör vars roll är att skapa nätverk och möjligheter för offensiva
privata satsningar i syfte att skapa lokal och regional utveckling (se Dannestam,
2009:101). Kommunens och fastighetsägarnas upplevda värde av visionsplanen kan
alltså hittills förstås genom att det skapar gemensamma värderingar, samt att själva
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arbetet med den fungerar som en enande faktor där de olika fastighetsägarna bygger
upp tillit inför varandra. Montin och Hedlund (2009:28) beskriver detta som att
governancenätverk etablerar en konsensusorientering. Genom respondent 1 så går det
att urskilja en tredje faktor som sågs som central med visionsplanen:
” Det fanns ju några produkter (respondenten åsyftar här olika former av
planeringsinstrument såsom översiktsplaner etc.) som man brukade göra. Så
kom det här visionsprogrammet inslängt från sidan lite. Så att det var ju lite
att testa att jobba på ett annat sätt. Det som var bra, det var ju att vi fick
medial uppmärksamhet. De här bilderna, de här tre bilderna, de började
liksom valsa runt i media. ”Åhh, nu händer det saker i Sorgenfri, med
industrikaraktär”. (Respondent 1, kommunal tjänsteman) (citattecken
illustrerar att respondent 1 i tal hänvisar till att ”någon annan” skulle ha sagt
detta)
- Citaten är inte sammanhängande -

”Det finns en förväntan från omvärlden, vilket gör att de (fastighetsägarna)
känner en trygghet att utveckla. Hade inte malmöborna i stort varit så: ”vilket
intressant område, där vill jag bo”, jag menar, om inte det finns så ” nej det där
området, där är bara kriminalitet och prostitution, där kan man väl inte bo”.
Det är två helt olika förväntningar. Så det var liksom att skapa förväntan kring
att det här är ett intressant område. (Respondent 1, kommunal tjänsteman)
(citattecken illustrerar att respondent 1 i tal hänvisar till att ”någon annan”
skulle ha sagt detta)

Syssner (2012:14) beskriver platsmarknadsföringens strategier som att den syftar till
att etablera förväntningar hos en omgivning, vilket skapar en besöksvilja och en
investeringsvilja från dessa. Respondentens sätt att beskriva platsen genom att
referera till någon utomstående, alltså förväntningar från hur ”någon annan” bildar sig
nya uppfattningar om en plats kan förstås som att visionen även syftade till att etablera
uppfattningar av platsen genom att marknadsföra den på ett sätt som representerar
dess framtid, och inte vad den är ”nu”. Genom att synas på det här viset så förstärker
visionen möjligheten att etablera en makt som handlingsförmåga då den strävar efter
att etablera en förändringsdiskurs både internt såväl som externt. Utifrån Lefebvres
(1991,37-40) tänkta rum så kan situationen förstås som att det tänkta rummet strävar
efter att etablera associationer i människors levda rum genom kommunikation och
projiceringar av vissa framtidsbilder. Utifrån min tolkning av Mukhtar-Landgren
(2012:24-25), där aktörer kämpar efter att etablera hegemoniska uppfattningar om vad
som ska inrymmas under ett visst begrepp, och där min tolkning av detta är att denna
teori även kan inbegripa strävan efter att skapa hegemoniska uppfattningar angående
vad en plats är och ska vara, så strävar det tänkta rummet genom visionsplanen efter
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just detta. Argumentationen för att etablera en förändringsdiskurs genom visionsplanen
kan i detta fall förstås på följande sätt: (1) gemensamma framtidsbilder (internt i
nätverket samt externt till potentiella ”kunder”), (2) tillit och förtroende (internt i
nätverket).

6.4 Spänningsfältet mellan förändring och aktiva aktörer
Som argumenteras för ovan så finns det alltså de som menar att platsen behöver
förändras. Men genom att etablera hegemoniska uppfattningar om vilka värden som
ska ligga i ett begrepp/plats så kan det också antas finnas de värden och tolkningar
som utesluts. Hur förhåller sig då spänningsfältet och förhållandet mellan de
existerande rumsliga praktikerna och dess levda rum till detta uttryckta behov av en
visionsplan och en förändringsdiskurs? Respondent 2 beskriver de aktörer som var/är
verksamma på platsen på följande vis:
Du har hantverkare, rörmokare, elektriker, målerifirmor, transportfirmor och
så vidare som tjänar mycket på att ligga väldigt nära sina avnärmare, som de
då ju har inne i stan. De bedriver en verksamhet som riktar sig till de boende
inne i stan. Och det är väldigt attraktivt att komma nära sina kunder.
Alternativet för dem är ju att de istället hittar en plats långt ute. Så att ur
deras logik, hur dem ser ut att funka, så är det väldigt logiskt att de befinner
sig i ett sånt område som Norra Sorgenfri. Det är låga hyror, de har lite
omgivningspåverkan, det är väldigt nära city. Det är perfekta
produktionsvillkor för dem. Och en del har ju tyckt att det är så pass bra så att
de har kommit till oss med en massa önskemål om att få expandera och bygga
nya byggnader och så vidare. (Respondent 2, politiker)

Respondent 2 beskriver ovan hur området erbjuder goda omständigheter för olika
sorters företag. Företag som dessutom vill investera i sina verksamheter. För dessa
aktörer så är Norra Sorgenfri bra som det är. De är inte i behov av att etablera en
förändringsdiskurs. Respondent 8 beskriver detta på följande sätt:
Respondent 8: ”Ja jag ska vara ärlig och säga att jag inte är speciellt positiv
till att området ska förändras. Jag vill liksom inte verka bakåtsträvande eller
så, men för oss så hade det hellre fått fortsatt vara precis som det var förut. Vi
etablerade ju vår verksamhet här av en anledning.” (respondent 8, hyresgäst)

Intervjuare: Vad var det för anledning?

Respondent 8: Här fanns ju stora lokaler med perfekta förhållanden för oss.
Och, alltså, när man driver en verksamhet som vi gör så är det väldigt smidigt
att ha en massa andra företag med liknande behov och förutsättningar
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runtomkring. Det gör att vi kan hjälpa varandra med en massa saker. Man
bygger ju liksom upp ett nätverk. Man hjälps åt. (Respondent 8, hyresgäst)

Respondent 8 beskriver ett Norra Sorgenfri som passade den formen av verksamheter
som hen bedriver. Respondenten beskriver dessutom ett Norra Sorgenfri som präglas
av sina levda rum och sina rumsliga praktiker genom sociala nätverk och flöden.
Genom dessa skapar Norra Sorgenfri förutsättningar för en viss sorts rumsliga
praktiker. Den formen av verksamheter som respondent 8 bedriver är således inte
direkt gynnad av en förändringsdiskurs. Respondenten ovan företräder snarare en
diskurs som kan förstås som en diskurs om bevarande, och som inte står i samklang
med diskursen som företräds av planerare, politiker och fastighetsägare. Det sociala
rummet ”Malmö som industristad” har etablerat förutsättningar för småföretagande i
centrala lägen. Utifrån min förståelse av Vaides (2015:43) tolkning av Lefebvre
(1991:46), där nya sociala rum kan etablera sig ”ovanpå” de gamla, så kan situationen
förstås genom att det sociala rummet ”Malmö som industristad” har, genom de stora
lokalerna som det lämnade efter sig när flera av industrierna flyttade ut, skapat
möjligheter för nya rumsliga praktiker med nya levda rum att etablera sig i Norra
Sorgenfri. De företag som respondent 8 beskriver i citatet ovan kan sägas ha funnit sig
en plats mellan två starka dominerande tänkta rum som befinner sig i en annan skala
än stadsdelen/stadsområdet Norra Sorgenfri. Utifrån min tolkning av Lefebvre
(1991:86) existerar det sociala rum i olika skalor, där Malmö kan sägas befinna sig i en
skala, Norra sorgenfri i en annan, men samtidigt tätt sammanlänkad rumslig skala.
Aktörerna har skapat ett socialt rum som är möjligt tack vare att ett tänkt rum i en
regional eller global skala håller på att ersättas av ett nytt, där Malmö i den globala,
regionala och lokala skalan genomgår en förändring från ”industristad” till
”kunskapsstad”. Det är således dessa aktörer, som har hittat en plats att bedriva sin
verksamhet i detta ”glapp” mellan tydliga domineringar från tänkta rum i en regional
och global skala, som förespråkar en bevarandediskurs och därmed inte upplever
något behov av en visionsplan.
Vidare så framträder det i intervjuerna ett mönster där de olika aktörerna har olika sätt
att se på och förhålla sig till platsen Norra Sorgenfri. Respondent 5, som företräder ett
fastighetsbolag, beskriver Norra Sorgenfri som en plats med potential för att kunna bli
något annat. Respondent 5 företräder således en förändringsdiskurs. Respondent 5
beskriver premisserna och målet med deras närvaro på Norra Sorgenfri på följande
sätt:
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”För oss spelade det ju inte så jättestor roll exakt hur Norra Sorgenfri skulle se
ut. Det är ju självklart så att vi vill att alla projekt vi medverkar i ska leda till
bra miljöer, boenden eller förutsättningar för framtida verksamheter,
beroende på vilken form av projekt det är. Utan den utgångspunkten och den
formen av målsättningar om kvalitet blir man inte långvarig i
fastighetsbranschen.” (Respondent 5, företrädare för ett fastighetsbolag)

Respondent 5 beskriver att oberoende av vilket tänkt rum, och vilka rumsliga praktiker
som tar vid på Norra Sorgenfri så kan deras målsättning ändå uppfyllas, så länge det
tänkta rummet, och i förlängningen de rumsliga praktikerna genererar ”kvalitet” av
något slag. Respondenten beskriver ingen form av personligt engagemang i form av
känslor att platsen ska vara det ena eller det andra. Det är målsättningen om kvalitet,
där kvaliteten är underordnad en målsättning om att få förbli i fastighetsbranschen som
är det centrala. Alltså menar respondent 5 att det går att förena företagets
målsättningar med en mängd olika utfall och visioner så länge utfallet i förlängningen är
att få förbli långvarig i fastighetsbranschen, vilket i det här fallet tolkas som att
respondenten åsyftar att få ekonomisk bärighet och utväxling på satsat kapital i
projektet. Lefebvre (1991,48-52, 285) beskriver hur det abstrakta rummet utgår från en
ekonomisk marknadslogik i sin syn på rummet. De specifika rumsliga praktikerna och
det levda rummet i sig har här inget direkt värde förutom dess potential att uppfylla
målen för fastighetsbolaget, eller ”marknaden”. Utifrån Lefebvre (1991,48-52) kämpar
det abstrakta rummet för att göra ett ”tabula rasa” av platsen, vilket tillskriver platsen
”tomhet”. Utifrån en marknadslogik så är de ju tomma då rummet utifrån denna logik
finns till för att generera ekonomisk vinst, vilket det i respondentens fall ovan inte gör
”idag”. I citatet ovan återfinner vi marknadslogiken i uttalandet om att få förbli ”långvarig
i fastighetsbranschen”. Respondent 5 rör sig således i ett abstrakt rum i sitt sätt att
förhålla

sig

till

platsen.

Platsen

Norra

Sorgenfri

har

potential

att

trygga

fastighetsbolagets möjlighet att reproducera sig själv i ett socialt rum som präglas av
kapitalistisk marknadslogik. Norra Sorgenfri tillskrivs i citatet inte direkt ”tomhet” (tabula
rasa), men det spelar heller ingen roll hur platsen tar form i en framtid. Utgångspunkten
för respondent 5 är således att det som ska tillkomma i en framtid inte behöver
underordna sig eller präglas av det som finns där idag i form av byggnader och
människors minnen och associationer, alltså det levda rummet och de rumsliga
praktikerna. Respondent 8 beskriver ett mer specifikt intresse att värna om på platsen,
som dessutom är laddat med minnen och associationer:
Det är klart att många med mig var måna om att deras företag skulle kunna
finnas kvar här. Har man arbetat på ett ställe i så många år så är man ju inte
direkt sugen på att bara dra därifrån. Man har ju ändå stått i samma lunchkö i
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några år, och trivs förhoppningsvis med både arbetskompisar och i området.
När folk märkte att deras verksamheter kanske inte riktigt skulle rymmas i det
som skulle bli så började vissa av dem röra på sig och leta nytt. Då var det ju
såklart rätt sura miner.
(Respondent 8, hyresgäst).
För de aktörer som respondent 8 beskriver så är det tänkta rummet som
överensstämmer med de egna intressena mycket ”smalare” och mer definierat och
beroende av specifika rumsliga praktiker. Det är snarare så att de rumsliga praktiker
som finns där ”idag” kanske är det bästa och mest lämpade för just den verksamheten,
eller i alla fall mer lämpligt än det tänkta rum som presenterades i visionen.
Respondenten ovan, samt de som respondenten ovan refererar till, känner troligen
inget behov av förändring som i att etablera nya tänkta rum, vilka i en förlängning syftar
till att etablera nya rumsliga praktiker, förutom att få investera vidare i de egna
verksamheterna. De företräder således en bevarandediskurs. De vars verksamhet och
ekonomiska mål som respondent 8 beskriver ovan är beroende av en viss rumslig
praktik och kan inte underordna sig en mängd andra, eller i alla fall inte just de som
representeras och projiceras i visionsplanen. Deras verksamhet är således inte
mottaglig för den homogenisering som förespråkas av aktörerna som agerar på en
högre nivå i det abstrakta rummet. Den ”högre nivån” i det abstrakta rummet ska i detta
fall förstås som att båda respondenterna verkar i ett abstrakt rum full av marknadslogik,
men att företrädaren för fastighetsbolaget inte är beroende av vissa rumsliga praktiker
så länge den kan inordna sig under fastighetsbolagets övergripande syfte av att
reproducera sig själv. Därför kan fastighetsbolaget vara redo att förändra platsen så
länge platsen genererar ett visst kapital. Fastighetsbolaget kan således sägas röra sig
på en högre marknadslogisk abstraktionsnivå än aktörerna som är beroende av att
platsen fungerar just som den gör, även om de också utgår ifrån en marknadslogik.
Här

menar

jag

att

det

går

att

koppla

behovet

av

en

visionsplan,

och

förändringsdiskursen, till de aktörer som har möjlighet att förena sina egna ekonomiska
intressen

med

det

som

kan

förstås

som

denna

högre

marknadslogiska

abstraktionsnivå. Detta skiljer sig mot de som företräder en bevarandediskurs och som
är beroende av vissa specifika rumsliga praktiker för att fortsatt kunna bedriva sin
verksamhet. Respondent 8 beskriver i citatet ovan också en mer känslomässig
förankring till platsen när denne beskriver hur man ”ändå har stått i samma lunchkö i
några år”. Det levda rummet är i detta fall kopplat till de specifika rumsliga praktikerna.
Bevarandediskursen går således även att koppla till det levda rummet. Det levda
rummet är svårt, för att inte säga omöjligt att mäta i termer som kan hanteras av en
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marknadslogik. Därför strävar det abstrakta rummet efter att bryta ner rummet till
rationella

logiker

respondentens

(Lefebvre,1991:49-53).

uttalande

nedan

Med

intressant

utgångspunkt
utifrån

i

detta

så

spänningsfältet

blir

mellan

förändringsdiskurs och bevarandediskurs:
”Jag har pratat med en del av fastighetsägarna i det här området, och en del
är… det kvittar om vi har fem möten med dem och man förklarar att ”ja du
sitter på en industritomt, och ja det är en jättebra utgångspunkt för din
rörfirma eller vad de nu är för firma du driver, men den marken du sitter på är
ofantligt mycket mer värd om du istället flyttar din verksamhet någon
annanstans och säljer marken. Inte som rörmokerifirma, utan du säljer den
som potentiell framtida storstadsområde”. ” (respondent 2, politiker)
(citattecken i citatet illustrerar att respondenten hänvisar till att hen har sagt
detta till ”någon annan”).
Respondent 2 talar ovan om förändring, och ser förändringen som något önskvärt.
Respondenten kan således sägas företräda en förändringsdiskurs för området. Vidare
hänvisar respondenten till att denne har förklarat för fastighetsägarna att de borde flytta
sin verksamhet någon annanstans, att det är det logiska, men att de inte verkar förstå.
Respondenten hänvisar till vad denne uppfattar som sunt förnuft, vilket kan förstås
med utgångspunkt att respondenten ser på platsen utifrån en marknadslogik om att
platsen skulle generera ett större ekonomiskt värde om aktörerna flyttade. Utifrån ett
sådant synsätt så är respondentens resonerande kring platsen sunt förnuft och logiskt.
Med utgångspunkt att planering är politik bryts här politiken ner till att endast utgå ifrån
en ekonomisk marknadslogik. Detta kan utifrån Mukhtar-Landgren (2012:27-28) ses
som ett sätt att avpolitisera planeringen då planeringen blir logisk utifrån rationella
antaganden

grundade

i

en

marknadslogik.

Vidare

positionerar

det

även

förändringsdiskursen i det abstrakta rummet. Antagandet om att förändringsdiskursen
kunde knytas till fastighetsägare kan nyanseras något då förändringsdiskursen inte kan
knytas explicit till varken fastighetsägare eller hyresgäster. Fastighetsägarna som
respondent 2 hänvisar till verkar istället ha andra former av värdeparametrar för att
bedöma platsens värde än de som beskrivs i citatet ovan. Förändringsdiskursen kan
snarare knytas till de som utgår ifrån en rationell marknadslogik, eller ett abstrakt rum i
sitt synsätt på platsen, där de egna intressena ibland går att förena med denna
marknadslogik. Vidare utgår respondent 2 ovan från att de rumsliga praktikerna och de
levda rummen är homogent analyserbara och utbytbara. ”Värdet” på marken beskrivs
utifrån ett antagande om att värdet ska förstås som vilken möjlighet marken har att
generera värde i form av ekonomiskt värde. Med utgångspunkt i Lefebvre (1991, 49-
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53) förs förändringsdiskursen i ett abstrakt rum i sammanhang där de rumsliga
praktikerna och de levda rummen betraktas som utbytbara. Desto högre upp på vad
jag kallar för den ”marknadslogiska abstraktionsnivån” aktörens intressen finns, desto
större

sannolikhet

är

det

att

aktören

kan

förena

sina

intressen

med

förändringsdiskursen.

6.5 Inkludering på förändringsdiskursens villkor
Utifrån Lefebvre (1991:48-52) strävar det tänkta rummet efter att homogenisera och
dominera de övriga rummens dialektiska produktion, och i förlängningen det sociala
rummet. Detta kan förstås som en del av produktionen av nya sociala rum, där
förändringsdiskursen genom visionen kan sägas representera det tänkta rummet. Hur
aktörerna beskrivs kan därför genom att analyseras genom de teoretiska perspektiven
och forskningsöversikten skapa förståelse för hur det tänkta rummet förhåller sig till de
rumsliga praktiker och de levda rummen som präglar Norra Sorgenfri och som i en
framtid, enligt det tänkta rummet, ska komma att prägla det framtida Norra Sorgenfri.
De verksamma aktörerna beskrivs i visionsplanen på följande vis:
”Att ungdomar använder de avrivna tomterna för att bygga skateboardramper är
idag en attraktion. Det finns flera avrivna tomter som borde få liknande
spontanutveckling. Allt måste inte planeras i detalj. Attraktioner som uppstår
spontant bör stödjas.” (Malmö stad, 2006:10)
”Ungdomarna” som beskrivs i citatet ovan har gjutit en skateboardramp på en tomt
som de inte äger. Ungdomarna har således låtit sina levda rum ta fysisk form och
befolkar platsen med sina kroppar och påverkar således platsens rumsliga praktiker,
vilket även har påverkat det tänkta rummet genom att få definiera platsen i visionen.
Men på vilket sätt framställs de och hur kan detta förstås i relation till de olika
aktörernas behov av att etablera en förändringsdiskurs genom visionsplanen?
Kommunens beskrivning av de strukturer som ungdomarna har uppfört kan liknas med
det som Lefebvre (1991:164-168) beskriver som att appropriera rummet genom att
omforma det och ta det i besittning som sitt eget. Som argumenteras för ovan, under
rubrik 6.2, så har Norra Sorgenfri som socialt rum, producerats i vad jag liknar med ett
”glapp” mellan två olika tydliga domineringar som existerar i en annan skala. Nämligen
då ”Malmö som industristad” ska komma att ersättas med ”Malmö som kunskapsstad”.
I detta ”glapp” har det blivit möjligt att ta rummet i besittning som sitt till följd av att det
inte finns någon tydlig dominering från ett tänkt rum. Det approprierande rummet står
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enligt Lefebvre (1991:164-166) i kontrast till det dominerande rummet. Ungdomarna
som har uppfört den skateboardramp som betecknas som en ”attraktion” kan därför
inte sägas vara i behov av att det etableras en förändringsdiskurs på området som kan
upprätta en ny tydlig dominering, med utgångspunkt antagandet att ungdomarna vill
fortsätta att finnas kvar på platsen och fortsatt bedriva den verksamhet under de
premisser som de hittills har gjort.
Det tänkta rummet i visionsplanen definierar ovan ungdomarnas initiativ som en
”attraktion”, vilket utifrån Syssner (2012:14) kan förstås som att skateboardrampen och
aktörerna som beskrivs som delaktiga i skapandet av den inkluderas i visionen som en
del av att marknadsföra platsen. Shipley (2000, 232-233) menar att identitetsskapandet
är en central del av den moderna visionens ambitioner då det inte längre räcker med
att etablera möjligheter att få en bostad, utan att visionen även måste vara
identitetsskapande i syfte att attrahera. Kommunens sätt att inkludera ungdomarna kan
ses som en del av att etablera en sådan identitet till platsen. Som argumenteras för
tidigare (sid. 61), så var ett av målen för de som kan sägas företräda en
förändringsdiskurs att etablera associationer även externt - alltså utåt till potentiella
konsumenter av ett framtida Norra Sorgenfri. Ungdomarnas inkludering kan med
utgångspunkt i denna analys, och Syssner (2012:14) och Shipley, 2000:232-233), ses
som en del av denna identitetsskapande marknadsföringsstrategi. Utifrån detta är det
alltså inte ungdomarnas levda rum som är centrala, utan snarare vilka associationer de
etablerar till förändringsdiskursen. Vidare så kan citatet ovan tolkas som att kommunen
genom visionsplanen uppmanar till fortsatt appropriation av fler platser. Kommunen
reserverar sig dock och menar att appropriationen måste vara en ”attraktion” för att den
ska ”stödjas”. Lefebvre (48-52) beskriver hur det tänkta rummet strävar efter att
etablera en dominering. Appropriationen av Norra Sorgenfri måste formas och vara
”attraktiv”. Det tänkta rummet homogeniserar och dominerar det approprierande
rummet, och det ”spontana” ska underordna sig det tänkta rummets intentioner med
platsen och vad den ska komma att bli i en framtid. Förändringsdiskursen kan således
sägas präglas av ett ambivalent förhållande till de aktörer som genom appropriation
har omformat det sociala rummet Norra Sorgenfri och laddat det med nya värden.
Appropriationen är imageskapande och identitetsskapande, men samtidigt måste dess
spontanitet homogeniseras och domineras.
Vidare beskrivs förenings-, konstnärs- och småföretagarverksamheter på följande vis:
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”I flera av de äldre industribyggnaderna pågår det nya verksamheter t ex
förenings-, konstnärs-, och småföretagarverksamheter. Denna brokighet är en
stor tillgång för området och de billiga äldre lokalerna möjliggör detta. Vi ser
det som en möjlighet att i den nya bebyggelsen skall det beredas möjligheter
för fortsatt företagande i olika former, genom verksamhetslokaler i olika
storlek, typ och prisklass. Även här menar vi att det är viktigt att tänka
småskaligt.” (Malmö stad, 2006:9)
Förenings-, konstnärs- och småföretagarverksamheter beskrivs ovan som en tillgång
då de tillför en brokighet till området. Det är alltså vad verksamheterna tillför till
området, och i förlängningen vad de kan tillföra till ett tänkt rum som är det centrala.
Aktörerna beskrivs inte utifrån sina levda rum, utan snarare vad de genom sin
brokighet kan tillföra till området, och hur denna brokighet kan statuera ett exempel för
framtida strukturer. Vidare kan aktörerna utifrån citatet ovan sägas vara beroende av
vissa rumsliga praktiker i form av ”billiga” och ”äldre” lokaler. Det är alltså explicit dessa
rumsliga praktiker som enligt visionsplanen gör att de beskrivna aktörerna kan bedriva
sina verksamheter. Nedanstående citat återger en (den enda i dokumentet) imaginär
framtida hyresgäst som ska spegla det framtida Norra Sorgenfri:
” Vi har valt att öppna vårt nya kontor i en äldre charmig tegelbyggnad på
Industrigatan. Den har blivit pietetsfullt renoverad för att skapa en spännande
arbetsmiljö för oss. Våra kunder tycker om att komma hit och de dröjer sig
gärna kvar lite p.g.a den vackra miljön. Lunchställena i området lockar också.
Det finns massor att välja på från olika matkulturer. Vår verksamhet har
verkligen fått ett lyft efter flytten hit” (Malmö stad 2006:20)
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småföretagarverksamheterna i visionsplanen förstås som homogeniserade och
utbytbara. De explicita rumsliga praktiker som gör de nuvarande aktörernas
verksamheter möjliga kommer utifrån min tolkning av ovanstående citat att ersättas av
renoverad bebyggelse. Utifrån min tolkning av Lefebvre (1991:49-53), som innebär att
det dominerande rummet genom ett abstrakt rum har ett förhållningssätt till aktörernas
levda rum som att de är utbytbara till förmån för en marknadslogik, så kan företagen
utifrån ovanstående argumentation beskrivas och definieras som just utbytbara i
visionsplanen. Sammanfattningsvis kan de etablerade aktörerna sägas få definiera
platsen i visionsplanen, men inte utifrån deras egna perspektiv. De i citatet ovan
nämnda aktörerna definierar snarare platsen genom att vara bärare för idén om att
etablera en framtida brokig struktur och idén om att etablera en viss image och
identitet. Det är den brokiga strukturen som är det centrala, inte att aktörerna som idag
skapar den brokiga strukturen ges möjlighet att stanna kvar. Det är således varken
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deras levda rum, eller ett behov av att trygga/skydda den enskilda idag existerande
verksamhetens rumsligt praktiska förutsättningar, för att i framtiden kunna stanna kvar i
området, som står i centrum för ett framtida Norra Sorgenfri.

6.6 Förändringsdiskurser - explicit Inkludering och implicit
exkludering genom dialektala rumsproduktioner
De som beskrivs som inkluderade i visionen behöver inte tvunget stämma överens
med det som blir resultatet, eller utfallet, av den formulerade visionen. Jag kommer att
under

denna

rubrik

analysera

de

praktiska

följder

som

visionen

och

förändringsdiskursen som visionen innebär för de aktiva aktörerna, eller de före detta
aktiva aktörerna, på platsen genom dialektala rumsliga produktioner och hur detta kan
förstås i förhållande till makten som uteslutning.
Respondent 1 beskriver hur de från kommunens sida var ute och träffade ”nästan alla”
i arbetet med att etablera visionen i ett skede när den fanns som färdig visionsplan.
Detta beskrivs som viktigt i syfte att skapa en gemensam bild av ett framtida Norra
Sorgenfri hos alla aktörer på området (respondent 1, kommunal tjänsteman).
Respondent 7 beskriver dessa möten huvudsakligen positivt, och beskriver att hen
själv, samt att de ”flesta” andra, upplevde visionen som inkluderande:
”Jag gick på något av mötena. Men det var flera som inte gjorde det.
Stämningen var ändå helt okej bland de som var där. Alltså känslan var ju att
de allra flesta av oss skulle kunna stanna kvar även i framtiden. Sen att det inte
riktigt blev så, det har man ju märkt nu i efterhand.” (Respondent 7,
hyresgäst)

Respondenten beskriver ovan hur mötena hålls i en positiv anda och att de allra flesta
känner sig inkluderade i de bilder och värden som målas upp och beskriver ett framtida
Norra Sorgenfri genom visionen. Respondenten beskriver även att det ”inte riktigt blev
så”. Att det inte riktigt blev så kan förstås som att de praktiskt politiska följderna av den
enande visionen skulle få andra effekter än den, vad som här kan tolkas som en
förespegling om, inkludering som visionen kommunicerade. För att ge en möjlig
förklaring till detta så kan vi vända oss till Montin & Hedlund (2009, 25-26) som
beskriver hur inkludering kan vara svår att genomföra i vad som kan liknas med det
praktiskt politiska utfallet. Men på vilket sätt har detta skett och hur kan det förklaras i
det undersökta fallet? Som en del av visionen står i visionsplanen att läsa följande:
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”Visionen är att skapa nya byggnader och funktioner jämte det som finns i
området idag! Inte att ta bort de verksamheter som finns kvar eller göra något
helt nytt från noll.” (Malmö stad, 2006:6)
Visionen kan i sin abstrakta och inkluderande karaktär sägas ha inrymt alla. MukhtarLandgren (2012:24-25) beskriver hur vissa värden och uppfattningar knyts till ett
begrepp (i det här fallet Norra Sorgenfri som plats) genom att utesluta andra tolkningar,
vilka Mukthar- Landgren betecknar som utfallsrum. Visionen tycks i citatet ovan inte
utesluta någon tolkning av begreppet/platsen Norra Sorgenfri. Utestängandet, eller
begränsandet av utfallsrum av hur Norra Sorgenfri som plats och även som begrepp
ska tolkas och förstås, kan därför förstås som att det kommer komma i ett senare
skede. Visionsplanens beskrivning av att tillkommande ”byggnader och funktioner” ska
införlivas med de ”verksamheter” som finns kvar signalerar att visionen inte ser
aktörerna som homogena eller analyserbara. Det är den enskilde aktören och dennes
verksamhet som är viktig. Lefebvre (1991:48-53) beskriver hur det dominerande
rummet med utgångspunkt i det abstrakta rummet strävar efter att dominera de övriga
rummen genom att homogenisera de rumsliga praktikerna och det levda rummet till att
vara utbytbart och analyserbart utifrån en marknadslogik. Visionen tycks i citatet dock
signalera något annat; att alla är inkluderade i den och att den enskilde aktören
beskrivs som viktig. Respondent 1 menar att detta också var syftet med visionen; att
den inte skulle peka ut planer och riktlinjer som kunde fungera som exkluderande eller
få fastighetsägare att bli oroliga för vad som skulle hända med just deras fastighet
(respondent 1, kommunal tjänsteman). Visionsplanen beskriver dock att alla
existerande verksamheter eventuellt inte kommer att kunna fortleva på platsen om
visionen ska kunna drivas igenom:
”Vid planering av närområdet kring befintliga verksamheter måste närmare
utredas omfattningen av omgivningspåverkan, riskavstånd etc. I det fall någon
verksamhet måste anpassas eller flyttas (på kortare eller längre sikt) bör detta
klarläggas på ett tidigt stadium i planeringen.” (Malmö stad, 2006:17).
Fokus ovan ligger dock på de verksamheter som inbegriper risker. Men hur kan då
respondenten 7:s uttalande om att ”det inte riktigt blev så” förstås? Respondent 4,
beskriver hur deras verksamhet påverkades av de förändrade förväntningarna på
området på följande sätt:
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”Vi har varit här sen 2003. 2008 aviserade vår fastighetsägare att vi… det här
området ska exploateras. Fastighetsvärdet har ökat, och gav oss ett ultimatum
om att antingen flytta ut nu eller acceptera en 80-procentig höjning under fem
års tid. Då hade vi ju i och för sig väldigt låga hyror. Jag tror det var runt 3oo
kronor kvadratmetern, men det blev ändå en chockhöjning. Detta var baserat
då på att kommunen sa att nu drar vi snart igång nåt här. Så att visst
påverkade det oss.” (Respondent 4, konstnär)

Den inkluderande visionen där konstnärernas verksamheter har beskrivits som
någonting positivt och diversifierande (se Malmö stad, 2006:5,9) trycks nu undan
beroende på de förväntningar som visionen, genom förändringsdiskursen den
etablerar, har skapat. Här blir det uppenbart att visionen inte har någon reell makt över
utfallet av densamma, som i det här fallet blir att de verksamma aktörerna som är med
och skapar det diversifierade livet på platsen och som beskrivs som positivt i
visionsplanen
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förändringsdiskursen på platsen, vilket ger en direkt effekt på platsens rumsliga
praktiker och den ovan hörde respondentens levda rum. Respondent 4 beskriver att
det fanns en medvetenhet bland de aktiva konstnärerna i Norra Sorgenfri om att
visionen och uppmärksamheten kring visionsplanen (vad jag betecknar som
förändringsdiskursen) skulle leda till att områdets attraktivitet ökade, och med det
ökande kostnader för konstnärerna och även andra som var hyresgäster i området.
Respondenten beskriver dock att hen hoppades på att den formulerade visionen skulle
leda till att de fortsatt skulle kunna finnas kvar på platsen genom att söka nya lokaler
för att bedriva sina verksamheter i. Något som respondent 4 menar skulle kunna
fungera i samförstånd med kommunen baserat på uttalandena i visionen:
Respondent 4 - Jag tyckte det var intressant att kommunen ville göra en
kulturstadsdel och att det fanns kulturarbetare där, och jag såg ett givet
samarbete där jag kunde gå till kommunen och säga att jag har en förening. Ni
har ett behov. Vi skulle kunna sy ihop det här. Ni fixar lokaler till oss, och vi
fixar de kulturella utåtriktade aktiviteterna som ni vill ha. Jag tyckte att det
var ett gjutet samarbete och började titta på olika lokaler, bland annat
båghallarna där jag föreslog att man skulle kunna inreda… har du sett
båghallarna?
Intervjuare - Ja jag har sett dem på bild innan de revs.
Respondent 4 - Ja halva har rivits.
Intervjuare - Ja just det. Fasaden står kvar?
Respondent 4 - Ja. Den tänkte jag att man skulle kunna inreda som ateljé i två
våningar och ha sånt här torg i mitten med föreläsningssalar och ett allmänt
uppehållsrum. Jag presenterade det för kulturförvaltningen och… lite grann
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som det är med kommunen så tyckte de liksom att: ”Bra X, det här var ett
intressant initiativ, vi kan ta nästa möte om såhär fyra och ett halvt år”. För då
skulle ju de tillsätta sina processer med nämnder och grupper och
utvärderingar och sådär. Jag förstår att det demokratiskt måste finnas den
processen. Men det är ganska svårt att få till någonting med kommunen. Plus
att i det läget hade de väl, eller det har de väl fortfarande, en ekonomisk dipp.
(Respondent 4, konstnär) (citattecken i citatet illustrerar att respondenten
hänvisar till att ”någon annan” har sagt detta).
Visionen har här med hjälp av språk och bilder konstruerat en till synes inkluderande
bild av ett framtida Norra Sorgenfri, där även konstnärerna känner sig inkluderade och
som en del av visionen. Samtidigt har den etablerat en förändringsdiskurs som skapar
förväntningar. Förändringsdiskursen genom det tänkta rummet kan här sägas
producera en situation som har gjort att konstnärerna inte längre kan vara kvar i sina
ursprungliga lokaler. När konstnärerna nu söker sig till kommunen med utgångspunkt i
det som har kommunicerats i visionen så fastnar de i en process där beslut måste
etableras byråkratiskt och i den representativa demokratin. Den fysiska exkluderingen
präglas
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dess

förändringsdiskurs och de förväntningar den etablerar, och behovet av att etablera
besluten för att faktiskt genomföra det som har kommunicerats. Detta skulle kunna
beskrivas som mötet med en praktisk politisk verklighet.
Kommunen var dock enligt respondent 4 mycket aktiv i förhandlingarna om att skapa
möjligheter för konstnärerna att få stanna kvar, men då företrädesvis i de privata
lokalerna på området (respondent 4, konstnär). Även om inkludering är en del av
kommunens intention med platsen så ligger de ekonomiska krafterna och
utvecklingsmöjligheterna inte hos kommunen. Även om varje plats och fall har sina
egna unika egenskaper så kan detta ändå sägas vara en del av samhällsutvecklingen
då de offentliga institutionerna (i det här fallet kommunerna) sedan 80-talet fått en allt
svagare ekonomisk situation och har därför blivit allt mer beroende av de privata
aktörerna (Pierre, 2009:40-42; Nuissl & Heinrichs, 2011:48), vilket ger en
generaliserbar bild av situationen, vilket får anses vara en del av uppsatsens
ambitioner om att vara ett exemplifierande fall. Följden blir en homogenisering av
rummet som drivs på av den enskilda fastighetsägarens ekonomiska intresse.
Fastighetsägaren utgår här från ett abstrakt rum och en marknadslogik om att
människorna som hyr är utbytbara. Det är inte deras egenskap som människor och
människornas levda rum på platsen som är det relevanta, utan dess förmåga att i
egenskap av hyresgäster bidra med möjligheten för fastighetsägaren att ackumulera
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kapital (se Lefebvre, 1991:48-53). För detta syfte är de ”gamla” hyresgästerna nu inte
längre helt lämpliga eller optimala då de inte kan betala hyran för vad som kan verka
som exakt samma lokaler rent materiellt.
Under rubrik 6.2 så beskrivs hur ekonomiska investeringar i området uteblir. Parallellt
med denna beskrivna uteblivna investeringsvilja så beskriver respondent 2 att det inte
direkt saknades vilja att investera i fastigheterna från de verksamheter som redan var
närvarande på Norra Sorgenfri (respondent 2, politiker). Detta bekräftas av respondent
7 som menar att flera av de företagare som är, eller som tidigare var, verksamma i
området planerar att flytta eller redan har fått flytta då deras lokaler inte längre är
ändamålsenliga på grund av att de har förvägrats renoveringar och utbyggnader av
både kommunen och fastighetsägare (respondent 7, hyresgäst). Detta ger en situation
där det finns ”rätt” och ”fel” investeringar, alltså inte tvunget så att det inte har funnits
ett intresse i att investera överhuvudtaget. Att det finns ”felaktiga”, eller ”icke
önskvärda” investeringar kan förstås genom att de riskerar att förstärka en identitet
som inte stämmer överens med den ”önskvärda” riktningen att etablera en
förändringsdiskurs, vilket således även kan sägas göras genom att påverka platsens
rumsliga praktiker. Lefebvre (1991:48-52) beskriver hur det dominerande rummet
homogeniserar olikheter i syfte att ”släta ut” motståndets alternativa sätt att till exempel
uppleva, och därmed genom dialektala rumsproduktioner forma det sociala rummet.
Den homogenisering som Lefebvre (1991:48-52) beskriver kan ske antingen via
fysiska ingrepp i naturen eller via politisk homogenisering. I det här fallet kan den
förvägran att investera i fastigheterna som de som vill investera i Norra Sorgenfri
upplever beskrivas som en politiskt styrd homogenisering av de rumsliga praktikerna i
form av hus och byggnader, och därmed även hur människor rör sig med sina kroppar
och hur flöden uppstår, vilket i sin tur påverkar det levda rummet genom människornas
uppfattningar om platsen. Den rumsliga homogeniseringen i det här fallet styr Norra
Sorgenfri mot att upplevas som allt mer nedgånget då de fastighetsägare som vill
investera inte får eller vågar det. Det var dock inte endast kommunen som genom
politisk styrning homogeniserade rummet genom att ha en syn på att det fanns ”fel”
och ”rätt” investeringar. Respondent 2 beskriver hur fastighetsbranschen uppfattade de
centrala lägena:
”De köpte ju upp både Norra Sorgenfri och Harlem. I Harlem så lät ju det här
kapitalet området gå ner sig för det var ju nästan förutsättningen för att göra
nånting helt nytt. I det nya radikala får du ju då en riktig katalysatoreffekt.
Den här typen av kapital är ju uthålligt. De väntar tills det finns ett läge, för då
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vet de att de liksom kan femhundra (som i en utdelning på satsat kapital med
fem gånger) sin investering. De vet om att marknadsvärdet för de här
lokalerna i det här området som de har köpt är väldigt väldigt lågt. Det gör att
marknadsvärdet i den logiken är väldigt låg. Men i den andra logiken, att göra
nya bostadsområden i ett stadsområde, så är pengarna väldigt mycket mer
värda.” (Respondent 2 , politiker) (Parentesen tillagd av uppsatsförfattaren
för att skapa tydlighet kring respondentens uttalande).
Respondent 2 beskriver ovan förhållningssättet till Norra Sorgenfri i termer av ”logiker”,
som att det finns olika rumsliga dimensioner att leva och verka i på Norra Sorgenfri.
Det finns de som har investerat i visionen, i det tänkta rummet. De är inte intresserade
av de rumsliga praktiker som finns och pågår där ”idag”. För att de ska kunna få den
utväxling (en femdubbling av satsat kapital) som nämns i citatet så krävs det att de
rumsliga praktikerna som finns där idag försvinner, eller i alla fall underkastar sig det
tänkta rummets logik – visionen. Respondent 5 beskriver (i citatet ovan under rubrik:
6.4 spänningsfältet mellan förändringsdiskurs och bevarandediskurs) att den fastighet
som hen företräder låg ”mitt i”, och att det därför inte gick att investera i den så som
området ”fungerade då” (Respondent 5, företrädare för ett fastighetsbolag). Det kräver
alltså att de rumsliga praktikerna ”runt om” domineras till att underordna sig det tänkta
rummets logik. Allt fler fastigheter köps upp med utgångspunkt att de ska bli något
annat, att de ska bli det som existerar i det tänkta rummet - visionen. På det viset så
kommer de rumsliga praktikerna, och det till de rumsliga praktikerna kopplade levda
rummen, att underordna sig detta tänkta rum. Respondent 8 beskriver hur
investeringarna uteblir även från hyresgästernas sida, även om de egentligen ville vara
kvar:
”Ja alltså även om man inte äger fastigheten som man har sin verksamhet i så
är man ju så klart beredd att investera i den om man har framtidsutsikter. Men
med ständiga ettårskontrakt och alla de ryktena som snurrade så var det ju
ingen som ville göra det heller.” (respondent 8, hyresgäst)

Det tänkta rummets dominering och homogenisering av rummet utifrån det abstrakta
rummets marknadslogik kan sägas ske på tre olika plan, eller som i tre olika steg. (1)
De som vill vara kvar klarar inte detta då förväntningarna genom förändringsdiskursen
har gjort att priserna i området har gått upp. (2) Allt fler fastigheter köps upp utifrån ett
tänkt rum och dess förändringsdiskurs, med utgångspunkten att fastigheten och
området ska bli något annat än vad det var när investeringen gjordes. (3)
Investeringarna från de som egentligen skulle vilja vara kvar i sina fastigheter uteblir då
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de känner en för stor oro för att investera i sina verksamheter med risk för att de
kommer att behöva flytta innan deras investering har kunnat löna sig.
Homogeniseringen av rummet kan alltså förstås av den ”mjuka” makt som språket och
framtidsprojiceringar innebär genom förändringsdiskursen. Homogeniseringen av
rummet kan också förstås genom den marknadslogik som präglar alla de tre olika
stegen, och där förändringsdiskursen är den utlösande faktorn. En ökad styrning
genom språket angående vilka värden och därmed även vilka verksamheter som ska
förknippas med, och inkluderas i, det ”framtida” Norra Sorgenfri ger en direkt effekt på
människors handlande. Vad som är ”Norra Sorgenfri”, blir således diskursivt präglat,
där diskursen präglar människors uppfattning, vilket i förlängningen får en praktisk
verkan för platsen genom uteblivna investeringar (dialektiska rumsproduktioner).
Respondent 1 beskriver vikten av att kontrollera associationer och språk på följande
sätt.
”I början av projektet så var det någon som föreslog att vi skulle byta namn,
alltså att vi måste ge området ett nytt namn för att det har så dåligt rykte. Men
då sa jag faktiskt ”nej, vi behåller namnet, men vi ska fylla namnet med nytt
innehåll istället. För det är liksom, att byta namn det är ju en sån, det är lite
som att frisera ytan. Att ducka för problemet. Så att nej vi behåller namnet och
ger det en ny klang.” (Respondent 1, kommunal tjänsteman)
Genom att fylla namnet med nytt innehåll så har dock även delar av verksamheterna,
även om de inte tvunget var en del av det som ovan refereras till som ett ”problem” fått
flytta. Genom den mjuka makt som visionen har inneburit över platsen så har
handlingar eller uteblivna sådana präglat platsen. Genom uteblivna investeringar från
aktörer som riskerar att upprätta strukturer som förstärker en konkurrerande
rumsuppfattning så skapas ett ännu tydligare behov av att etablera en gemensam
vision för platsen, men kanske framförallt att faktiskt genomföra den, då det
”konkurrerande” sociala rummet blir allt mer materiellt nedgånget och därmed även
laddat med negativa levda rum.
Sammanfattningsvis så har förändringsdiskursen, genom det tänkta rummet, genom
dialektala rumsproduktioner dominerat och homogeniserat Norra Sorgenfri till att bli ett
”nytt” socialt rum - ett Norra Sorgenfri redo att tas i anspråk för nya rumsliga praktiker
och nya levda rum. Makten som uteslutning kan sägas ha etablerats genom en
process
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associationsmässigt genom de levda rummen då alternativa sätt att uppfatta och förstå
Norra Sorgenfri som begrepp/produkt/plats har uteslutits.
Analysen ovan kan sägas belysa svårigheten att översätta visionen till en praktisk
politisk verkan. Respondent 3 beskriver vidare detta på följande sätt:
”Det har varit väldigt mycket dialog och sånt mellan kulturföreningar och
konstnärer och sådär, men det som har blivit av det… Det är lite svårt att
omsätta det, och vad det liksom blir konkret av det. Det som har blivit är att
konstnärer har formgett platser här i kvarteret spårvägen.” (Respondent 3,
kommunal tjänsteman)
- Citaten är inte sammanhängande -

”Asså det blir ju… när det blir så här konkret, och när det är privata
fastighetsägare och sådär, så är det ju mer att man kan skapar möjlighet för
det kulturella livet. Att det finns lokaler. Kulturlivet i sig är ju även bevarandet
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Så det är ju en del. Sen kan ju även
fastighetskontoret ha en aktiv roll i att hitta hyresgäster. Och den är ju speciell
här där kulturförvaltningen har gått in och engagerat sig. Och sen så är det ju
på allmän plats som man har möjlighet också. Det är ju ändå staden som
genom gatukontoret genomför det. Så det har ju varit tanken att det ska
prägla området, men liksom att styra innehållet hos privata fastighetsägare på
det viset är ju svårt.” (Respondent 3, kommunal tjänsteman)

Det respondent 3 beskriver ovan är det praktiskt politiska utfallet av visionen.
Kommunen har här strävat efter att hitta möjligheter för de som beskrivs som viktiga
och kände sig inkluderade i visionen. Så länge visionen var löst formulerad så kan det
sägas ha existerat en hegemonisk uppfattning angående värden och ambitioner som
ska prägla det framtida Norra Sorgenfri. Men när visionen har blivit mer ”konkret” så blir
det tydligt att den inte har kunnat fungera på ett styrande sätt, vilket har exkluderat
människor som tidigare kände sig inkluderade.
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7.0 Diskussion och slutsats
7.1 Diskussion
Föreliggande uppsats har kritiskt analyserat visionen ur ett makt- och aktörsperspektiv.
Analysen visar på en utveckling där Norra Sorgenfri kan sägas ha likriktats till följd av
visionsplanen, och där aktörer har exkluderats då platsen som ”produkt”, eller som
”begrepp” har laddats med nya värden. För att nyansera de olika aktörernas påverkan
på den utveckling som har skett i Norra Sorgenfri, samt för att positionera uppsatsens
slutsatser i ett mer generaliserande och exemplifierande perspektiv, så menar jag att
det är viktigt att poängtera att aktörerna har agerat utifrån vad de ser som rationellt
riktigt. Syftet är alltså inte att peka ut den ena eller den andra som ”skyldig” till att
denna exkluderande utveckling har skett. Aktörernas agerande, och de mönster som
jag menar att uppsatsen analyserar och åskådliggör, måste sättas i en större kontext.
Det centrala här, och det sätt som Lefebvres (1991:48-52) teorier om att det tänkta
rummet skapar och upprätthåller sin dominering, är att de som genom visionsplanen
företräder en förändringsdiskurs i det undersökta fallet utgår från vad som är
ekonomiskt och rationellt ”riktigt”. De finner alltså en rationell process utifrån en
marknadsekonomisk logik, inte utifrån människors levda rum. Det dominerande
rummet är således inte endast kommunen eller endast fastighetsbolagen, eller endast
”någon annan”. Det ska snarare ses som den sammansatta summan av
marknadslogiker, ett sätt att utgå ifrån ett abstrakt rum – en rationell marknadslogik. I
Olssons (2008:66) tolkning av Lefebvre (1991) så figurerar diskursen om ekonomisk
bärighet och rationalitet utifrån marknadslogiken som en ”sanningsbärare”, vilken inte
ifrågasätts av varken de som utövar den eller de som drabbas av den. Det är denna
sanningsbärare och dess effekter för de olika aktörerna som genom analysen
synliggörs och görs till generaliserbara slutsatser i den här uppsatsen. Människorna
som vill stanna kvar på grund av känslomässiga band, eller som av någon annan
anledning inte inryms under denna sanningsbärande marknadslogik, blir i den
dialektala rumsproduktionen tvungna att flytta från platsen även om kommunens
intentioner i visionsplanen kan vara något annat. Det ”nya innehållet” som har getts till
begreppet/produkten ”Norra Sorgenfri” i form av nya associationer och därmed även en
förändrad investeringsvilja har således fått effekter som inte var de ursprungliga
uttalade intentionerna i visionen om inkludering av både existerande och tillkommande
verksamheter och aktörer. Således är uppsatsens syfte inte att peka ut någon aktör
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som ”skyldig” till det ena eller det andra, utan fallet bör snarare ses i en större kontext,
där Norra Sorgenfri exemplifierar vad resultatet av uppsatsen visar vara en
marknadsstyrd utveckling och vad den innebär för platser och dess aktörer när olika
aktörer genom visioner etablerar tankar om en viss förändring. Detta ska ses som
överensstämmande med uppsatsens ambitioner, nämligen att vara ett exemplifierande
fall. Samtidigt så är det viktigt att poängtera att visionsplanen och dess
förändringsdiskurs kommer att leda till att nya människor kommer att kunna ta platsen i
anspråk. På så vis skapas nya rumsliga praktiker och nya levda rum. Sättet som de
”nya” rumsliga praktikerna etableras kommer dock att vara styrt av ett dominerande
tänkt rum, varpå platsens tidigare tendenser till att formas av det approprierande
rummet troligen inte kommer att existera i en framtid.
Uppsatsens övergripande syfte är att bidra med kunskap angående visionsplanens roll
och funktion i stadsplaneringssammanhang genom att kritiskt granska dem ur ett
maktperspektiv och ur ett aktörsperspektiv. Uppsatsens analys och slutsatser visar att
det funnits olika sorters tillträde till det arbete som föregick visionen, alltså
visionsarbetet, där ett ägande låter aktören konstituera utgångspunkter för den
framtidsbild som kommuniceras i visionen. Vidare visar den att utformningen av
förslaget huvudsakligen kommer från kommunen och att governancenätverken snarare
har etablerats i syfte att skapa förtroende och tillit. Vidare visar studien på en variation
av förhållningssätt och framtidsbilder som präglar Norra Sorgenfri beroende på
aktörernas koppling till platsen, men också på hur framtidsbilderna som präglas av de
som företräder visionen tenderar att utesluta de andra möjliga framtidsbilderna genom
vad jag i uppsatsen, genom Lefebvre (1991), benämner som dialektal rumslig
produktion. Rollen och funktionen i det här fallet har dels varit att utesluta alternativa
tolkningar av vad Norra Sorgenfri är och ska vara, men också att fungera som en
enande faktor för ett flertal aktörer där exkluderingen i vissa fall har visat sig först
senare genom ekonomiskt marknadslogiska effekter. Visionen kan vidare, genom att
etablera förväntningar, sägas ha bidragit till uteblivet underhåll av fastigheter, vilket har
lett till att området har upplevts som allt mer nedgånget. Visionen har också gjort det
möjligt för fastighetsägare och fastighetsbolag att i en framtid förändra sina
verksamheter då den låg till underlag gör att etablera en ”bärighet” i området för en
viss sorts utveckling. I en snar framtid kommer det alltså att ge möjlighet för nya aktörer
att flytta in och etablera nya rumsliga praktiker med nya levda rum.
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Vidare så är det centralt att framföra kritik angående representativiteten i urvalet av
respondenter. Jag låter i uppsatsen aktörerna representera olika roller (hyresgäster,
fastighetsägare etc.) i det undersökta fallet. Att höra fler respondenter från varje
aktörsroll, eller att höra aktörer med fler olika aktörsroller hade kunnat skapa mer
representativa analyser och slutsatser, vilket hade kunnat belysa fler förhållningssätt till
platsen än de som har belysts i denna uppsats. Kritiken kan till exempel kopplas till
frågeställning 1, där inflytandet över visionsarbetet analyseras. Samtidigt som det kan
riktas kritik mot urval och representativitet så måste jag i uppsatsen utgå från
tillgängligt empiriskt material. Detta belyser att alla inte har varit med och påverkat
utgångspunkterna, vilket kan ses som exemplifierande för en samhällsstruktur som
präglas av maktkonstellationer utifrån ett governanceperspektiv, där de som har hörts i
visionsarbetet, utifrån tillgänglig empiri, är uteslutande fastighetsägare. Även om
representativiteten kan ifrågasättas så menar jag att det både genom intervjuer och
dokument framkommer mönster angående behovet av en visionsplan, där denna
huvudsakligen kan knytas till ett rationellt marknadslogiskt förhållningssätt till platsen.
Behovet av en visionsplan för den enskilda aktören kan sägas hänga ihop med
huruvida den egna verksamheten kommer gynnas av de värden som etableras i
förändringsdiskursen genom visionsplanen eller inte, där detta dessutom kan knytas till
huruvida aktörerna är beroende av de enskilda förhållandena på platsen eller om
aktörernas ekonomiska intresse går att anpassa till en mängd olika praktiska utfall.
Vidare så vill jag som uppsatsförfattare poängtera något som jag delvis redan har
belyst i inledningen till analysen. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka effekter
visionsplanen genom sin förändringsdiskurs har lett till för platsen och dess aktörer.
Som påvisas i analysen så är själva syftet med visionsplanen att etablera en
förändringsdiskurs. Däremot så är det svårt, för att inte säga omöjligt, att i analysen
skilja förändringsdiskursen som har startats genom visionsplanen från den som har
etablerats i efterföljande planer och program. Det är alltså svårt att härleda effekterna
av förändringsdiskursen explicit till visionsplanen. Effekterna för platsen och dess
aktörer kan snarare knytas till förändringsdiskursen som etablerades genom
visionsplanen, och som sedan har följts upp och möjligen förstärkts av andra planer
och program för Norra Sorgenfri.
Avslutningsvis är det viktigt att lyfta fram min egen roll som forskare, alltså forskarens
”jag”. Kvalitativ forskning tillför i alla forskningssituationer ett tolkande moment. Det
tolkande momentet har dock gjorts utifrån teorier som är redovisade, och där tolkningar

81

har gjorts har jag genomgående haft ambitionen att vara tydlig med att det är just
tolkande analyser utifrån teorier. Jag är själv student på Blekinge Tekniska Högskola i
Karlskrona. Innan jag beslutade mig för att undersöka just det här fallet så hade jag
hört talas om Norra Sorgenfri i samband med att hemlösa människor byggde upp läger
här cirka 2014-2015. I samband med detta, men kanske framförallt i samband med
rivningen av detta läger, uppmärksammades det i media. Detta var första gången jag
kom i kontakt med platsen Norra Sorgenfri via medier. Jag har även sedan tidigare, vid
besök i Malmö, gått och kört förbi Norra Sorgenfri. Dock utan vetskap att det var just
Norra Sorgenfri jag passerade. Jag upplevde då platsen som brokig, nedgången och
till största delen relativt öde. Jag har ingen direkt relation till platsen, och jag känner
sedan tidigare ingen som har någon direkt relation till platsen utöver att vara
Malmöbor. I samband med att jag har undersökt fallet så har en långt mer komplex bild
av platsen vuxit fram. Jag har träffat människor som har investerat all sin tid i sina
verksamheter. Verksamheter som vid första anblicken när jag sveper förbi i en bil eller
med cykel inte verkat vara speciellt värdefulla. Processen att lära känna platsen har
fått mig att ytterligare reflektera över vad som är värdefullt. Denna fråga tyckte jag inte
var lätt att svara på innan, och den är ännu svårare att besvara nu. Dock är det en
fråga som berör och påverkar människor på många plan. Processen har gett mig
insikter, och förhoppningen är att läsningen av denna uppsats ska kunna bidra med
insikter även till mottagaren av uppsatsen.
Som vidare forskning så vore det intressant att undersöka hur sättet att definiera
platser ser ut i de olika skedena av planering. Detta skulle kunna göras genom att
analysera ett visionsdokument utifrån hur det definierar platsen, för att sedan följa upp
detta i planprogram och i detaljplaner eller i det praktiska utfallet så som i reell
bebyggelse. Detta skulle kunna identifiera aktörer och värden som faller bort på vägen.
I förlängningen skulle detta kunna sättas i ett maktperspektiv med frågor kring varför
och hur människor inkluderas och exkluderas i olika faser av ett projekt. Norra
Sorgenfri har precis börjat bebyggas i de västra delarna av området. Detta undersökta
fall skulle därför inom några år kunna lämpa sig för en sådan undersökning. Ett annat
förslag till vidare forskning skulle vara att undersöka anledningarna till att kommuner
väljer att arbeta med just visionsplaner. Vad är det visionsplanerna erbjuder
kommunen

i

en

svensk

kontext

som

inte

de

etablerade

och

planeringsinstrumenten klarar av att hantera i stadsbyggnadssammanhang?
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formella

7.2 Slutsatser
1. Vilka involveras i framtagandet av visionsplanen? Hur kan detta förstås utifrån
maktperspektiv?
Att bli involverad i processen att ta fram visionsplanen har utgått från vilken relation
aktörerna har haft till platsen. Utifrån ett maktperspektiv så kan detta förstås som att de
som äger har haft ett tolkningsföreträde när det kommer till vad som kan liknas med en
problemformulering för Norra Sorgenfri, vilket innebär att få definiera vilka problem som
finns för en viss sorts utveckling. Den specifika utvecklingen, alltså vad platsen ska
komma att inrymma och bli i en framtid, kan dock huvudsakligen härledas till
kommunen.
2. Hur kan behovet av en visionsplan förstås utifrån platsens olika aktörer och deras
förutsättningar?
De som förespråkar och känner ett behov av en visionsplan menar att det är ett
problem att området är så pass diffust och att det inte har någon tydlig identitet. Detta
leder till att investeringar uteblir då området kan sägas inte riktigt stå i samklang med
sin omgivning om ett ”nytt” samhälle där industristaden ska komma att ersättas av ett
”nytt” Malmö. Visionsplanen syftar till att vara en enande faktor som kan skapa
möjlighet för ekonomiska investeringar. Samtidigt så finns det aktörer som har funnit
sin plats just tack vare att platsen inte har någon tydlig överordnad och normativ
identitet. De aktörer som har funnit sin plats i detta, vad jag betecknar som ”glapp”
mellan två tänkta rum, kan istället sägas företräda en bevarandediskurs. De olika
aktörernas behov av en visionsplan, eller i förlängningen en förändringsdiskurs, går
vidare att koppla till aktörens förhållande till platsen både känslomässigt och rationellt
ekonomiskt. Det rationellt ekonomiska ska förstås som att det finns en koppling mellan
de som menar att det finns ett behov av en visionsplan och aktörens
marknadsekonomiska förutsättningar att fortsatt kunna finnas kvar på platsen i den
framtidsbild som förespråkas i visionen. Här finns också en korrelation med vad jag
benämner som marknadslogisk abstraktionsnivå. Detta betyder att desto mindre knutet
aktörens ekonomiska mål är till en viss rumslig struktur, desto mer benägen är aktören
att stödja en visionsplan, och i förlängningen en förändringsdiskurs.
3. På vilket sätt kan visionsplanen påverka platsen genom sin förändringsdiskurs?

83

Visionsplanen har genom sin förändringsdiskurs etablerat förväntningar om att platsen
ska förändras, vilket får ses ligga i aktörerna som företräder visionsplanen och
förändringsdiskursens

intressen,

och

vara

själva

syftet

med

visionsplanen.

Förändringsdiskursen har dock fört med sig konsekvenser i form av fysisk exkludering
av både kulturaktörer och hyresgäster i form av företagare som var aktiva på platsen
innan det att förändringsdiskursen etablerades i medvetandet dels på aktörerna och
dels i en bredare allmänhet, vilken kan sägas vara potentiella konsumenter av ett
framtida Norra Sorgenfri. Det norra Sorgenfri som finns idag, som kan sägas vara ett
resultat av förändringsdiskursen, kan förstås som ett nytt socialt rum, vilket delvis
saknar den diversitet i form av de konstnärer och företagare som i visionsplanen
beskrevs som diversifierande. Dagens Norra Sorgenfri har genom visionsplanen och
dess förändringsdiskurs, genom att homogenisera platsen, förberetts för att inhysa nya
aktörer och boende i en framtid.
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Bilagor
Intervjuguide. Aktör: fastighetsägare och hyresgäster
•

•

Inledande samtal
o

Vad bedriver du för verksamhet?

o

Kan du beskriva din relation till Norra Sorgenfri?

Tema: inflytande
o

Var du inbjuden till att delta och ta fram en vision för Norra Sorgenfri?


Vem tog kontakten? Kommunen? Du?

o

På vilket sätt involverades du?

o

Känner du att du har fått påverka materialet i visionen?

o

Har det varit någon skillnad mellan hur ni har kunnat göra er hörda sedan arbetet drog
igång kring 2004-2005 jämfört med hur det är nu?

•

Tema: Visionsplanens funktion (behov)
o

Varför etablerade ni er verksamhet här? (Riktas till hyresgäster)

o

Varför har ni inte bebyggt er fastighet tidigare? Om de har det; varför? (Riktas endast till
fastighetsägare)

o

Vad är er uppfattning om varför området inte har bebyggts tidigare?

o

På vilket sätt har visionen och de värden som etablerades där påverkat era
förutsättningar att bedriva er verksamhet?

o

•

Hur hade du helst sett att området fungerade?


Vilken utveckling?



Bra som det är?

Tema: Visionens påverkan
o

Har din inställning till platsen förändrats sedan visionsarbetet för Norra Sorgenfri satte
igång?

o

Har platsen förändrats sedan ni och andra presenterades för visionen? På vilket sätt?

o

Har er vilja att investera i era verksamheter/fastigheter påverkats av att det finns planer
för Norra Sorgenfri genom visionsplanen?

o

Har era nuvarande/före detta grannars verksamheter påverkats av att det finns planer
för framtiden genom visionsplanen?
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Intervjuguide. Aktör: kommunala tjänstemän och politiker
•

Tema: Hur produceras mellanrum?
o

Vilken var din roll i Norra Sorgenfri-projektet?

o

Vad är din uppfattning om den utveckling som skedde här under 1990-talet då delar av
industriområdet revs?


o

Varför bebyggdes inte de enskilda fastigheterna?
•

Saknades det initiativ från fastighetsägare?

•

Ville kommunen fokusera på något annat?

På vilket sätt påverkades platsen av att kommunen visade intresse för att förändra
(bebygga) Norra Sorgenfri?

o

Varför togs det fram ett helt program med gemensamma ambitioner för hela Norra
Sorgenfri?

o

Varför fick Norra Sorgenfri vänta tills 2004 (cirka) med att kommunen visade intresse för
en satsning här?

o

Vad skiljer de satsningar som görs i Norra Sorgenfri från andra stora
stadsbyggnadsprojekt i Malmö så som Västra hamnen eller Hyllie?

•

Tema: Vilka aktörer och processer är pådrivande i produktionen av mellanrum?
o

o

Vilka former av nätverk upprättades för att driva projektet framåt?


Kommunens roll?



Fastighetsägarnas roll?



Kulturlivets roll?



Hyresgästernas roll?

Fanns det en uttalad målgrupp för bebyggelsen och området? Såg den annorlunda ut än
målgruppen för området?

•

Tema: På vilket sätt har tiden som mellanrum påverkat utformning och innehåll av plandokument
och strategier?
o

I planprogrammet beskriver ni att spontana och identitetsskapande initiativ är något
positivt och identitetsskapande. Varför är det viktigt?

o

Vilka tror ni skulle uppmärksamma denna kulturella prägel? Kommunen?
Fastighetsägarna? Kulturaktörer? Hyresgäster?

o

I planprogrammet står det att ”attraktioner som uppstår spontant och som får en positiv
respons bör stödjas. I Norra Sorgenfri ska det även i framtiden ges plats åt det unika och
åt egna initiativ”


På vilket sätt har detta präglat projektet och detaljplanerna?

Denna intervjuguide utgick delvis från en annan frågeställning. Således kan temana vid en första anblick
vara svåra att koppla till de nuvarande frågeställningarna. Frågorna och intervjun behandlade dock ämnen
som var relevanta även för de problem och frågeställningar som undersökningen nu fokuserar på, varpå
de i allra högsta grad utgjorde relevant empiriskt materiel.
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Intervjuguide. Aktör: konstnär
•

Tema: Hur produceras mellanrum?
o

Varför sökte ni er från början till Norra Sorgenfri med er verksamhet?

o

På vilket sätt påverkades platsen av att kommunen visade intresse för att förändra Norra
Sorgenfri?


•

På vilket sätt påverkades ni?

Tema: Vilka aktörer och processer är pådrivande i produktionen av mellanrum?
o

På vilket sätt var ni involverade i den förändring som kommunen initierade i mitten av
2000-talet? (visionsplanen)

o
o

På vilket sätt har ni varit involverade i processen under senaste tiden?
Upplever ni att attityden från kommunen har förändrats gentemot er som kulturaktör på
området de senaste 10 åren?

o



Hur?



Har ni någon uppfattning om varför?

Upplever ni att attityden från fastighetsägare har förändrats gentemot er som kulturaktör
på området de senaste 10 åren?

•



Hur?



Har ni någon uppfattning om varför?

Tema: På vilket sätt har tiden som mellanrum påverkat utformning och innehåll i plandokument
och strategier?
o

Vad förknippar ni med Norra Sorgenfri?


Har denna bild förändrats jämfört med hur det såg ut när ni först kom till Norra
Sorgenfri?


o

Vad är skillnaden?

I visionsplanen uppmanar kommunen till kulturella aktiviteter


På vilket sätt har ni varit involverade i det?



Vet du vart detta initiativ kom ifrån? Var det från fastighetsägare? Ni som
kulturaktörer? Kommunen?

o

Vilka delar av kulturlivet är kvar på Norra Sorgenfri idag?


Har du någon uppfattning om varför?

Denna intervjuguide utgick delvis från en annan frågeställning. Således kan temana vid en första anblick
vara svåra att koppla till de nuvarande frågeställningarna. Frågorna och intervjun behandlade dock ämnen
som var relevanta även för de problem och frågeställningar som undersökningen nu fokuserar på, varpå
de i allra högsta grad utgjorde relevant empiriskt materiel.
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