




I vad som beskrivs som en globaliserad värld har konkurrens om resurser förflyttats 
till en kommunal nivå. Platsmarknadsföring och kultur och kreativitet framhålls ofta 
som viktiga aspekter för mål om hur den egna kommunen görs attraktiv, något som 
upplevs ställa krav på en förändring och förnyelse av den byggda miljön. Inte sällan 
handlar det om ikonbyggnader som arenor och tät hög stadsmässig bebyggelse, något 
som främst varit förknippat med storstäder där urbana dimensioner ses som naturligt.

I denna studie undersöks hur storstilade flaggskeppsbyggnader motiveras och legi-
timeras i mindre kommuner och vad detta innebär för planeringen och planerarens 
roll. Denna utveckling diskuteras i huvudsak utifrån hur stadspolitiken kan sägas 
karaktäriseras av mål och aktörer, samt utifrån hur språket genom diskurser söker 
definiera ett handlingsutrymme. Detta görs utifrån ett diskursivt fält bestående av 
forskning, planeringsprofession och en lokal stadspolitisk praktik där Östhammar, 
Höganäs och Ystad kommun utgör studieobjekt.

Analysen belyser den innebörd som flaggskeppsbyggnader ges för ekonomisk ut-
veckling och hur det präglar stadspolitiken, något som inte är oproblematisk bland 
annat sett till en offentlig-privat samverkan. Resonemang förs också kring den till-
tro planeringen tillskrivs som verktyg att forma attraherande fysiska miljöer möjliga 
att marknadsföra. Likaså kring planerarens roll i en process och stadspolitik med 
både starka ekonomiska och politiska intressen. Studien visar sammanfattningsvis 
att storstadens ideal och tankegods tillsynes också anammas av mindre städer och 
kommuner. 

Nyckelord: Stadspolitik, flaggskeppsbyggande, governance, entreprenörialism, 
platsmarknadsföring, offentlig-privat samverkan, samhällsplanering, diskursanalys,  
Östhammar, Höganäs, Ystad.
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I DN Debatt (2011) skriver Arvid Malm och Philip Lerulf ett debattinlägg där de 
uppmanar Sundbybergs politiker att dra lärdom av tidigare påkostade arenaprojekt. 
De menar att sådana satsningar likt de i Solna och Stockholm med stora mått över-
skridit initiala kostnadskalkyler och att det i sin förlängning drabbar skattebetalarna. 
De beskriver fenomenet som en arenafeber rådande över hela Sverige:

I både stora och små kommuner planeras och byggs det för fullt. Förväntningarna är ge-
nomgående högt ställda. Arenan ska bli en mötesplats, den ska vara ett centrum för upple-
velser, arenan ska användas i stadens marknadsföring, den ska locka besökare, locka inves-
teringar och så vidare. Kort sagt tillskrivs en ny arena i kommunen en lång rad mervärden 
som är mycket svåra att mäta och som det många gånger är närapå omöjligt att räkna på. 
(Lerulf & Malm, 2011)

Philip Lerulf granskar i rapporten Arenafeber – Glädjekalkyler när svenska kommu-
ner bygger nya arenor (2011) sju stycken projekt runt om i Sverige. Han skriver att 
kommunerna i samtliga fall involverar skattepengar i syfte att genomdriva idéerna 
om arenaprojekt, vare sig det handlar om bygg- eller driftskostnader. Lerulf pekar på 
problematiken i fallet med Kristianstad Arena:

Arenabygget i Kristianstad illustrerar tydligt hur lätt den förståeliga viljan att ”sätta orten 
på kartan” hamnar i konflikt med regelbunden finansiering av det som många vill beteckna 
som välfärdens kärna – skola, vård och omsorg. (Lerulf, 2010:14)

I Skånska Dagbladet ifrågasätter ledarskribenten och chefredaktören Lars J Eriksson 
arenafebern från ett annat perspektiv:

När kommuner satsar på arenor är det ofta ekonomiska chanstagningar. Men samma tänk-
ande tillåts inte när det gäller något mycket viktigare, byggande av bostäder. (Eriksson, 
2013)

Hur kan viljan att prioritera byggande av multiarenor och andra liknande landmär-
kes-, flaggskepps- och ikonbyggnader analyseras? Vad är det som gör att den lokala 
stadspolitiken går ”all in” på projekt som är ytterst svåra att mäta och räkna på vad de 
ger tillbaka? Är detta ett uttryck för ett fokusskifte i lokal stadspolitik och vad som 
prioriteras i urban utveckling och samhällsplanering?
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Med hänvisning till att vi lever i en globaliserad och konkurrensutsatt värld, att kam-
pen om kapital och invånare hårdnat, motiverar företrädare för flera städer behovet 
av storstilade fysiska uttryck i städerna. För att vara konkurrenskraftiga i framtiden 
och för att staden skall framstå som en ekonomiskt attraktiv plats för näringslivet 
framhålls att den fysiska miljön måste förnyas eller förändras. Det kan handla om 
att bygga arenor, ikonbyggnader eller stora köpcentra. Fenomenet har främst varit ett 
storstadsfenomen, men sprider sig nu även till mindre och medelstora städer.

Utvecklingen har i forskningen beskrivits som en förskjutning från traditionella väl-
färdsmål till en ny stadspolitik. Är flaggskeppsbyggande i mindre städer ett uttryck 
för en förskjutning av stadspolitiken/den lokala politikens fokus? Kan man här tala 
om en egentlig stadspolitik? Vad utgör stadspolitiken och hur görs den till vad den 
är? Innebär denna förskjutning eller förändring en ny roll för planeraren och vilken 
betydelse tillskrivs planeringen?

För studien är två begrepp centrala, stadspolitik och flaggskepp, vilka definieras enligt 
följande:

Stadspolitik: Begreppet avser politik på kommunal nivå där beslut och prioriteringar 
avgörs för hur offentliga medel fördelas och investeras, men också vad som ska prägla 
strategier och inriktningar i frågor om välfärd, offentlig service och samhällsplane-
ring (Pierre, 2011:1-3).

Flaggskepp: Utgörs vanligen av spektakulära byggnadsverk eller anläggningar, vilket 
inbegriper höga byggnader och sport- och nöjesarenor. Dessa avses fungera som ka-
talysatorer för utveckling genom att vara iögonfallande och fånga intresse i syfte att 
locka till sig investeringar, besökare och företag (Book, 2006:7).



8

Syftet är att genom att studera lokal stadspolitik utifrån flaggskeppsbyggande i em-
piri, i forskning och i professionen söka analysera huruvida ett skifte eller en föränd-
ring i stadspolitikens fokus också kan sägas vara gällande även i mindre städer. Detta 
utifrån hur den lokala stadspolitiken formulerats med betoning på stadspolitikens 
visuella och materiella uttryck. Syftet är också att undersöka om detta inneburit en 
omformulering av planeringen och planerarens uppgift och inflytande i planerings-
processen.

•  Hur motiveras och legitimeras valet att satsa på storskaliga fysiska projekt som 
  flaggskeppsbyggnader och vilka mål anses kunna nås med dessa projekt? 
 
•  Innebär satsningen på storskaliga stadsprojekt en förskjutning av synen på  
   planeringens och planerarens uppgift?

I föreliggande uppsats är avgränsningen av studiematerial om flaggskeppsbyggan-
de tre lokala kontexter; Östhammar, Höganäs och Ystad. Likaledes avgränsning till 
material utifrån flaggskeppsbyggande och dess kontext såväl i forskning som i pro-
fession. I empiriskt material är avgränsningen också i tid, till processen inför flagg-
skeppsbyggande. 

Uppsatsen består av sex kapitel. I kapitel ett introduceras uppsatsens ämne och pro-
blemformulering, vidare redovisas syfte och frågeställningar samt avgränsning. I ka-
pitel två presenteras de teoretiska perspektiven som ligger till grund för analysen. 
Uppsatsens forskningsdesign/undersökningsmetod, metod och materialval beskrivs 
i kapitel tre, ett kapitel där bland annat ramen för uppsatsens kapitel fyra definieras. 
Kapitel fyra består av uppsatsens diskursiva fält med tre avsnitt i form av forsknings-
översikt och empiri. I uppsatsens kapitel fem genomförs analys. Slutsatser presente-
ras i kapitel sex.
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Uppsatsens teoretiska utgångspunkter utgår från tre perspektiv: Jon Pierres (2011) 
stadspolitiska idealmodeller, Andreaz Strömgrens (2007) tankekonstruktion av den 
upplysta planeringen och Mouffe & Laclaus (2000) diskursteoretiska perspektiv.

Pierres stadspolitiska idealmodeller tillhandahåller ett teoretiskt redskap för att kate-
gorisera olika förhållningssätt till en upplevd förändrad konkurrenssituation, hur den 
lokala stadspolitiken formuleras. Strömgren, som undersökt stabilitet och förändring 
i svensk planpolitik mellan 1945 och 2005, betonar hur stabilt systemet har varit trots 
en retorik om förändring. Detta utifrån en tankekonstruktion över vad han benämner 
som den upplysta planeringen, vilket tillhandahåller ett redskap för att analysera pla-
neringens och planerarens uppgift i den lokala stadspolitiken. Ett tredje perspektiv är 
frågan om makt, makten att definiera den stadspolitiska diskursen. Frågan är central 
i hur vissa diskurser genom hegemoniska interventioner framstår som fullt naturliga, 
men också varför det råder en diskursiv konflikt mellan olika diskurser. Med hjälp 
av bland annat Mouffe & Laclaus diskursteoretiska perspektiv diskuteras maktens 
betydelse för hur stadspolitiken formuleras.

Ett av de teoretiska perspektiven för arbetet och analysen av uppsatsens studieob-
jekt kommer alltså att utgå från Jon Pierres analytiska modell. Pierre analyserar be-
slutsfattande generellt och har valt att karaktärisera den stadspolitiska utvecklingen 
i fyra idealtyper utifrån begreppet governance; managerial governance, corporatist 
governance, pro-growth governance och welfare governance, vilka presenteras i nästa 
avsnitt. Begreppet governance avser samspelet mellan stat och samhälle och i vilken 
utsträckning kollektiva projekt kan uppnås genom gemensam offentlig och privat 
mobilisering av resurser. Staten i detta avseende ses inte nödvändigtvis självstän-
digt stå för välfärdens innehåll, utan kan genom entreprenörskap och offentlig-privat 
samverkan samordna och koordinera exempelvis leverans av offentlig service genom 
olika aktörer i samhället (Pierre, 2011:5 & 7). I uppsatsen används begreppet gover-
nance och de fyra idealodellerna som ramverk för analys av uppsatsens empiri.

Pierre menar att dilemmat, som stadspolitiken är en del av att hantera, är att hitta 
en balans i utvecklingen mellan ekonomiska resurser och medborgarnas önskemål. 
Två aspekter som är motstridiga varandra, då olika uppfattningar rimligtvis råder om 
var och hur ekonomiska resurser ska fördelas (Pierre, 2011:138). Förutsättningarna 



för hur den lokala stadspolitiken hanterar detta avgörs i mångt och mycket av vad 
staten på nationell nivå gör, eller inte gör. Som konsekvens av att nationalstaten som 
konstruktion omdefinieras – utifrån globalisering och en strävan att däri göra den 
nationella arenan och ekonomin attraktiv och konkurrenskraftig på världsmarknaden 
– har förhållandet till städerna förändrats. Istället för att det är nationen som helhet 
som utgör arenan, anses nu städerna individuellt vara arenor där konkurrensen bäst 
hanteras. Pierre hävdar att denna förändring dels utsätter städer och dess ekonomi 
för globalt tryck, men inte minst också genom att statens politik gentemot städerna 
förändras (Pierre, 2011:145). Exempelvis har den svenska omfördelningspolitiken 
gått från att jämna ut skillnader mellan kommuner/regioner till att låta de resurser 
som skapas lokalt också stanna lokalt. Denna utveckling har föranlett ett skifte, eller 
en förändring, inom stadspolitiken då städer måste anpassa sig och hantera en hår-
dare interurban konkurrens.

Pierre hävdar att det skifte som ofta beskrivs ”från government till governance” 
egentligen handlar om en omdefiniering av statens roll. Han menar att staten (go-
vernment) i allra högsta grad fortfarande har en central roll i samhällsstyrningen, 
men snarare som en aktör bland andra (Pierre, 2011:5). Den centrala rollen innebär 
inte minst att vara den aktör varifrån de politiska strukturerna formulerar mål och vi-
sioner, men också varifrån samordning sker för att nå dessa mål och visioner (Pierre, 
2011:7). Pierre hävdar att staten i mångt och mycket kan ses som den mest centrala 
och viktigaste aktören i stadspolitiken (Pierre, 2011:19), men samtidigt att vad som 
är möjligt att åstadkomma inom exempelvis stadsbyggnad är beroende av vad andra 
aktörer kan och är villiga att göra (Pierre, 2011:6–7).

För att analysera den lokala stadspolitiken har Pierre utvecklat en analytisk modell 
bestående av fyra idealtyper; managerial governance, corporatist governance, pro-
growth governance och welfare governance. Dessa byggs upp av en uppsättning mål, 
verktyg och resultat, vilka är karaktäristiska för respektive idealtyp. Pierre menar att 
det är möjligt att analysera och förstå den lokala stadspolitiken och dess styrning ut-
ifrån tre variabler: mål och normer, aktörer i processen samt institutionella arrangemang 
som är utvecklade för att uppnå målen. Dessa influerar och påverkar varandra och 
skapar de politiska och administrativa strukturer som ligger till grund för hur staden 
styrs och vilka aktörer som är involverade (Pierre, 2011:138). Utifrån Pierres diskus-
sioner för hur det är möjligt att analysera skillnaderna mellan de stadspolitiska mo-
dellerna har jag valt att koncentrera mig på två av tre variabler: mål och normer samt 
aktörer i processen. Jag väljer att bortse från variabeln institutionella arrangemang då 
den inte kan anses vara central sett till uppsatsens problemformulering och inte hel-
ler möjlig att kartlägga eller analysera i de dokument som utgör uppsatsens empiri.



Aktörer i processen 

I managerial governance finns framförallt tre aktörer: den politiska ledningen, tjäns-
temän och det privata näringslivet (Pierre, 2011:29–34). Relationen dessa tre aktörer 
emellan ställer enligt Pierre frågetecken kring hur styrbar denna modell är, till stor 
del utifrån vitt skilda roller. Politiker som generalister ser till en mer övergripande 
problematik för stadens utveckling, medan tjänstemännen besitter specialistkunskap 
för specifika verksamhetsområden. Skilda roller som exempelvis kan ge upphov till 
spänningar mellan vad som anses bäst för staden/kommunen i sin helhet och vad 
som anses vara bäst utifrån enskilda verksamhetsområden (Pierre, 2011:29–34 & 
40). En av de kritiska punkterna i detta handlar om att politisk debatt inte alltid 
når tjänstemännens bord, men också om att ekonomi inte sällan sätts över politik 
inom managerial governance. Ekonomiska kalkyler blir viktigare än politiska beslut  
(Pierre, 2011:41–42).

Corporatist governance
Mål och normer 

Målens karaktär inom corporatist governance är inriktade på själva processen. Styr-
ningen präglas i mångt och mycket av tanken att inkludera olika former av organise-
rade intressen (bl.a. NGO:s) från det civila samhället in i den politiska processen och 
medla för att skapa konsensus, vilket är nödvändigt för att genomföra de mål som 
identifieras. I någon mening handlar det om att legitimera det politiska systemet och 
processen. Den politiska och sociala mobiliseringen är ofta stor då den stadspolitiska 
processen kretsar kring att involvera olika samhällsintressen (Pierre, 2011:49–58). Ett 

Managerial governance 
Mål och normer 

Managerial governance karaktäriseras av New Public Management (NPM), ett mark-
nadsinfluerat tankegods i vilket kommuninvånare benämns som kunder och där pro-
duktionen av offentlig service konkurrensutsätts. Effektivitet är ett centralt begrepp i 
arbetet med att förvalta den lokala skattebasen och strävan efter en stark ekonomisk 
utveckling. En god styrbarhet utifrån idealtypen managerial governance präglas av 
politikens övergripande och långsiktiga målsättningar och en stor tilltro till tjänste-
männens förmåga och professionalism i genomförandedelen (Pierre, 2011:34-36). 
Centralt i managerial governance är att medborgare i form av kunder avgör vilken 
service som ska produceras och i vilken kvalité. Därmed är den politiska inblandning-
en minimal. Mycket av det som tidigare varit traditionella offentliga angelägenheter 
läggs istället ut på kunderna och på det privata näringslivet (Pierre, 2011:36–37).



ömsesidigt beroende kan sägas finnas mellan stadens politiska ledning och organise-
rade intressen, att söka resurser av varandra utan att förlora inflytande. Utmaningen 
här handlar i någon mening om balans mellan motstående målsättningar, där staden 
kan sägas representera ett bredare allmänintresse och de organiserade intressena före-
träder olika särintressen. Målet för den politiska ledningen är i någon mening att sty-
ra skutan utan att behöva ro. Denna form av stadspolitisk utformning återfinns ofta 
i mindre städer, inte sällan med en industriell karaktär (Pierre, 2011:57–60, 63–64).

Aktörer i processen 

Närvaro av organiserade intressen är alltså vanligt. Pierre ger exempel som sport och 
idrott eller annat föreningsliv. Det kan likaså handla om organisationer bestående av 
olika segment inom lokalt näringsliv eller om grannskapsorganisationer, på mindre 
orter exempelvis byalag. Ytterligare exempel är organisationer bestående av profes-
sionella inom en viss yrkeskår med en högre utbildning (Pierre, 2011:53–54). Detta 
förutom den politiska ledningen som också kan sägas utgöra en intressegrupp.

Pro-growth governance 
Mål och normer 

Ekonomisk tillväxt är det övergripande målet och är något som alla tjänar på, anting-
en direkt eller indirekt, något som formar styrningen och tankesätt inom pro-growth 
governance (Pierre, 2011:67–68). Staden kan inte själv generera ekonomisk tillväxt 
utan är beroende av det privata näringslivet för att åstadkomma detta. Inom denna 
modell finns starka drivkrafter för lokala utvecklingsprojekt i syfte att gynna och öka 
lokal skattebas i ett längre perspektiv, ofta med partnerskap mellan privata och of-
fentliga aktörer. Den lokala politiken söker definiera regler/förutsättningar för kon-
kurrensen på den lokala marknaden. Bland annat genom åtgärder som syftar till att 
minska trösklar och göra det lättare för privata initiativ och intressen. En del av detta 
är att anpassa fysisk miljö och struktur, exempelvis infrastruktur (Pierre, 2011:25–28; 
80–82 & 140–142). Pierre menar att inom pro-growth finns tendenser till att mo-
tivera ekonomisk tillväxt med myten om trickle down1 (Pierre, 2011:76 & 87), men 
också med Richard Floridas den kreativa klassen (Pierre, 2011:76).

Aktörer i processen 

Pro-growth governance präglas av en lokal aktörselit i form av en politisk elit och en 
ekonomisk elit från det privata näringslivet. Aktörer med alternativa investerings-
förslag är frånvarande, såvida inte de gynnar ekonomisk tillväxt (Pierre, 2011:81). 
Detta som en konsekvens av global konkurrens som sätter många städer under eko-
nomiskt tryck, vilka således prioriterar ekonomisk utveckling och tillväxt högt vid 

1
 Begreppet ”trickle down” föreskriver prioritering av tillväxtfrämjande investeringar i avvägning med mer 

traditionella sociala välfärdsfrågor. Detta utifrån ett kausalt förhållande att offentliga investeringar riktade mot 
ett gynnsamt marknadsklimat ska generera tillväxt, som på ett indirekt sätt ”sprids” över kommunen/staden och 
”sipprar ned” till den enskilde medborgaren, exempelvis genom välfärdsystemet (Dannestam, 2005:8). 



investeringsbeslut. Pierre menar att det privata näringslivets starka inflytande i den 
politiska processen således härrör från den hegemoniska position ekonomisk tillväxt 
har som politisk målsättning, något som sätter det privata näringslivet i en privile-
gierad position (Pierre, 2011:73-82). Mellan politisk och ekonomisk elit skapas ofta 
vad som kallas ”pro-growth coalitions” och därigenom sätts den politiska agendan 
(Pierre, 2011:74).

Aktörer i processen 

Welfare governance 
Mål och normer 

Welfare governance präglas av dess speciella beroendesituation till den nationella 
staten för ekonomiskt stöd. Sociala åtgärdsprogram och välfärdsstöd är avgörande för 
staden att klara exempelvis produktion av offentlig service. Statliga investeringar i ex-
empelvis infrastruktur är ytterligare en nödvändighet för platser präglade av stadspo-
litik utifrån welfere governance (Pierre, 2011:93 & 97–100). I ett kortare perspektiv 
är målet att säkerställa ekonomiskt stöd från staten och att distribuera medel som står 
till förfogande. Men då detta i ett längre perspektiv inte är hållbart är det långsiktiga 
målet att omstrukturera och få fart på den lokala ekonomin. Brist på intresse från 
det privata näringslivet att investera resurser i en plats som i stort präglas av problem 
gör en ekonomisk omstrukturering svår att genomföra. Welfare governance är att i 
mångt och mycket att betrakta som en övergångsperiod mellan dessa kortsiktiga och 
långsiktiga mål. Denna idealmodell återfinns vanligtvis i avindustrialiserade städer 
och kommuner (Pierre, 2011:25–28, 97–100 & 140–142).

Welfare governance är den modell av de fyra som är mest politisk (Pierre, 2011:93). 
Det är i stor utsträckning den politiska ledningen som är den allena rådande aktören 
i den stadspolitiska processen. Dock finns vissa likheter med corporatist governance 
då det ofta utvecklas olika former av grannskapsorganisationer och att intresset för 
att vara medlem i politiska grupperingar och partier är stort. Skillnaden är dock 
att inom welfare governance är synen på och förhållningen till inblandning av or-
ganiserade intressen mer restriktiv och defensiv (Pierre, 2011:95). En aktör som är 
mer vanligt förekommande i de andra stadspolitiska idealmodellerna är det privata 
näringslivet. En förklaring till detta är dess ovilja att investera resurser i staden, men 
också att det privata näringslivet ses som en orsak till stadens problem. Detta i sig 
föranleder en defensiv och restriktiv förhållning från såväl invånare som från politisk 
ledning (Pierre, 2011:96–99).



Andreaz Strömgren (2007) studerar i sin avhandling Samordning, hyfs och reda den 
svenska planpolitikens stabilitet och förändring mellan 1945 och 2005. Strömgren 
menar att den moderna planeringen som rationell process, och tilltro till att genom 
planeringen kunna forma det framtida samhället, är något som ständigt varit närva-
rande inom svensk planpolitik. Detta trots att mycket av planeringsteoretisk forsk-
ning vill göra gällande att det inte varit så stabilt som Strömgren kommer fram till. 
Oavsett samhällsförändringar, där exempelvis 1980- och 1990-talets kapitalistiska 
strömningar påverkat mycket av hur samhället styrs, så har utvecklingen inom svensk 
planpolitik hållit fast vid normativa ideal om planeringen som en rationell besluts-
process (Strömgren, 2007:229–252).

Det tänkande som enligt Strömgren idag präglar den svenska planpolitiken är alltså 
planeringen som en rationell beslutsprocess. Han menar att det är en politiskt styrd 
verksamhet, vilket det har varit under större delen av 1900-talets andra hälft. Plan- 
eringen under de senaste årtiondena har präglats av tydlig fördelning av roller mellan 
planerare, politiker, medborgare och markägare. Det är i mångt och mycket utifrån 
denna rollfördelning som beslut tas om vilka värden som ska forma samhällsbyggan-
det. Planeraren är en aktör i planeringsprocessen. Det till skillnad mot planeringstän-
kandet som präglade 1940-talet då planeraren var i särställning vad gällde val av mål 
och medel och med en autonom position att styra samhällsbyggandet (Strömgren, 
2007:242–248). Är den rollfördelning som präglat andra hälften av 1900-talet fort-
satt tydlig, eller kan här sägas ha skett en förskjutning?

Strömgren beskriver vidare svensk planpolitik av idag som en process-utopism där 
tilltro till att påverka samhällets utveckling genom rationella beslutsprocesser är rela-
tivt stor. Planeringstänkande motiveras också med allmänna värden, där exempelvis 
hållbar utveckling eftersträvas för att skapa bra förutsättningar för kommande ge-
nerationer. Samtidigt finns inte längre i samma grad en stark tilltro till, med nästan 
utopiska drag, att genom planering kunna forma ett framtida samhälle. Inte heller att 
allmänna värden gynnas genom stora mått av planläggande av exploatering. Trots att 
enskilda värden och ett mer spontant samhällsbyggande varit förespråkat från tid till 
annan, har allmänna värden varit starka liksom tilltro till att samhället i grunden är 
formbart genom en rationell process (Strömgren, 2007:242–248).

Råder en stabilitet i planeringstänkandet, eller går det att se en förändring? Och 
hur kan det sägas förhålla sig till hur den lokala stadspolitiken formuleras? Vil-
ken betydelse tillskrivs planeringen och med vilka värden, ideal, föreskrivs den?  



Strömgren analyserar detta genom en tankekonstruktion av den upplysta planering-
en och hämtar idéer ur den moderna planeringsambitionen. Denna bygger på upp-
fattningen att det genom planering är möjligt att skapa en bättre framtid, något som 
sker utifrån upplysningstankar om vetenskapens och det mänskliga förnuftets förmå-
ga. Dessa tankar grundar sig i ett idékomplex att vi människor kan förstå vår samtid 
och hur den påverkar oss, och att vi oberoende av naturens, religionens och historiens 
lagar kan välja vilka värden som samhället ska byggas på. Detta samtidigt med att vi 
är kapabla att aktivt forma det samhälle och det liv vi anser vara eftersträvansvärt och 
att vi därmed också har ett ansvar gentemot detta (Strömgren, 2007:25–27). 

Utifrån upplysningens idékomplex formulerar Strömgren således en idealtypisk ex-
tremtyp, den upplysta planeringen. Den bygger på fyra antaganden: rationalitet, vol-
untarism, utopism och det kollektiva goda (Strömgren, 2007:27–28). En diskussion om 
vad av och hur dessa fångas in eller inte i Pierres stadspolitiska idealmodell kommer 
att föras i nästa avsnitt. De fyra antaganden som modellen bygger på kan delas in i 
två kategorier, det planerande subjektet, exempelvis i form av en planeringstjänsteman, 
och det planerade objektet, exempelvis i form av flaggskeppsbyggnader eller andra 
byggprojekt. Det planerande subjektet formuleras i termer av rationalitet och vol-
untarism och det planerade objektet i termer av utopism och det kollektiva goda. Hur 
dessa definieras reds ut nedan.

Det planerande subjektet
Antagandet om rationalitet utgår i extremtypen från att det planerande subjektet 
har den kunskap och professionalism som krävs för att självständigt avgöra vilken 
plan och vilka medel, och vilken framtida inriktning som är bäst. Detta möjliggör en 
gradering, en dimension av det planerande subjektets rationalitet. Enligt Strömgren 
görs detta genom att undersöka vem som bör vara det planerande subjektet, vilka 
förmågor som bör användas samt hur begränsad rationaliteten är hos det planerande 
subjektet (Strömgren, 2007:29–30). 

Voluntarismen utgörs i extremtypen av antagandet att det planerande subjektet är fri 
att välja hur samhället ska formas, med vilka mål och medel. Alltså en position med 
full autonomi där yttre påverkan av olika strukturer inte har någon egentlig inverkan. 
I vilken utsträckning avgörs enligt Strömgren genom att undersöka hur autonomt 
det planerande subjektet är, i vilken grad det planerande subjektet anses vara fri eller 
icke fri i att bestämma hur samhället ska utvecklas (Strömgren, 2007:30).



Det planerande objektet
Utopismen i extremtypen är antagandet om att det framtida samhället är möjligt att 
förändra och forma enligt egen vilja. Det innefattar att objektet är högst formbart ge-
nom att planlägga det, något som också antas vara klart bättre än om samhället skulle 
utvecklas på ett spontant sätt. Strömgren skriver: ”Extremtypen av det utopiska tän-
kandet kan […] användas som jämförelsepunkt när följande fråga riktas till faktiska 
planeringsvisioner: I vilken utsträckning anses det vara möjligt att föreställa sig och 
inrätta en alternativ framtid?” (Strömgren, 2007:31). Detta är intressant sett till om 
en alternativ framtid är möjlig att forma genom exempelvis flaggskeppsbyggande. 

Det kollektiva goda inom det upplysta planeringstänkandet skiljer sig från övriga tre 
antaganden genom att inte ha någon tydlig gradering av mer eller mindre kollektivt 
goda. I stället består det av olika värden som varierar över tid och diskurs. Värdenas 
karaktär varierar mellan att vara universella, i form av exempelvis strävan efter ett 
hållbart samhälle, tillväxt etc., till att vara partikulära, i form av exempelvis enskilda 
intressen och äganderätt (Strömgren, 2007:31-32). Strömgren skriver: ”Den fråga 
som därför bör riktas till den faktiska plandebatten är om universella värden före-
språkas, och i så fall vilka?” (Strömgren, 2007:32). Hur motiveras och legitimeras 
exempelvis flaggskeppsbyggande? Är det viktigt att försvara enskilda livsprojekt och 
intressen eller ligger det i hela stadens/kommunens intresse att investera i spekta- 
kulära byggprojekt, då den tillväxt som därigenom ska genereras även skall komma 
varje medborgare till gagn (trickle down).

Enligt Strömgren är den upplysta planeringens fyra antaganden intimt förknippa-
de med varandra. Dock menar han att subjektet och objektet i planeringstänkandet 
utgör två olika analytiska teman. Mellan rationalitet och voluntarism finns en stark 
koppling och kan därför knappast analyseras separat. Dessa två har en nära koppling 
till utopism inom det analytiska temat för objektet, men kan dock skiljas från varan-
dra. Utopismen och det kollektiva goda hör samman då de båda belyser planeringsob-
jektets formbarhet och dess önskvärda innehåll (Strömgren, 2007:32). Nedan följer 
en diskussion kring hur Strömgrens två analytiska teman och Pierres mål och normer 
och aktörer i processen är förenliga med varandra.

Det planerande subjektets rationalitet och voluntarism har en koppling till Pierres 
indikator aktörer i processen. Detta är relevant sett till det planerande subjektets 



grad av voluntarism, den autonoma ställning det planerande subjektet besitter, vilket 
i någon mening är kopplat till vilka aktörer som är involverade i de stadspolitiska 
idealmodellerna. I pro-growth governance är kanske det planerande subjektet i större 
utsträckning förflyttat till den ekonomiska och politiska eliten, medan det planeran-
de subjektet inom managerial governance utgörs av planeringstjänstemännen som 
har en mer central roll. Detta i kombination med att vissa planeringsuppdrag läggs 
ut på och sköts av konsulter från det privata näringslivet. Här finns en koppling också 
till graden av det planerande subjektets rationalitet, sett till vilken roll och med vilka 
egenskaper som exempelvis planeraren tillskrivs i de olika stadspolitiska idealmodel-
lerna.

Det planerade objektets utopism och det kollektiva goda kan kopplas med mål och 
normer som Pierre använder som en indikator. Detta utifrån att utopism och det 
kollektiva goda i någon mån grundar sig i vilka mål och normer som finns i de 
stadspolitiska idealmodellerna. Exempelvis är ett av målen men också normen inom 
corporatist governance grundat på att processen legitimeras genom inkludering av 
samhällets olika organiserade intressen. Det är genom att involvera samhället och 
medla i konflikter mellan motstående intressen som den bästa samhällsutvecklingen 
nås. Detta kan liknas vid vad Strömgren beskriver som en processutopism, att genom 
en inkluderande process och en syn på konflikt som något positivt nås den bästa pla-
nen. Antagandet om det kollektiva goda och dess universalism kontra partikularism 
har i någon mening grunden i vilka mål och normer som formar de olika stadspo-
litiska idealmodellerna. Inte minst hur målen motiveras komma hela samhället och 
alla medborgare till gagn. Det bör rimligen finnas ett mått att uppnå, i stävan efter 
att skapa något kollektivt gott, även om det enbart är retoriskt.

Utifrån förd diskussion är tolkningen att Strömgrens och Pierres tankekonstruktio-
ner med tillhörande indikatorer är kompatibla med varandra. För analysen konkreti-
seras i tabell 1 uppsatsens indikatorer.



Tabellen tillhandahåller fyra indikatorer: mål och normer, det planerade objektet, 
aktörer i processen och det planerande subjektet. Utifrån dessa indikatorer är det 
möjligt att kategorisera och analysera den lokala stadspolitiken utifrån de fyra ideal-
modellerna: managerial governance, corporatist governance, pro-growth governance 
och welfare governance.   

Tabell 1

Managerial 
governance governance governance

Welfare 
governance

Mål & normer



Makten att definiera den lokala stadspolitiken kan beskrivas som föränderlig. Det 
är en ständig kamp om olika betydelsetillskrivningar av samhället och hur det bör 
utvecklas. I ett sådant perspektiv är Mouffe och Laclaus diskursteori användbar då 
de menar att genom makt frambringas det sociala på ett bestämt sätt (Winther & 
Phillips, 2000:44–45). Inom den lokala stadspolitiken är det genom makt som vissa 
betydelsetillskrivningar av världen framstår som fullt naturliga, medan de över tid 
formas om och får en annan betydelse.

En diskurs kan förenklat sägas vara ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 
Flera diskurser existerar i relation till varandra i en kamp om olika betydelsetillskriv-
ningar av världen. Den rådande maktordningen avgör om där finns en diskursiv kon-
flikt (antagonism) som gör att ingen diskurs kan sägas dominera, eller om där finns 
ett hegemoniskt tillstånd som innebär att en diskurs dominerar och därmed utesluter 
andra alternativa betydelser. Den kampen är aldrig färdig och förblir aldrig entydig 
eller mångtydig, utan är i ständig förändring (Winther & Philips, 2000:31–57). 

I förståelsen för olika betydelsetillskrivningar är begrepp makt och kraft viktiga, något 
som Winther och Phillips beskriver som följande: ”Makt hänvisar, så vitt vi kan se, 
till den principiella uteslutningen av andra möjligheter i den konkreta konstruktio-
nen av en bestämd ordning, medan kraft hänvisar till undertryckande av faktiskt 
existerande möjligheter” (Winther & Phillips, 2000:55). Makt är både produktiv och 
begränsande då den både möjliggör och utesluter olika betydelsetillskrivningar av 
världen och samhället runt omkring oss (Winther & Phillips, 2000:20 & 45). Makt 
är inom diskursteorin nära knutet till politik och objektivitet. Objektivitet refereras till 
det som framstår som givet och oföränderligt, något helt naturligt. Detta är lika med 
ett hegemoniskt tillstånd. I kontrast till detta står politik, vilket står för en process 
med diskursiva konflikter om olika betydelsetillskrivningar av det sociala och fysiska 
yttre (Winther & Phillips, 2000:41–46). 

Mukthar-Landgren använder sig av ett diskursanalytiskt angreppsätt för att studera 
utvecklingspolitiken i Malmö. Hon beskriver maktprocessen som en process med två 
dimensioner (vilka utgör indikatorer för hennes analys); makt som handlingsförmåga 
och makt som uteslutning (Mukthar-Landgren, 2012:22–29). I ett tillstånd av ob-
jektivitet och hegemoni skapar makten ett handlingsutrymme vilket kan beskrivas 
som konsensus för hur exempelvis Malmös utvecklingspolitik formuleras och vilka 
inriktningar och investeringar som anses nödvändiga. 



Hur maktordningen är fördelad inom stadspolitiken är avgörande för den urbana 
utvecklingen och dess konsekvenser. Det är genom makt som vår sociala, ekonomiska 
och fysiska omvärld formuleras (Flyvbjerg, 2002). Vem som är i position att formu-
lera omvärlden är kopplat till vilka resurser som finns att tillgå. Henecke diskuterar 
exempelvis makt utifrån dess tre ansikten: beslutsmakt, makt över dagordningen och 
makten över tanken. Till dessa finns tre former av resurser som är avgörande för hur 
det är möjligt att agera, exempelvis i planprocessen: allokativa resurser, auktorati-
va resurser och expressiva resurser. Allokativa resurser, materiella eller finansiella, är 
exempelvis avgörande för tillträde och deltagande på olika beslutsarenor och med 
vilken tyngd det är möjligt att agera i förhandling. Auktorativa resurser, vilket inne-
fattar inflytande över beslut som har en kollektiv inverkan, är avgörande för makten 
över dagordningen där det är möjligt att påverka vilka frågor som kommer till be-
slutsarenorna. Expressiva resurser i form av möjligheter att göra sin röst hörd, vilket 
är avgörande för makt över tanken, men också över dagordningen och beslutsen. 
Genom diskurser som är dominerande (hegemoniska) i samhället är det möjligt för 
olika aktörer att föra fram intressen (Henecke, 2006:190–234). 

Västvärldens demokratier bygger på en föreställning om rationalitet som det som får 
samhället att fungera, däribland planeringen. Rationalitet är dock förknippat med 
en viss problematik sett till dess svaghet att inte åskådliggöra hur makten agerar. 
Förhållandet mellan makt och rationalitet är osymmetriskt och ojämlikt, där makt 
skapar rationalitet och rationalitet skapar makt. Exempel är planprocessen som ett 
rationellt medel för att kunna hantera markanvändningen i kommunen (Flyvbjerg, 
2002:360–361). Den makt som därigenom skapas möjliggör för olika aktörer att 
påverka utfallet av hur kommunens mark ska användas. Möjligheten att påverka är 
beroende på vilka allokativa, auktorativa eller expressiva maktresurser som står res-
pektive aktör till buds. Maktresurser är inte jämnt fördelat, utan skiljer sig mellan 
kapital, stat och närsamhället (Henecke, 2006:217). 

Med ett diskursteoretiskt perspektiv tillhandahålls två dimensioner, dels av hegemo-
ni samt objektivitet och dels av antagonism samt politik, där makt och kraft präglar 
ett sökande efter lösning och upplösning av diskursens betydelse. I detta avsnitt har 
också tre former av maktresurser behandlats: allokativa, auktorativa och expressiva 
och att det är en del i hur vår sociala, ekonomiska och fysiska omvärld formuleras. 
Resurser med vilka tillträde till inflytande över förhållandet mellan dimensionerna 
inom den lokala stadspolitiken, och hur flaggskeppsbyggnader genom detta tillskrivs 
betydelse och värde.



I avhandlat kapitel har uppsatsens teoretiska perspektiv klarlagts. Innan nästa kapitel, 
uppsatsens metodkapitel, görs först en återblick till hur de teoretiska perspektiven 
tjänar sökandet efter klarhet kring problemformulering och svar på uppsatsens frå-
geställningar. 

Inledningsvis redogjordes och resonerades kring två perspektiv vilka sammanfo-
gats till en tabell utifrån stadspolitiska idealmodeller och den upplysta planering-
en. Avslutningsvis resoneras kring ett teoretiskt perspektiv utifrån makt kopplat till  
diskursteori. Detta med hjälp av en närmare förklaring av hur makten verkar i två 
dimensioner och ett resonemang kring hur maktresurser möjliggör och begränsar 
åtkomst till hur vår omvärld beskrivs och ges betydelse. 
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Valet av diskursanalys görs utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar hur flagg-
skeppsbyggande och stadspolitik tar sig uttryck i det skrivna. Valet av ett diskursa-
nalytiskt angreppssätt görs då det lämpar sig för studier av språkets betydelse. Detta 
är motiverat sett till det material som ligger till grund för studien, dvs. offentliga 
dokument, dokument i virtuell form samt texter presenterade inom ramen för mass-
media, se vidare under avsnitt källmaterial nedan. Denna analysform har intresse 
för makt och hur makten genom språket har en tvingande karaktär (Bergström & 
Boréus, 2005:348). Detta är således intressant sett till hur stadspolitiken motiveras 
och legitimeras men också hur planeringen och planeraren får betydelse i den/de 
lokala stadspolitiska diskurserna. 

Diskursanalys är ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt där språket är centralt. 
Det är genom språket som betydelse av det som finns runt omkring oss skapas, något 
som sker i diskurser. Detta teoretiska verktyg utgår från en poststrukturalistisk språk-
filosofi. Förenklat kan det förklaras som att språket ses utifrån dess struktur och dess 
konkreta användning, vilket tillskriver olika tecken dess betydelse, något som varierar 
beroende på vem som använder dem och hur de används. Tecken definieras dock all-
tid i motsats till något annat (Winther & Philips, 2000:11–18). Bilen kan exempelvis 
ses som ett tecken som skiljer sig åt gentemot andra trafikslag och fordon såsom 
buss, cykel och gång. Betydelsen varierar också utifrån vem som beskriver bilen. Inte 
minst beroende på om man talar om bilen som ett nödvändigt fortskaffningsmedel 
på landsbygden eller som ett problem i staden. Vad som läggs i bilens betydelse har 
också varierat under åren, från att ha varit förknippad med frihet till istället dess ne-
gativa miljöpåverkan.

Hur vi i samhället beskriver vår omgivning och de inriktningar som utveckling bör 
ta är att betrakta som en social konstruktion skapad utifrån diskurser. De sociala 
konstruktionerna är ständigt föränderliga genom en kamp mellan olika diskurser 
om betydelsebildningar, där strävan alltid är att uppnå en så entydig betydelse som 
möjligt (Winther & Philips, 2000:31). Det är denna strävan mot entydighet som är 
intressant ur detta arbetes synvinkel för att analysera hur en viss retorik så att säga 
”segrar” inom stadspolitiken.



För att hantera och analysera det material som ligger till grund för uppsatsen används 
en diskursteoretisk ram, definierad av Winther och Phillips, som består av diskurs, det 
diskursiva fältet och diskursordning (Winther & Phillips, 2000:62–65). Diskurs och 
det diskursiva fältet definieras enligt följande:

Diskurs är i diskursteorin de entydigt fixerade betydelserna, och det diskursiva fältet är alla 
de andra möjligheterna till betydelsebildning. (Winther & Phillips, 2000:64)

 

Till dessa adderas diskursordning som ett tredje begrepp och definieras som ett socialt 
rum, inom vilket det potentiellt finns konflikter kring betydelsebildningar, alternativt 
att diskursiva konflikter upplösts genom hegemoniska interventioner av en diskurs 
till att ensam definiera betydelsebildningen. Genom att använda dessa tre begrepp är 
det möjligt att strukturera enskilda diskursers förhållande till varandra och gentemot 
en yttre avgränsning, det diskursiva fältet (Winther & Phillips, 2000:62–65). Detta 
utgör den analytiska ram som gör det möjligt att avgränsa vad som är eller inte är en 
del av diskurserna (Winther & Phillips, 2000:136–137).
 

Figur 1. Tankekonstruktion för det diskursiva fältet vari tre diskursordningar organiserar diskurser. 

För uppsatsens analys består det diskursiva fältet av tre diskursordningar som går att 
utläsa av figur 1. Forskningen konstrueras av en rad diskurser präglade av hegemoni 
och konflikt i en akademisk kontext. Planeringsprofessionen baseras på ett urval av 
artiklar, från tidskrifterna PLAN och Arkitekten, relevanta för uppsatsens problem-
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formulering. Den lokala stadspolitikens diskursordning utgörs av uppsatsens empiri 
i form av tre studieobjekt, Höganäs hamn i Höganäs kommun, Ystad Arena i Ystad 
kommun och Roden Multiarena i Östhammar kommun. 

I Laclau & Mouffes diskursteoretiska angreppsätt som Winther & Philips (2000) 
presenterar finns ett antal begrepp lämpliga som verktyg: Knuttecken, ekvivalensked-
jor, identitet och konfliktanalys.

Knuttecken inbegriper tre begrepp: nodalpunkter, mästersignifikanter och myter, som i 
samma ordning organiserar; diskurser, identiteter och sociala rum. Nodalpunkten är 
det priviligierade tecken kring vilka de andra tecknen organiseras (2000:33 & 57). 
Exempelvis kan en diskurs utgöras av global konkurrens där staden som bildskapan-
de maskin definierar det sociala rummet, och entreprenörialismen samt staden som 
en plats för den kreativa klassen kan sägas vara mästersignifikanter. Ekvivalenskedjor 
spelar här en roll av att sätta ihop och organisera olika knuttecken med varandra så 
att de tillskrivs en betydelse. Utan ekvivalenskedjor förblir knuttecken tomma teck-
en. De blir genom ekvivalenskedjor diskursivt organiserade. Genom att kartlägga 
ekvivalenskedjor och vilka betydelser som däri skapas är det möjligt att karaktärisera 
diskurser, identiteter och sociala rum (2000:57–58).

Identitet har att göra med gruppbildning, identitet och representation. Genom att följa 
ekvivalenskedjor är det också möjligt att identifiera kollektiva och individuella iden-
titeter och kartor över sociala rum. Identitet hos exempelvis olika grupper i samhället 
skapas utifrån något som de inte är, i motsats till något annat. Detta ger betydelse 
till de olika knuttecknen och definierar därmed diskursens innehåll samt vad den 
inte innehåller, vilka betydelser den utesluter (2000:57–58). Här blir det exempelvis 
nödvändigt för staden, som konsekvens av global konkurrens, att framstå som entre-
prenörialistisk och därmed identifiera sig som näringslivsvänlig, men också att skapa 
en kollektiv identitet av att staden är en plats för kultur och kreativa människor.

Konfliktanalys innefattar viktiga begrepp som flytande signifikanter, antagonism och 
hegemoni. Flytande signifikanter är olika betydelser av samma knuttecken (exempel-
vis attraktiv stad) kring vilka det sker en kamp mellan olika diskurser om att sätta 
just ”sin” prägel på betydelsen. Det är kring kampen om betydelserna av de flytan-
de signifikanterna som antagonism och hegemonin figurerar. Antagonism är i detta 
sammanhang ett begrepp för konflikt och existerar då olika identiteter och betydelser 
hindrar varandra. Hegemoni är genom hegemoniska interventioner det som upplöser 



Uppsatsens empiriska del utgörs, som tidigare redovisats, av tre studieobjekt, Roden 
Multiarena i Östhammars kommun, höghus med hotell- och konferensverksamhet 
i Höganäs hamn i Höganäs kommun och Ystad Arena i Ystad kommun. Urvalet 
bland potentiella studieobjekt har gjorts utifrån kommuner med befolkningsmängd 
på högst 30 000 invånare, vilket är att betrakta som mindre kommuner och städer i 
Sverige. Invånarantalet är i Höganäs kommun 25 084, Ystad kommun 28 623 och 
Östhammar kommun 21 352 (SCB 2013). Vidare baseras urvalet av studieobjekt 
på att de inbegrips i definitionen av flaggskepp där spektakulära anläggningar som 
exempelvis sport- och evenemangsarenor samt höghus innefattas. Valet av de tre 
kommunerna i fråga har gjorts utifrån vilken mängd källmaterial som finns skrivet 
kring studieobjekten. Liknande flaggskeppsprojekt i ett flertal kommuner har varit 
potentiella att behandla i denna studie, men där källmaterialet inte har inte bedömts 
uppfylla vad som kan anses som ett källmaterial till fyllest som empiri för en master-
uppsats.

Valet av diskursanalys kräver en närläsning av källmaterialet, vilket innebär att 
det behandlas och läses upprepade gånger. Detta är tidsödande och kräver stör-
re avgränsning av källmaterialet vilket också avgränsar de närvarande diskurserna  
(Bergström & Boréus, 2005:353–355, 358). Källmaterialet för uppsatsen avgrän-
sas därmed till det skrivna i form av offentliga dokument, massmedieprodukter och 
dokument i virtuell form från webbsajter. Offentliga dokument utgörs i uppsatsen 
av politiska direktiv, planprogram, visionsdokument, samrådsrapporter, policydoku-
ment, protokoll och rapporter. Artiklar, debattinlägg med mera från Ystad Allehanda 
(YA), Uppsala Nya Tidning (UNT) och Helsingborgs Dagblad (HD) utgör mer-
parten av massmedieprodukterna för den lokala diskursordningen. För professionens 
diskursordning utgör tidskrifterna Plan och Arkitekten källmaterialet. 

antagonistiska tillstånd till att ge en mer entydig och fixerad betydelse till en flytande 
signifikant, om än tillfälligt (2000:54–58). Om vi blickar tillbaka till inledningen har 
arenaprojekten och liknande storslagna fysiska projekt haft en hegemonisk ställning 
för hur staden ska utvecklas för att möta global konkurrens. Dock finns motstående 
inriktningar för att investeringar istället ska läggas i välfärd och bostadsbyggande. 
Det hegemoniska tillstånd som under en tid varit rådande i många städer i Sverige 
skulle kunna förklaras utifrån behovet av att framstå som entreprenörialistisk, nä-
ringslivsvänlig och som plats för en kreativ klass har varit överordnat andra alter-
nativa diskursers betydelsetillskrivning av vad som är så att säga ”rätt” väg att gå för 
stadens utveckling.



De olika typerna av dokument har valts utifrån att de i någon mening innehåller oli-
ka perspektiv. En variation av dokument skrivna från olika bakgrund kan ge uttryck 
för diskurser som inte är synliga i andra, olika skrivningar beroende på vem som 
skriver, varifrån och för vem de skrivs.

Med hänvisning till studiens syfte kommer källmaterialet att avgränsas till dokument 
som är knutna till flaggskeppsbyggnationer, vilket inbegriper arenor och andra stora 
byggprojekt. Det är genom en sådan avgränsning som frågeställningarna kan analy-
seras och besvaras.

En svårighet med diskursanalys är kopplad till det reflexivitetsproblem som finns 
inför materialet som ligger till grund för studien. Det handlar om hur man som 
forskare förhåller sig till diskurserna utifrån den verklighet som man själv tillhör, dvs 
den diskursordning som man själv står och verkar inom. Det som undersöks tenderar 
rimligen att ligga inom det ämnesområde inom vilket forskning sker. Det blir därav 
viktigt att försöka ställa egna värderingar och åsikter åt sidan och likaså ställa sig 
främmande för det material som ska analyseras (Winther & Phillips, 2000:28–29).
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I denna del formuleras det diskursiva fältet inom vilket det finns tre diskursord-
ningar: forskningen, planeringsprofessionen och en lokala stadspolitiken. Forskning-
en baseras på tidigare forskning utifrån vilket ett antal diskurser identifierats med 
relevans sett till uppsatsens problemformulering. Likaså har planeringsprofessionens 
diskursordning formerats utifrån ett urval av artiklar ur tidskrifterna PLAN och  
Arkitekten. Den tredje och sista utgår från lokal stadspolitik där de tre studieobjekten 
Östhammar, Höganäs, och Ystad behandlas. Utifrån detta fält är det alltså möjligt 
att analysera hur stadspolitiken genom diskurser ges betydelse och innebörd och hur 
det kan ta sig uttryck i den fysiska miljön samt hur det påverkar synen på planering.

Uppsatsens problemformulering utgår från en förändring i synen på staden och den 
fysiska planeringen. Denna förändring kan härledas till ett skifte i synen på natio-
nalstatens roll och funktion. Sent 1970-tal och tidigt 1980-tal, i en tid av den mass-
producerande industrins tillbakagång i främst västvärldens avancerade kapitalistiska 
länder, ses som en brytpunkt där keynesianismen i någon mån ersattes av neolibera-
lismen. Den keynesianska inriktningen kan beskrivas som ett samspel mellan stat och 
kapital, där staten stod för välfärden och investeringar där kapitalet inte fanns eller 
inte kunde göra sig gällande (Short, 2006:155). Short menar exempelvis att: 

Life in the Keynesian-New Deal city took away the rough edges of a capitalist economy. 
(Short, 2006:155)

Neoliberalismen definieras av Brenner och Theodore likt följande: 

The linchpin of neoliberal ideology is the belief that open, competitive, and unregulated 
markets, libarated from all forms of state interference, represent the optimal mechanism 
for economic development. (Brenner & Theodore, 2002:2)

En nodalpunkt i form av planering ges en betydelse av en möjlig hegemonisk inter-
vention utifrån en neoliberal diskurs framför en keynesiansk diskurs, detta framförallt 
i anglosaxiska länder som USA och Storbritannien. Grundtanken är, likt Brenner 
och Theodores definition, att marknadens lösningar är de bästa och att de problem 
som marknaden skapar också är något som marknaden kan lösa. Staten bör enligt 
neoliberalismen ha en minimal roll och bör inte blanda sig i annat än att exempelvis 
upprätthålla lag och ordning samt stå för infrastruktur. Den minimala rollen förkla-
ras genom att staten och planeringen inte har den flexibilitet som krävs för att kunna 
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hantera den komplexa samhällsutvecklingen, något som marknaden däremot kan. 
Bland annat har marknaden större möjligheter att ta vara på den kunskap som finns 
i samhället på ett bättre sätt, genom att vara fri och konkurrensbaserad. Neoliberalis-
men har enligt neoliberala diskurser synliggjort och blottlagt svagheter och problem 
som fanns/finns i samhället, exempelvis sett till ekonomin, byråkratin eller där staten 
präglats av keynesianismen (Allmendinger, 2009:105–127). Även om neoliberalis-
men i anglosaxiska länder ofta beskrivs som hegemoniskt präglas synen på staten 
fortfararande av en ständig diskursiv konflikt med en keynesiansk inriktning (Savage 
et.al., 2003:160–169).

En diskurs organiserad kring nodalpunkten planering är den urbana entreprenöria-
lismen. Den politisk-ekonomiska omstruktureringen i krisens spår beskrivs som en 
drastisk omdefiniering av stadens funktion. Detta som konsekvens av en globalise-
rad marknad, en ökad rörlighet av kapital och ett konkurrensbaserat förhållningsätt 
mellan städer och regioner. Nya förutsättningar för exempelvis begränsningar i stat-
liga investeringar i välfärd eller möjlighet att investera i områden som kapitalet inte 
lyckats eller har intresse av. Fokus på ekonomisk utveckling i samverkan med det 
privata näringslivet beskrivs istället forma politikens angelägenheter för att hantera 
konkurrens (Harvey, 1989:4; Short, 2006:156; Ward, 2003:69). En entreprenörskul-
tur beskrivs som central i hur den lokala stadspolitiken omformats till att bli mer 
näringslivsvänlig och samverkansinriktad, i syfte att lösa ekonomiska svårigheter och 
att stimulera ekonomisk utveckling och tillväxt (Short, 2006:156–157). En mäster-
signifikant som entreprenörskulturen, i den betydelse som skapas utifrån ovanstå-
ende ekvivalenskedja, kan ses som en hegemonisk intervention som föreskriver ett 
handlande för att hantera neoliberalistiska förutsättningar. 

Den urbana entreprenörialismens intåg i den lokala politiken kan beskrivas utifrån 
tre aspekter. Den första handlar om public-private partnerships, vilket beskrivs som 
centralt i att locka till sig externa resurser, investeringar och arbetskraft. En andra  
handlar om att den mer traditionella rationella hanteringen av samhällsutveckling 
ställs mot en mer spekulativ utformning genom public-private partnerships, inklude-
rat de risker som följer med det senare. Den tredje och sista aspekten anger ett min-
dre intresse för det territoriella och mer fokus på ekonomiska värden av själva plat-
sen, något som påverkar samhällsutvecklingen i sin helhet, likt tidigare resonemang 
(Harvey, 1989:6–8). Staden kan genom entreprenörialismen beskrivas som en stra-
tegisk plats för neoliberalismen. Detta då staden möjliggör neoliberalistiska projekt 
att transformera och reproducera sig själva genom policyexperiment och innovativa 
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satsningar. En plats för neoliberalismen att omformulera sig och genom trial and er-
ror anpassa sig till förändring i samhället, något som också kan skapa negativa konse-
kvenser. (Brenner & Theodore, 2002:28–29). Här får den entreprenöriella diskursen 
en mer konkret betydelse genom exempelvis public-private partnerships. Samtidigt 
finns en antydan till konflikt. Eller snarare, hur den entreprenöriella diskursen är ett 
utryck för en konflikt mellan traditionell rationell hantering och spekulativ utform-
ning, och mellan territoriella och ekonomiska aspekter.

En diskursiv förskjutning av synen på nationalstaten och samhällsstyrningen är också 
närvarande i en svensk kontext. Detta har bland annat inneburit att nationalstatens 
maktbas i viss mån förflyttats till en internationell nivå i EU. Ett traditionellt förhål-
lande mellan stat och stad i frågor om fördelning av resurser beskrivs ha skiftat till ett 
närmare förhållande mellan stad och olika institutioner inom EU. En förutsättning 
för att ta del av EU:s strukturfondspengar bygger på samverkan mellan offentliga in-
stitutioner och privata aktörer (Pierre & Sundström, 2009:7-9), något som kan sägas 
föreskriva ett handlande utifrån entreprenörialismen.

I vad som beskrivs ha varit en smått aggressiv framväxt av neoliberalismen i främst 
USA och Storbritannien, mötte ett större motstånd i socialdemokratiskt präglade 
länder som Sverige (Brenner & Theodore, 2002:2–4). I svensk kontext beskrivs  en-
treprenörialismen inte vara rådande i samma utsträckning som den betydelse dis-
kursen tillskrivs i neoliberalistiskt starkt präglade länder. Sverige likt övriga norden 
genomsyras fortfarande i relativt stor utsträckning av en traditionell välfärdspoli-
tik. Dock ses en entreprenörialistisk stadspolitik vara stiglöpare (path dependency), 
en inriktning som i större utsträckning har institutionaliserat ett tillväxtoriente-
rat synsätt i den offentliga verksamheten, som en roll av att vara tillväxtorienterad  
(Dannestam, 2009:259–268). Byggande av flaggskepp i form av storskaliga projekt är 
ett uttryck för en mer omfattande omdefiniering av offentlig verksamhet och dess roll 
i lokal politik, detta i en svensk kontext. Med ett ekonomiskt språkbruk i ett stadspo-
litiskt tankesätt innefattas entreprenörialismen som en naturlig del i den kommunala 
verksamheten (Dannestam, 2009:259–260). Entreprenörialismen kan sägas vara det 
element, med betydelse av bland annat tillväxt och offentlig privat samverkan, som 
fungerar som en hegemonisk intervention för den neoliberala diskursen, men där ett 
mer antagonistiskt tillstånd står att finna i en nordisk kontext mer än i exempelvis en 
nordamerikansk.



Entreprenörialismens framfart kan alltså beskrivas som en konsekvens av en natio-
nalstat i förändring där attraktivitet och konkurrenskraft är centrala mål. Entrepre-
nörsdiskursen får också sin betydelse konstruerad i dess koppling till globalisering 
med en ekvivalenskedja av en flerskalig konkurrens om invånare, kapital och investe-
ringar, både gentemot utlandet och inom landet. Det har fört med sig en systematisk 
konkurrens som beskrivs skapa ett urbant system med ojämlik fördelning av resurser 
och därmed ekonomisk utsatthet för mindre konkurrensstarka städer och kommuner 
( Jessop, 1998:77–80). Detta kan ses som en diskursiv konflikt ur ett antagonistiskt 
förhållande mellan å ena sidan ett keynesianskt perspektiv och å andra sidan ett 
neoliberalt.

En fortsatt tillgång på ekonomiska resurser är en grundbult för att kommuner ska 
kunna finansiera offentlig verksamhet och produktion av offentlig service åt sina 
medborgare. Som en del i detta har stadspolitiken i allt större utsträckning anam-
mat en entreprenörskultur där mål om ekonomisk tillväxt ofta är centralt, något som 
inte sällan väger tungt i avvägning mot exempelvis sociala frågor rörande bostäder 
och välfärd. Gemensamt intresse för ekonomisk tillväxt, både för näringsliv och of-
fentliga institutioner, har skapat nya forum dem emellan, vilka ofta benämnas som 
growth coalitions eller tillväxtkoalitioner (Short, 2006:157). Aktörernas gemensamma 
intresse och hur entreprenörialismen används ger ett handlingsutrymme, anvisar en 
handlingsriktning, dvs. det berättigar att makt används för att förverkliga något.

Som en del av en entreprenöriell stadspolitik formas begreppet trickle down. Detta 
hänvisar till att prioriteringar på tillväxtfrämjande strategier och åtgärder ska resul-
tera goda förutsättningar för marknaden att växa och skapa ekonomisk utveckling 
vilket sedan beskrivs spridas och ”sippra ned” till samhället i sin helhet. På ett indirekt 
sätt argumenteras för att om det offentliga prioriterar ekonomiska frågor i exempel-
vis investeringsbeslut gynnas också sociala frågor, i och med att en ökad tillväxt sprids 
och sipprar ned över både medborgare och offentlig välfärd (Dannestam, 2005:8). 
Trickle down – vilket här utgör en diskurs – får sin betydelse genom att ekvivalens-
kedjor bildas där tillväxt och välfärd sätts samman med begreppet. Trickle down kan 
sägas ingå en diskursiv koalition med diskurser om entreprenörialism och makt. 

Tillväxtkoalitioner skapar ett ökat tryck på markanvändning. Detta sätter press på 
det lokala politiska styret att både ge tillstånd att genomdriva diverse byggprojekt, 
men också att själva gå in med investeringar, antingen direkt i byggprojekt eller med 
stödjande projekt i exempelvis infrastruktur. Inte sällan med motivering att det främ-



jar den lokala ekonomins utveckling och tillväxt, genom att locka till sig kapital, 
företag, nya invånare och turister. Detta förutsätts gynna samhället i sin helhet i 
form av nya arbetstillfällen och ökat underlag för lokal välfärd, vilket sammanta-
get är ett exempel på hur begreppet trickle down verkar. Kapitalets mobilitet i en 
globaliserad konkurrens gör det möjligt för privata aktörer att mana fram statliga 
investeringar med motivering att annars röra sig bort från staden (Wellington & 
Zandvakili, 2006). För lokal politisk ledning är det då svårt att inte vika för press på 
medfinansiering eller andra subventioner för att inte investeringarna istället ska göras 
i en grannkommun, och då riskera att gå miste om potentiell ekonomisk utveckling 
och tillväxt (Savage et al., 2003:171–177). Entreprenörialismens framväxt och den 
interurbana konkurrensen mellan städer har fört med sig en på många sätt ny arena 
för kapitalismen att agera på (Harvey, 1989). Entreprenörialismen får genom tecken 
som tillväxtkoalitioner, interurban konkurrens och trickle down sin betydelse, vilket 
skapar den makt som föreskriver att en handlingsinriktning pekas ut. Entreprenöri-
alismen kan här ses som ett sätt för en diskursiv koalition mellan neoliberalism och 
makt att upplösa konflikten mellan stat och kapital. Ett sätta att skapa en entydig 
betydelse inom stadspolitiken och dess konstruktion.

I en entreprenörialistisk kontext skapas möjligheter till nya sätt att hantera den eko-
nomiska utvecklingen, centralt vad gäller exempelvis social välfärd och jobb, genom 
nya former för samverkan mellan olika aktörer i samhället. Samtidigt skapas också 
informella arenor varifrån samhället styrs, till vilka enbart en liten grupp av aktörer 
med särskilda maktresurser har tillträde. Flyvbjerg menar att makten i relation till 
ett rationellt samhälle skapar vinnare och förlorare. Detta då makten att definiera 
kunskapen utifrån hur exempelvis staden byggs är priviligierad åt ekonomiskt starka 
grupper, vilka besitter de maktresurser som vanliga medborgare vanligtvis inte har 
(Flyvbjerg, 2002). Mål om ekonomisk tillväxt är centralt för det privata näringslivet, 
men är något mer problematiskt för statliga institutioner. Dessa har ett ansvar mot 
det civila samhället på ett annat sätt än vad det privata näringslivet har, inte minst 
då det tenderar att skapa en ojämn fördelning av resurser bland olika grupper i sam-
hället (Wellington & Zandvakili, 2006; Harvey, 2008:328–331). Entreprenörialism i 
betydelsen genom tecken som informella arenor, en liten grupp aktörer med särskilda 
maktresurser, ojämn fördelning av resurser etc. ger innebörd till en motstående dis-
kurs i en diskursiv konflikt.



I en förändrad samhällskontext präglad av interurban konkurrens sätts åtgärder in för 
att stärka den egna staden/kommunens position gentemot andra. Marknadsföring av 
den lokala platsen har blivit en central del i urban ekonomisk utveckling. Exempelvis 
beskrivs stadspolitikens företrädare som mindre fokuserade på att reglera och kont-
rollera det lokala näringslivet. Istället läggs fokus på att lyfta fram och marknadsföra 
fördelarna med att vara företagare i staden/kommunen liksom att stödja det lokala 
näringslivet (Short, 2006:158). Platsmarknadsföring som en ekonomisk aktivitet  in-
kluderar fler aktörer i samhället än enbart de politiska beslutsfattarna. Den lokala 
ekonomiska eliten i koalition med den politiska eliten är ofta varifrån färdriktningen 
ges hur staden i mångt och mycket ska anpassas för att bli attraktiv (McCollum et 
al., 2005; Colomb, 2012; Zukin, 1995:11). Platsmarknadsföring har utvecklats till 
ett sätt för lokala politiska beslutsfattare att omvandla en rådande bild av staden 
som inte anses attraktiv nog. Exempelvis kan det handla om en industristad som vill 
omvandlas från en stad i stagnation och tillbakagång, förknippad med arbetslöshet 
och sociala problem, till att bli en attraktiv plats för nya invånare, turister och företag 
(Colomb, 2012:12–18). Platsmarknadsföring kan här ses som en del i att ge ett entre-
prenöriellt innehåll till nodalpunkten planering. Betydelsen av platsmarknadsföring 
kan ses som konstruerad utifrån en marknadsorienterad samhällskontext där det är 
viktigt att söka metoder för att hävda sig i konkurrensen.

Hur marknadsföring och bildskapand av staden formuleras beskrivs baseras på tren-
der. Dessa varierar över tid och grundar sig på stereotypa bilder av staden och det ur-
bana livet. Centralt under senare år har varit den kreativa staden, med och utifrån en 
kreativ och kulturell industri. Detta inkluderar också att skapa en miljö, både fysisk 
och icke fysisk, motsvarande det som uppfattas vara efterfrågat. Den rådande trend 
som präglar bildskapandet har i någon mening ersatt en tidigare trend konstruerad 
kring den högteknologiska staden, där tankar om forskning och tekniska innova-
tioner och utveckling varit det eftersträvansvärda i hur staden ska utvecklas och vad 
den ska innehålla (Vanolo, 2008:272). Staden har i detta avseende blivit en plattform 
från vilken man kan marknadsföra och positionera sig i konkurrens om resurser som 
florerar på en mer global nivå. Då gäller det att vidta åtgärder som får staden att 
associeras med positiva bilder av en plats i utveckling. Detta sker genom den bygg-
da miljön, men också hur staden retoriskt och visuellt figurerar i exempelvis media  
(Colomb, 2012:11–18; McCollum et al., 2005). En diskurs om kreativitet och kul-
tur får här sin betydelse genom mästersignifikanter som den kreativa staden och 
kreativ och kulturell industri. Denna diskurs kan här sägas ingå i en koalition med  
platsmarknadsföring vars betydelse konstrueras utifrån tecken likt staden som en 



plattform för marknadsföring i en interurban och global konkurrens. Kreativitet och 
kultur kan således sägas definiera platsmarknadsföringsdiskursens innehåll, vilket 
ovan beskrivs som en förändring från vad som tidigare definierat diskursens innehåll.

Betydelse av kreativitet och kultur som en del såväl i platsmarknadsföring som i 
diskurser om globalisering och konkurrens understryks av Richard Floridas teori om 
den kreativa klassen. Kreativitet som drivkraft bakom social och ekonomisk föränd-
ring hävdas vara högt värderat i västvärldens ekonomier (Florida, 2002:4–15). Avgö-
rande för ekonomisk tillväxt är tillgång på högutbildade och produktiva människor, 
inte det som traditionellt ansetts som värdefulla attribut i exempelvis god lokalise-
ring, utifrån antingen infrastruktur eller naturresurser. Humankapital är istället av-
görande för potentialen att skapa tillväxt (Florida, 2002:215–234). Med andra ord är 
tillgång till vad som ofta benämns som den kreativa klassen avgörande. Denna består 
dels av en kärna, the super creative core, innefattandes exempelvis; forskare, ingenjö-
rer, artister, skådespelare, designers och arkitekter. Den kreativa klassen består ock-
så av ett segment av människor inom kunskapsintensiva yrken, creative proffesionals  
(Florida, 2002:68–82). För att attrahera dessa grupper i en värld där människor be-
skrivs som högst rörliga har kreativt kapital blivit en viktig aspekt. Platser med detta 
kapital betecknas som diversifierade, toleranta och öppna för nya idéer, avgörande 
faktorer när en kreativ klass väljer en viss plats att bo och verka på framför en annan 
(Florida, 2002:215–234). Humankapital, kreativt kapital och ekonomisk tillväxt är 
här tecken i en ekvivalenskedja som ger betydelsen till en mästersignifikant i form 
av den kreativa klassen. En mästersignifikant som kan sägas ingå i koalition med en 
platsmarknadsföringsdiskurs.

Den ofta romantiserade bilden av den kreativa staden och dess kreativa och kulturella 
livsstil inkluderar vissa segment i samhället som snarare konsumerar kultur än produ-
cerar den. En målgrupp av samhällets medborgare efterfrågad när städer vill locka till 
sig nya invånare (Vanolo, 2008:381; se även Zimmerman, 2008; Harvey, 1989). En 
anledning till att många städer väljer att investera i kulturproducerande och kreativa 
industrier och skapa en bild av en kreativ stad (Vanolo, 2008:381). Här finns en kopp-
ling mellan utvecklingen som präglar städer och hur kapitalistiska aktörer på liknan-
de sätt ser produktion av kultur som allt viktigare i spåren av en avtagande industriell 
ekonomi. Man har i detta insett makten som ligger i att kontrollera berättelsen om 
staden (Vanolo, 2008:272). Likväl som staden har ett intresse för att använda sig av 
kultur som ett sätt att marknadsföra sig, har kulturen utvecklats till en viktig del för 
näringslivet. Det har blivit en ekonomisk aktivitet som inte innebär produktion av 
materiell karaktär, utan mer av symbolisk art. Att utveckla en kulturell identitet för 
staden skapar en symbolisk ekonomi vilken kan marknadsföras regionalt, nationellt 



och internationellt, och blir lika viktigt för staden som för det privata näringslivet. 
Det blir då en intressant arena för urbana entreprenörer (Zukin, 1995:7–12). Det 
finns alltså ett gemensamt intresse mellan stat och kapital att investera i kulturindu-
stri och staden som en kreativ plats, något att beteckna som en diskursiv koalition. 
En koalition som är intressant i ljuset av en diskursiv konflikt kring privata aktörers 
inflytande över stadspolitiken och kring en ojämn ekonomiskt fördelning.

Att i marknadsföringssyfte skapa narrativa berättelser och bilder av en stad/kommun 
har i svensk kontext också kommit att prägla samhällsplaneringen. Exempelvis ut-
formas översiktsplaner efter narrativa berättelser om kommunen och dess framtida 
utveckling (Walter, 2013). Frågan är dock vad som inkluderas och exkluderas i de 
narrativ som formas och skapas. I sen svensk samhällskontext beskrivs att effektivise-
ring av planprocessen inte medfört större möjligheter för medborgare att delta i hur 
kommunens narrativ formuleras. Det är snarare en uppgift som ligger på planerare 
och politiker att lösa, något som blir problematiskt sett till att uppfattningen om vad 
kommunens narrativ bör innehålla rimligtvis varierar mellan olika grupper i samhäl-
let och mellan medborgare, tjänstemän, politiker och näringsliv (Walter, 2013). 

I syfte att uppfylla de behov som målas upp som nödvändiga för att göra staden att-
raktiv sett till kreativitet och kultur är den fysiska miljön en viktig aspekt. Inte minst 
är den fysiska miljöns design och estetik viktig för att visualisera en stad i utveckling, 
en stad på frammarsch. I viss mån handlar det om att det finns en uppfattning om att 
det är möjligt att bygga sig till en ny och bättre framtid (Book, 2006; Baeten, 2012; 
Colomb, 2012:11–36). Stadens attraktivitet kan här ses som en mästersignifikant 
vilken får sin betydelse genom tecken som kreativitet och kultur, men också genom 
design och estetik. Den fysiska miljön kan här ses som knuten till nodalpunkten 
planering, kring vilken kreativitet och kultur, platsmarknadsföring och  attraktivitet 
kan sägas organiserade. Detta formar i någon mening en diskursiv koalition som ger 
betydelse åt planeringen av den fysiska miljön.

Att anpassa den fysiska miljön till vad global konkurrens kräver är något som upplevs 
som viktigt i denna strävan (Baeten, 2012:24–26). Det handlar om det materiella, 
men även om hur staden retoriskt framställs (Colomb, 2012:11–36). Detta innefattar 
element som offentliga platser, olika former av sport- och kulturarenor, waterfronts, 
stora köpcentra, landmärkesbyggande och liknande. Likaledes blir också element 
av exempelvis mer eller mindre spektakulära evenemang i olika former, sportevents, 
konserter eller andra kulturevenemang viktiga beståndsdelar i att skapa bilder av en 



kreativ stad, attraktiv att bo och jobba i. Evenemang av olika slag har också den effek-
ten att de ger möjligt att marknadsföra staden för en extern publik. Tillsammans med 
vad visuella aspekter som flaggskeppsbyggnader genererar, anses det möjligt att skapa 
ett bildspråk för positiva associationer av en stad i utveckling (Book, 2006; Vanolo, 
2008:272–273). De olika elementen, både fysiska och icke fysiska, samt bildspråk 
tillsammans med global konkurrens är exempel på vad som kan betecknas som en 
ekvivalenskedja som ger betydelse åt den fysiska miljön och den diskursiva koalitio-
nen ovan.

Diskursen om den kreativa och kulturella staden är ofta central i den betydelse som 
ges nodalpunkten planering och är en del Floridas teori om den kreativa klassen 
(2002). Med hänvisning till diskussionen ovan om kreativt kapital, en faktor som 
attraherar den kreativa klassen och därigenom ekonomisk tillväxt, är platsens kva-
litéer viktiga. Vad som gör en plats till bärare av kreativt kapital är en rad aspekter: 
en bred arbetsmarknad där det finns möjlighet att byta arbetsplats, livsstil i form av 
kulturutbud, sportutbud, musikscener etc. Likaså sociala interaktion med behov av 
en tredje plats att interagera på – förutom i hemmet och på arbetsplatsen – till ex-
empel kaféer, och sammantaget med en mångfald av människor med olika bakgrund 
och livsstilar. Vidare en autentisk plats som ska vara unik, gärna på ett historiskt 
sätt, och identitet utifrån individen och utifrån platsen, bebyggd miljö och arkitektur  
(Florida, 2002:215–234). Detta tillsammans skapar vad Florida benämner som  
Quality of Place. Det formar en uppsättning attraktiva karaktäristika för den kreativa 
klassen. Florida menar att platsens kvalitet utgörs av tre dimensioner:

• What´s there: the combination of the built environment and the natural environment;  
 a proper setting for pursuit of creative lives.
• Who´s there: the diverse kinds of people, interacting and providing cues that anyone  
 can plug into and make a life in that community.
• What´s going on: the vibrancy of street life, café culture, arts, music and people enga- 
 ging in outdoor activities – altogether a lot of active, exciting, creative endeavours.  
 (Florida, 2002:232)

Detta understryker betydelsen av fysisk miljö i anpassning till den kreativa klassens 
behov och önskemål. Det tre dimensionerna utgör ekvivalenskedjor som ger begrepp 
likt attraktivitet betydelse. Det formar också i någon mening en hegemonisk in-
tervention i hur det den fysiska miljön bör utformas för att staden/kommunen ska 
inneha kreativt kapital.

I kölvattnet av de trender och ideal som präglar bildskapandet av staden formas en-
ligt Vanolo mer eller mindre likartade koncept för hur exempelvis en stads politiska 



ledning och planerare bör agera (Vanolo, 2008:272–273). Inte sällan bygger det på 
faktorer som lyfts fram som framgångsrika i andra städer (Wolman et al., 1993). 
Innehållet i de koncept som utvecklats, bland annat utifrån Floridas teorier om den 
kreativa klassen, består av olika aspekter av den urbana miljön och det urbana livet. 
Inte sällan är dessa kopplade till livsstil, kulturella aktiviteter och konsumtionsvanor 
(Vanolo, 2008:272–273; Zimmerman, 2008:241). Ofta finns en övertygelse om att 
marknadsföring och att göra staden kreativ resulterar i positiv ekonomisk utveckling, 
även om detta är något som är väldigt svårt att belägga (Vanolo, 2008; Zimmerman, 
2008; Wolman, 1993). Likartade koncept baserade på framgångsfaktorer ofta prägla-
de av mästersignifikanten den kreativa klassen styrker den hegemoniska intervention 
som ovan identifierats.  

I motsats till den fysiska miljöns betydelse formas en kritisk diskurs som menar att 
dess påverkan på samhället snarare är indirekt än direkt, och heller inte förutsägbar. 
Tro på vad som genom planering av den fysiska miljön är möjligt att påverka översti-
ger i många fall vad som är rimligt (Gans, 2002), något som kan sägas exemplifieras 
i citatet nedan: 

Tearing down buildings in which poor people live in order to eliminate street crime, or de-
signing new neighbourhoods to enhance social life and civic activity, are only two examples 
of misguided spatial policy. (Gans, 2002:338)

Han menar att den direkta inverkan som ofta tillskrivs byggprojekt är begränsad. 
Det är snarare de som använder den fysiska miljön, samt hur de använder den som 
är avgörande för hur samhället formas och ser ut, något som i större utsträckning 
påverkas av olika aktörer i samhället än hur den fysisk miljön utformas och designas 
(Gans, 2002). 

Den urbana entreprenörialismen beskrivs inverka på en ökad konkurrens mellan stä-
der, något som skapar en större osäkerhet kring hur staden och samhället kommer att 
utveckla sig. Det pressar de styrande i städerna att fatta beslut som inte riskerar att 
förorsaka negativ inverkan i konkurrens om invånare, kapital, och investeringar. Att 
söka investeringsalternativ som kan få en positiv effekt på den urbana tillväxten blir 
centralt, men att avgöra vilka investeringar som kommer att lyckas är ytterst svårt. 
Osäkerheten i hur framtiden och investeringar kommer att utvecklas, i kombination 
med ett pressat konkurrensklimat mellan städer, leder till att det går att urskilja lik-
nande mönster i bland annat den urbana strukturen (Harvey, 1989:10–11). Detta ger 
den entreprenöriella diskursen i sin koppling till nodalpunkten fysisk miljö en något 



annan betydelse än vad som tidigare diskuterats, vilket kan beskrivas som konsekven-
ser av en diskursiv koalition.

Reproduktion av urbana strukturer och estetiska och visuella element kan förklaras 
av ett pressat konkurrensklimat. Framgångsfaktorer från andra städer blir lösningar 
som också anses passa för den egna staden/kommunen. Urbana framgångssagor är 
dock något som Wolman et al. (1993) menar i mångt och mycket är en myt, sett till 
att eventuell ekonomisk framgång även kommer alla medborgare till gagn, något som 
ofta retoriskt lyfts fram i avsiktsförklaringar, mål för och motivering av investering-
ar, och som relaterar till en trickle down. De menar att städer som målats upp som 
urbana framgångsstäder i de flesta fall inte presterat bättre än andra, i vissa fall har 
de till och med presterat sämre än liknande städer som inte framställts som fram-
gångsrika. Detta alltså sett till ekonomisk utveckling i förhållande till medborgarnas 
ekonomiska välstånd. Även om det är svårt att säkerställa vad som är framgångs-
faktorer och vad dessa i sådana fall innehåller, tenderar politiska beslutsfattare såväl 
som urbana planerare att påverkas om det är medborgarnas ekonomiska välmående/
välstånd som används som motivering och som utgör målen/et. Wolman et al. menar 
vidare att en möjlig förklaring till varför den fysiska miljöns utveckling står i fokus är 
att den samtidigt i någon mening utgör en indikator på hur lyckad exempelvis urban 
revitalisation/urban omvandling är (Wolman et al, 1993). Resonemanget ovan är ett 
beteckna som en diskursiv konflikt som får sin betydelse genom beskrivningar om 
framgångsfaktorer som en myt, vilket inte kan förstås som ett kausalt samband som 
ger en viss ekonomisk utveckling. 

Det som ovan kan beskrivs som en reproduktionsdiskurs får nedan en vidare betydel-
se. Likhet mellan städer beskrivs som slående när samma element och samma ideal 
eftersträvas i den arkitektoniska och urbana utvecklingen (Koolhaas, 2007). Likfor-
mighet ses exempelvis i visualiseringar, arkitekturprojekt. De innehåller samma urba-
na element där vädret är detsamma, varmt och soligt klimat, och människor sitter vid 
kajkanter och fikar eller äter på restaurang. Likformigheten gör att variationen i sin 
förlängning blir marginell. Det blir inte längre möjligt att se skillnad på vilken stad 
som man befinner sig i. Bilder av välmående och till synes framgångsrika människor 
flanerande i det offentliga rummet är ett annat mer än vanligt förekommande inslag 
(Koolhaas, 2007; Ramberg, 2012:207–234). En reproduktionsdiskurs kan här sägas 
konstrueras i motsats till interurban konkurrens.

Förekomsten av arkitekttävlingar i en svensk kontext kan sägas bära på dessa ideal 
om en attraktiv stad, med blandstaden som ett vanligt förekommande begrepp. Bety-
delsen varierar i innehåll men bygger på en variation av funktioner, människor, este-



tiska uttryck etc. Det är dock ofta de estetiska och visuella aspekterna som lyfts fram 
genom arkitekttävlingar och ger bilder av upplevelser och staden som en skådeplats 
(Ramberg, 2012:207–234). Diskursen kring den byggda miljön och reproduktion av 
densamma får en betydelse genom beskrivningar av ett fokusskifte för vem den kom-
munala planeringen riktar sig till. Exempelvis i skiftet från idealet om ”den goda bo-
staden” till ”attraktiva och levande stadsdelar” – från ett folkhemsideal där alla skulle 
ha råd med en bra bostad, till ideal som grunder sig i konkurrens om ”attraktiva” 
medel- och höginkomsttagare som medborgare. Grupper som i samhället illustreras 
av den kreativa klassen (Ramberg, 2012:229–234). Det ska inte entydigt förstås som 
ett från arkitekter kommet ideal genom arkitekttävlingar, utan som något mer utbrett 
inom den kommunala planeringen. Politiker och tjänstemän bland flera har en stor 
roll i att forma förutsättningarna om vilka värden som den faktiska byggnationen ska 
grunda sig på (Ramberg, 2012). Att som politiker avstå från mainstream-lösningar 
kan dock ses som en risk med negativa konsekvenser, exempelvis att förlora stöd i 
omval (Walter, 2013:228). 

En del av den diskursiva konflikt som organiseras kring den fysiska miljön är hur 
en likartad utveckling verkligen skapar konkurrensfördelar om flertalet konkurre-
rande städer använder sig av liknande uppsättningar fysiska element när det gäller 
utformning, innehåll och syfte (Colomb, 2012:21–22). Den urbana entreprenöria-
lismen beskrivs som i mångt och mycket uppmuntrad av denna likartade utveckling 
utifrån tankar och förhoppningar om att det ska generera ökad lokal tillväxt och 
trickle down-effekt. Spekulativa dimensioner om en likartad utveckling kan över-
sättas i risk för överetablering, något som förtar effekten och därmed inte skapar 
de positiva effekter som retoriskt förutspåddes (Harvey, 1989:11–14). Det överskott 
som dock genereras tillfaller enligt Harvey (2008) inte medborgarna, utan absorberas 
av fortsatt urbanisering styrd av kapitalistiska krafter mot en privatiserad kontroll 
också innefattandes en politisk elit. En mer jämlik fördelning av överskott fås en-
ligt Harvey genom demokratiska processer, styrda av den lokala politiken (328–331). 
Detta är en kritisk diskurs mot entreprenörialismens och neoliberalismens inverkan, 
med en ökad konkurrens mellan städer och en diskurs om kreativitet och kultur som 
definierar spelplanen.



Forskningens diskursordning konstrueras utifrån en konflikt kring nodalpunkten 
planering. Olika betydelser ges till planeringen utifrån keynesianismen och neolibe-
ralismen där den senare i någon mening är hegemonisk för västvärldens kapitalistiska 
länder, med vad det innebär av exempelvis marknadslogik och konkurrens. 

Entreprenörialismen är en diskurs i forskningens ordning som beskrivs vara ett ut-
tryck för samhällsstyrningen utifrån neoliberalismen, ett sätt att hantera en föränd-
rad samhällskontext där interurban konkurrens och globalisering är element som 
skapar innebörden. Samverkan mellan offentliga institutioner och privata aktörer får 
en betydelse i mångt och mycket som förutsättning för välfärd genom ekonomisk 
utveckling och tillväxt. Den lokala politiken beskrivs också konstruerad utifrån en 
entreprenörskultur där marknadens logik utgör en vital del i hur samhällets utveck-
ling ska hanteras, något som tillskrivs en spekulativ dimension där platsens ekono-
miska aspekter prioriteras framför territoriella. Knutet till en entreprenörsdiskurs är 
betydelsen av samverkan som en institutionaliserad del i fördelning av EU:s struk-
turfondsresurser, vilket föreskriver ett handlande utifrån samverkan mellan offentliga 
och privata aktörer. Entreprenörsdiskursen tillskrivs inte samma betydelse och är inte 
så fixerad för planeringen och stadspolitiken i Norden, som i exempelvis USA och 
Storbritannien, på grund av ett socialdemokratiskt arv.

I en kritisk mening för entreprenörsdiskursen med sig en ny arena av makt och 
ojämn fördelning. En interurban konkurrens ges betydelse av att mana fram samver-
kan mellan en politisk och en ekonomisk elit som bildar tillväxtkoalitioner, en infor-
mell arena vari maktresurser ansamlas. Kommunen i ett dubbelt åtagande beskrivs 
som problematiskt, utifrån avvägning mellan investering av resurser i social välfärd 
kontra mål om ekonomisk utveckling och tillväxt. Investeringar av offentliga medel 
i tillväxt- och näringslivsfrämjande byggprojekt motiveras inte sällan med en trickle 
down, vars betydelse tillskriver tillväxten som nedsipprande över hela kommunen 
och att det kommer alla till gagn.

I en platsmarknadsföringsdiskurs, knuten till planering, som tillskrivs en betydelse av 
ökad interurban konkurrens är marknadsföring av platsen ett sätt som upplevs som 
nödvändig för att attrahera företag, invånare och turister. Detta är att betrakta som 
ett gemensamt intresse för både den lokala politiska ledningen och för det lokala 
näringslivet. Staden har i det avseendet utvecklats till en bildskapande maskin vari-
genom det gäller att förmedla det narrativ, utefter socialt konstruerade trender, som 
inkluderar vissa betydelsetillskrivningar men samtidigt exkluderar andra. Trender där 



den kreativa och kulturella staden med den kreativa klassen som referensram inte 
sällan har en hegemonisk ställning. En vilja att förändra och förmedla bilder av för-
ändring, ofta från en industrikaraktär till rådande trender. Staden som en strategisk 
plats för entreprenörer att investera i kulturproducerande och kreativ industri är sig-
nifikant. Det är också en del i meningen av makten att kontrollera stadens berättelse, 
något som i en entreprenöriell betydelse beskrivs skapa en symbolisk ekonomi.

Knutet till nodalpunkten planering är diskurser kring den fysiska miljöns utformning 
och innehåll. Attraktivitet kan här ses som ett centralt element vilket får en betydelse 
genom kultur och kreativitet. I en kontext präglad av konkurrens tillskrivs den fysiska 
miljön ett värde av att kunna forma en bättre framtid. En aspekt i detta är flaggskepp 
i former av arenor, landmärken, köpcentrum, kongressbyggnader, waterfronts med 
mera. Dessa har funktioner av att stå som scener för mässor, konserter, idrottsarrang-
emang och liknande spektakulära evenemang, element i hur platsen görs attraktiv. 
En Florida-diskurs innehållandes betydelsebärande tecken som kreativt kapital och 
quality of place tillskrivs att vara centralt i hur planeringen präglas och vilka uttryck 
det ger den fysiska miljön. Tilltro till planeringens möjligheter ifrågasätts, då de de 
positiva konsekvenser som framgångsfaktorer förutsägs medföra är svåra att belägga.

En reproduktionsdiskurs är en annan del av planeringen och har en betydelse i hur 
ett konkurrensklimat driver fram likartade mönster och strukturer i hur den fysiska 
miljön utformas. En likformighet i estetiska och visuella aspekter såväl som inne-
hållsmässigt, där fokus i planeringen och arkitekturen förskjutits från den goda bosta-
den till attraktiva och levande stadsdelar. En neoliberal och entreprenöriell diskurs har 
en central betydelse i detta, genom att skapa ekonomiska incitament i vad som driver 
utvecklingen och planeringen av den fysiska miljön. Överetablering framhålls dock 
som risk att förta de ekonomiska förtjänster som retoriskt föreskrivits. 

Diskursordningen för planeringsproffesionen utgår från ett urval av artiklar från tid-
skrifterna PLAN och Arkitekten. Detta fångar i någon mening upp mötet mellan 
den akademiska världen och den lokala praktikerdiskursen, i fråga om hur olika dis-
kurser utifrån koalitioner och konflikter kan sägas prägla planeringsprofessionen.



I en ledare i PLAN från 2004 beskrivs det politiska klimatet som synnerligen gynn-
samt för tillväxt. Den ekonomiska utvecklingen och tillväxten beskrivs som något 
påtagligt även inom planeringen. Detta då projekt som gynnar tillväxt prioriteras och 
partnerskap är en central del i arbetet med tillväxtfrämjande åtgärder och program 
(Ledare, 2004). Diskussionen om partnerskap för tillväxt är något som återkommer 
i ett senare nummer av PLAN (Sandberg, 2004:36–39) samma år. Där skrivs att den 
svenska fördelningspolitiken på 1970-talet avlösts av en politik där mobilisering av 
regioner/kommuner skett i syfte att dessa skulle ombesörja sin egen ekonomiska ut-
veckling, exempelvis genom att utforma tillväxtprogram. Här påtalas vikten av sam-
arbeten där formen passar näringslivet, då deras engagemang är en avgörande faktor. 
Nödvändigt är att samla de viktigaste aktörerna, då frågor inte längre ägs av enskilda 
aktörer, istället krävs samverkan (Sandberg, 2004:36–39). Partnerskap målas upp som 
i många fall nödvändigt för att klara av global konkurrens. Staden lyfts fram som 
ett tillväxtcentrum och ställer också städer mot varandra i att tävla om att arrangera 
olika kulturella och idrottsliga evenemang. Ekonomiska spörsmål och konkurrens 
har gjort det nödvändigt även för småkommuner att marknadsföra sig i ett nationellt 
och europeiskt sammanhang (Elander, 2004:44–47). En diskurs i form av ekonomisk 
hållbarhet kan sägas formas genom element som global konkurrens, tillväxt och sam-
verkan/partnerskap, vilket utgör en del kring nodalpunkten planering. 

Betydelsen av samverkan/partnerskap skiljer sig dock åt i fråga om det verkligen är 
svaret på de nya förutsättningarna för regional utveckling (Elander, 2004:44–47). 
En kritisk diskurs riktar sig mot att partnerskap i exempelvis tillväxtavtal inte varit 
så effektiva som de förutspåddes, bland annat då bristen på statliga medel medför-
de en begränsad benägenhet bland näringslivets aktörer att medfinansiera konkreta 
projekt. Dock påpekar aktörerna partnerskapens positiva aspekter, att de bidrar till 
ett bättre samarbetsklimat i regionen och mellan olika kommuner och städer. Bre-
da kontaktnät skapas och möjliggör för olika aktörer att tillsammans arbeta för att 
påverka utvecklingen. Partnerskapen framställs som att de bidrar till ökad kunskap 
om det territoriella men också om tillväxtfrågor i allmänhet. En problematisk aspekt 
som dock lyfts fram är att den demokratiska transparensen brister när resursstarka 
aktörer får ett större inflytande i samhällsstyrning och samhällsplanering, genom att 
grupperar sig likt tillväxtkoalitioner (Elander, 2004:44–47). I ett planeringsperspek-
tiv ifrågasätts denna utveckling av ett mer aktivt inflytande näringslivets tankegods 
hur det påverkar ledarskapet inom stadsbyggnadskontor. Kritiken grundar sig i att 
näringslivets idéer inte sätter den fysiska planeringens kvalité i det första rummet. 
Ur samhällsintresse lyfts en stark planläggning fram som den lösning som kan stävja 



42

näringslivets krafter (Lewan, 2010:60). Den diskursiva konflikt som här formeras får 
sin betydelse dels genom att samverkansformen mellan privata aktörer och offentliga 
institutioner ifrågasätts utifrån vilken betydelse den egentligen har för tillväxt, att 
den inte är så stor som den beskrivs vara. Och dels utifrån att partnerskapen såväl ur 
ett demokratiskt som ur ett planeringsperspektiv är problematiskt sett till näringsli-
vets inflytande.

Kreativitet och kultur är en annan diskurs som går att identifiera utifrån PLAN och 
Arkitekten. Kunskap, kultur och teknik lyfts fram som nödvändiga områden för in-
vesteringar för att vara konkurrenskraftiga. En av de diskurser som går att utkristal-
lisera handlar om Richard Floridas kreativa klass och de metoder som utvecklats för 
att mäta hur kreativ och attraktiv en region eller kommun är, något som står i relation 
till vilken potential för tillväxt som finns (Ström och Wahlqvist, 2007:53–56). Som 
argument för teorin om den kreativa klassen och de metoder som utvecklats lyfts en 
förändrad samhällskontext fram: 

Den internationella konkurrensen mellan städer och regioner kommer att tillta och det är 
förmågan att utveckla och attrahera människor som är avgörande för den framtida kon-
kurrenskraften. Det är inte längre frågan om var den billigaste tomtmarken eller lägsta 
skattesatsen finns utan den bästa utvecklingspotentialen. (Ström och Wahlqvist, 2007:54)

 

För att långsiktigt kunna växa krävs en väl avvägd planering och en funktionell infra-
struktur. Dels för att skapa en spännande stadsmiljö med kaféer och kulturella land-
märken för att locka till sig invånare och besökare, men också genom satsningar på 
infrastruktur och kopplingar till dynamiska regioner, för att underlätta för det befint-
liga näringslivet och att locka till sig nya näringslivsaktörer (Ström och Wahlqvist, 
2007:53–56). Denna beskrivning fungerar som en ekvivalenskedja där betydelsen av 
mästersignifikanter som attraktiv och konkurrenskraftig konkretiseras, något som 
också indikerar på en hegemonisk intervention utifrån hur diskurser om partnerskap 
och ekonomisk hållbarhet formuleras ovan.

Mot diskursen om den kreativa klassen formas en diskursiv konflikt där kritik riktas 
mot om vi verkligen vill leva i ett samhälle som präglas av den kreativa klassens ung-
karlsliv som beskrivs vara signifikant för vardagen och levnadssättet (Åquist, 2007). 
Detta skapar i någon mening en antydan till att den kreativa klassen inbegriper sma-
lare segment av grupper i samhället.

En annan diskurs kring kreativitet som eftersträvansvärd aspekt inom samhällspla-



neringen (Waldenström, 2006:43) framhåller även landsbygden som en kreativ plats:

Staden ses som det kreativa och innovativa, men föreställningen om en plats konstrueras 
i relation till andra platser. Bilderna av ”Staden” skapas i relation till bilden av ”Landsbyg-
den”. En svårighet med att få syn på landsbygden som kreativ miljö är förmodligen den 
fortgående urbaniseringen. Urbana perspektiv blir normerande och landsbygdens möjlig-
heter och resurser blir osynliga. Landsbygders osynlighet som kreativa miljöer kan därför 
mycket väl ses som en fråga om ojämlika maktförhållanden. (Waldenström, 2006:43)

Ur citatet går att utläsa attraktivitet som en hegemonisk intervention, då kreativitet 
är starkt förknippat och kopplat till myten staden. Det urbana perspektivet utgör här 
den ekvivalenskedja som konkretiserar just kreativitet och därmed attraktivitet till 
att vara en urban tillgång, inte en tillgång förknippad med landsbygden, något som 
ifrågasätts. 

Kultur som eftersträvansvärd inom samhällsplaneringen belyses också genom meto-
den cultural planning. Denna beskrivs som en samhällsförändringsmetod som kan 
utmana en svensk samhällsplanering som gått in i ett förvaltande tillstånd, präglat 
av ett tekniskt förhållningssätt i hur utvecklingen hanteras (Månsson, & Johansson, 
2008:23–28). Cultural planning beskrivs som en metod för att: 

…se till vilka kulturresurser som finns i staden/kommunen/regionen och hur de kan an-
vändas för att utveckla området och förstärka dess identitet (Månsson och Johansson, 
2008:24)

Förutsättningen för att lyckas med metoden menar man är ett brett partnerskap med 
olika aktörer i den lokala kontexten. Genom att ta hjälp av näringslivsinspirerade 
metoder som SWOT-analys, med vilken styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
identifieras, i syfte att utveckla ett framtida samhälle och vägen dit. Detta genom 
att titta på den bredd av kulturresurser, i form av exempelvis media-aktiviteter och 
kulturinstitutioner, den externa och interna bilden av platsen som uttrycks i olika for-
mer av medier, litteratur etc. (Månsson och Johansson, 2008:23–28). En metod som 
SWOT skulle här kunna ses som en flytande signifikant där innebörden i vad som är 
en svaghet eller styrka kan variera beroende på vilken diskurs som är förhärskande, 
exempelvis kultur och kreativitet utifrån betydelser av den kreativa klassen.

Vurmandet för cultural planning ifrågasätts och en mindre diskursiv konflikt kan 
här sägas göra sig gällande. Detta då det vore fel att utveckla och bygga samhällspla-
neringen utifrån enskilda lösningar och att det skulle vara att byta begrepp snarare 
än innehåll. Efterfrågat är istället en större kritisk diskussion kring hur samhälls-
planeringens roll och innebörd kan utvecklas för att möta nutida och framtida sam-
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Platsmarknadsföring i syfte att attrahera företag, invånare och kapital beskrivs vara 
en konsekvens av förändringar i kommunala organisationer och en ny syn på hur 
planeringen ska bedrivas. Som en aspekt i detta har visionsarbeten utvecklats som 
ett sätt att på en metanivå försöka styra hur bildskapandet av staden sker (Syssner, 
2012:8–12). Visioner beskrivs också som ett sätt att försöka skapa en homogen bild 
av en framtida utveckling, exempelvis bland den mängd av aktörer som varit, och 
är, inblandade i omvandlingen av Älvstranden i Göteborg (Aronsson, 2012:29–35). 
Visioner fungerar här som en mästersignifikant där identitet kan sägas vara en del av 
en platsmarknadsföringsdiskurs. 

En diskursiv konflikt framträder i form av kritik mot vilken roll visioner används 
i planeringen och vilket innehåll de formuleras med. Exempelvis Västerås visioner 
som beskrivs som flummiga med en Hongkongliknande miljö med skyskrapor nära 
vattnet och en framtid där turister vallfärdar till staden i strida strömmar. Västerås 
som en modern stad som vuxit till en storstad. Här ställs frågan om visioner håller på 
att ersätta traditionella översiktsplaner och måldokument i det sätt som planeringen 
sker (Karlsson, 2012:74–75). 

Kritiken besvaras utifrån visionens syftet att samla kommunens aktörer under samma 
paroll. Detta för att genom översiktsplanen formulera strategier för hur Västerås kan 
nå sin vision om att vara en attraktiv regionstad, en plats för kreativt näringslivskli-
mat och kultur som karaktärsskapande. Samt också bygga staden inåt, något som är 
en anledning till att bygga på höjden och därigenom också skapa symboler som syns 
långväga. Västerås framhålls som en öppen stad i utveckling (Lindstam, 2012:76). 
Här ställs åter visionen, som mästersignifikant genom ekvivalenskedjor konkretise-
rande visioner, som ett lämpligt verktyg för att hantera de utmaningar som samhälls-
utvecklingen för med sig. Det gäller att agera med de medel som kan tänkas ha bäst 
effekt för att förmedla en attraktiv bild av staden eller regionen som kreativ och fylld 

hällsproblem, dock utan att förkasta innebörden av metoden cultural planning (Cars, 
2008:29). 

Kultur, kreativitet och cultural planning kan ses som uttryck för ett fokusskifte i hur 
samhället bör styras och vilken roll samhällsplaneringen bör ha i en sådan kontext. 
Här finns en diskursiv koalition mellan teorier som Floridas om den kreativa klassen 
och hur man i planeringspraktiken tar efter och utvecklar metoder i samma spår med 
kulturen som central aspekt, i någon mening en form av hegemonisk intervention. 



med kulturella inslag i en urban miljö. Visionsdiskursen kan här sägas ingå i en koa-
lition med diskurser om kreativitet och kultur samt platsmarknadsföring. 

I en samhällsutveckling där värdet av att skapa positivt associerade bilder är centralt 
har media blivit en viktig arena för såväl storslagna stadsbyggnads- och infrastruktur-
projekt som för samhällsomvandling i mindre kommuner och städer. Dessa projekt är 
av intresse för många aktörer, och media är då en arena för att nå ut med sitt budskap 
och försöka påverka samhällets invånare och politiker. Deras inställning är avgörande 
för vilka möjligheter det finns att förverkliga projekten. Vilket utrymme som ges i 
debatten är ofta avhängt vilka resurser som finns hos olika aktörer bakom projekten 
(Strömgren, 2013:42–44). Den mediala makten återspeglas i hur negativt laddade 
bilder för en plats kan få stor genomslagskraft. I Gällivare har kommunen arbetat 
aktivt via olika medier med att kommunicera och nå ut med information för att 
skapa en positiv bild av samhällsomvandlingen i kommunen. I en SVT-dokumentär 
skildrades flytten av samhället Malmberget, på grund av gruvnäringen, däremot i en i 
mångt och mycket ensidigt negativ dager. En bild spridd runt om i landet, vilken be-
skrivs vara svår att ge ett nyanserat perspektiv av (Eneris & Yngström, 2013:52:54). 
Vad som beskrivs ovan kan sägas understryka betydelsen i diskurser om platsmark-
nadsföring och visioner som ett nödvändigt handlande i syfte att försöka kontrollera 
bilden av platsen som förmedlas utåt. Diskurser om makt i termer av ekonomiska 
resurser och medialt fokus har potentialen att genom hegemoniska interventioner 
skapa entydiga betydelser, både som negativa och positiva. 

Debatten om skyskrapor och höghus är återkommande inslag i framförallt tidskrif-
ten Arkitekten. Att bygga på höjden förespråkas bland annat som ett sätt att markef-
fektivt utnyttja närheten till kollektivtrafik i storstäder. Argument som bygger på att 
det är mer socialt och miljömässigt hållbart att bygga på höjden då behovet av trans-
porter annars ökar, vilket beskrivs som mindre hållbart. Dock påpekas att höga hus 
inte är mer hållbara än någon annan byggnadstypologi (Arkitekten, 2013:46–49). 
Beskrivningen och argumenten ovan kan ses som en ekvivalenskedja som konkreti-
serar en diskurs för skyskrapor/höghus utifrån hållbarhet. Vad som ges som en för-
klaring till byggande av storslagna byggnader, många gånger i form av torn, är dess 
symbolladdade värde. Detta är något som genom historien varit ett sätt för var tids 
maktfullkomliga människor att visa just sin makt. En annan aspekt av höga byggnader 
är dess potential som riktmärke, ett sätt för människor att orientera sig mellan olika 
platser (Arkitekten, 2013:46–49). Här bildas ytterligare en ekvivalenskedja vilken 



konstruerar betydelsen av skyskrapors/höghus genom en koalition av exempelvis dis-
kurser om hållbarhet, platsmarknadsföring, men också makt och symbolvärde. 

Kring skyskrapor/höghus finns en diskursiv konflikt. Den kritik som riktas mot 
höghusbyggande kan delas in i två aspekter. Den första handlar om vad byggnader-
na symboliserar och varför de byggs men också för vem. Bland annat kritiseras att 
höghusinfluenserna från London, Taiwan och Kuala Lumpur nu också har drabbat  
Västerås genom planerna på en Landsortsskrapa (Karlsson, 2010:59). Kritiken formu-
leras exempelvis utifrån vad som beskrivs som en kapitalistisk maktdemonstration: 

Om man kan rita och bygga högt i Malmö och Stockholm, ja då ska byggmästarna i  
Västerås inte vara sämre. Kan man inte skapa uppmärksamhet genom god kvalitet så kan 
man istället bygga stort och högt, högre än alla andra i stadsdelen. (Karlsson, 2010:59)

En annan kritik som förs fram är för vem som det byggs högt. Kritiken grundar sig i 
att frågan om behovet av höghus bland medborgare, skattebetalare, turister etc. inte 
är tillräckligt belyst, utan att höghus istället byggs på narcissistiska bekräftelsebe-
hov av politiker som vill sätta kommunen på kartan (Nathorst-Böös, 2009:69). Den 
kritiska diskursen får här sin betydelse genom referenser till höghusinfluenser som 
ett storstadsfenomen vilket återupprepar sig också i mindre städer. Tecken som ka-
pitalistisk maktdemonstration, bekräftelsebehov, kvalitet kontra stort och högt samt 
landsortsskrapor är centralt för hur den kritiska diskursen får sin betydelse.

Den andra aspekten av den diskursiva konflikten ges betydelse genom den kritik 
som riktas mot höghusbyggande, grundat på mer visuella och estetiska aspekter, där 
höghus bland annat riskerar att försaka den kulturmiljö och mänskliga skala som 
exempelvis finns i Stockholms city. En annan kritik mot storslagna byggnader i form 
av höghus är deras påverkan på omgivningen då de distanserar sig mot den och drar 
ner vindar mot marken, vilket skapar en ständig blåst i marknivå (Henley, 2010:58). 
Kulturmiljö, mänsklig skala och påverkan på omgivningen är här tecken som är cen-
trala i den andra aspekten av den kritiska diskursen.
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Ekonomisk tillväxt och partnerskap/samverkan utgör en del i hur planeringspro-
fessionen struktureras. Att finna former för samverkan och partnerskap med olika 
aktörer (ofta i den lokala kontexten) beskrivs som centralt för ekonomisk tillväxt, 
vilket är likt den entreprenöriella diskursen som präglar forskningens diskursord-
ning. Public-private partnerships är en av de aspekter som ger den urbana entrepre-
nörialismen dess betydelse. Mot denna entreprenörsdiskurs formuleras en kritik, där 
samverkan ifrågasätts om det verkligen är det bästa sättet och utifrån att näringslivets 
inflytande över den kommunala fysiska planeringen inte sätter kvalitén i första rum-
met. Den diskursiva konflikten berör till skillnad från föregående diskursordning 
inte på samma sätt hur marknadens inflytande och politikens fokus på ekonomisk 
utveckling skapar en ojämn fördelning mellan konkurrerande städer och kommuner. 
Betydelsen av en entreprenörsliknande diskurs i professionens diskursordning bely-
ser inte heller interurban konkurrens om invånare, företag och kapital på samma sätt 
som i forskningens.

En annan likhet med forskningens diskursordning är den betydelse som kreativitet 
och kultur har i samhällsutveckling och planering. Staden och det urbana utgör i 
mångt och mycket ett hegemoniskt tillstånd över vad som anses vara en kreativ plats. 
Kulturens betydelse i samhällsplaneringen formas exempelvis utifrån metoder som 
cultural planning och Floridas teori om den kreativa klassen och vad det innebär i 
metoder och tankesätt. En antydan till diskursiv konflikt råder dock kring att det 
enbart är  vissa segment av samhället som avses.

Platsmarknadsföring utgör en beståndsdel i hur professionens diskursordning är kon-
struerad. Betydelsen av media och visioner kan liknas vid hur staden som en bildska-
pande maskin konstrueras i forskningens diskursordning, hur staden och de narrativ 
som därigenom förmedlas är centralt i vad som beskrivs som en interurban konkur-
rens. Visioner både kritiseras och försvaras utifrån vilka bilder av staden/kommunen 
de förmedlar. Bilder som också framställs fungera som enande utifrån diskurser om 
samverkan och partnerskap (entreprenörialism). Hur dessa narrativ, bilder, figurerar 
i media är avgörande för hur den lokala kontextens omgivning uppfattar platsen, en 
omgivning som man i någon mening vänder sig till för att marknadsföra platsen.

Höghus/skyskrapor som landmärken och symboler beskrivs som kapitalistisk makt-
demonstration och kan liknas vid forskningens diskursordning för den fysiska mil-
jöns betydelse. Exempelvis gör kritiken gällande att visioner och höghus är stor-
stadsfenomen som också drabbar mindre städer och liknas vid hur framgångssagor 
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och urban reproduktion ger betydelse åt planeringens roll i en konkurrenspräglad 
samhällskontext. En annan koppling är hur dessa landmärken framställs som ett sätt 
att förmedla bilder av staden, alltså en del av marknadsföringen av staden eller kom-
munen. Den diskursiva konflikt som är knuten till detta ges betydelse av att höghus/
skyskrapor är utryck för maktfullkomlighet i olika former beroende på vilken tid de 
konstrueras i, men också utifrån estetiska, visuella och miljömässiga aspekter.

Den lokala stadspolitikens diskursordning utgörs av tre olika studieobjekt där det 
funnits, finns och genomförs planer på fysiska byggprojekt. Valet av studieobjekt har 
gjorts utifrån tanken om variation i karaktäristiska. Uppsatsens första studieobjekt 
återfinns i Östhammar där det funnits planer på en hästarena och sedermera mul-
tiarena, Roden Multiarena. Det andra studieobjektet är hämtat från Höganäs där 
det finns planer på utveckling av Höganäs hamn, med en hotell- och konferensan-
läggning på mellan ca 12 och 22 våningar. Studiens tredje och sista studieobjekt är 
Ystad Arena, vilken delvis är i en genomförandefas, och som inkluderar idrottshallar, 
badhus etc.

Sedan i mitten av 2000-talet har det i Östhammars kommun förts diskussioner kring 
en ny arena avsedd för hästsport. Inledningsvis under namnet Roden Horse Arena 
(Nylén, 2009a; Östhammar kommun, 2011a). Det kommunala näringslivsbolaget 
Önab startade 2006 ett projekt i form av en förstudie i syfte att utreda förutsätt-
ningarna för en hästarena i Östhammar. Utifrån detta konstaterades ett stort behov 
av och intresse för en ridsportsanläggning i kommunen (Nylén, 2013; Östhammar 
kommun, 2011a; Östhammars kommun, 2006). 

Under våren 2009 rapporteras dock att frågan om planerna på Roden Horse Arena 
inte varit uppe för politisk behandling i kommunstyrelsen. Ett svalt politiskt intresse 
och bristande förankring i kombination med dålig konjunktur gjorde att projektet 
lades på is. Ett år senare, i början av 2010, aktualiseras planerna på en arena åter igen. 
Denna gång inte enbart avsedd för hästsport och verksamheter kopplade till häst-
näringen, utan som en multiarena för en mängd olika funktioner, däribland mässor, 
konferenser, andra idrotter med mera, nu under namnet Roden Arena (Hedberg 
Magnusson, 2010; Nylén, 2009b & 2013). Utifrån förstudien från 2006 togs beslut 
2010 att fortsätta utredningen om en arena i Östhammars kommun. En styrgrupp 
med representanter från främst kommun och näringsliv utsågs och en projektledare 
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tillsattes för att under ett år undersöka förutsättningar för en multiarena. Detta vad 
gäller placering, koncept för finansiering av byggnation och drift samt identifikation 
av samarbetspartners. Här benämns arenan som Roden Multiarena (Östhammars 
kommun, 2011a).

Efter att slutrapporten lagts fram, där byggnationen av en arena beräknats till ca 38 
miljoner kronor, läggs planerna på Roden Multiarna ned. Detta på grund av bristan-
de intresse både hos kommun och näringsliv av att ingå i den OPS-lösning (offent-
lig-privat samverkan) som presenterades som det bästa alternativet i slutrapporten/
förstudien. Bland annat då kommunen inte var intresserad av att vara huvudinveste-
rare eller inneha huvudmannaskapet i arenabygget. En annan anledning till att det 
lades ned var att det inte skulle byggas upp stora förväntningar på att kommunen ska 
genomdriva projektet (Östhammar kommun, 2011c).

Betydelsen av multiarena, både som begrepp och som dess tillskrivna värde för den 
lokala platsen, är en central aspekt av den lokala diskursordningen i Östhammars 
kommun. I slutrapporten (2011a) definieras begreppet multiarena som: 

En multiarena är en anpassningsbar lokal som kan användas till bland annat diverse 
sport- och kulturevenemang, mässor, utställningar, friskvård etc. (Östhammars kommun, 
2011a:7)

Behovet av en multiarena med ridsport som fokus formuleras dels utifrån det sto-
ra antalet aktiva ryttare i Östhammars kommun, men också ett stort behov av en 
mötesplats för 1000 personer, såväl under turistsäsong som övriga delar av året  
(Östhammars kommun, 2011a:3). Definitionen av multiarena anger ett flertal an-
vändningsområden, bland annat friidrott, innebandy, motionsträning, gymnastik, 
friskvård, handikappidrott eller andra utrymmeskrävande aktiviteter (Östhammars 
kommun, 2011a:3). En satsning på ett bredare utnyttjande än enbart för hästsport 
motiveras också exempelvis genom att tillgången på inomhushallar i Östhammar be-
skrivs vara begränsad. Speciellt sett till publikkapacitet vilket är potentiellt problem 
om idrottsklubbarna går upp i seriesystemet, där idrottsförbundens krav på antalet 
sittplatser är högre (Östhammar kommun, 2011a:6). Vidare formuleras i slutrappor-
ten också för vem Roden Multiarena är avsedd att byggas: 

Tanken är att arenan ska kunna nyttjas av såväl amatörer som professionella. Målgrupper 
är boende och sommarboende i kommunen, kommunens föreningar, företag och potenti-
ella användare/tävlande från kringliggande kommuner. (Östhammars kommun, 2011a:3)



Betydelsen av Roden Multiarena är, vilket citatet inledningsvis anger, att det är en 
arena för en mängd funktioner och avsedd för alla. Här bland annat definierad av en 
upplevd avsaknad av större mötesplatser, krav ställda från idrotten och som behov 
från det stora antal ryttare som beskrivs finnas. Begreppet multiarena utgör också en 
distinktion mot de ursprungliga planer där hästsporten i mångt och mycket var det 
enda användningsområdet. Ett bredare koncept skapar också, likt citatet ovan anger, 
fler beröringspunkter och fler möjligheter att inkludera ytterligare målgrupper. 

Att skapa tillväxt är ju vad det går ut på… (Östhammars kommun, 2011b)

Citatet är från projektledaren för projektet Roden Multiarena och är signifikativt 
för hur den lokala diskursordningen i Östhammar är organiserad. Tillväxtdiskursens 
betydelse är framträdande också i arenaplanernas tidiga skede där fokus i huvudsak 
var inriktat på hästsport. Centralt i tillväxtdiskursen är de möjligheter som förväntas 
skapas för det privata näringslivet genom att bygga Roden Multiarena. Att exempel-
vis ge förutsättningar för privata intressenter att förverkliga sina affärsidéer är viktigt. 
Om inte intresse finns från privata aktörer är heller inte en hästsportanläggning nå-
got som blir verklighet (Nylén, 2009a).

I projektrapporten Förstudie – Hästanläggning i Östhammar (Östhammar kom-
mun, 2006) formuleras rapportens avsikt vara att ”… hitta möjligheter till tillväxt i  
Östhammars kommun genom att bygga en andelsägd anläggning för träning och 
tävling med hästar.” (Östhammar kommun, 2006). Förslagen på innehåll är exem-
pelvis sadelmakeri, hovslageri, veterinär och hästmassörer, men också kafé och kiosk, 
som sammantaget beräknas generera arbetstillfällen och möjligheter för entreprenörer 
att bedriva verksamhet. Detta i en året-runt-anläggning bestående av ridhus, ridba-
na och läktare bland annat. Anläggningen beskrivs ge positiva effekter på tillväxt 
inom hästnäringen, men också inom andra näringar inom det geografiska närområ-
det. Inte minst med tanke på att närheten till andra besöksmål, affärer och restaurang-
er skulle locka fler att besöka tävlingar och andra arrangemang i en hästanläggning 
(Östhammar kommun, 2006). Här formas en tillväxtdiskurs och får sin betydelse av 
hästnäringen, arbetstillfällen, ökade möjligheter för entreprenörer, tävlingar och andra 
arrangemang och besöksmål. 

I arenaplanernas andra omgång breddas inte enbart betydelsen av begreppet arena i 
och med att multiarena introduceras som begrepp, utan även tillväxtdiskursen får en 
djupare betydelse:



Meningen är att arenan ska vara en möjlighet för näringslivets aktörer att marknadsföra sig 
och bli mera synliga. Genom att placera anläggningen strategiskt i förhållande till stadens 
tillgång på infrastruktur och övriga utbud skall aktiviteterna smitta av sig och stimulera till 
ökad handelsutveckling och tillväxt. Arenan kan bidra till en ökad inflyttning som i sin tur 
skapar en positiv tillväxt i kommunen. (Östhammars kommun, 2011a:5)

Betydelsebildande tecken som näringslivets aktörer, marknadsföring, handelsutveck-
ling, infrastruktur och ökad inflyttning är vad som bildar en ekvivalenskedja som 
tillskriver Roden Multiarenas betydelse utifrån en tillväxtdiskurs. Arenans betydelse 
konstrueras som ett medel att stimulera privata aktörer i deras arbete för tillväxt. 
Genomgående förväntas detta generera en mängd mervärden som är till gagn för 
näringsliv och föreningsliv liksom för Östhammar i sin helhet, vilket kan liknas vid 
forskningens trickle down-diskurs.

I materialet för Östhammar och Roden Multiarena framträder vad som är att be-
teckna som en koalition mellan en tillväxtdiskurs och en globaliseringsdiskurs. Are-
naplanerna i Östhammar var inte ett isolerat projekt utan en del i ett större regionalt 
projekt kallat Arenor för tillväxt. Projektets syfte beskrivs vara att skapa hållbar ut-
vecklingskraft i regionen genom förhoppningar om att samarbete mellan en rad are-
naprojekt gör regionen mer intressant för invånare och besökare, och på så sätt skapa 
en ökad sysselsättning. Ett åttamiljoners-projekt gemensamt finansierat av kommu-
nerna, regionförbundet och EU (Uppsala Nya Tidning, 2011). Målet om att skapa 100 
nya arbeten, 25 nya företag och få fler företag att växa görs alltså genom att vidta åt-
gärder för att stärka den samlade attraktionskraften både nationellt och internationellt. 
Åtgärder där byggnationer av arenor är centralt (Östhammars kommun, 2011b). En 
globaliseringsdiskurs ges ytterligare betydelse i ett informationsblad där Roden Mul-
tiarena framställs stärka Östhammar kommuns varumärke, ett varumärke som dock 
hävdas redan vara välkänt internationellt. En viktig aspekt är att erbjuda konferensmöj-
ligheter för både lokala och internationella kongresser (Östhammars kommun 2009).

En bredare regional satsning på att stärka den i ett nationellt och internationellt 
perspektiv förväntas generera tillväxt och sysselsättning genom uppförande av are-
nabyggen. Tillsammans med tecken som exempelvis attraktionskraft, hållbar utveck-
lingskraft och varumärke bildas den betydelsebärande kedja som skapar innebörden 
av globaliseringsdiskursen, och den koalition som finns med diskursen om tillväxt. 



Landsbygden är en närvarande aspekt knuten till syftet med Roden Multiarena. Det-
ta i termer av levande landsbygd, vilket följande citat ger en ingång till och där syftet 
beskrivs vara att:

…öka livskvaliteten för de boende i kommunen samt att stimulera näringslivet och turis-
men på landsbygden. (Östhammars kommun, 2011a:5)

Tecken som livskvalitet, stimulera näringslivet och turismen och landsbygden ger här 
en djupare betydelse av värdet med en multiarena och konstruerar betydelsen av en 
landsbygdsdiskurs. 

Hästar och hästsport har varit det centrala tema vilket en ny arena formats kring. 
Delvis på grund utav det som beskrivs som det stora antalet ryttare och de många 
ridklubbarna i Östhammar. Men också utifrån att hästnäringen beskrivs som en vik-
tig samhällsekonomisk faktor (Östhammars kommun, 2011:9). Dess betydelse exem-
plifieras i följande citat: 

-Vi har inget ridhus här som är godkänt för tävlingar på regional nivå. Det är en brist i vår 
kommun. Hästnäringen är på frammarsch och LRF [Lantbrukarnas Riksförbund] menar 
att ett ridhus kan få fler att flytta till landsbygden. (Torkelsson, 2011)

Hästnäringen beskrivs ha utvecklats till en brygga mellan stad och land, där hästin-
tresserade från staden rör sig ut mot landet, både som besökare och som nya invå-
nare. Det har blivit en tillväxtfaktor som gör det möjligt för människor att bo kvar 
på landsbygden och att det därigenom skapas en levande landsbygd (Östhammars 
kommun, 2011a:17). 

Hästnäringen i form av en mästersignifikant skapar alltså betydelse för en levan-
de landsbygd utifrån att hästnäringen ger alternativa inkomster till det traditionella 
jordbruket. Tecken som besökare, nya invånare och tillväxtfaktor är exempel som in-
går i en ekvivalenskedja som konkretiserar innebörden av hästnäringens tillskrivna 
betydelse för en levande landsbygd. Att hästnäringen framställs som brygga mellan 
stad och land indikerar på hur betydelsen av landsbygdsdiskursen möjligen flyttat 
fokus från vad som är att betrakta som traditionellt jordbruk, till en betydelse när-
mare präglad av stadens perspektiv. Genomgående i den lokala diskursordningen för 
Roden Multiarena är tillväxtdiskursen.



Roden Multiarena ses också som motiverat utifrån ett genusperspektiv. I  
Östhammar beskrivs möjligheter att utöva ishockey och motorsport som goda, spor-
ter vilka man menar är killsporter. Möjligheter till tjejsport som ridning beskrivs inte 
vara lika utvecklade. Med ca 85 procent kvinnliga utövare inom ridning påpekas det 
därför som viktigt att satsa på att utveckla ridsporten. Arenan lyfts också fram som 
viktig för handikappidrott (Östhammars kommun, 2011a:4). En mästersignifikant 
som killsport, med betydelsebärande tecken som ishockey och motorsport, konstruerar 
här i motsättning till mästersignifikanten tjejsport, med betydelsebärande tecken som 
ridning, Roden Multiarena som fråga om jämställdhet. Resonemanget kring arenans 
betydelse utvecklas i citatet nedan:

Enligt aktuella forskningsstudier har stallet/ridskolan visats sig vara en utmärkt plats för 
utveckling av flickors självförtroende och ledarskap – helt enkelt en mycket bra plantskola 
för framtida kvinnliga chefer. (Östhammars kommun, 2011a:4)

Arenan utifrån ett genusperspektiv och som en fråga om jämställhet förstärks här 
dels av tecken som ökat självförtroende och möjligheten till utvecklat ledarskap hos 
flickor, men också till tecken som plantskola och kvinnliga chefer. Arenan har alltså en 
vidare betydelse än jämställdhet i satsningar mellan vad som betecknas som kill- och 
tjejsporter.

Vad gäller finansieringen av arenabygget lyfts samverkan mellan det offentliga och nä-
ringslivet (OPS) fram som både det mest realistiska och långsiktigt hållbara. Vikten 
av att kommunen visar tydliga positiva signaler för byggnation av arenan framhålls 
(Östhammars kommun, 2011a:4), något som i slutrapporten formuleras likt följande:

Östhammars kommun inbjuds att investera och förväntar sig positiva effekter av detta t.ex. 
i form av ökad sysselsättning samt positiv utveckling av Östhammar som besöksort. De 
olika privata aktörerna som är med i projektet är professionella aktörer inom sina respek-
tive verksamheter.  (Östhammars kommun, 2011a:15)

Vidare formuleras motivet varför samverkanslösningen är huvudalternativet för alla 
parter likt följande:

Gemensamt för alla parter torde vara att alla är övertygade om att arenan är mycket bra 
för Östhammar och för alla som lever och verkar där. (Östhammars kommun, 2011a:15)



Arenan gör möjlig genom samverkan. En djupare betydelse av hur samverkan gynnar 
samtliga parter återfinns i globaliseringsdiskursen som tidigare diskuterats. Den re-
gionala satsningen arenor för tillväxt bygger på samverkan mellan olika arenaprojekt. 
Kommuner och det lokala näringslivet samverkar för ökad attraktionskraft, sysselsätt-
ning och tillväxt i kommunerna såväl som i regionen. Det offentliga, kommunen, ses 
som drivande i att utveckla arenor. Att förbereda näringslivet beskrivs som en viktig 
aspekt av samverkan mellan kommunerna (Östhammars kommun, 2011b). Samver-
kansdiskursen är, som den framställs, i någon mening en hegemonisk intervention 
som frammanar ett handlande hos kommuner att investera i den fysiska miljön för 
att med hjälp av privata aktörer skapa sysselsättning och tillväxt.

Den lokala diskursordningen för Östhammars kommun och planerna på Roden 
Multiarena är diskursivt formad utifrån ett antal koalitioner. Begreppet multiarena 
är central i hur dessa koalitioner formeras. En förändring sker i retoriken och i antal 
diskurser som präglar inledningen av tankarna kring Roden Arena, arenan går från 
ett fåtal funktioner till ett flertal i det att begreppet multiarena introduceras. En mul-
tiarena som i form av en flytande signifikant är möjlig att skapa diskursiva koalitioner 
till, en liknande mångtydig betydelse definierar Ystad Arena. 

Kring nodalpunkten arena knyts ekonomisk hållbarhet som en diskurs vilken till-
skrivs positiv mening genom tecken som tillväxt och näringslivsstimulans. Tillägg i 
den fysiska miljön syftar till att öka sysselsättning och tillväxt såväl i kommunen som 
i regionen i stort, genom att skapa attraktionskraft för att locka till sig kongresser och 
intresse från en nationell och internationell publik. Andra element är ökad inflytt-
ning, ökade möjligheter för entreprenörer och möjligheter för näringslivet att mark-
nadsföra sig. I en globaliseringsdiskurs skapas också en regional betydelse av arena 
som faktor för tillväxt genom projektet arenor för tillväxt, som inkluderar samverkan 
mellan olika projekt i regionen och med en gemensam budget delvis finansierad från 
EU. 

Arenan tillskrivs också en samhällsekonomisk betydelse i att ge förutsättningar för 
en levande landsbygd. Det skapar en koalition som exempelvis ges betydelse av häst-
näringen i motsats till den traditionella jordbruksnäringen för en ny form av syssel-
sättning. Betydelsebärande tecken som livskvalitet, nya invånare och turism förekom-
mer också som en central del i innebörden av en levande landsbygd med hänvisning 
till näringslivsstimulans och tillväxt. 



Motiven för Roden Multiarena och dess betydelse i sig konstrueras inte enbart uti-
från ekonomisk hållbarhet utan genom diskurser om exempelvis jämställdhet och all-
mänintresse. En del av den diskursiva koalition som planerna på Roden Multiarena 
motiveras och legitimeras utifrån är diskursen om jämställdhet. Hästsport framhålls 
inte bara som ett behov utifrån det stora antalet ryttare i kommunen utan också uti-
från brist på anläggningar med tjejsporter i fokus. En diskurs som också förstärks ge-
nom hänvisning till hästsport som ett kausalt samband mellan hästsport och fostran 
av kvinnliga ledare. En del i denna diskursiva koalition kan också sägas vara formad 
utifrån vilken betydelse som kan tillskrivas allmänintressen. Allmänintressen som får 
sin betydelse genom tecken som ökad sysselsättning, livskvalitet, men kanske mest 
centralt i begreppet är multiarenans betydelse för en mängd funktioner, tillgängliga 
för alla kommunens invånare såväl som föreningar, grannkommuner och mer lång-
väga besökare. 

Samverkan är även en del i hur ett handlingsutrymme försöks skapas genom att lyf-
ta fram arenan som en väg till tillväxt och ett ökat välstånd, något som bör vara ett 
gemensamt intresse för både kommunen och privata aktörer. En samsyn om arenans 
förtjänster är nödvändig för att genomföra planerna och kommunen tillskrivs att gå 
före och vissa ett aktivt intresse. Samverkansdiskursen får dock inte en hegemonisk 
betydelse och en diskursiv konflikt kan sägas fortsätta, vilket bidrar till att planerna 
för Roden Multiarena inte blir genomförda. Det till skillnad för samverkansdiskur-
sens hegemoniska betydelse i det regionala EU-finansierade projektet arenor för till-
växt.

I Höganäs har planerna på utveckling av hamnen präglat politiken under senare år. 
Från den lokala politiska ledningen formulerades 2008 ett program för planering 
av Höganäs stad med fokus på hamnområdet (Kovács m fl., 2008). Utvecklingen av 
hamnen kan ses i ett större perspektiv av de mål, visioner och strategier formulerade 
för Höganäs önskvärda framtid, och beskrivs likt följande:

Höganäs kommun har stora visioner för framtiden och arbetar aktivt för att vara en att-
raktiv boendekommun. Arbetet bedrivs under devisen ”från kol till diamant”. Vi är bra 
men vill vara ännu bättre! Vi vill ligga i topp när det gäller företagsklimat, turism, goda 
relationer med handeln, ny- och ombyggnation samt förmågan att locka hit nya invånare. 
Höganäs kommuns övergripande mål är att uppnå 25 500 invånare år 2015, varav 10 000 
invånare i centralorten. (Höganäs kommun, 2011:4)

I strävan efter visionen utgår handlingsplanen utifrån sex stycken mål beslutade av 



kommunfullmäktige, så som mål för medborgare, medarbetare och utveckling. Exem-
pelvis innefattar målen inom utveckling att finna nya samverkansområden med pri-
vata och offentliga aktörer. Det görs också genom att stärka kommunens attraktivitet 
inom turism och besöksnäring. Med detta som utgångspunkt formuleras ett antal 
områden där handlingsplanen konkretiseras, exempelvis för utbildning, kultur och 
fritid, näringsliv och turism, men också för vad man vill göra i kommunens respek-
tive orter. För Höganäs påpekas vikten av att färdigställa steg tre i utvecklingen av 
hamnen med hotell- och konferensverksamhet, detta med beaktande av existerande 
hamnverksamhet (Höganäs kommun, 2011). 

Materialet för Höganäs och utvecklingen av Höganäs hamn bär på två diskurser, en 
storstadsdiskurs och en småstadsdiskurs. Dessa cirkulerar kring vad som kan betrak-
tas som en nodalpunkt i form av attraktivitet. 

4.3.2.1.1 Storstadsdiskursen 
Höganäs har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Stadskärnan utvecklas 
och många vill bo centralt med närhet till hav, kulturliv och service. ( Jais arkitekter, 2013)

Citatet kan sägas ange en riktningsförändring för Höganäs utveckling genom be-
tydelsebärande tecken likt stadskärna, närhet till havet, kulturliv och service. Detta 
är i någon mening en lösning på ett problem som Höganäs kommun definierat för 
Höganäs Hamn:

Höganäs hamn ligger mitt i Höganäs, i omedelbar anslutning till stadens centrum.  
Hamnområdets kännetecken och värden är bad, hamn och rekreation. Trots det attraktiva 
läget och platsens unika värden utnyttjas inte området fullt ut. Under större delen av året 
upplevs hamnen som isolerad, endast under sommarmånaderna flyter centrumlivet ut i 
hamnområdet. (Höganäs kommun, 2010:4)

Element som centrumliv ger tillsammans med hamnområdets värden mening åt no-
dalpunkten attraktivitet. Vad som beskrivs som det attraktiva läget och platsens unika 
värden tillskrivs enbart sin betydelse under sommarmånaderna. Politiska direktiv pe-
kar i ett program för kommunens fysiska planering på hamnen som ett område att 
utveckla till en ”attraktiv plats att besöka året om för de många” (Kovács m fl., 2008). 
Genom förändring av den fysiska miljön ska funktioner adderas som får en under 
somrarna attraktiv plats att bli det året om. Element som får många att besöka plat-
sen ger en betydelse åt vad som kan sägas göra hamnen levande. Detta kännetecknar 



motsatsen till upplevelsen av hamnen som isolerad, vilket ger nodalpunkten attrak-
tivitet betydelse av vad den inte är. Levande hamn ges konkret mening i tävlingsför-
slaget, i vilket hamnens fysiska struktur ska kunna generera en attraktiv plats året om:

Byggnaderna är placerade så att de fullföljer hamnbebyggelsen och skapar en handelsgata 
mellan befintligt och nytt. Vi menar att denna koncentration av handel, lägenheter och 
hotell kommer att göra ”Hamnkvarteren” till en levande miljö under årets alla dagar. ( Jais 
arkitekter, 2013)

Av det totala planområdet anges i politiska direktiv för utvecklingen en begränsad 
byggyta till 5%. Bland annat i syfte att bevara existerande värde som hamnverksam-
het och rekreation. I planprogrammet beskrivs att denna begränsning rimligen bör 
resultera i ett höghus med hotellverksamhet och bostäder samt lägre angränsande 
byggrätter med service, handel och kontor. Till detta beskrivs också åretrunt-öpp-
na restauranger, kulturhus, amfiteater, bibliotek, konferenscenter och sommarres-
tauranger som värden som kommer att göra Höganäs hamn till en levande hamn  
(Höganäs kommun, 2007). Kombinationen med bostäder och hotellverk-
samhet avses i planprogrammet skapa en mer levande miljö dygnet runt  
(Höganäs kommun, 2010). I och med att hamnen även ska bli en del av Höganäs 
centrum, en del av stadskärnan, ska den bli mer attraktiv att besöka året om (Höganäs 
kommun, 2010). I denna förändring av den fysiska miljön utgör begrepp som hamn-
kvarter, handelsgata, höghus, stadskärna, centrumverksamheter och hotell och konferens 
exempel på de element som ger betydelse åt en storstadsdiskurs, knuten till nodal-
punkten attraktivitet där en levande hamn är centralt. 

Storstadsdiskursen laddas med en rad positiva konsekvenser genom tillägg av funk-
tioner i en tät bebyggelsestruktur, vilket bland annat förväntas generera arbetstillfällen 
och service (Kovács m fl., 2008). Ytterligare ett antal positiva konsekvenser formule-
ras i planprogrammet för detaljplanen:

Planförslagets genomförande har övervägande positiva effekter på Höganäs stadsliv 
då planförslagets syfte är göra hamnen mer attraktiv att besöka året om, att knyta ihop  
hamnområdet och Höganäs centrum. Förslaget hotell har en central lokalisering och bi-
drar till en stark och positiv utveckling av Höganäs som turistort. (Höganäs kommun, 
2010:17)

Element som arbetstillfällen, service, hotell och turistort kan sägas ge storstadsdiskur-
sen en betydelse av att generera positiva konsekvenser, och är ett exempel på en trick-
le down-diskurs.



4.3.2.1.2 Småstadsdiskursen

Småstadsdiskursen är en motsats till storstadsdiskursen och bildar en konflikt kring 
attraktivitet, något som citatet nedan är ett exempel på:

Att det i en småstad, med ett önskat ej uppnått befolkningsunderlag på 10 000 invånare, 
skulle föreligga behov av ett hotell med 20 våningar är inte trovärdigt. Höganäs är ingen 
storstad och har inte heller något uttalat centrum – centrumhandeln och ”centrumfunktio-
ner” bör därför först och främst stödjas i det som kan bli stadens centrum och inte splittras 
upp i icke lönsamma delar på olika platser runt om i staden. (Höganäs kommun, 2011d)

I konflikt mot hur storstadsdiskursen ger innebörd åt den fysiska miljöns betydelse 
för attraktivitet ges en motsatt betydelse i småstadsdiskursen. Centrumfunktioner 
i hamnen beskrivs riskera att utarma de nuvarande i staden, något som föranleder 
ställningstagandet att andra delar av staden bör vara förbehållen centrumfunktioner 
i form av kontor, handel och bostäder (Höganäs kommun, 2011c). Utveckling av ho-
tell och centrumfunktioner i hamnen riskerar att göra kommunen mindre attraktiv 
som helhet. Detta då det inte finns tillräckligt underlag för att driva samtliga och att 
det då får negativa konsekvenser för Höganäs Övre (Höganäs kommun, 2011a). I 
någon mening finns inte i småstadsdiskursen den tilltro till trickle down som i stor-
stadsdiskursen. Den diskursiva konflikten om vad som gör hamnen attraktiv, eller ej, 
är i mångt och mycket antagonistisk utifrån att den definieras som direkt motsätt-
ning mellan storstaden och småstaden.

Hamnens potential att vara levande och attraktiv året om ifrågasätts. Bland annat 
utifrån hur hotellverksamhet ska klara sig under vinterhalvåret då attraktionskraften 
till följd av väderförhållandena inte beskrivs som tillräckligt stark (Höganäs kommun, 
2011a). Den diskursiva konfliktytan definieras här utifrån vilken potential det hav-
snära läget egentligen har. Vidare ifrågasätts en annan konfliktyta i form av betydel-
sen mästersignifikanten centrumfunktioner. Småstadsdiskursen frågar sig vilka funk-
tioner som egentligen menas och som kan komma i fråga under vinterhalvåret för att 
mot förmodan göra hamnen attraktiv att även då besöka (Höganäs kommun, 2011c). 
Att bygga hotell, butiker och restauranger beskrivs inte som något som skulle göra 
hamnen attraktiv under andra tider på året än under sommarmånaderna (Höganäs 
kommun, 2011a). Småstadsdiskursen formas istället utifrån behovet av utveckling av 
befintliga rekreationsvärden. Fokus bör ligga på att maximera attraktiviteten i hamnen 
på sommarhalvåret (Höganäs kommun, 2011a). En mästersignifikant i väderförhål-
lande eller årstider är här starkt förknippat med hur sommarmånaderna och vinterhal-
vår identifieras, och vilken betydelse det har på hamnens attraktivitet. I den diskursiva 
konflikten skapas av småstadens förespråkare en betydelse av storstadsdiskursen om 



en icke levande hamn och tillskrivs som icke attraktiv.

Förslaget om en omfattande hotell- och konferensanläggning ifrågasätts utifrån för 
vem hotellet byggs, och vilka turister det är som har råd att bo på hotellet (Höganäs 
kommun, 2011a). Vidare att det ej baseras på underbyggda påståenden om varför 
ett hotell skulle bidra till att Höganäs utvecklas som en turistort (Höganäs kommun, 
2011a). Här ifrågasätts exempelvis trickle down och det kausala samband den till-
skriver kopplingen mellan utvecklingen av hamnen med exempelvis hotell- och kon-
ferensverksamhet och en positiv effekt på turistnäringen. Betydelsebärande element 
för konflikten är också för vem som hotell- och konferensanläggningen är avsed, 
vilket är intressant sett till att det i någon mening inte är Höganäsborna själva eller  
de grupper som normalt besöker Höganäs.

I den motstående diskursen påpekas att ett höghus i hamnen inte skulle tillföra 
attraktionskraft till kommunen och att det inte finns underlag för hotellverksamhet. 
(Höganäs kommun, 2011a). Därtill att nuvarande förslag anses vara en långsiktig 
felsatsning (Höganäs kommun, 2011a). Småstadsdiskursen ges innebörd av vad som 
inte gör hamnen attraktiv med storstadsdiskursen, alltså genom att etablera diffe-
rentialkedjor i vilka element som långsiktig felsatsning ingår. Det som i småstads-
diskursen ges mening åt utveckling av hamnen som attraktivt föreslås istället bygga 
på småskalighet anpassad till en småstads karaktär. Handel och andra verksamheter 
beskrivs som välkomna, men främst sådan som har en anknytning till hamnens olika 
aktiviteter (Höganäs kommun, 2011c). Det lägger fokus på något befintligt, något 
som inte kommer utifrån.

Vidare definieras en önskvärd utveckling av hamnen med begrepp som rekreationen 
och bevarande av de grönområden som finns. Området beskrivs som bra, men att 
mycket kan göras bättre. Genomgående är syftet att skapa ett hamnområde för alla. 
En del kan göras med små medel och genomföras på kort sikt, annat kräver större 
resurser och mer tid. Övergripande är dock att utnyttja området i större utsträck-
ning under längre period av året och att fler kan nyttja platsen. Förslag som ges är 
ett enkelt allaktivitetshus som är förändringsbart, att där kunna anordna konserter, 
marknader, utställningar etc. (Höganäs Nedre Byaförening, 2011). Tecken som enkelt 
allaktivitetshus med dess funktioner i kombination med utveckling och bevarande av 
rekreation och grönområden knyter an till en småstads karaktär och småskalighet vilket 
konstruerar den alternativa betydelsen åt attraktivitet i den diskursiva konflikten. 
Element som ett hamnområde för alla är en annan betydelse som ger innebörd åt 
småstadsdiskursen. 



I hamnens utveckling med eller utan höghus och hotell- och konferensverksamhet 
finns ambitioner om att Höganäs som plats har ett marknadsföringsvärde. Knuten 
till attraktivitet finns här en platsmarknadsföringsdiskurs vilken ges innebörd både 
från en storstads- och en småstadsdiskurs. 

En diskursiv koalition mellan platsmarknadsföring och storstadsdiskursen ges be-
tydelse genom element som byggnadstypologin i hamnen bör vara hög. Ett höghus i 
hamnen ges i Vision 07, 09 & 13 betydelsen av att skapa en spännande profil och ett 
nytt landmärke på en fantastisk plats (Höganäs kommun, 2007, 2009 & 2013a). Att på 
en mer begränsad yta exploatera ett höghus med lokaler i bottenvåningen skulle for-
ma en handelsgata och bedöms generera liv och rörelse åt området (Höganäs kommun, 
2012b:2). Den stadsmässighet som därigenom anses skapas hävdas i kombination med 
vattnet och hotellet i form av ett höghus skapa kraft åt marknadsföringen av Höganäs 
(Höganäs kommun, 2011a:14). I Visions-dokumenten är det storstadsdiskursen som 
intar en hegemonisk position med tecken som exempelvis stadsmässighet, landmärke, 
en spännande profil och liv och rörelse, vilket skapar en bild av hamnen som attraktiv.

Platsmarknadsföringen såsom den formuleras ovan står nära knuten till storstaden 
och det urbana. Ett innehåll som det utifrån hur småstadsdiskursens betydelse är 
konstruerad råder en konflikt kring. Syftet med att marknadsföra Höganäs präg-
las dock inte av ett antagonistiskt tillstånd. I småstadsdiskurens koalition med 
platsmarknadsföring ges attraktivitet en innebörd av att hamnen bör utvecklas. Vad 
som skiljer betydelsen åt mot storstadsdiskursen är på vilket sätt utvecklingen sker  
(Berkmo, 2011). En betydelse av hur platsmarknadsföringens innehåll skapas utifrån 
småstadsdiskursen är hur hamnen genom utveckling kan göras till en unik attraktion 
som kan locka turister och ungdomar till Höganäs. Exempelvis lyfts en idé om en 
surfanläggning (Höganäs Nedre Byaförening, 2011). 

Ett annat exempel på hur platsmarknadsföringsdiskursen konstrueras står i relation 
till behovet av att modernisera Höganäs. Detta i syfte att bli mer attraktiv för fler in-
vånare och fler turister, då det beskrivs innebära mer pengar i den kommunala kassan. 
Om moderniseringen och attraktiviteten kommer med ett höghus eller inte spelar 
mindre roll, bara den nya bebyggelsen är snygg, har spännande arkitektur och är miljö-
mässig. Det som dock också hävdas vara avhängt en attraktiv kommun är den sociala 
välfärden i exempelvis en bra skola, något som kräver finansiering (Rantala, 2010b). 
Med element som modernisera, mer pengar i den kommunala kassan upplöses i någon 
mening det antagonistiska tillstånd som annars präglar den diskursiva konflikten 
mellan storstaden och småstaden, en form av hegemonisk intervention. Vad som kan 



ses som skiljelinje och som en fortsatt diskursiv konflikt i platsmarknadsföringen är 
storstadens tyngdpunkt på hög exploatering.

En central del för Höganäs hamn är diskurser kring allmänintresse och demokrati, 
vilka utgör ett ytterligare perspektiv i det antagonistiska tillstånd som i mångt och 
mycket präglar konflikten mellan stodstads- och småstadsdiskursen. En del av hur 
konflikten tar sig uttryck är i det handlingsprogram (2011b) som arbetats fram av 
den politiska ledningen, vilka beskriver den som en slags bibel för tjänstemännen att 
rätta sig efter:

…tjänstemännen ska använda programmet hela tiden och komma med förslag och idéer 
utifrån det, utan att vi politiker ska behöva ta initiativet. (Rantala, 2011a)

Programmet tillskrivs dock vara ett uttryck för maktfullkomlighet då det tagits fram 
utan möjlighet till inflytande och insyn för andra än den politiska ledningen (Rantala, 
2011b). Också bland storstadsdiskursens förespråkare är programmet kontroversiellt:

-Här nämns klädsamt ingenting om höghus, och det är inte korrekt. Det är det storvulna 
bygget med ett höghus som vi inte står bakom,… (Rantala, 2011b)

Handlingsprogrammets tillskrivna betydelse som en slags bibel kan ses som ett försök 
att föra bort utvecklingen av hamnen från den politiska arenan till en tjänstemanna-
nivå, vilket kan ses som ett försök att fixera betydelsen av hamnen enligt storstads-
diskursen. Genom betydelsebärande begrepp som maktfullkomlighet, inflytande och 
insyn ges en betydelse av en demokratisdiskurs, vilken småstadsförespråkarna lierar 
sig med i konflikten. Tecken som höghus och storvulna bygget ger också en aning om 
att storstadsdiskursen inte är fullt ut fixerad.

Förverkligande av önskemålet om en hotell- och konferensanläggning ges betydel-
se av att en samarbetspartner hittats (Melkersson, 2012a). Avsiktsförklaring tecknas 
mellan Höganäs kommun och det då nybildade bolaget Högkvarteret AB. Hotell-
verksamheten formuleras som ett absolut krav från kommunens sida. I utbyte ges 
Högkvarteret ensamrätt att under en begränsad tid förhandla med kommunen kring 
byggnation inom detaljplaneområdet. De ska också bilda en lämplig organisation för 
projektets genomförande (Höganäs kommun, 2012a). Avtalet beskrivs som tecknat 
utan upphandling och att bolaget skall få förtur till köp av marken i hamnen. Mark-
priset ska fastställas genom en oberoende markundersökning (Melkersson, 2012a). Be-



tydelsebärande tecken ovan som samarbetspartner och lämplig organisation skapar en 
mening åt en samverkansdiskurs, medan exempelvis ensamrätt och förtur till köp visar 
att vägen fram är via entreprenörer, inte som ett renodlat kommunalt projekt.

Efter det att tiden för avsiktsförklaringen löpt ut, arrangeras istället en markanvis-
ningstävling om hamnens utveckling för att låta marknaden komma med förslag och 
idéer. Det beskrivs som ett sätt att inte gynna någon enskild, men det poängteras sam-
tidigt att det måste finns ekonomiska muskler bakom anbuden. Man menar att det 
finns intresse från marknaden att bygga ett hotelltorn (Melkersson, 2013a). Dock är 
det enbart ett företag som lämnar tävlingsbidrag och är villiga att bygga i hamnen, 
Högkvarteret AB. Opinionens åsikter hävdas ha tagits i beaktande och att höghuset 
med hotell- och konferensverksamhet sänkts från de planerade 16-22 våningarna till 
11 våningar (Berkmo, 2013a). Bedömningen av förslaget är att det följer de krav som 
angivits vad gäller arkitektonisk kvalité, potential till att vara utvecklingsbart över tid 
och att vara miljömässigt hållbart (Höganäs kommun, 2012b). Betydelsen som skapas 
av tecknen ovan kan ses som ett försök till att fixera betydelsen likt handlingspro-
grammet, genom att i någon mening tona ned höghusets betydelse för storstadsdis-
kursen. En hegemonisk intervention där storstadsdiskuren söker koalition med en 
demokratidiskurs.

Konflikten kring attraktivitet knyts samman med demokrati i småstadsdiskursen, att 
processen borde utgått från diskussioner med kommuninvånarna kring gestaltning 
och landskapsbild. Känslan kring Höganäs småstadskaraktär och visuella utryck har 
inte beaktats, inte heller vad stadsbilden och silhuetten tål. (Höganäs kommun, 2011a). 

Beslutsfattande kring gestaltningsfrågor och liknande kan inte bestämmas av en exploatör 
tillsammans med oerfarna politiker. (Höganäs kommun, 2011a:11)

I citatet åskådliggörs den koalition mellan exploatören och politiska ledningen som 
kan sägas symbolisera storstadsdiskursens förespråkare. Gestaltningsmässigt ställs 
retoriskt frågan av storstadsdiskursens höghusförespråkare:

-Vem bestämmer vad som är Höganäs karaktär? (Glantz, 2008).

Storstadsdiskursen försvaras också genom att ett höghus med hotell- och konfe-
rensverksamhet bland annat är ekonomiskt försvarbart då det skapas liv och rörelse och 
arbetstillfällen (Glantz, 2008). Element som är uttryck för en trickle down-diskurs, 
vilket motiverar en större exploateringsgrad som ett allmänintresse.

Förfarandet kring avsiktsförklaringen tillskrivs i småstadsdiskursen betydelsen av 



bristen på demokratisk process, sett till den snabba hanteringen och bristen på insyn 
(Melkersson, 2012a & 2012b). Processen ifrågasätts också, varför kommunen endast 
vände sig till en aktör inledningsvis och om den oberoende markundersökningen verk-
ligen resulterar i ett pris som är rimligt eller om det blir ett underpris (Ravani, 2013). 
Kommunens avsikt att sälja ut marken till en privat aktör kritiseras också för att det 
riskerar försaka inflytande och kontroll över hamnens utveckling (Berkmo, 2013b):

-Hamnområdet bör utvecklas, eventuellt även med begränsad bebyggelse. Men all utveck-
ling ska ske för att förstärka möjligheterna till båt-, friluftsliv och rekreation för allmän-
heten, inte främja privata intressen. (Ravani, 2013)

Demokrati ges betydelse av element som inflytande och kontroll, demokratisk process 
och insyn, motsatsen till vad som av småstadens företrädare tillskrivs storstadsdiskur-
sen. Småstadsdiskursen ges också innebörden av ett allmänintresse med tecken som 
begränsad bebyggelse. Detta ställs emot vad som tillskrivs betydelsen av storstadsdis-
kursen som främjande av privata intressen och en mer omfattande bebyggelse.

Storstadsdiskursens förespråkare hänvisar till valresultatet där den politiska led-
ningen fått mandat att driva utvecklingen av hamnen (Melkersson, 2012b). Av-
siktsförklaringen beskrivs gå i linje med handlingsprogrammet där utveckling-
en av hamnen pekas ut som en angelägenhet, och det kommunala planmonopolet 
som en säkerhet i att kommunen har det sista ordet om byggnadens utformning  
(Melkersson, 2012b). Man menar också att demokratin har värnats genom de offentliga 
möten som anordnats (Berkmo, 2013b). Kritik har riktats mot den politiska majorite-
ten för att planerna på höghus med hotell- och kongressverksamhet varit ett projekt 
styrt av särintressen, men tillbakavisas och hävdas istället vara hela kommunens projekt  
(Berkmo, 2013b). Begrepp och element som valresultatet, mandat, planmonopol, hela 
kommunens projekt och offentliga möten ingår i vad som kan beskrivas som ett försök 
till hegemonisk intervention i syfte att tillskriva storstadsdiskursen betydelse som 
både demokratisk och som värnande om allmänintresse. Angelägenhet är här intres-
sant i hur det i någon mening tillskrivs småstadsdiskursen att inte se till vad som är 
nödvändigt för Höganäs.

Valresultat och mandat till trots vill Socialdemokraterna gå varsamt fram med ut-
vecklingen, och med en bred medborgardialog (Berkmo, 2013b). Något som också 
aktionsgruppen Rädda Höganäs hamn menar: 

Kommunen bör bjuda in till en förutsättningslös diskussion om utvecklingen av hamnom-
rådet – utan krav på bostäder eller hotell – och uppmuntra till nya förslag och idéer. Det är 
viktigt att frågan får en nystart. (Ravani, 2013).



Nystart är centralt i den betydelse som citatet, tillsammans med en bred medborgar-
dialog, ger småstadsdiskursen. Detta föranleder den folkomröstning som blir aktuell. 
En folkomröstning som får sin betydelse som en demokratifråga för hur hamnen ska 
utvecklas (Melkersson, 2013c). Betydelsen av folkomröstning i relation till hamnens 
utveckling tillskrivs i storstadsdiskursen istället: 

-Generellt är det väldigt bra att folk engagerar sig i olika saker men sedan kan man disku-
tera hur man når bäst resultat. Men vad gäller den här frågan om folkröstning har jag ingen 
kommentar. (Melkersson, 2013c)

Betydelsebärande element är här hur man når bästa resultat.

Attraktivitet är ett priviligierat tecken vars betydelse och innebörd en storstads- och 
en småstadsdiskurs kämpar om att fixera. Storstadsdiskursen ges innebörd av ele-
ment som stadsmässighet, höghus, handelsgata, hotell och konferens, liv och rörelse. En 
levande hamn är den fixerade betydelse som tillskrivs attraktivitet i båda diskurserna. 
Konflikten konstrueras i motsättning till vad attraktivitet inte är. Småstadsdiskursens 
förespråkare tillskriver Höganäs utefter storstadsdiskursen som icke levande sett till 
ett bristande underlag för centrumfunktioner och hotell, som skulle leda till att be-
fintliga verksamheter i Höganäs utarmas. Småstadsdiskursens fokus kretsar istället 
kring bevarande av det befintliga där småskalighet, småstadskaraktär, rekreation, grön-
områden, båt- och hamnverksamhet är centrala element.

Attraktivitet är också centralt i platsmarknadsföringsdiskursen. Storstadens element 
som spännande profil och landmärke tillsammans med vattnet och stadsmässighet är 
det som skapar attraktivitet och ger kraft åt marknadsföringen av Höganäs. Små-
stadsdiskursen tillskriver istället attraktiviteten att utveckla hamnen till en unik att-
raktion, men också i någon mening genom social välfärd. Attraktivitet har dock en 
fixerad betydelse, att genom utveckling eller modernisering av hamnen locka till sig 
nya invånare, turister och besökare, vilket förväntas bidra till den kommunala kassan.

Allmänintresse är uppslag för en diskursiv konflikt mellan storstads- och småstads-
diskursen genom en demokratidiskurs. Småstadsdiskursen tillskriver storstadens 
diskurs maktfullkomlighet, brist på insyn och inflytande. Den lierar sig istället med 
en demokratidiskurs där medborgardialog och folkomröstning är element som är cen-
trala för den diskursiva koalitionen. Inom storstadsdiskursen går att skönja att dess 
betydelse inte är helt fixerad, höghuset med hotell- och konferensverksamhet utgör en 
vattendelare. En central del i hur storstadsdiskursen ges betydelse av odemokratisk 



och driven av särintressen är koalitionen mellan den politiska ledningen och en privat 
aktör, Högkvarteret AB. Element som avsiktsförklaringen och lämplig organisation 
ger innebörd av en samverkansdiskurs. Denna kan i mer generella termer kan liknas 
vid entreprenörsdiskursen i forskningen. Betydelsebärande begrepp som valresultat, 
mandat och planmonopol tjänar i storstadsdiskursen som försök att skapa en betydelse 
av demokrati och värnande av allmänintresse, exempelvis genom trickle down där 
stadsmässig utveckling av hamnen både skapar arbetstillfällen och service.

Planerna på en ny arena i Ystad går tillbaka till 2007. Behovet av renovering av 
gamla anläggningar utgör grunden för planer på allt från upprustning av den gamla 
Österportshallen,  eller att bygga en multiarena vid platsen kallad Världens ände 
belägen i direkt anslutning till havet, till en investering i att bygga om och bygga till 
den befintliga Österportshallen. Investeringar som rört sig från 44 miljoner kronor 
via ca 400 miljoner kronor till en budget på ca 210 miljoner kronor för om-/tillbygg-
nad (Olander, 2009b; Sjöstrand, 2009; Billgren, 2009h). Ett arenabygge beskrivs som 
kommunens största investering någonsin i en byggnad, och ett projekt som berör 
väldigt många (Ohlsson, 2009b). I bakgrundsbeskrivningen till planförslaget och i 
den arkitekttävling som föregick detaljplanen lyfts behovet av ett nytt badhus och 
en renovering av befintlig sporthall, Österporthallen. Detta i en helhetslösning också 
inkluderat en ishall för genomförande i en senare etapp (Ystad kommun, 2010:3).

Begreppet arena är centralt för den lokala diskursordningen i Ystad. I detaljplanen 
beskrivs att arenan ska ses som ett positivt tillägg i stadsdelen som ska fungera väl 
med sin närmaste omgivning. Vidare beskrivs syftet med detaljplanen vara att arenan 
ska vara ett självklart nav i stadsdelen, som står inför en omvandling från industri 
till ett mer stadsmässigt innehåll med bostäder och handel. Detta inkluderat att göra 
attraktiva offentliga platser med både gata och parkstråk, samt att skapa en naturlig 
koppling till stadens centrum (Ystad kommun, 2010:1). 

I det vinnande tävlingsförslaget presenteras Ystad Arena som ett samlat sportkomplex 
där Österportshallen kompletterats med nya sportfunktioner. Arenan föreslås ingå i 
ett rumsligt sammanhang. Det gamla och det nya ska skapa rumsliga upplevelser med 
att idrott och kultur samlas, både i själva arenan men också i den omgivande park 
som föreslås kallas Arenaparken. Förslaget beskrivs skapa en aktiv plats där Ystadbor 
och besökare kan mötas (Ystad kommun, 2010:3-4; Reflektion, 2010). Arenan som 



begrepp får alltså sin betydelse genom att beskrivas som ett nav i omvandlingen till 
ett mer stadsmässigt Ystad. Detta genom betydelsen av sportkomplex där aktiviteter, 
idrott och kultur skapar positiva tillägg och mötesplatser för både Ystadbor och besökare. 

Begreppet arena tillskrivs ytterligare en dimension i det att en ny arena i Ystad genom 
dess estetik och fysiska form är central som en katalysator för både stadsomvandling 
och en ny identitet (Ystad kommun, 2010:26). Exempelvis beskrivs arenaområdets 
relation till Ystad: 

Upplevelseparken och dess byggnader bildar en ny identitet i Ystad, en katalysator för ut-
byggnaden och förädlingen av hela Surbrunnsområdet till en ny stadsdel. (Ystad kommun, 
2010:4)

Relationen mellan staden och arenan utvecklas vidare i följande citat:

…en symbol för att staden är lika förankrad i framtiden som i sin historia. (Reflektion, 
2010) 

 

Begreppet arena ges i plandokument en stor betydelse som ett nav och katalysator 
för en stadsomvandling och identitet av Ystad. Sammantaget skapas en mångbottnad 
betydelse av begreppet arena. 

Initiativet till en arena i Ystad beskrivs komma från den borgerliga majoriteten i 
kommunen, som sökt och uppvaktat aktörer från den privata marknaden och en-
treprenörer för att identifiera intresset kring att vara medfinansiärer. Detta i syfte att 
inte enbart finansiera byggnationen av arenan med skattepengar (Nilsson & Ziegarer, 
2007). En av de aktörer som tidigt visade intresse var NCC (Nilsson, 2007a). NCC 
som arbetat med andra arenaprojekt menar att de såg en ekonomi och möjlighet att 
även bygga i Ystad, vilket fick dem att kontakta kommunen. De menar att: 

-Trenden i byggbranschen är att man alltmer jobbar tillsammans i ett tidigt skede,…  
(Nilsson, 2007a)

Här går att skönja en samverkansdiskurs vilken får sin betydelse genom att kommu-
nen söker privata finansiärer till arenaprojektet och av trenden som beskrivs av en ak-
tör inom byggbranschen. Något som också är att beteckna som en marknadsdiskurs 
här given betydelse av trender från byggbranschen.



Kring begreppet arena knyts i empirin begreppet ekonomisk hållbarhet. Dess bety-
delse ges i beskrivningar om ett bredare innehåll än enbart idrott för att Ystad Arena 
ska vara ekonomiskt bärkraftig. Begrepp som multiarena och inspiration hämtas från 
arenaprojekt i Halmstad och Linköping som är anpassade för evenemang och mässor 
av olika slag, något som tillskrivs betydelse av att vara förutsättningar för ekono-
misk lönsamhet (Nilsson, 2007c). Kvalité framhålls som ett viktigt begrepp vid ett 
möte till vilket kommunen bjudit in näringsliv, föreningsliv, politiker och kommunala 
tjänstemän, för att lyssna på en arenaexpert från byggbranschen och diskutera are-
naprojektet. Att bygga en ordentlig multiarena från början där det satsas på kvalité 
påpekas som nödvändigt. Det beskrivs som billigare i längden och att det ger are-
nan ett bättre rykte som arrangör. I motsattsförhållande till kvalité ges arenabyggen i  
Borås och Skövde som avskräckande exempel, där om- och tillbyggnad varit nödvän-
dig efter några år för att det snålats från början (Nilsson, 2007e). Betydelsebärande 
element som multiarena, ekonomisk bärkraft, ekonomisk lönsamhet och kvalité skapar 
innebörden av hur Ystad Arena bör utformas för att vara ekonomisk hållbar. I mot-
sats är subjektet arenaexpert intressant utifrån att det tillskriver sparsamt utformade 
arenaprojekt som avskräckande exempel. 

Den ekonomiska hållbarheten för Ystad Arena ifrågasätts utifrån flertalet liknande 
arenor runt om i Skåne där det inte anses möjligt att konkurrera med Malmö, Lund, 
Helsingborg och Kristianstad: 

-När det gäller teater och konserter finns det inte möjlighet att alla de här städerna får 
arrangemang som bidrar till ekonomin. (Nilsson, 2007d)

Betydelsen av en regional konkurrens bryter upp innebörden av multiarena som 
ekonomiskt lönsam och bärkraftig. Men som försök till en hegemonisk interven-
tion adderas en samverkansdiskurs som efterlyser samarbete mellan arenorna för att 
kommunerna inte ska slåss om samma arrangemang. Genom samverkan finns då en 
marknad för mer än bara idrottsarrangemang, vilket framhålls som viktigt då dessa 
är en tillväxtfaktor och ett sätt för kommunerna att locka till sig nya invånare och 
nya företag (Nilsson, 2007d). Samverkan och tillväxt, som mer allmänt knyter an till 
en generell entreprenörsdiskurs, tillskriver ett värde till arrangemang som tillväxtska-
pande och samverkan som ett sätt att lösa upp den konkurrens som annars tillskrivs 
kommunerna. I någon mån lyfts en interurban konkurrens mellan kommuner till en 
regional nivå där till exempel Skåne utgör den rumsliga avgränsningen gentemot an-
dra regioner. Betydelsen av en multiarena som ekonomisk hållbarhet kan med andra 
ord präglas av en tillväxtdiskurs.



Begreppet multiarena och det breda innehåll som önskas, äventyras av det som be-
skrivs som en ekonomisk verklighet nödvändig att ta hänsyn till och att pengarna inte 
räcker (Ohlsson, 2009b). Den budgetram som läggs fram från politiskt håll betraktas 
dock som allt annat än trovärdig och som alltför snäv sett till beskrivna behov: 

-Det är inga problem att bygga för de pengar vi har, men frågan är om vi får det vi vill ha. 
(Billgren, 2009e)

Arenaförespråkarna menar att man måste vara öppen för det faktum att alla bygg-
projekt tenderar att bli dyrare än vad som kalkyleras. Bland annat beskrivs badhusen i 
både Finspång och Ängelholm ha överskridit kalkylerna, Finspång med 100 miljoner 
kronor utöver de på förhand kalkylerade 80 miljonerna (Billgren, 2009c; Ohlsson, 
2009b). Hörby lyfts fram som exempel där det också byggs ett nytt badhus men att: 
”I Ystad vill man ha en mer spektakulär byggnad och är beredd att betala lite för det.” 
(Billgren, 2009b). En ekonomisk verklighet kan sägas hota möjligheterna för begrep-
pet multiarena som ekonomiskt hållbar. Ett tecken som lyxigt kan relateras till kvalité 
vilket förutsätter att det inte får snålas i arenans utformning och funktioner om en 
ekonomisk lönsamhet ska vara möjlig.

Av de sex tävlingsbidrag som lämnats in som förslag på Ystad Arena hamnar inget av 
dem inom budgeterad ram på 210 miljoner kronor. Det vinnande förslaget beräkna-
des i efterhand till att kosta ca 313 miljoner kronor, något som beskrivs innebära att 
förslagen måste bantas (Billgren, 2009e & 2009h). Både utrymmen och funktioner 
måste tas bort, vilket ses som ett hårt slag för alla arenavänner (Ohlsson, 2010). Be-
greppet vänner är positivt värdeladdat och får sin betydelse av dess motsatts till det 
de inte är, nämligen fiender och som i någon mening tillskrivs innebörden av att inte 
värna om arenaprojektets ekonomiska hållbarhet.

Engagemanget från allmänheten för och behovet av en arena beskrivs som stort i Ystad, 
att då dra ut på processen med byggnationen ytterligare skulle göra allmänheten be-
sviken (Ohlsson, 2009b).

Man ska inte glömma bort att det har skapats oerhörda förhoppningar och förväntningar. 
Både bland klubbar men även hos allmänheten. Det handlar om den största investeringen 
i Ystads historia och vi bygger för 40-50 år framåt i tiden. Det får inte bli någon halvmesyr. 
(Ohlsson, 2010)



Att banta projektet pekas dock ut som fel väg att gå. Det beskrivs innebära försäm-
ringar och det påpekas, likt citatet ovan, att det inte får bli någon halvmesyr (Ohlsson, 
2009c). Betydelsebärande begrepp som allmänheten och halvmesyrer ger en innebörd 
av en multiarena som ett allmänintresse.

Budgeten på 210 miljoner kronor, beskrivs som en kompromiss bland politikerna och 
framhålls inte ens räcka till basbehoven, något som utgör ett skäl till att väga in försla-
get om multiarena vid Världens ände igen (Billgren, 2009d). Innebörden av basbeho-
ven inkluderar extra inomhushall för bättre träningstider, men också simsällskapets 
önskan om fler antal banor i form av 50-metersbassänger. Bassänglängden beskrivs 
som ovanlig i Skåne och skulle ge större möjlighet att locka till sig tävlingsarrang-
emang som SM (Svenska Mästerskapen), men också större möjlighet att kombine-
ra simträning med allmänhetens motionssimning (Billgren, 2009a, 2009c & 2009e; 
Gummesson, 2009). Element som tävlingsarrangemang och SM knyter an till ett 
expansivt arenabygge som ekonomiskt hållbart, men också till en betydelse av ett 
allmänintresse. 

En från grunden ny anläggning skulle kunna uppfylla betydligt fler önskemål, något 
som beskrivs som extra bra och något som Ystadborna skulle känna stolthet över. 
Att inte bygga en arena över huvud taget skulle gå emot behovet av att investera i 
anläggningar för sport och fritid, något som påpekas att nog alla politiker ändå inser 
(Billgren, 2009c). 

S vill bara satsa 190 miljoner kronor på Österportshallen, men även de måste ju vara in-
tresserade av att få en bra lösning, funderar Thomas Lantz. (Billgren, 2009d)

Element som basbehov, halvmesyr, bra lösning, tävlingsarrangemang och största inves-
teringen i Ystads historia ger här allmänintresset en betydelse av vad det inte är. Att 
inte investera mer än vad som angetts som en kompromissad budget tillskriver Ystad 
Arena en betydelse som icke ekonomisk hållbar. Intressant är också kopplingen mel-
lan tecken som tävlingsarrangemang och stolthet, vilka kan ses som betydelsebärande 
element i en platsmarknadsföringsdiskurs som behandlas i nästkommande avsnitt.

Knuten till nodalpunkten arena finns en platsmarknadsföringsdiskurs. I begynnelsen 
av planerna på en ny arena hävdas att en multiarena vid Världens ände kommer dra 
blickarna till sig. I Ystad Allehanda beskrivs det hela: 

Kommunalråd Thomas Lantz talar om citybranding – att bygga ett varumärke för staden. 
En arena här skulle bli Ystads ’Turning Torso’ (Ziegerer, 2007)



Även om planerna på att åter väcka liv i en multiarena vid Världens ände ses som ore-
alistiska menas att det hade blivit ett läckert landmärke för Ystad (Ohlsson, 2009c). 
En ny arena, och då på en plats under benämningen Världens ände, ges alltså betydel-
se som en bricka i marknadsföringen av Ystad. Arenan jämförs betydelsemässigt med 
Malmös landmärke Turning Torso.

Arenans betydelse i platsmarknadsföringen skapas också utifrån arenans innehåll vil-
ket beskrivs som en viktig del i att sätta Ystad på kartan. Från idrottsföreningar och 
klubbar anses att en 50-metersbassäng i badhuset skulle uppfylla internationella täv-
lingskrav, vilket skulle möjliggöra att locka tävlingsarrangemang till Ystad (Olander, 
2009b). Bygget av Ystad Arena påpekas inte bara ge Ystad som kommun och stad 
ett lyft, även idrotten i sydöstra Skåne framhålls som gynnade av arenabygget. Det 
skapar ett nytt och modernt skyltfönster vilket visar att Ystad hänger med i den ut-
veckling som sker i Skåne (Ohlsson, 2009a). Element som tävlingsarrangemang och 
skyltfönster är betydelsebärande för arenans värde i platsmarknadsföringen.

Platsmarknadsföringsdiskursen kan också kopplas till ett ekonomiskt hållbarhets-
perspektiv. Betydelsen av ekonomisk hållbarhet kan sägas skilja sig åt utifrån vad som 
från politiskt håll definieras som ekonomisk ram på 20 000 kronor per kvadratmeter, 
och vad som anses realistiskt och önskvärt pris för att arenan ska bli det landmär-
ke det blivit på andra platser. Exempelvis beskrivs Ängelholms nya badhus som ett 
väldigt lyxigt landmärke, mer än dubbelt så dyrt som ramen för en arena i Ystad 
(Billgren, 2009g). Betydelsen att en mer påkostad och lyxig arena får ett mervärde i 
marknadsföringsperspektiv genom att arenan blir ett starkare landmärke, vilket anses 
ekonomiskt fördelaktigt och därmed mer hållbart.

En vidare betydelse av arenan som ett landmärke och en del i platsmarknadsföringen 
av Ystad konstrueras i koalition med arenan som ett allmänintresse. Arenan påpekas 
dels vara ett landmärke anpassat efter Ystads behov. Behov av mötesplats för kom-
munens invånare såväl bättre anpassad för elitlagens verksamhet som för den vanlige 
motionären och en plats för nöjen. Kopplingen till allmänintresse förtydligas i detta 
sammanhang enligt följande: ”Vi bygger för allmänheten, för alla kommunens invå-
nare.” (Ohlsson, 2010). Arenans betydelse i en platsmarknadsföringsdiskurs får här 
sin betydelse sammanfattad. Arenan är genom sin fysiska gestalt ett landmärke och 
bidrar genom idrott som sitt innehåll till att sätta Ystad på kartan och tillskrivs inne-
börden av att vara ett allmänintresse. 

Arenans namn är också föremål för diskussion. Åvalla, som är kommunstyrelsens 
förslag, motiveras med att det knyter an till det gamla namnet på platsen. Det är ett 



Kring nodalpunkten arena knyts också en traditionell välfärdsdiskurs som kan sägas 
stå i konflikt kring betydelsen av ekonomisk hållbarhet. Den traditionella välfärden 
konstrueras utifrån ifrågasättande av hur hemtjänsten och offentlig service påverkas 
om arenaprojektet blir verklighet, men också varför allt ska vara så stort och häftigt. 
Det påpekas att bättre vore att göra något som passar Ystads kostym och behov, sna-
rare än att kopiera arkitekturen i storstäderna (Mårtensson, 2009). Den traditionella 
välfärdsdiskursen, som i allmänna termer kan liknas vid en keynesiansk ståndpunkt, 
får en betydelse i om en påkostad multiarena verkligen är ekonomiskt hållbar sett till 
välfärdsfrågor. 

Arenafrågan kritiseras också för att ha skapat höga förväntningar bland allmänheten 
vilket börjat vända till ett missnöje. Det bantade och billigaste alternativet beskrivs 
innebära en skattehöjning på 2000-4000 kr per skattebetalare, då inte inräknat drift-
kostnaderna. Istället bör andra alternativ väljas för att finansiera investeringen, exem-
pelvis genom att sälja av kommunala tillgångar eller att arenan är en angelägenhet 
för marknaden att finansiera och driva. (Evander & Johansson, 2011). Betydelsebä-
rande tecken som skattehöjningar, höga förväntningar, allmänheten och missnöje söker 

namn som rymmer mer än Ystad Arena som förknippas med den multiarena som 
tidigare varit aktuell, mer anpassad till konserter, event och mässor. 

Den styrande femklövern har varit ganska noga med att inte använda benämningen  
Arenan, eftersom man tyckt att det ger fel signaler och lovar mer än det kan hålla. (Bill-
gren, 2014)

Här finns dock en diskursiv konflikt byggd på vad som kan betecknas som identiteter 
eller mästersignifikant, vilka associationer som namnet på arenan bör ha. Förslaget 
Åvalla kritiseras utifrån att det bygger mer på nostalgi. Kommunen går miste om 
att lansera sin stad. Det förs fram att Ystad Arena är det enda vettiga namnet på en 
multihall med badhus, bowling, sporthallar och möjligheter till många olika evene-
mang. Om man inte säljer namnet på arenan bör Ystad vara med i namnet för att 
kunna marknadsföra staden gratis då arenan nämns i riksmedia, i samband med att 
elitlagen i handboll spelar matcher (Ohlsson, 2014). Här knyts arenanamnet an till 
och är den del i platsmarknadsföringsdiskursen där betydelsen och värdet av arena-
namnet skapas i ekvivalenskedjor av riksmedia och elitlag. Arena som begrepp blir här 
också centralt för att inte enbart ge betydelse landmärke utan också till dess innehåll, 
vad namnet arena förmedlar utåt, vilket blir viktigt och skapar betydelsen av att sätt 
orten på kartan.
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Arena som begrepp, vilket utgör kärnan i diskursordningen, tillskrivs betydelse av 
att både vara en katalysator för stadsomvandling och en ny identitet, ett band mellan 
historien och framtiden. En liknande tilltro till den fysiska miljöns form och estetik 
återfinns inom en urban reproduktionsdiskurs i forskningens diskursordning.

Centralt i den diskurs som förespråkar Ystad Arena är hur begreppet ekonomisk 
hållbarhet ges en bestämd betydelse som gynnar ett expansivt bygge. I diskursiv kon-
flikt med detta synsätt återfinns välfärdsdiskursen där begreppet hållbarhet får en 
annan betydelse som inte är förenlig med expansion och tillväxt. Detta återfinns även 
som en konfliktpunkt inom forskningen där keynesianism ställs mot neoliberalism.

Diskursen konstrueras utifrån en rad diskursiva koalitioner, diskurser som samver-
kan, allmänintresse och platsmarknadsföring, vilka tillskriver betydelse och värde av 
arenasatsningen. I koalitionen tillväxt som ett allmänintresse skapas betydelsen av 
arenan som ekonomiskt hållbar utifrån att det är bättre att satsa på kvalitet. En mer 
påkostad arena för idrott, evenemang och mässor täcker de krav som allmänheten sägs 
förvänta sig. Idrott även som en tillväxtfaktor i att locka nya invånare och företag. 
Värdet av att inte begränsa arenaprojektets budget står också i relation till hur tillväxt 
tillskriver arenan sitt värde genom en diskursiv koalition med platsmarknadsföring. 
Element som lyxigt landmärke, arrangemang och SM skapar en betydelse åt plats-
marknadsföringsdiskursen att sätta Ystad på kartan.

Samverkansdiskursen är ett försök till att etablera hegemoni för ett tillväxtperspektiv 
på arenans utformning. Dels genom betydelsen av samverkan mellan kommuner och 
privata aktörer i ett tidigt skede när det gäller arenaprojekt. Men också genom inne-
börden som tillskrivs samarbete och samverkan mellan kommuner för att arenorna 
inom regionen inte ska konkurrera ut varandra. Ett regionalt perspektiv på samver-
kan som förutsättning för tillväxt beskrivs bland annat inom planeringsprofessionens 
diskursordning. 

Den konflikt som figurerar i materialet för den lokala diskursordningen kring Ystad 
Arena gäller således vad som betraktas som ekonomiskt hållbart. Välfärdsdiskursen 

att upplösa betydelsen av en påkostad multiarena som ett allmänintresse. Vad som 
i en traditionell välfärdsdiskurs snarare formuleras som ekonomiskt hållbart är an-
tingen en investering utefter behovet av förnyelse och renovering av den befintliga  
Österportshallen, eller en ny arena enligt den budget som lagts fram (Nilsson, 2007b). 



ges betydelse i detta utifrån hur arenaprojektet påverkar den offentliga vården och 
att skattehöjningar blir nödvändiga för finansiering. Utifrån tillväxtdiskursen tillskrivs 
arenan istället stor betydelse för Ystads konkurrenskraft och att stora investeringar 
i arenan därför är nödvändiga. I välfärdsdiskursen tillskrivs arenaprojektet att inte 
korrelera mellan behov och ekonomiska möjligheter, utan istället vara ett uttryck för 
att kopiera storstadsarkitektur. Förutom en konflikt mellan perspektiv av samhällsstyr-
ning, är betydelsen i detta stycke också lika de resonemang och betydelser som för 
diskursen om den fysiska miljön och om hur urbana strukturer och uttryck reprodu-
ceras. Denna betydelse existerar också i studieobjektet Höganäs.
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I förestående kapitel görs en analys utifrån uppsatsens problemformulering och syfte, 
där den lokala stadspolitikens karaktär utgör en central del och är i detta då samtidigt 
kontexten för planeringens och planerarens uppgift och inflytande. Frågeställningar-
na som ligger till grund för studien är:

• Hur motiveras och legitimeras valet att satsa på storskaliga fysiska projekt  
 som flaggskeppsbyggnader och vilka mål anses kunna nås med dessa  
 projekt? 
• Innebär satsningen på storskaliga stadsprojekt en förskjutning av synen på  
 planeringens och planerarens uppgift?

I analysens första del behandlas det diskursiva fältet ur diskursteoretiskt perspektiv 
formulerat i uppsatsens kapitel 2. I huvudsak genomförs analysen med stöd av de 
dimensioner i form av dels hegemoni samt objektivitet och dels antagonism samt politik 
som är centrala i den process mellan makt och kraft som söker lösning och upplös-
ning av diskursers betydelse. Det är vad som avgör vilket handlingsutrymme som 
finns, eller inte finns. Här är maktresursbegreppen, i form av allokativa, auktorativa 
och expressiva, också till hjälp i att analysera då de har en inverkan på hur och vilken 
betydelse den lokala stadspolitiken formuleras. 

Analysens andra avsnitt görs utifrån de stadspolitiska idealmodellerna, manageri-
al-, corporatist-, pro-growth- och welfare-governance, och den upplysta planeringen, 
och med hjälp av den tabell som konstruerats i kapitel 2. Tabellen baseras på det pla-
nerade objektet, med utopism och det kollektiva goda, och det planerande subjektet, med 
rationalism och voluntarism, tillsammans med mål och normer samt aktörer i processen. 

Avslutningsvis förs en kort diskussion kring de två första analysavsnitten som ovan 
presenterats. 

Framträdande inom de tre studieobjekten är ekonomiska aspekter av flaggskeppen, 
där innebörden av vad som är ekonomiskt hållbart söks fixeras vid en tillväxtdiskurs. 
Det är som mest tydligt i Östhammar. Roden Multiarena ges betydelsen av vara 
liktydigt med näringslivsstimulans och faktor för ekonomisk utveckling och tillväxt. 
En marknadslogik som inom forskningen är signifikativ för en neoliberal och en-
treprenöriell diskurs för hur samhället ska styras och utvecklas. Detta i diskurser 



där staden har en strategisk betydelse som ekonomisk arena. Inom forskningen har 
entreprenörialismen en hegemonisk verkan för att i en samhällskontext av interurban 
konkurrens etablera en näringslivsvänlig entreprenörskultur inom stadspolitiken. I en 
entreprenörskultur ges tillväxt mening av att attrahera och locka företag, invånare och 
turister till staden. Det är också något som är gemensamt för de tre studieobjekten.

I både Höganäs och Östhammar motiveras flaggskeppsprojekten med att ar-
betstillfällen ska skapas och locka nya invånare. I Östhammar förväntas Roden  
Multiarena vara en samhällsekonomisk faktor som ger hästnäringen betydelsen av 
ett slags substitut för ett traditionellt jordbruk, liksom att arenan bidrar till högre 
livskvalitet. Gemensamt för alla tre studieobjekten är att flaggskeppen ges betydel-
sen av att vara till gagn för kommuninvånarna. Inom forskningen kan detta liknas 
med den trickle down-diskurs som inom neoliberalismen och entreprenörialismen 
understödjer mål om tillväxt. Detta framhålls inom forskningen också som proble-
matiskt då det beskrivs skapa ojämn ekonomisk fördelning, då mål om ekonomisk 
tillväxt prioriteras framför investeringar i social välfärd. Exempelvis ifrågasätts ett 
resurskrävande och lyxigt Ystad Arena utifrån vilka konsekvenser det får för vård och 
omsorg eller att det skulle kräva skattehöjningar. I Höganäs ifrågasätts att underlaget 
för ytterligare hotell- och centrumfunktioner inte är tillräckligt utan det ges istället 
innebörden att drabba befintliga verksamheter negativt.

Ett annat exempel där de positiva ekonomiska konsekvenser som tillskrivs flagg-
skeppsobjekten problematiseras är Ystad Arena. Kritiken riktas utifrån konkurrens 
med andra liknande arenor i större städer runt om i Skåne om arrangemang inom 
både idrott och kultur. Det beskrivs äventyra arenans ekonomiska lönsamhet och 
bärkraftighet. Resonemanget kan liknas vid vad som i forskningen beskrivs i termer 
av reproduktion av urbana strukturer med likartad utformning, innehåll och syfte, 
vilket också ges betydelse som framgångsfaktorer för att stimulera tillväxt. Konse-
kvenser som överetablering beskrivs riskera de konkurrensfördelar och ekonomiska 
utveckling som retoriskt förutspåtts. En inom forskningen inte obetydlig innebörd 
av detta är hur entreprenörialismen har fört med sig en spekulativ dimension i det 
att staden blivit en strategisk arena för neoliberala projekt. Det kan sägas fört med 
sig en osäkerhet sett till rörligheten i vilka platser kapitalet har ett intresse i och var 
investeringar görs.



Genomgående för uppsatsens tre studieobjekt är ett behov av att ändra den fysiska 
miljön. I Östhammar var, eller är, behovet kopplat till hästsport och antal ryttare men 
avsaknad av en anläggning för tävlingar och träning. Ystad präglas istället av att den 
befintliga anläggningen, Österportshallen, stod inför såväl stora renoveringsbehov 
som att inte anses motsvara de behov som uttryckts önskvärda från föreningar och 
klubbar. I Höganäs är man överens om att något är nödvändigt att göra för att ut-
veckla hamnen, detta något som skiljer sig drastiskt åt. Planeringen av den fysiska 
miljön är central i det att åtgärda de behov som inte anses vara tillfredsställda. Frågan 
är dock om det är ett faktiskt behov eller ett behov konstruerat utifrån idéer och vi-
sioner om en annan framtid.

Behovet sätts in i ett diskursivt sammanhang vilket präglar mer än själva behovet, ex-
empelvis i Östhammar som gått från det avskalade till det breda i Roden Multiarena. 
Detta i en process för att komma närmare ett genomförande genom att tillskriva det 
mycket mer än vad som ursprungligen definierats. I Höganäs är grunden uttryckt 
i ett politiskt önskemål om hotell- och konferensanläggning och en tilltro till att 
stadspolitiken kan skapa tillväxt. Detta sätts in i ett sammanhang där man bygger 
vidare till ett koncept hur det passas in, hur skall höghus med hotell- och konferen-
sanläggning motiveras. Anläggningen är svår att motivera som kommunalt initierad 
utan en storstadsdiskurs där man också tillskriver en rad andra värden i exempelvis 
att det ska vara en plats för de många att besöka året om eller att arbetstillfällen och 
service genereras. En storstadsdiskurs där stadsmässighet med handelsgata, restau-
ranger samt liv och rörelse är betydelsebärande tecken. Detta har stora likheter med 
vad som inom forskningen präglar diskurser om kultur och platsens kvalitét, i stora 
delar ur en Florida-diskurs om den kreativa klassen. En trend närvarande såväl inom 
forskningen som inom planeringsprofessionen. Begreppet stadsmässighet figurerar i 
en snarlik betydelse också i Ystad, där Ystad Arena planmässigt ses som katalysator 
eller nav i en stadsomvandling från industri till just stadsmässighet.

Resonemanget ovan kan också ses som ett sätt att legitimera flagsskeppsprojekt. 
Flaggskeppsobjekt som flytande signifikanter eller ej är avgörande för om betydelsen 
av ett allmänintresse kan etableras. Möjlighet att skapa diskursiva koalitioner är alltså 
avgörande för att etablera hegemoni. Där det inte är möjligt råder istället en diskursiv 
konflikt. I detta avseende skiljer sig de tre studieobjekten åt. Höganäs hamn präglas 
av en antagonistisk konflikt både kring vad som är attraktivitet och vad som är demo-
krati och allmänintresse. I en vidare berättelse kring behovet av att utveckla hamnen 
är Höghus med hotell- och konferensanläggning i en stadsmässig hamn centralt för 
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vad som är attraktivt i en storstadsdiskurs, men ges i en småstadsdiskurs betydelsen 
av motsatsen och att vara odemokratiskt och präglat av särintressen. Det exemplifie-
ras i vad storstadsdiskursen kritiseras utifrån, för vem utvecklas hamnen och vem är 
det som ska ha råd att bo där. 

Begreppet arena, eller multiarena, såsom det definieras i studieobjekten med ett brett 
innehåll och många olika möjligheter är lika med en bredare målgrupp. Den fram-
ställs som mötesplats för samtliga, vilket tillskrivs betydelse av allmänintresse. Roden 
Multiarena och i synnerhet Ystad Arena har ett tydligare fokus på innehåll som fler 
kan tänkas vara del av. Ett annat exempel är hur satsning på en arena med hästsport 
motiveras som allmänintresse utifrån att det är en jämställdhetsfråga, då det är en 
tjejsport och en möjlig grogrund för framtida kvinnliga chefer. Detta också kopplat 
med att skapa tillväxt och ökad livskvalitet.

Tydligt för de tre flaggskeppsprojekten är samverkan mellan kommun och privata 
aktörer, men också regional samverkan mellan kommuner. Inom forskningen såväl 
som inom planeringsprofessionen ges samverkan mellan offentliga och privata ak-
törer en central betydelse för hur det stadspolitiska landskapet ser ut. Samverkan är 
en del inom forskningens entreprenörsdiskurs och ett sätt att hantera en förändrad 
samhällskontext, där en kommunal nivå är i begrepp att hantera neoliberalismens 
marknadsorientering av samhällsstyrning och vad det innebär av interurban konkur-
rens om företag, invånare och turister. Inom planeringsprofessionen beskrivs sam-
verkan som ett sätt att finansiera samhällsbyggnadsprojekt för att skapa tillväxt, att 
samla de viktigaste aktörerna ges betydelsen av att kunna genomföra projekt. Detta 
är gemensamt för hur resonemanget förs ovan, där flaggskeppen i ekonomiskta ter-
mer tillskrivs betydelse att vara tillväxtfaktorer.

Inom samtliga tre studieobjekt är samverkansdiskursen närvarande och en central 
del i hur handlingsutrymme söks för att förverkliga flaggskeppsplanerna. I Höganäs 
visar sig samverkansdiskursen i den tillväxtkoalition som inom forskningen ges bety-
delsen av koalition mellan politisk och ekonomisk elit. Kring Roden Multiarena visar 
sig en samverkansdiskurs i form av en utpekad lösning för finansiering av arenan, vil-
ken har stora likheter med den betydelse av samverkan i relation till tillväxt som ges 
inom planeringsprofessionen. Ett uttryck för en institutionaliserad offentlig-privat 
samverkan ses även knuten till Roden Multiarena som är en del i det EU-finansie-
rade projektet arenor för tillväxt. Det regionala samverkansperspektivet är en aspekt 
som också lyfts fram kring samverkan inom planeringsprofessionen, där benämnt 
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som tillväxtprogram. Ystad Arena är ett annat exempel på där en entreprenöriellt 
präglad samverkansdiskurs har en innebörd av att involvera privata aktörer i tidigt 
skede i planeringen. 

I de tre studieobjekten liksom inom både forskning och planeringsprofession kan 
offentlig-privat samverkan ses som ett sätt för en entreprenörsdiskurs att etablera en 
hegemonisk betydelse. Detta kring exempelvis flaggskeppsobjekt som gynnsamma 
för ekonomisk utveckling och tillväxt. I Östhammar är det som mest tydligt i att 
kommunens politiker förutsätts inse fördelarna med Roden Multiarena som tillväxt-
faktor för kommunen, och tilldela investeringsmedel. Detta blir dock inte blir fallet 
och Roden Multiarena förverkligas inte.

I planeringsprofessionen lyfts också betydelsen av att näringslivets inflytande kan 
äventyra demokratiska aspekter, sett till konsekvenserna av näringslivets inflytande 
och tankegods på den kommunala verksamheten. Det är också en del i en diskursiv 
konflikt formulerad kring forskningens entreprenörsdiskurs. Denna kritiseras inom 
forskningen för att priviligiera och skapa informella arenor för ekonomiskt och po-
litiskt starka aktörer att definiera samhällets utveckling och hur den fysiska miljön 
utformas. I Höganäs uttrycks detta i en antagonistisk konflikt kring en demokrati-
diskurs och vad som är ett allmänintresse. Storstadsdiskursens tillväxtkoalition mel-
lan den politiska ledningen och byggherren Högkvarteret AB kritiseras för makt-
fullkomlighet och att processen som drivs är odemokratisk, icke transparent och i 
avsaknad av möjlighet till inflytande från oppositionella. Som mest tydligt kanske det 
är i kravet om folkomröstning och medborgardialog. Det visar på att den innebörd 
som storstadsdiskursen försöker tillskriva mål och visioner för hamnens utveckling 
inte fixeras som objektiv, utan i allra högsta grad är föremål för politisk diskussion. 
En kritik som förs fram inom forskningen är att en näringslivspräglad samverkan i 
stadspolitik medför en spekulativ dimension och att det finns större intresse för eko-
nomiska aspekter av platsen än territoriella. 

I de studerade flaggskeppsprojekten är betydelsen av att attrahera och marknadsföra 
en vital del av hur de storslagna byggnaderna motiveras men också legitimeras.

Inom både forskningen och planeringsprofessionen tillskrivs fysisk planering och 
miljö och i synnerhet flaggskeppsliknande byggnader symbolisk betydelse och posi-
tiva konsekvenser. Kärnan är att attrahera nya invånare, företag och turister. Tonvik-
ten i de moderna trender som präglar planeringen kretsar kring kultur och kreati-
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vitet, något som i många avseenden ses som objektivt för hur den fysiska miljön bör 
utformas. Exempelvis är Floridadiskursen och den kreativa klassen en aspekt som 
finns med i både planeringsprofessionen och i forskningen. Platsens kvalité (quality of  
place) är ett begrepp som innefattar ett levande stadsliv, att kaféer, restauranger, kultur 
och musik understödjer en attraktiv livsstil, och är avgörande för en attraktiv plats.

Ovanstående resonemang återfinns i de studerade flaggskeppsprojekten i  
Östhammar, Höganäs och Ystad. Attraktivitet är ett centralt begrepp i hur stads-
politiken formeras i utvecklingen av Höganäs hamn. I handlingsprogram, politiska 
direktiv och avsiktsförklaringar tillskrivs hamnen utveckling genom en storstadsdis-
kurs i enlighet med betydelsen av en Florida-diskurs, kultur och kreativitet. En lik-
nande, i mångt och mycket fixerad betydelse av den fysiska miljön kan ses knuten 
till Ystad Arena. Centralt där är hur idrott och kultur ska locka till besök, det ska 
vara en attraktiv mötesplats, ett nav, en katalysator i stadsomvandling från industri 
till stadsmässigt innehåll. Detta är dock något som ifrågasätts och kritiseras inom 
forskningen för att bygga på framgångsfaktorer reducerade till fysiska element och 
estetiska uttryck. I vad som beskrivs som en hård interurban konkurrens reproduceras 
dessa faktorer, något som ifrågasätts för en likartad utveckling som förtar attrak-
tionskraften. Bärkraften för tillväxt som bygger på attraktionskraft för att locka en 
kunskapsintensiv kreativ klass. Intressant är också att notera hur Floridadiskursens 
inriktning är en målgruppsselektering av en attraktiv arbetskraft, att locka dessa, och 
samtidigt ett skifte till fokus på arbetskraft snarare än naturresurser. 

Flaggskeppsbyggnadens betydelse som landmärke, både genom dess fysiska gestalt 
som dess innehåll, framhålls i platsmarknadsdiskursen inom både forskningen och 
planprofessionen som ett sätt att generera positiva associationer. Detta som symbol 
för de berättelser och narrativ som utvecklas för att marknadsföra platsen på en kon-
kurrensutsatt urban arena. I det tre lokala diskursordningarna placeras flaggskepps-
byggnaderna i ett regionalt, nationellt men också internationellt perspektiv, där de 
anses sätta den lokala platsen på kartan. Östhammars varumärke anges som redan 
internationellt känt och Roden Multiarena ses som ett ytterligare steg i detta. Inte 
minst genom ridsportens nationella och ibland internationella tävlingar, i kombina-
tion med utrymme för konserter, mässor och konferenser med fokus på attraktivitet 
med argumentationen att sätta orten på karten. I Ystad kan en liknande sättning ses, 
där med att idrottens betydelse påtalas i att kommunens elitlag får bättre möjligheter 
att visa upp sig. Inom forskningen ses platsens narrativ/berättelse vara mer komplex 
och mångfasetterad än vad som ofta marknadsförs. Flaggskeppen kan ses som exem-
pel på hur ett smalt narrativ försöks göras till ett brett och generellt narrativ i syfte att 
också tillskriva det ett allmänintresse som fungerar legitimerande.



Inom planeringsprofessionen kritiseras en hög byggnadstypologi utifrån bland annat 
att den riskerar den kulturhistoriska miljön, genom att visuellt skilja sig mycket från 
befintlig bebyggelse. Det kan ses i Höganäs där höghus med hotell- och konferens 
i en storstadsdiskurs ges betydelse av exempelvis spännande profil, vilket kritiseras 
i en småstadsdiskurs för att inte se till platsens karaktär som småstad där småska-
lighet är signifikativt. I planeringsprofessionen tillskrivs vidare visioner en central 
betydelse i hur platsen marknadsförs. Visioner om storstadsliknande illustrationer 
och beskrivningar kritiseras dock utifrån att knyta an till Hongkongliknande miljöer, 
där skyskrapor och storstadsideal översätts i en i jämförelse mycket mer rural kontext 
och benämns som landsorstskrapa. I Höganäs är höghuset ett exempel på konfliktyta 
inom storstadsdiskursen då det svulstiga höghuset ifrågasätts. Även inom diskursord-
ningen för Ystad Arena ifrågasätts varför storstadens arkitektur kopieras och varför 
fokus inte istället läggs på att se till Ystads behov och kostym.

Platsmarknadsföringens i mångt och mycket hegemoniska position är Höganäs ett 
exempel på. Där småstadsdiskursen i konflikt med storstadsdiskursen till trots anser 
och framhäver uttryck för att skapa en hamn som är attraktiv att marknadsföra. Det 
kan ses i den lokala diskursordningen där Höganäs och utvecklingen av hamnen i 
någon mån bygger på att tät och hög bebyggelse skall skapa en stadsmässighet och 
en levande hamn vilket beskrivs locka invånare och andra besökare. Detta kan tolkas 
att det ses som en sanning, då analys huruvida detta är rimligt att uppnå inte görs. 
Logiken från marknadsföringen har tagit överhanden. I Höganäs blir således ham-
nen och hotell- och konferensanläggningen en aspekt i att skapa den bild av platsen 
som ska bidra till att kommunen växer invånarantalsmässigt och ett företagsklimat 
i topp. Platsmarknadsföringsdiskursens logik för tillväxt där den byggda miljön är 
central exemplifieras genom Höganäs, men har en liknande mening i både Ystad och 
Östhammar. Det är också något som överensstämmer med den betydelse som ges 
planeringen i både forskningen och planprofessionen. Planeringens betydelse ifråga-
sätts för att det finns en övertro på vad som är möjligt att påverka genom förändring 
av den fysiska miljön och att det ofta överstiger vad som är rimligt. De effekter som 
tillskrivs beskrivs som indirekta och som både begränsade och oförutsägbara. Det 
är snarare vem som använder platsen/den fysiska miljön, och hur, som är avgörande.

I Ystad framhålls flaggskeppsobjektet i betydelsen som allmänintresse, både vad gäl-
ler dess innehåll men också sett till platsmarknadsföring och tillväxtresonemang. Re-
sonemang där kvalité och expansivt bygge ges betydelse av ekonomisk lönsamhet och 
då också hållbarhet i bemärkelsen att det skapar ett lyxigt landmärke med konserter 
och idrottsarrangemang. Att formulera arenan som ett allmänintresse kan ses som ett 
sätt att legitimera att överskrida budgeten, vilket hävdas vara nödvändigt för att det 



inte ska bli fråga om några halvmesyrer och poängteras som något alla nog borde vara 
ense om. Detta kan tolkas som ett försök att upplösa den konflikt som i någon mån 
finns kring hur det påverkar offentlig välfärd och skattenivåer, när offentliga medel 
används för att understödja exploatering av flagskeppsbyggen med förevändningen 
att det kommer alla till nytta. Här kritiseras också att Florida-diskursen och liknande 
diskurser enbart inkluderar konsumenter av kultur och kreativitet, inte de som pro-
ducerar den. Det är något som kan relateras till beskrivningar av den kreativa klassen, 
segment som benämns som kunskapsintensiva välbemedlade grupper i samhället.

Det finns samtidigt en betydelse inom forskningen som beskriver ett starkt intresse 
från näringslivet att investera i kulturproducerande samt kreativ industri och att kont-
rollera berättelsen av platsen, något som exemplifierats i stycket ovan. Ystad Arena är 
ett exempel på där privata aktörer, kallade arenaexperter, i en samverkansdiskurs söker 
inflytande i tidigt skede och tillskriver Ystad stora möjligheter att bygga en arena. 
Ystad Arena som ges en betydelse av ekonomisk karaktär i marknadsföringshänse-
ende där vikten av kvalité, lyxigt landmärke poängteras.

Sett ur ett perspektiv av mål och normer karaktäriseras Roden Multiarena av ett 
stadspolitiskt förhållande som i mångt och mycket är relaterat till pro-growth  
governance (PG). Genomgripande mål är tillväxt, ett explicit uttryck vad det handlar 
om. Roden Multiarena är också ett projekt för tillväxtfrämjande investeringar i den 
fysiska miljön som ingår i det regionala projektet arenor för tillväxt. Syftet är att sti-
mulera näringslivet och se till att förutsättningarna blir så gynnsamma som möjligt, 
exempelvis utifrån skyltläge och tillgänglighet i anslutning till regional infrastruktur.

Det planerade objektets utopism formas också det utifrån PG där möjligheterna 
att påverka och inrätta en alternativ framtid är att beskriva som stor, med hjälp av 
och utifrån planering av den fysiska miljön. Övergripande tillskrivs värdet av Roden 
Multiarena positiva effekter i form av tillväxt, stimulans av näringslivet, fler arbets-
tillfällen och livskvalitet. En levande landsbygd och hästnäringen som en samhällse-
konomisk motor, som backar upp ett traditionellt lantbruk, framhålls exempelvis som 
ett sätt på vilket Roden Multiarena har potential att skapa framtiden. Ett annat är 
hur genus och jämställdhet framställs som en positiv konsekvens av arenan och likaså 
möjligheten att vara grogrund för kvinnliga chefer. Arenan motiveras och legitimeras 
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av en rad diskurser som tillskriver den ett stort universellt värde, vilket ligger i det 
mångtydiga begreppet multiarena. Värdet av mångtydigheten är möjlig att härleda ur 
utvecklingen av arenan från att vara starkt begränsad till hästnäringen till att i slutän-
dan innefatta en bred variation av funktioner och innehåll. Arenan tillskrivs värdet av 
att vara ett allmänintresse då det gynnar samtliga invånare i Östhammars kommun, 
exempelvis som en mötesplats.

Aktiv aktör i processen och som det planerande subjektet är i huvudsak tjänste-
mannen, något som kan ses utifrån frånvaro av aktivt intresse vare sig från politiken 
eller privata aktörer. Den politiska inblandningen begränsas exempelvis till övergri-
pande målsättningar och beslut, något som kan urskiljas av att planerna på Roden 
Multiarena stannade vid att enbart vara planer på grund av bristande politiskt stöd 
för genomförande. Utifrån aktörer i processen kan detta sägas liknas vid managerial 
governance (MG). Samtidigt söks från tjänstemannanivå efter samverkan mellan den 
lokala politiska ledningen och privata aktörer för möjlighet att förverkliga arenan. 
Detta indikerar istället på vad som kan liknas vid idealmodellen PG. Kommunens 
intresse för samverkan och som finansiär framhålls som avgörande för att locka till 
sig privata aktörer som investerare och exploatörer. Det kan ses som ett uttryck för 
forskningens entreprenörsdiskurs i innebörden av kommunen som stödjande av till-
växtprojekt, antingen genom direkta investeringar eller indirekt i infrastruktur eller 
upplåtelse av mark. Samverkan i en tillväxtkoalition motiveras med att både kommu-
nen och näringslivet bör ha ett intresse av en arena då den tillskrivs värdet av att såväl 
skapa förutsättningar för tillväxt som att generera arbetstillfällen och livskvalitet för 
kommuninvånarna.  

Det planerande subjektet för Roden Multiarena följer också vad som karaktäriserar 
MG utifrån graden av rationalitet och voluntarism. Rationaliteten kan sägas vara 
måttligt begränsad i den mening att planerna drivits i projektform, inom vilket in-
riktning och medel för genomförande definierats. Projektet kan också sägas medge 
ett handlingsutrymme där det planerande subjektet antas besitta kunskap och pro-
fessionalism att avgöra hur Roden Multiarena bidrar till en framtida inriktning för 
Östhammar. Voluntarismen kan å andra sidan sägas vara mer begränsad. Detta uti-
från att det planerande subjektet i karaktären för MG inte tillskriver tjänstemannen 
att definiera mål eller medel utan yttre påverkan från den lokala politiken. Detta kan 
sägas vara fallet då den kommunala politiken definierat mål och medel men också 
begränsat det planerande subjektet att inte vara fri att välja hur samhället ska utveck-
las, något som exemplifieras också av att arenan inte förverkligas.



Det planerade objektet i form av Höganäs hamn med höghus innefattande hotell- 
och konferensanläggning är en del i ambitionen och målet att omvandla Höganäs 
innehåll från kol till diamant, bland annat för att skapa attraktivt klimat för nä-
ringsliv. En annan del som är viktig i hur det planerade objektet formeras är genom 
utveckling av hamnen utifrån storstadens ideal till en levande plats som lockar till 
besök, både av invånare och turister. 

Resonemanget ger indikationer om att de mål och normer som präglar stadspoliti-
ken har en tyngdpunkt i pro-growth governance (PG). Exempelvis genom att flagg-
skeppsobjektet indirekt förväntas skapa arbetstillfällen och service, något som är att 
likna vid en trickle down-diskurs vilket är en del av hur PG aktivt understödjs. Reso-
nemanget om näringslivsklimat indikerar likaså en stadspolitik karaktäriserad av PG. 
I det planerade objektets grad av utopism förväntas ansamling av centrumfunktioner 
skapa en levande hamn. Utifrån den diskursiva konflikt som präglar diskursordning-
en framträder samtidigt kritik mot att en liten stad som Höganäs inte har underlag 
för vare sig fler hotell eller fler centrumplatser. Ett hotell- och konferenstorn, ett 
flaggskeppsbyggande, framhålls som ett landmärke som ger kraft åt marknadsföring-
en av Höganäs. Det antyder en interurban konkurrens där mål om tillväxt kan ses 
som en viktig del.

Den stadspolitiska karaktären kring Höganäs hamn präglas utifrån ett aktörsper-
spektiv av PG utifrån en politiskt och ekonomisk elit. En koalition som bildats mel-
lan den politiska ledningen och en privat aktör i form av Högkvarteret AB. Detta i 
syfte att genomföra ett höghus med hotell- och konferensanläggning, en anläggning 
som genom politiskt direktiv formulerats som ett absolut krav för att få bygga. Den-
na koalition stärks av den avsiktsförklaring som tecknats för genomförandet. Koa-
litionen av aktörer i processen synliggörs också utifrån en diskursiv konflikt kring 
demokratiska processer med kritik mot brist på transparens, insyn och att projektet 
med höghus är grundat utifrån en personlig agenda. Detta översatt i det planerade 
objektets kollektiva goda är att beteckna som partikulära värden. 

Utifrån resonemanget ovan kring aktörer i processen framstår den tillväxtkoalition 
som karaktäriserar PG vara det planerande subjektet. Graden av rationalitet är i nå-
gon mening måttligt begränsad, i synnerhet med hänvisning till konflikten kring 
demokrati och krav på folkomröstning, där det planerande subjektets kunskap och 
professionalitet ifrågasätts. Även konflikten mellan storstads- och småstadsdiskursen 
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synliggör i någon mening avgörandet med vilken plan och med vilka medel som 
framtiden ska utvecklas. Det tillskrivs inte det planerande subjektets själv att avgöra, 
utan istället något som bör ske genom medborgardialog. Likaså är graden av volun-
tarism relativt begränsad, sett till att det planerande subjektet inte lyckas forma stor-
stadsdiskursens mål och medel som hegemoniska för Höganäs framtida utveckling. 
Det planerande subjektet är alltså begränsat och kan inte anses att själv vara fri att 
forma och förändra samhället. De diskursiva konflikter som präglar Höganäs, och 
då i synnerhet demokrati där näringslivets inflytande kritiseras, kan sägas tyda på en 
idealmodell som welfare governance (WG). WG karaktäriseras exempelvis av den 
lokala politiken som det planerande subjektet och att näringslivet tillskrivs negativa 
associationer.

Stadspolitiken kring Ystad Arena karaktäriseras i huvudsak av corporatist governan-
ce (CG), men också med inslag av PG.

Med begreppet arena ges en mångbottnad betydelse som skapar en flytande signi-
fikant, till vilket det är möjligt att bilda koalitioner med diverse diskurser. Det kan 
ses som en del i hur den lokala stadspolitiken präglas av ett sökande efter konsensus 
kring behovet av en ny arena. Detta både för elitidrottssammanhang, med arrange-
mang av större nationella tävlingar, men också ur motionärsperspektiv då fler tider 
för allmänheten skapas. Konsensussökande är också en del i hur arenans funktion 
som landmärke och kraft i marknadsföringen tillskrivs värde av att satsa på kvalitet 
och det lilla extra för att det ska bli ett lyxigt landmärke. Sökande efter konsensus kan 
ses som både ett sätt att inkludera och ett sätt att legitimera processen kring flagg-
skeppsobjektet, något som karaktäriserar en stadspolitik enligt CG. Frågan är dock 
om det finns en verklig strävan efter konsensus eller om det är mer utav ett retoriskt 
grepp för att överbrygga konflikter.

Den platsmarknadsföringsdiskurs som formaskring Ystad Arena ger också indikato-
rer på arenans roll för att konkurrera om den regionala publiken vid evenemang. Den 
beskrivs också som en katalysator och drivande för utvecklingen av en ny stadsmässig 
del av staden, med attraktiva och aktiva mötesplatser för både invånare som turister. 
En betydelse likt detta tillskriver objektet en relativt hög grad av utopism. I termer av 
det kollektiva goda är partikulära värden ej synliga eller framträdande i hur stadspoli-
tiken formuleras. Det universella kan istället ses som primärt, exempelvis arenan som 
ett allmänintresse utifrån hur sökandet efter konsensus ovan beskrivs. De univer-
sella värdena utgår i någon mening från att idrott och motion är ett allmänintresse.  



Arenan som flytande signifikant öppnar dock upp för aktörer att fylla den med inne-
börd i den mening som de själva vill lyfta fram, exempelvis genom att inkludera olika 
former av kulturevenemang och mötesplatser. Det är aspekter som i empirin poäng-
teras som något för alla, och kan betecknas som strävan efter att tillskriva arenan ett 
universellt värde som är kollektiv gott. 

Föreningar, idrottsklubbar och privata aktörer kan ses som organiserade särintressen, 
medan den lokala politiska ledningen kan ses medlande och som drivande i planerna 
på Ystad Arena, något som indikerar på en stadspolitisk idealmodell likt CG. En 
aspekt i detta är det flertalet intressen och önskemål som finns om arenans innehåll 
och vilka utrymmen som krävs, i relation till den budget som begränsar. Arenabolag 
och arenaexperter är samtidigt drivande i att ta en större plats i processen, både vad 
gäller utformning som genomförande med fokus på offentlig-privat samverkan, vil-
ket från den politiska majoriteten också eftersökts. Det visar på en stadspolitik som 
också liknar PG. I sin helhet präglas dock kontexten av CG vilket indikerar på att det 
planernade subjektet i mångt och mycket är själva processen. Graden av rationalitet 
kan sägas vara begränsat sett till att det kollaborativa och konsensus är centralt. Det 
planerande subjektet kan inte ses som att självständigt besitta kunskap och profes-
sionalitet att avgöra vilken plan och vilka medel som ska väljas, utan är istället ett 
resultat av själva processen. Även det planerande subjektets voluntarism är i någon 
mening begränsat då de aktiva aktörerna i processen genom olika diskursiva koa-
litioner, exempelvis med allmänintresse, söker att legitimera flaggskeppsbyggandet 
gentemot processens yttre. På så sätt kan inte det planerande subjektet anses vara i en 
autonom position att fritt bestämma hur samhället ska utvecklas.

De analytiska modellerna möjliggör att synliggöra vissa fenomen, exempelvis inom 
PG där trickle down och Floridas kreativa klass är en del av hur stadspolitiken un-
derstödjs. Utifrån de stadspolitiska idealmodellerna och den upplysta planeringen 
har det alltså varit möjligt att identifiera med vilken riktning som respektive studie-
objekt i huvudsak överensstämmer. Detta samtidigt med att skarpa gränser mellan 
modellerna inte finns utan mer överlappar varandra.

Skillnader i hur den lokala politiska diskursordningen övergripande formuleras kan 
ses. Höganäs karaktäriseras av en stadspolitik med tyngdpunkten mot pro-growth 
governance. Detta mycket utifrån aktörsperspektivet, där tillväxtkoalitionen till stor 
del präglar hur diskurserna formas. Ystad återspeglar till stor del en stadspolitik i 
enlighet med corporatist governance, i hög grad baserad på sökandet efter konsensus 



mellan de många olika organiserade intressena, både idrottsliga och politiska. Roden 
Multiarena kännetecknas av ett stadspolitiskt tillstånd där managerial governance 
är tyngdpunkten sett till ett aktörsperspektiv, men där ett stadspolitiskt tillstånd likt 
pro-growth governance söks för genomförande. Projektet präglas av mål om tillväxt, 
samverkan mellan offentliga och privata aktörer och sätter näringslivsstimulerande 
åtgärder högt.

Uppsatsen speglar processen kring flaggskeppsbyggnaderna, inte kommunerna i sin 
helhet. Att det är avgränsat till flaggskeppsbyggnader medför i någon mening en 
mindre komplex lokal kontext att studera. Samtidigt finns det rimligen kontextuella 
skillnader likaså mellan de tre studieobjekten. Hur väl processen kring flaggskepps-
projekten stämmer överens med stadspolitiken i sin helhet antyds i hur diskurserna 
ges betydelse som hegemoniska eller antagonistiska. Östhammar kan sägas visa på 
hur flaggskeppsprojektets verklighet stämmer överens med vad som präglar stadspo-
litiken i sin helhet, sett till att projektet inte förverkligas. Det är något som också an-
tyds i Höganäs där processen kring hamnens utveckling präglas av en antagonistisk 
konflikt både vad som är attraktivt och kring allmänintresse och demokrati. Sett till 
att Ystad Arena inte influerats av någon större konflikt kan det tolkas stämma bättre 
överens med stadspolitiken i sin helhet. 

Mot bakgrund av flaggskeppsbyggnadernas stadspolitiska kontext kan de diskursiva 
konflikter som existerar i analysens inledande del mångt och mycket ses som rela-
terade med vad som kan utläsas av vilka aktörer som är involverade, aktiva och dri-
vande i processen. Utifrån ett maktresursperspektiv är det ekonomiskt och politiskt 
starka aktörer, alltså med både allokativa och auktorativa resurser, som kan ses som 
drivande. Det är något som exempelvis i Höganäs är ett av skälen till ett antagonis-
tiskt tillstånd sett till småstadsdiskursens expressiva resurser, att göra sin röst hörd i 
bemärkelsen att det skapas en opposition mot storstadsdiskursen. 

Entreprenörialismens betydelsetillskrivning av samverkan är i många avseenden att 
betrakta som en naturlig del för hur man bör agera, och även som förutsättning för 
att förverkliga flaggskeppsbyggen. Det är genomgående inte bara för de tre studieob-
jekten utan också för hela det diskursiva fältet, där det inom planeringsprofessionen 
också ses som en förutsättning både för tillväxt och goda relationer mellan offentliga 
och privata aktörer i regionen.
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Uppsatsens syfte huruvida ett skifte eller förändring i stadspolitiken även kan sä-
gas vara gällande i mindre städer har avgränsningen utifrån och tillika fokus på 
flaggskeppsbyggande. Syftet är också att i detta undersöka om detta inneburit en 
omformulering av planeringens uppgift och planerararens roll och inflytande i pla-
neringsprocessen. Inledningsvis nedan ligger fokus på att söka besvara uppsatsens 
frågeställning om hur storskaliga fysiska projekt som flaggskeppsprojekt motiveras 
och legitimeras i mindre kommuner samt vilka mål som anses kunna nås. Efter detta 
läggs fokus istället på att försöka svara på uppsatsens frågeställning om storskaliga 
stadsprojekt innebär en förskjutning av synen på planeringens och planerarens upp-
gift.

En av slutsatserna utifrån studieobjekten är hur tillväxt och en stadspolitik likt  
pro-growth förefaller ha en hegemonisk betydelse, och att flaggskeppsbyggnader kan 
utgöra viktiga faktorer i detta. Gemensamt för de tre studieobjekten är att de tillskrivs 
ett i många avseende utopiskt värde och en stor tilltro till och en föreställning om en 
alternativ framtid. Flaggskeppsbyggnaderna formas som flytande signifikanter, vilket 
möjliggör en mångfald av diskursiva koalitioner där det skapas möjligheter för att 
motivera och legitimera flaggskeppsprojekt. I sådan mening tillskrivs flaggskepp ett 
universellt värde av att vara katalysator för en rad positiva effekter som ges betydelsen 
och motiveras med att vara hela kommunen och alla kommuninvånare till stor gagn, 
även om vissa aspekter snarare är att betrakta som partikulära.

Det är uppenbart att det finns ett legitimitetsproblem i att investera offentli-
ga medel, vilket exemplifieras i att framställa flaggskeppsobjekten som ett all-
mänintresse för vilket den starkt ifrågasatta teorin om trickle-down genomgåen-
de spelar en viktig roll. Legitimitetsproblemet som söks lösas med allmänintresse. 

Av studieobjekten framgår också att det inte förs någon närmare diskussion om so-
cio-ekonomiska förhållanden och vilka förutsättningar som finns för framgång. Is-
tället dominerar en marknadsföringsdiskurs som vilar på antagande som exempelvis 
entreprenörskultur där offentlig-privat samverkan är central. Entreprenörskulturen 
kan ses som ett uttryck för att kommunen inte ensam har möjlighet att genomdriva 
de flaggskeppsprojekt som anses vara väg mot ekonomisk utveckling och tillväxt. 
Det tar sig också uttryck i regionalt sammanhang där samverkan med andra kom-
muner och städer söks. Regional samverkan är till synes ett behov av större enheter 
för konkurrens, då enskilda mindre kommuner inte annars har de möjligheterna att 
konkurrera på egen hand.
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Slutsatsen i denna uppsats indikerar på en förskjutning av stadspolitikens fokus i 
mindre kommuner. Detta i den mening att flaggskeppens funktion som tillväxtfaktor 
inte tas för självklar. Mot bakgrund av vad som anförs i uppsatsens diskursiva fält och 
vad som diskuteras ovan är hur en entreprenörskultur med offentlig-privata samver-
kansformer blir allt tydligare, innefattandes mål om ekonomisk tillväxt, vilket sam-
mantaget kan ses som uttryck för en förskjutning. Samtidigt är debatten som präglar 
de tre studieobjekten, och det i vissa fall antagonistiska tillstånd med demokrati som 
centralt aspekt, ett utryck för att fokus inom stadspolitisk i mindre kommuner för-
skjuts från något, exempelvis en traditionell välfärdspolitik. Det kan också säga något 
om hur stadspolitiken i den lokala kontexten i stort formuleras, och som processen 
kring flaggskeppsobjekten kanske skiljer sig från.

Planeringens betydelse i de studerade flaggskeppsprojekten reduceras till en i mångt 
och mycket hegemonisk förståelse av planering, estetik och gestaltning. Detta utifrån 
att rådande trender av kultur och kreativitet antas förverkliga mål och visioner om 
attraktionskraft och tillväxt. Flera antaganden vilar på en Florida-diskurs och fram-
gångsfaktorer från liknande koncept från andra kommuner. Storstadens urbana ideal 
med stadsmässighet, kultur och kreativitet kan också sägas prägla små kommuner 
och städer. I processen att göra platsen attraktiv är det inte företrädesvis de egna 
kommuninvånarna som förutsätts stå för den kraften, utan istället icke ännu boende 
och verkande i kommunen.

Angående planerarens roll kan konstateras att den inte är självklar när det kommer 
till exceptionella byggprojekt likt de studerade flaggskeppsprojekten. Vem som är det 
planerande subjektet kan sägas bero på inblandade aktörer och närvarande makt-
resurser. Detta indikerar att planerarens roll kan ses som mer komplex och mindre 
autonom sett till att ekonomiska och politiska krafter i någon mening avgör vilket 
handlingsutrymme som finns. Detta samtidigt mot bakgrund av en under 1900- 
talets andra hälft rådande planering som rationell beslutsprocess, präglad av en tydlig 
rollfördelning mellan politiker, planerare, medborgare och markägare, där planerare 
är en aktör i processen. Vad som kan konstateras utifrån det diskursiva fältet av forsk-
ningen, planeringsprofessionen och de tre studieobjekten är att privata aktörer gjort 
intåg i planeringsprocessen som viktig för genomförande av flaggskeppsbyggande. 
Detta indikerar på en förskjutning av handlingsutrymme från det offentliga till det 
privata. Planeringsprofessionen kan dock sägas ha en indirekt verkan av att föra tren-
der inom planering och arkitektur in i processen.
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Avslutningsvis kan konstateras att det förutsätts att marknadsföring är en självklar-
het och kanske måste det vara en given del. Samtidigt kan dock ifrågasättas hur ett 
marknadsföringsbehov, som ses som givet, exploateras av involverade aktörer. Flagg-
skeppsprojekt kan skalas ned till att ses som en byggnadsteknisk enkel lösning på 
en mångt mycket mer komplicerad konkurrenssituation mellan städer. Detta i en 
samhällskontext där staten har lagt ett allt större ansvar med decentraliserade upp-
gifter på respektive kommun, sannolikt präglade av vitt skilda förutsättningar i socio- 
ekonomiskt hänseende. Flaggskepp som katalysatorer för att attrahera företag, invå-
nare och besökare med mål om ekonomisk tillväxt är i många avseenden hegemonisk, 
något som tenderar att anammas utan vidare analys om rimlighet och eventuella 
negativa konsekvenser. Privata aktörer med ett intresse av att investera i evenemangs- 
eller kulturrelaterade byggnadsprojekt kan i samverkan med lokala politiska företrä-
dare och tjänstemän sägas formulera en lokal diskursordning där flaggskepp har en 
central betydelse. Det förefaller vara legitimit att investera stora offentliga medel i 
spekulativa byggen och ett tillåtande risktagande med motivering att det gynnar till-
växt i olika former, vilket tillskrivs ett positivt värde för social välfärd.
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