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Förord
-DJKDUVHGDQOlQJHKDIWHWWVWDUNWLQWUHVVHI|UPLOM|YlQOLJDUNLWHNWXURFK
VDPKlOOVSODQHULQJVRPWDUKlQV\QWLOOQDWXUHQ'HWIDOOHUVLJGlUI|UQDWXUOLJWDWW
MDJKDUIXQQLWLQWUHVVHI|UHNRVWDGVGHODUHOOHUlYHQNDOODWKnOOEDUDVWDGVGHODU
-DJKDUVMlOYDOOWLGWURWWSnDWWGHWlU´PRGHOOHQ´I|UHQEUDVDPKlOOVSODQHULQJ
PHQSnVHQDUHWLGKDUMDJE|UMDWLIUnJDVlWWDGHWWDSODQHULQJVLGHDO
-DJLIUnJDVlWWHUPLJI|UYHPGHVVDRPUnGHQHJHQWOLJHQE\JJV"
bUGHWWLOOI|UDOODHOOHUlUGHWEDUDI|UPHUYlOElUJDGH"
bUGHWGHPHVWPLOM|YlQOLJDV\VWHPVRPDQYlQGV"
bUGHWYHUNOLJHQGHWVLQJXOlUDVlWWHWI|UDWWE\JJDPLOM|YlQOLJWLGDJLVWlGHU"
'HWNlQQVVRPQnJRQWLQJVRPE|ULIUnJDVlWWDVRFKMDJYHWP\FNHWYlODWWMDJ
inte är den första att göra det.
-DJYLOOHXQGHUV|NDPRWLYHQRFKVDQQLQJHQEDNRPGHVVDKnOOEDUDVWDGVGHODUI|U
DWWVMlOYNXQQDYHWDYDGMDJSODQHUDUI|U-DJYLOONXQQDSODQHUDPHGYHWHW
(IWHUGHWKlUDUEHWHWKDUMDJLQVHWWDWWGHWVNHUHQKHOGHOEDNRPVWlQJGDG|UUDU
'HWlUP\FNHWPDQLQWHYLOOWDODRPVRPLQWHlURIIHQWOLJWHOOHUSROLWLVNWNRUUHNW
DWWSUDWDRPPHQVRPPnQJDlQGnDUEHWDUI|U'HWHQGDVlWWHWDWWInOLWHLQEOLFN
WLOOGHWKHODKDUYDULWJHQRPYDUDYlOGLJWQ\¿NHQOlVDWLGQLQJVDUWLNODURFKIUnJD
inblandade eftersom det många gånger framställs annorlunda offentligt. Redan
IUnQE|UMDQLGHWWDDUEHWHYDUMDJQRJDDWWNODUJ|UDI|UPLJVMlOYRFKI|UPLQ
handledare, att avsikten Inte var att smutskasta någon stad, kommun eller
SHUVRQI|UGHUDVYDO'HWWDU|URHUK|UWNRPSOH[DIUnJRUPHGVYnUDNRQÀLNWHU
RFKDYYlJQLQJDU0HQGHWlURFNVnGHWMDJW\FNHUlUVSlQQDQGHKXUPDQ
motiverar sina val och strategier, för trots allt, om man bara kan motivera dem,
borde de inte vara fel.
-DJKDUW\FNWDWWGHWKDUYDULWRHUK|UWLQWUHVVDQWDWWJUlYDOLWHEDNRPPHQ
VDPWLGLJWKDUMDJI|UV|NWKnOODPLJSnJUlQVHQWLOOYDGVRPlUPRUDOLVNWNRUUHNW
DWWVNULYD8QGHUV|NQLQJHQP\QQDGHLQWHXWLHWWIDVWVYDUXWDQHWWÀ\WDQGHVYDU
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RFKQlUMDJWlQNHUSnGHWXUROLNDSHUVSHNWLYInUMDJIUDPROLND'HWlUPHGVn
REMHNWLYD|JRQVRPP|MOLJWMDJKDUI|UV|NWJ|UDGHQQDXQGHUV|NQLQJI|UDWWSn
så sätt få en bättre förståelse för denna nya trend av hållbara stadsdelar.
'HWKDUVRPVDJWYDULWYlOGLJWOlURULNWRFKVSlQQDQGHDWWJ|UDGHQQD
undersökning men trots det har det stundtals varit väldigt tungt och det har
IXQQLWVVWXQGHUGlUMDJLQWHYHWDWKXUMDJVNDKLQQDVNULYDDOOWRFKDYJUlQVD
HOOHUDYNODUDDUEHWHW'lUI|UlUMDJRHUK|UWVWROW|YHUPLQLQVDWVPHQGHWKDGH
LQWHJnWWXWDQDOOWVW|GIUnQPLQKDQGOHGDUH(ULF0DUNXVHOOHUPLQSRMNYlQRFK
alla vänner och kära som har stöttat.
-DJlURFNVnYlOGLJWWDFNVDPI|UDOODLQWUHVVDQWDGLVNXVVLRQHURFKVDPWDOMDJ
KDUKDIWPHGSURIHVVRUHUVWDGVDUNLWHNWHURFKNRPPXQDODWMlQVWHPlQRFKMDJlU
LPSRQHUDG|YHUKXUPnQJDVRPKDUYnJDWVYDUDSnPLQDLEODQGSnÀXJQDIUnJRU
'HWlURFNVnHWWVWRUWWDFNMDJJHUWLOODOODDUNLYDULHUVRPKDUKMlOSPLJXQGHU
UHVDQVJnQJL0DOP|VRPKDUODJWVLQDVMlODULDWWKLWWDGHWPDWHULDOMDJKDUV|NW
'HW¿QQVPnQJDÀHUVRPKDUYDULWYLNWLJDLJHQRPI|UDQGHWDOODGHVVDPLQGUH
handlingarna, som ett ord, en blick, har satt igång en hel tankeprocess. Genom
DWWVNULYDGHQQDXSSVDWVLVW|UVWDY|UGQDGKRSSDVMDJNXQQDYLVDOLWHDYGHQ
WDFNVDPKHWMDJNlQQHUXWDQHUKDGHGHWLQWHNXQQDWJn7DFNDOOD
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Abstract
6WDGVGHODUPHGHQXWSUlJODGKnOOEDUKHWVSUR¿OSODQOlJJVUXQWRPL6YHULJHRFK
övriga världen, och har haft en stor genomslagskraft sedan millenniumskiftet.
6HGDQWDOHWKDUGHVVDSURMHNWVWnWWK|JWSnGHQSROLWLVNDDJHQGDQRFKL
Sverige startade satsningen i samband med det gröna folkhemmet då Sverige
skulle bli ett föregångsland inom hållbar utveckling.
6HGDQKDUPLOMRQWDOVVWDWOLJDNURQRUODJWVSnKnOOEDUDVWDGV
XWYHFNOLQJVSURMHNWYLONHWKDUOHWWWLOODWWHWWÀHUWDOVWDGVGHODUEHE\JJWVL6YHULJH
PHGHQXWSUlJODGKnOOEDUKHWVSUR¿OYDUDY9lVWUD+DPQHQL0DOP|PHGVWDUW
L%RRPUnGHW+DPPDUE\6M|VWDGL6WRFNKROPRFK1RUUDbOYVWUDQGHQL
*|WHERUJlUEODQGGHVW|UVWDSLORWSURMHNWHQ'HWVRPRPUnGHQDKDUJHPHQVDPW
lUDWWGHDOODlUFHQWUDOWEHOlJQDSnLQGXVWULPDUNPHGE\JJQDGHUDYPLOM|YlQOLJD
PDWHULDORFKGLYHUVHHNRV\VWHPWMlQVWHU¿QQVSnRPUnGHW6WDGVGHODUQDDQVHV
hållbara ur ett ekonomisk, ekologisk och socialt perspektiv. En del kritiserar
dock dessa stadsdelar för att stärka segregationen i städerna eftersom det enbart
är höginkomsttagare som har råd att bo i områdena.

Undersökningen inleds med en beskrivning av Malmös historik och planerings
I|UXWVlWWQLQJDU'lUHIWHUI|OMHUHQUHGRJ|UHOVHI|U0DOP|V|YHUJULSOLJDYLVLRQHU
för staden, Västra Hamnen och avslutningsvis Bo01.
*HQRPDWWE|UMDLHWWXSSLIUnQSHUVSHNWLYVHUPDQDWW%RYDUHWWVWUDWHJLVNW
SURMHNWLQI|URPYDQGOLQJHQDY0DOP|IUnQHQLQGXVWULVWDGWLOOHQUHQRFKKnOOEDU
stad. Genom att locka höginkomsttagare till området kunde man genera staden
HNRQRPLVNWLOOYl[WRFKDQWDJOLJHQJMRUGHKnOOEDUKHWVSUR¿OHQGHQQDEHNRVWDGH
satsning legitim.
Kommunen är medveten om de sociala konsekvenserna av att satsa på
höginkomsttagare men det är desto viktigare, med tanke på konkurrensen från
Köpenhamn att satsa på den kreativa klassen som Richard Florida skriver om.

(QOLJWXUEDQWHRUHWLNHUQD6DYDJH:DUG:DUGHRFK0D\HU¿QQVGHWHQWUHQGPRW
ett samhälle som mer är intresserat av lokala ekonomiska investeringar. Enligt
dessa teoretiker beror denna utveckling på globaliseringen, vilket innebär en
ökad konkurrens mellan länder och städer om de ekonomiska resurserna.
Syftet med denna undersökning är att se hur globaliseringen och den ökade
NRQNXUUHQVHQSnYHUNDUVWDGVXWYHFNOLQJHQRFKXUVNLOMDRPRFKHOOHUKXUKnOOEDUD
stadsdelar är ett utfall av denna nya stadspolitik.
Fallstudien grundar sig på Bo01 området i som var starten på den hållbara
VWDGVGHOHQ9lVWUD+DPQHQL0DOP|-DJXQGHUV|NHUKXU0DOP|PRWLYHUDGH
Bo01 och hur de hanterade konsekvenserna. Undersökningen grundar sig på
material hämtade från översiktsplanen år 2000 och andra plandokument som har
varit betydelsefulla vid utarbetandet av visionerna. Plandokumenten har därefter
kompletterats av empiriskt material från tidigare forskning och tidningsartiklar.
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Inledning
Bakgrund
+nOOEDUDVWDGVXWYHFNOLQJVSURMHNWlUHQWUHQGLSODQHULQJHQDYGDJHQVVDPKlOOH
Utbyggnaden av stadsdelar med utpräglad hållbarhet pågår i skrivande stund
UXQWRPLKHODYlUOGHQHQOLJW'HOHJDWLRQHQI|UKnOOEDUDVWlGHU '+6 
'HQKnOOEDUDVWDGVGHOHQIUDPVWnVYDUDKnOOEDUXUHWWHNRORJLVNWHNRQRPLVNWRFK
VRFLDOWSHUVSHNWLY'HW¿QQVHWWDQWDOH[HPSHOSnVnGDQDVWDGVGHODUL6YHULJH
RFK9lVWUDKDPQHQPHGVWDUWL%RRPUnGHWL0DOP|+DPPDUE\VM|VWDGL
6WRFNKROPRFK1RUUDbOYVWUDQGHQL*|WHERUJlUEODQGGHVW|UVWDSLORWSURMHNWHQ
9lVWUD+DPQHQRFK+DPPDUE\6M|VWDGKDUGHVVXWRPYDULWI|UHELOGI|UPnQJD
andra hållbara stadsdelar runt om i världen.
'HOHJDWLRQHQI|UKnOOEDUDVWlGHU 
+nOOEDUDVWDGVXWYHFNOLQJVSURMHNWKDUVHGDQWDOHWLVDPEDQGPHGGHNOD
UDWLRQHQL5LR'H-DQHULRRFK$JHQGDVWnWWK|JWSnGHQSROLWLVNDDJHQGDQ
)51 ,VYHQVNSROLWLNVWDUWDGHVDWVQLQJHQLVDPEDQGPHGGHWJU|QD
folkhemmet år 1996 då ambitionen var att Sverige skulle bli ett föregångsland
LQRPKnOOEDUXWYHFNOLQJ LELG ,VDPEDQGPHGGHQYLVLRQHQDYVDWWHUHJHULQJHQ
HNRQRPLVNDPHGHOWLOOVnNDOODGH/RNDODLQYHVWHULQJVSURJUDP /,3 I|U
en ekologisk hållbar utveckling, idag talar man om det som en ekologisk
modernisering, strategin var att det gick att förena ekologisk hållbarhet med
HNRQRPLVNWLOOYl[W *UHHQV 0HOODQRFKLQYHVWHUDGH
VWDWHQRPNULQJPLOMDUGHUNURQRUL/,3VW|G 1DWXUYnUGYHUNHW 
Även idag sker stora investeringar från staten, kommunen och privat i dessa
KnOOEDUDVWDGVE\JJQDGVSURMHNWRFKYDUMHnULQYHVWHUDVRPNULQJHQKDOYPLOMDUG
NURQRUDYVWDWHQLVnGDQDSURMHNW '+6 
(WWDY(XURSDVVW|UVWDKnOOEDUDVWDGVXWYHFNOLQJVSURMHNWlU1RUUD'MXUJnUGV
8

staden i Stockholm som i skrivande stund är i en utbyggnadsfas och har blivit
SULVDWVRPHWWYlUOGVOHGDQGHH[HPSHOSnKnOOEDUVWDGVXWYHFNOLQJ LELG 
Ett antal forskare har utvärderat dessa stadsdelar utifrån framförallt ett
HNRORJLVNWSHUVSHNWLYPHQlYHQXUVRFLDODRFKHNRQRPLVNDDVSHNWHU *UHHQ
*U|QOXQG&URVV .OOHU/DUVVRQ 'HVVDRPUnGHQSULVDVI|UVLQ
ekologiska utformning i form av dagvattenhantering, låg energiförbrukning,
PLOM|YlQOLJDE\JJQDGVPDWHULDORFKVRPGHPRQVWUDWLRQVH[HPSHOSnKnOOEDU
VDPKlOOVSODQHULQJ'lUHPRW¿QQVGHWHQEHJUlQVDGIRUVNQLQJRPKXUGHVVD
KnOOEDUDVWDGVXWYHFNOLQJVSURMHNWSnYHUNDU|YULJDVWDGHQ/DUVVRQSRlQJWHUDU
DYVOXWQLQJVYLVLXWYlUGHULQJVUDSSRUWHQDWW´GHWVRPIUDPVWnUVRPKnOOEDUWLHQ
VRFLDOPLOM|NDQYLVDVLJRKnOOEDUWLHQDQQDQVRFLRSROLWLVNNRQWH[W´ /DUVVRQ
PÀ (QOLJWKRQRPlUGHWGlUI|UYLNWLJWDWWXQGHUV|NDKXUGHVVDKnOOEDUD
stadsdelar påverkar övriga staden i ett socialt perspektiv.
,GDJ¿QQVGHWHWWDQWDODUWLNODUVRPLIUnJDVlWWHURPGHVVDVWDGVGHODUI|UVWlUNHU
VWlGHUQDVSRODULVHULQJRFKVRFLDODVHJUHJDWLRQ 7RUVYDOOPÀ%\JJIRU
VNQLQJ 'HWWDSnJUXQGDYK|JDERHQGHNRVWQDGHUYLONHWELGUDUWLOODWWGHWEDUD
är en välbeställd och homogen befolkningsgrupp som har råd att bo i stadsde
ODUQD(QOLJWERVWDGVRFKXUEDQIRUVNDUHQ$QGHUVVRQNDQERHQGHVHJUHJDWLRQHQ
OHGDWLOOVWRUDVRFLDODNRQVHNYHQVHU $QGHUVVRQ 
'HPHVWXSSPlUNVDPPDGHRFKVlNHUVWlOOGDNRQVHNYHQVHUQDDYVHJUHJDWLRQ
är så kallade grannskapseffekter. Grannskapseffekten innebär att individers
utveckling och därmed yrkeskarriär påverkas av dess nära omgivning.
I svenska förhållandet har det visat sig att det är större risk att bli arbetslöshet
RPRPJLYQLQJEHVWnUDYPnQJDDUEHWVO|VD6DPPDQVlWWQLQJHQDYLQNRPVW
grupper har visat sig påverka individers inkomstutveckling mer än den etniska
RFKXWELOGQLQJVPlVVLJDVDPPDQVlWWQLQJHQ $QGHUVVRQ 'HWVRPPHVW
farhågas är att det kommer till en punkt då ungdomarna inte längre tror på
VDPKlOOHWRFKEOLUUHNU\WHUDGHLNULPLQHOODJlQJVRPYDQGDOLVHUDU LELG 
Enligt EU är fattigdom ett allvarligt samhällsproblem i Europa och i övriga
YlUOGHQ,6YHULJHOHYHUFDPLOMRQHUPlQQLVNRULULVNI|UIDWWLJGRP
YLONHWlUYDUWVMXQGHVYHQVN +HOJHVVRQ )|UDWWOLJJDLULVN]RQHQI|U
IDWWLJGRPVNDPDQWMlQDPLQGUHlQDYPHGLDQLQNRPVWHQLODQGHW LELG 

VWDGVSROLWLNHQ´GlUGHQ|NDGHJOREDOLVHULQJHQKDUKnUGQDWNRQNXUUHQVHQSnGHQ
LQWHUQDWLRQHOODPDUNQDGHQ 6DYDJH:DUG:DUGH 
Enligt urbanteoretikerna har stadspolitiken de senaste årtionden gått från en
´YlOIlUGVSROLWLN´WLOOHQ´IUDPJnQJVSROLWLN´PHGHQPHUWlYOLQJVRFKIUDP
JnQJVLQULNWDGVWDGVXWYHFNOLQJGlUHNRQRPLVNWLOOYl[WlUGHQVWDUNWGULYDQGH
IDNWRUQ 6DYDJH:DUG:DUGH 0D\HUL6WDKUH 
Städerna strävar därför efter att attrahera en kreativ och attraktiv klass som
5LFKDUG)ORULGDVNULYHURPLERNHQ´7KHULVHRIWKHFUHDWLYHFODVV´XWJLYHQnU
VRPWDUXSSGHQQ\DVRFLDODNODVVHQ´GHQNUHDWLYDNODVVHQ´VRPNlQQH
tecknas av människor med kreativa arbeten. Enligt Florida är det den klassen
VRPOHGHUVWlGHUQDVXWYHFNOLQJRFKVRPJ\QQDUGHQHNRQRPLVNDWLOOYl[WHQ
(IWHUVRPGHQQDNODVVlULIURQWHQQlUGHWJlOOHUXWYHFNOLQJSnÀHUDSODQlUGHW
YLNWLJWDWWORFNDGHPWLOOVWDGHQH[HPSHOYLVPHGDWWUDNWLYDRPUnGHQVRPORFNDU
dessa att etablera sig i staden. Florida menar att den kreativa klassen är under
WU\FNWRFKGlUI|UKDUPnQJDVWlGHUVWDJQHUDWLVLQXWYHFNOLQJ )ORULGD 
'HWlUNlQVOLJWRFKVYnUWDWWGHODXSSPlQQLVNRULROLNDVDPKlOOVNODVVHU
WURWVDWWI|UV|NKDUJMRUWVJHQRPWLGHUQDDYEODQGDQQDW:HEHURFK0DU[
$QGHUVVHQ.DVSHUVVHQ ,GDJ¿QQVGHWHQOLJW6&%LQJDGH¿QLWLYD
GH¿QLWLRQHUDYRUGHQPHGHONODVVRFKK|JLQNRPVWWDJDUH
'HW¿QQVROLNDWHRULHURPVWlGHUQDVXWYHFNOLQJ,GHWWDDUEHWHKDUMDJYDOWHQ
teoretisk utgångspunkt av urbanteoretikerna Savage, Ward och Warde eftersom
MDJVHUGHUDVWHRULVRPHQOlPSOLJI|UNODULQJVPRGHOOI|UGHQKlUW\SHQ
DYSODQHULQJVSURMHNW(QOLJWGHPKlQYLVDVGHVRPLQWHWLOOK|UGHQNUHDWLYD
NODVVHQWLOOSHULIHULQRFKInUGHWVYnUWDWWKlYGDVLJLVDPKlOOHW'HWWDELGUDU
HQOLJW6DYDJH:DUG:DUGHDWWNO\IWRUQD|NDUPHOODQULNDRFKIDWWLJD 6DYDJH
:DUG:DUGH 
'HWWDVNHULHQWLGGnVHJUHJDWLRQVSUREOHPDWLNHQlUW\QJDQGHIUnJDI|U
VWlGHUQDVXWYHFNOLQJRFKYlOIlUG'HWlUGlUI|UDYVWRUYLNWDWWXQGHUV|ND
hur satsningarna på sådana hållbara stadsdelar motiveras och hur de förväntas
påverka staden i övrigt.

Enligt urbanteoretikerna Savage, Ward och Warde är marginaliserade gruppers
H[NOXGHULQJHWWYDQOLJWIHQRPHQLGDJHQVVDPKlOOVSODQHULQJ 6DYDJH:DUG
:DUGH 'HI|UNODUDUGHQQDVWDGVXWYHFNOLQJVRPHWWXWIDOODYGHQ´Q\D
9

Syfte
Syftet är att undersöka hur en mer tävlingsinriktad och globalt effektuerad
VWDGVSROLWLNVRP6DYDJH:DUG:DUGH 0H\HUWDODURPSnYHUNDUVWDGV
utvecklingen. Vidare granskas om teorin kan fungera som en lämplig
förklaringsmodell till planläggningen av Bo01 och därmed motiven till
hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen.

?
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För att kunna undersöka denna övergipliga problemställning operationaliserar
MDJWLOOWYnIUnJHVWlOOQLQJDU

Problemställning
)|UDWWNXQQDXQGHUV|NDGHQQD|YHUJLSOLJDIUnJDRSHUDWLRQDOLVHUDUMDJWLOOWYn
frågeställningar.


+XUPRWLYHUDUVWDGHQSODQOlJJQLQJHQDY%R"



+XUEHKDQGODUVWDGHQVRFLDODNRQVHNYHQVHUSnVWDGHQL|YULJW"

Enligt Savage, Ward, Warde är globaliseringen även en viktig orsak till en ny
stadspolitik på grund av den hårdnade konkurrensen mellan det kommunala
RFKVWDWOLJDVW\UHW 6DYDJH:DUG:DUGH (QOLJW:DUGKDUGHWVNHWW
en märkvärd skiftning från ett välfärdssamhälle, till ett samhälle som är mer
intresserat av ekonomiska investeringar. Även statsvetaren Mayer konstaterar
denna samhällsförändring. Enligt Mayer har stadspolitiken under de två senaste
GHFHQQLHUQDI|OMWVDYWUHKXYXGWUHQGHU 0D\HUL6WDKUHV 

'HQORNDODVWDGVSROLWLNHQLQULNWDVL|NDGXWVWUlFNQLQJSnDWWLLQWHU
QDWLRQHOOWlYODQGUDWLOOVLJLQYHVWHULQJDUVDPWDWWIUlPMDGHQORNDODHNRQRPLQ
2.

Teoretiskt ramverk
'HKnOOEDUDVWDGVGHODUVRPXSSI|UGHVLE|UMDQDYWDOHWVnVRP%RL
Västra Hamnen var starkt påverkat av den ekologiska modernisering som
VNHGGHLE|UMDQDYWDOHWL6YHULJH6DPWLGLJWVRP6YHULJHYDULHNRQRPLVN
NULVXSSPlUNVDPPDGHVPLOM|I|UVW|ULQJDUQDYLONHWOHGGHWLOODWW$JHQGDRFK
DQGUDPLOM|SURJUDPXWDUEHWDGHV5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQI|UDWWWDVLJXUGHQ
ekonomiska krisen var att Sverige skulle bli ett föregångsland inom hållbar
XWYHFNOLQJ7HRULQRPHNRORJLVNPRGHUQLVHULQJLQQHElUHQPHUPLOM|YlQ
lig konsumtion och beteendemönster som inte kräver en större uppoffring i
levnadssätt och bekvämlighet för människor. Huvudidén var att det skulle gå
DWWI|UHQDGHQHNRQRPLVNDWLOOYl[WHQVRPLQGXVWULDOLVPHQHUEM|GPHGHWWPHU
PLOM|YlQOLJWOHYQDGVVlWW(NRORJLVPHQGlUHPRWEHWRQDUDWWGHWlURP|MOLJWDWW
I|UHQDHNRQRPLVNWLOOYl[WRFKLQGXVWULDOLVPPHGHNRORJLHIWHUVRPGHW¿QQVHQ
JUlQVI|UKXUP\FNHWUHVXUVHUVRPNDQXWYLQQDVXUQDWXUHQ +DOOJUHQ 
0LOM|IUnJRUQDJMRUGHPlQQLVNRURFNVnPHUJOREDOWPHGYHWQDRFKHWW|PVHVLGLJW
EHURHQGHDYDQGUDOlQGHUVNDSDGHV $QGHUVHQ.DVSHUVHQ 
%nGHPLOM|IUnJRUQDRFKLQGXVWULDOLVHULQJHQELGUDUWLOOHQPHUJOREDOYlUOGVV\Q
(QOLJW*LGGHQVYDUGHIUlPVWDRUVDNHUQDWLOOJOREDOLVHULQJHQGHQH[SDQGHUDQGH
NDSLWDOLVPHQRFKGHQ|NDQGHLQGXVWULDOLVHULQJHQ .DVSHUVHQV 

Samhällets och städernas välfärdssystem eroderas


6WDGVSROLWLNHQI|UlQGUDVIUnQ´UHJHUDQGH´ *RYHUQPHQW WLOO
´VW\UDQGH´ *RYHUQDQFH EODJHQRPDWWXWRPVWnHQGHDNW|UHUDOOWPHUDQOLWDV
'HWlUXWLIUnQGHQQDQ\DVNLIWQLQJDYVWDGVSROLWLNHQMDJlPQDUSU|YDIDOOHW%R
i Västra Hamnen. Syftet med denna undersökning är därmed att studera om och
KXUJOREDOLVHULQJHQRFKHQPHUWlYOLQJVLQULNWDGSODQHULQJKDUSnYHUNDWVWDGV
utvecklingen och om hållbara stadsdelar är ett utfall av denna utveckling.

Tidigare forskning
'HW¿QQVHQGHOIDOOVWXGLHEDVHUDGIRUVNQLQJRPVWRUDVWDGVE\JJQDGVSURMHNWRFK
GHVVVW\UQLQJXWLIUnQHWWJRYHUQDQFHSHUVSHNWLYcVDYRQ6\GRZVNUHYnU
en avhandling om hur denna governance styrning påverkade planeringen av
/LQGKROPHQVRPlUHQGHODY1RUUDbOYVWUDQGHQL*|WHERUJ YRQ6\GRZ 
En av hennes slutsatser var att planeringen av Lindholmen med en Science
SDUNVNXOOHELGUDWLOOVWDGHQVHNRQRPLVNDWLOOYl[WRFKI|UPnJDDWWNXQQD´WlYOD´
SnGHQJOREDODPDUNQDGHQ LELG 'HLQEODQGDGHDNW|UHUQDLIRUPDYI|UHWDJ
var viktiga i genomförandet av denna vision. Liknande slutsatser drar Mikael
*UDQEHUJLVLQDYKDQGOLQJ´)UnQORNDOYlOIlUGVVWDWWLOOVWDGVSROLWLN´nU,
DYKDQGOLQJHQXQGHUV|NVRPYDQGOLQJHQIUnQHWWLQGXVWULRFKKDPQRPUnGHWLOO
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ett attraktivt bostadsområde med vattenkontakt till Mälaren
*UDQEHUJ 
$QQD*UHHQlUHQDQQDQIRUVNDUHVRPKDUXQGHUV|NWXWYHFNOLQJHQDYVWDGVGHODU
PHGHQXWSUlJODGKnOOEDUKHWVSUR¿OXWLIUnQHWW*RYHUQDQFHSHUVSHNWLY+HQQHV
IDOOVWXGLHYDUVWDGVGHODUQD9lVWUD+DPQHQRFK+DPPDUE\6M|VWDGVRPXQGHU
V|NWHVXWLIUnQHWWHQHUJLSHUVSHNWLY *UHHQ (QDYKHQQHVVOXWVDWVHUYDUDWW
områdenas ekologiska hållbarhet brister eftersom byggherrarna inte ville bygga
GHWVRPLQWHYDUHNRQRPLVNWO|QVDPWHOOHUVRPVNXOOHGUDQHUSnEHNYlPOLJ
heten så som parkering och energimålen som egentligen vara satta högre.
Hon påpekar att governance styrningen är orsaken till att hållbarhetsmålen inte
K|OO *UHHQ 9LONHWlUHWWXWIDOODYDWWSROLWLNHQRFKVDPKlOOVSODQHULQJHQ
KDUEOLYLWPHUPDUNQDGVDQSDVVDGRFKPHGÀHULQYROYHUDGHDNW|UHUYDUV
investeringskapital kommunen är beroende av för att kunna genomföra
planerna.
'HQDQGUDSXQNWHQVRP0D\HUQlPQHUlUDWW´VWlGHUQDVYlOIlUGVV\VWHP
HURGHUDV´ 0D\HUL6WDKUHV 'DQQHVWDPlUHQIRUVNDUHVRP
har belyst stadspolitikens omvandling från ett välfärdssamhälle till ett samhälle
SUlJODWDYVWDGVSROLWLN 'DQQHVWDP +RQXQGHUV|NHULVLQDYKDQGOLQJ
´6WDGVSROLWLNL0DOP|´KXU0DOP|KDUSnYHUNDWVDYGHQQDVDPKlOOV
RPYDQGOLQJ'DQQHVWDPSnVWnUDWW³GHWVNHUHQVNLNWQLQJDYROLNDSROLWLVNDUXP
en välfärdskommun är kommunal och nationell till sin karaktär medan
VWDGVSROLWLNlUUHJLRQDOWUDQVQDWLRQHOORFKLQWHUQDWLRQHOO´ 'DQQHVWDPV
 +RQSUREOHPDWLVHUDUGHQQDW\GOLJDVNLIWQLQJRFKSRlQJWHUDUDWWGHWlU
viktigt för framtida forskning att undersöka om det till går att förena ekologi
PHGWLOOYl[W LELG 
*RYHUQDQFHVW\UQLQJHQlUVRPWLGLJDUHUHGRYLVDWHQGHODYGHQQDQ\DVWDGV
SROLWLNRFKGHW¿QQVYlOEHODJGIRUVNQLQJI|UGHQQDXWYHFNOLQJ
/LNDVnKDU'DQQHVWDPNRPPLWIUDPWLOODWWGHW¿QQVHQW\GOLJVNLIWQLQJIUnQHQ
YlOIlUGVSROLWLNWLOOHQPHUPDUNQDGVDQSDVVDGVWDWVSROLWLN'lUI|UlPQDUMDJL
huvudsak att analysera Västra Hamnen utifrån att planeringen och politiken har
blivit mer tävlingsinriktad och konkurrenskraftig sedan globaliseringen och hur
det sätter sina spår på stadsutvecklingen.
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Metod
Fallstudie
Min undersökning prövar Savage, Ward, Warde och Mayers teori om hur en
ny trend med en mer tävlingsinriktad politik påverkar
stadsutvecklingen. Undersökningen bygger på kvalitativ forskning och
en fallstudie på området Bo01 i Västra Hamnen i Malmö. En fallstudie
SDVVDUEUDGnGHWXQGHUV|NQLQJVRPUnGHMDJKDUYDOWLQYROYHUDU
komplicerade situationer såsom sociala förhållanden.
0HGKMlOSDYIDOOVWXGLHQKDUMDJNXQQDWJ|UDHQPHUGMXSJnHQGHDQDO\V
DYHWWIDOOI|UDWWSnVnVlWWI|UVWnYDUI|UGHDQYlQGHMXVWGH
VWUDWHJLHUQDVRPYDOGHV-DJKDUYDOW%RRPUnGHWPHGDQOHGQLQJDY
DWWGHWlUHWWRPUnGHPHGXWSUlJODGHNRORJLVNSUR¿OLIRUPDYROLND
HNRV\VWHPVWMlQVWHURFKlUHWWDYGHI|UVWDVnGDQDSURMHNWLHQVWDG
6DPWLGLJWVRPGHWlUHWWXQLNWRPUnGHRFKSURMHNWKDUGHWlQGnVWRUD
OLNKHWHUPHGDQGUDKnOOEDUDVWDGVSURMHNWVRP+DPPDUE\6M|VWDGRFK
1RUUDbOYVWUDQGHQ'HlUDOODEHOlJQDSnFHQWUDOLQGXVWULPDUNQlUD
KDYHWRFKGHSODQODGHVLQI|UVWRUDHYHQHPDQJ-DJUHVHUYHUDUPLJI|U
att resultaten i Västra Hamnen inte nödvändigtvis måste vara
WLOOlPSQLQJVEDUDSnDQGUD³KnOOEDUDVWDGVGHODU´GlUHPRWlU
processerna väldigt lika och planeringsförutsättningarna såg ungefär
OLNDGDQDXWLGHWUHVWRUVWlGHUQD'nGHQQDSODQHULQJVVWUDWHJLEHGULYV
i många liknande kommuner i Sverige och i världen är Bo01 i Västra
Hamnen i Malmö en intressant fallstudie. ´
Tidningsartiklar, Tidigare forskning och e-post korrespondens
)DOOVWXGLHQLQQHElUlYHQDWWMDJKDUNXQQDWDQYlQGDPLJDYÀHUDGDWDNlOORU
För att kunna undersöka frågeställningarna och förbättra validiteten för under
V|NQLQJHQDQYlQGHMDJDYPLJVnNDOODGWULDQJXOHULQJ,GHWWDIDOOKDUMDJDQYlQW
mig av framförallt plandokument som sedan har kompletterats med tidigare
IRUVNQLQJWLGQLQJVDUWLNODUIUnQDNWXHOOWLGVSHULRGRFKHSRVWNRUUHVSRQGHQVPHG
Gösta Blücher, som tack vare sin roll som ordförande i Bomässan var en

Q\FNHOSHUVRQLJHQRPI|UDQGHWDYSURMHNWHW7LGQLQJVDUWLNODUQDKDUJHWWHQEUD
insikt i den aktuella diskursen under genomförandet och hur allmänheten be
P|WWHVDYI|UVODJHWVDPWGHLQEODQGDGHVPRWLYRFKDUJXPHQW6DPWLGLJWlUMDJ
medveten om den sociala faktorn och medias förmåga att vinkla svar för
DWWSDVVDGHQXSSVDWWDDJHQGDQ,LQWHUYMXHUNDQlYHQMRXUQDOLVWHQVHOOHU
IRUVNDUHQVHJQDI|UXWIDWWDGHPHQLQJDUSnYHUND 'HQVFRPEHV 
'HW¿QQVRFNVnHQULVNDWWLQWHUYMXSHUVRQHQVWlOOHULQVLWWVYDUI|UDWW|YHUUHQV
VWlPPDPHGI|UYlQWQLQJDUQDIRUVNDUHQKDUYLONHWI|UVlPUDUGDWDNYDOLWpQ LELG 
-DJKDUYDULWPHGYHWHQRPGHVVDPLVVYLVQLQJDUYLGGHQSHUVRQOLJDHSRVWNRU
UHVSRQGHQVMDJKDGHPHG*|VWD%OFKHU9LGGHQQDNRQWDNWYDUKDQPHGYHWHQ
RPYLONHQWHRUHWLVNXWJnQJVSXQNWMDJKDGHRFKGHW¿QQVGlUPHGHQULVNDWW
han omedvetet eller medvetet har anpassat svaren. Gösta Blücher har varit en
YlUGHIXOONlOOD0HQGHW¿QQVQDWXUOLJWYLVI|URFKQDFNGHODUPHGDWWLQWHUYMXQ
har skett via Internet. Missförstånd elimineras på grund av att det är en skriven
WH[WPHQVDPWLGLJWKDUSHUVRQHQKDIWHQOnQJEHWlQNHWLGRFKUHVXOWDWHQIUnQGHQ
YLVXHOODNRQWDNWHQI|UVYLQQHU 'HQVFRPEHV ,QWHUYMXHUQDVRPlU
JMRUGDIUnQWLGLJDUHIRUVNQLQJLRPUnGHWlUGHVVXWRPJMRUGDHQWLGHIWHUSURMHNWHW
YDULWIlUGLJE\JJWYLONHWNDQUHVXOWHUDLDWWLQIRUPDWLRQHQSnJUXQGDYWLGV
förloppet har mentalt omarbetats, omvärderats och mycket troligt att kan vissa
bitar har glömts eller påverkats av medias bild och efterkonstruktion.
'lUI|UDQVHUMDJGHWVRPOlPSOLJWDWWNRPSOHWWHUDGHVVDLQWHUYMXHUPHG
WLGQLQJVDUWLNODUIUnQDNWXHOOWLGVSHULRG'HVVDWLGQLQJVDUWLNODUlUKlPWDGHIUnQ
Malmös stadsarkiv, där arkivarierna har klippt ut artiklar från både lokala och
QDWLRQHOODGDJVHGODU'HVVDlUGDWHUDGHIUnQnUGnSODQHUQDI|UPlVVDQ
E|UMDGHRFKIUDPWLOOnUGnERRPUnGHWYDUIlUGLJXWE\JJW H[DNWDWLG
QLQJVDUWLNODU¿QQVLNDSLWOHWNlOOKlQYLVQLQJDU 7DFNYDUHWLGQLQJVXUNOLSSHQKDU
MDJNXQQDWI|OMDGHQDOOPlQQDRFKDNWXHOODGLVNXUVHQXQGHUSODQOlJJQLQJHQRFK
därmed fått en bättre förståelse för hur allmänheten bemöttes av förslaget.
'HWNDQGlUHPRWYDUDVYnUWVlNHUVWlOODDWWGHWlUDOOWVRPQnJRQVLQKDUVNULYLWV
om Bo01, däremot är det ett omfattande material insamlat av professionella
arkivarier.
Plandokument
'HKXYXGVDNOLJDSODQGRNXPHQWHQKDUIUDPI|UDOOWYDULWgYHUVLNWVSODQHQRFK
6DPUnGVI|UVODJHWI|UnU$QOHGQLQJHQWLOODWWlYHQ6DPUnGVI|UVODJHWlU
PHGWDJHWLDQDO\VHQlUI|UDWWGHQQDlUGDWHUDGLQQDQ%RRPUnGHWSODQODJGHV
nU PHGDQgYHUVLNWVSODQHQnUlUDQWDJHQHIWHU%RRPUnGHWVWRG
NODUW nU 'RNXPHQWHQlUGRFNUHODWLYWOLNDYDUDQGUDRFKMDJKDUIUDP
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I|UDOOWI|UV|NWDWWSUHVHQWHUDLQIRUPDWLRQIUnQg3HIWHUVRPGHQQDlUHQ
DQWDJHQKDQGOLQJ0HQHIWHUVRPGHWlUPRWLYHQVRPJUDQVNDVDQVHUMDJ
6DPUnGVI|UVODJHWVRPPLQVWOLNDYlUGHIXOOWGlUGHW¿QQVPRWVlWWQLQJDULGH
ROLNDGRNXPHQWHQQlPQVGHWLXSSVDWVHQ'HVVXWRPKDUMDJDQYlQWPLJDY
GRNXPHQWVRPKDUOHJDWWLOOJUXQGI|UgYHUVLNWVSODQHQ)UDPI|UDOOWYLNWLJWKDU
³9LVLRQVDUEHWHW´YDULWLXWDEHWDQGHWDYVWDGHQVSODQHULQJVVWUDWHJLHURFK
YLVLRQHU'HWWDDUEHWHEHVWnUDYVW\FNHQSPMDJKDUGRFNDYJUlQVDWPLJWLOO
dem som har arit relevanta för Västra Hamnen och stadsplaneringen, dessutom
KDUGHVVRPIDWWQLQJJMRUWGHWVYnUWDWWInWDJLDOOD3ODQSURJUDPPHWRFK
³gYHUVLNWVSODQHQI|U9lVWUD+DPQHQUHIHUHUDGVRP9g3LGRNXPHQWKDU
också varit en betydelsefull källa.
0HUQRJUDQQUHGRJ|UHOVHDYSODQGRNXPHQW¿QQVLNlOOKlQYLVQLQJDUQDXQGHU
rubriken plandokument.
Fördelarna med att granska plandokument är enligt att det är lätt att mäta
reliabiliteten då handlingarna är allmänna och lättillgängliga. Men vid
granskning av dokument är det också viktigt att vara medveten om att dessa
bygger på upphovsmannens tolkningar av världen och därmed inte full
REMHNWLYLWHW 'HQVFRPEHV $WWKlPWDEDNJUXQGVLQIRUPDWLRQIUnQ
|YHUVLNWVSODQHQNDQGlUPHGJHHQVXEMHNWLYELOG
'lUHPRWDQYlQGHUMDJNRPPXQHQVGRNXPHQWI|UDWWVHKXUVWDGVE\JJQDGV
kontoret gemensamt anger som stadens problem och planeringssituation,
I|UDWWSnVnVlWWRFNVnInHQElWWUHI|UVWnHOVHDYVWUDWHJLHUQDGHYlOMHUI|UDWW
förbättra denna situation.
gYHUVLNWVSODQHUQDVXWIRUPQLQJRFKRPIDWWQLQJVNLOMHUVLJRFNVnIUnQnUWLOOnUSn
JUXQGDYEODQGDQQDWQ\DLGHDORFKODJDU,WLOOH[HPSHO|YHUVLNWVSODQHQnU
syns tydligt att lagen har skärpt kravet på en tydlig konsekvensbeskrivning och
DWWSODQHQVNDIUlPMDHQKnOOEDUXWYHFNOLQJ g3MlPI|UPHG3%/ 
gYHUVLNWVSODQHQlUWLOOI|UDWW|YHUYlJDNRQNXUUHUDQGHLQWUHVVHQRFKJHPRWLY
till ställningstaganden i dessa konkurrerande situationer.
'lUI|UlU|YHUVLNWVSODQHQHWWOlPSOLJWGRNXPHQWLGHWWDDUEHWHGnGHWlUVMlOYD
PRWLYHQMDJOHWDUHIWHULGHUDVNRQNXUUHUDQGHLQWUHVVHQ'HWlUIUDPI|UDOOW
|YHUVLNWVSODQHQI|UnUVRPMDJJUDQVNDUHIWHUVRPGHWlUGHVHQDVWH
decennierna samhällsskiftningen från en välfärdspolitik till en stadspolitik
JMRUGHVLJNODUJ|UDQGHHQOLJWWHRUHWLNHUQD 6DYDJH:DUGPÀ 
Genom att dessutom presentera historien kan denna samhällsförändring
XWOlVDVRFKHQI|UVWnHOVHI|USODQHULQJVVLWXDWLRQHQJHV-DJJUDQVNDUEnGH
IRUPHOODSODQGRNXPHQWEDNJUXQGVPDWHULDORFKPLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJDU
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dock enbart dem som är daterade innan Bomässan och därmed kunnat påverka
motiven till planläggningen.
6RPJUXQGWLOO|YHUVLNWVSODQHQXWDUEHWDGHV´9LVLRQVDUEHWHW´VRPEHVWRG
av en rad olika PM med formulerade mål inom olika sektorer.
'HWWDDUEHWHYDUUHODWLYWVYnUWDWWInWDJLRFKlYHQRPGHYDURIIHQWOLJW|SSQD
var de riktade till personer som var delaktiga i planeringen av samhället.
'HVVD30lUGlUI|UVNULYQDPHGHWWDQWDJDQGHRPDWWSHUVRQHQVRPOlVHUlU
medveten om en hel det bakomliggande information, vilket innebär att allting
LQWHUHGRYLVDVGHWWDlURFNVnQnJRW'HQVFRPEHSnSHNDUVRPHQVYnULJKHWPHG
DWWJUDQVND30 'HQVFRPEHV (IWHUVRPGHVVDlUPHUSHUVRQOLJDlQ
REMHNWLYDlUGHWGlUI|UYLNWLJWDWWIRUVNDUHQlUPHGYHWHQRPDWWGHW¿QQVHQYLVV
RSnOLWOLJKHWDYIUDPVWlOOQLQJHQDYYHUNOLJKHWHQ'lUHPRWJHUGHVVDGRNXPHQW
HQYlUGHIXOOLQIRUPDWLRQRPKlQGHOVHQI|UIRUVNDUHQ LELG (IWHUVRP%R
hade som krav på sig att vetenskapligt dokumentera resultatet har det inte varit
VYnUWDWWKLWWDPDWHULDO 628 0HVWDGHOVDYGHWWDPDWHULDOKDUVNULYLWVDY
0DOP|V6WDGVE\JJQDGVNRQWRUGlUI|U¿QQVGHWULVNDWWGHUDVYLOMDDWWIUDPVWlOOD
RPUnGHWVRPEUDNDQSnYHUNDUHOLDELOLWHWHQ 'HQVFRPEHV 

Disposition och upplägg
Uppsatsen inleds med en kort presentation av Malmös historik och planerings
I|UXWVlWWQLQJDULQI|UPLOOHQLXPVNLIWHW'lUHIWHUSUHVHQWHUDV
YLVLRQHUQDRFKNRQVHNYHQVEHVNULYQLQJHQLgYHUVLNWVSODQHQI|UnU
6DPPDUHGRYLVQLQJVVWUXNWXUI|OMHU9lVWUD+DPQHQRFK%RRPUnGHW
$YVQLWWHQYDUYDVDYVDPPDQIDWWQLQJDURFKGHOVOXWVDWVHU0DWHULDOHW
VWXNWXHUDVVRPHQOLJWS\UDPLGHQWLOOYlQVWHU6\IWHWlUDWWLOOXVWUHUDDWWGHW¿QQV
HQOLQMlUVWUDWHJLRFKGlUPnQJDIDNWRUHUVSHODULQ*HQRPDWWSUHVHQWHUDHQ
EDNJUXQGWLOOYDUMHLQOHGDQGHDYVQLWWJHVHQElWWUHI|UVWnHOVHI|USODQHULQJV
situationen och därmed motiven till vald strategi.
'lUHIWHUDYVOXWDVUDSSRUWHQDYHQGLVNXVVLRQPHGVOXWVDWVHURFKGlUPHG
ett försök att utifrån det empiriska materialet och den teoretiska
utgångspunkten besvara frågeställningarna.

DĂůŵ

Avgränsning
För att kunna göra denna undersökning har en avgränsning behövt göras inom
PnQJDRPUnGHQ7LOODWWE|UMDPHGKDUHQDYJUlQVQLQJVNHWWJHRJUD¿VNWJHQRP
att i en fallstudie undersöka Malmö och Bo01 i Västra Hamnen.
'HWlUYLNWLJWDWWI|UVWnDWW9lVWUD+DPQHQlUGHWVRPGH¿QLHUDVVRPHQVWDGVGHO
LGHWWDIDOORFKDQOHGQLQJHQWLOODWWMDJKDUYDOWDWWDYJUlQVDPLJWLOO%RDWW
det är den del av området som var starten på utbyggnaden av stadsdelen med
HQKnOOEDUKHWVSUlJHOGHVVXWRPlUGHWIlUGLJE\JJWVHGDQnU'HWKDUGRFN
också varit svårt att avgränsa detta arbete då det är svårt att hålla isär en stad
från en stadsdel, och en stadsdel från ett bostadsområde. Malmö är ett intressant
område då det är en stad precis som många andra kommuner som strävar efter
hållbar utveckling men samtidigt är det deras sätt att ta sig ut en ekonomisk
kris, vilket gör att de politiska ambitionerna blir framträdande i det här
H[HPSOHW$YJUlQVQLQJHQKDURFNVnJMRUWLDYVHHQGHWDWWHQEDUWUHGRYLVDYDG
kommunen och inblandade aktörer i planläggningen av Bomässan anger som
motiv till planläggningen av en hållbar stadsdel i Malmö.

WůĂŶĞƌŝŶŐƐĨ ƌƵƚƐ ƚƚŶŝŶŐĂƌ

sŝƐŝŽŶĞƌͬDŽƚŝǀͬŬŽŶ
ƐĞŬǀĞŶƐĞƌ

^ĂŵŵĂŶĨĂƚƚ
ĂŵŵĂŶĨĂƚ
ĂŵŵĂŶĨĂ
ŶŝŶŐŐ

Empiriska materialet
Upplägget av det empiriska materialet startar med en presentation
av bakgrunden och planeringsförutsättningarna. Därefter presenteras visionerna och motiven som kan härledas till Bo01.
Detta system fortsätter även i kapitlet om Västra Hamnen och Bo01.
Bild: Victoria Bengtsson
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Malmö
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av Malmös historia
för att bidra till en bättre förståelse av stadens planeringssituation under 1990-talet. Därmed kan motiv till planläggning
av Västra Hamnen med Bo01 härledas och därmed den politik
som styrde utvecklingen.
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Kort historik
Industri och Hamnstad
8QGHUWDOHWLVDPEDQGPHGLQGXVWULDOLVHULQJHQSnE|UMDGHVGHQVWRUD
H[SDQVLRQHQDYVWDGHQ g3 7DFNYDUHLQGXVWULQRFKKDPQOlJHWNXQGH
VWDGHQVKDQGHOXWYHFNODV8QGHUWLOOYDULQGXVWULYHUNVDPKHWHQEODQG
de största arbetsgivarna, ett av dessa företag var Kockum, skeppsvarvet som
YDUEHOlJHWL9lVWUD+DPQHQ,QGXVWULQYDUEHW\GHOVHIXOOI|UVWDGHQVHNR
QRPLVNDWLOOYl[WRFK.RFNXPVNUDQHQVWRGOlQJHVRPV\PERORFKODQGPlUNH
I|UVWDGHQ *UHHQ 'HQQDLQGXVWULV\PEROKDUGlUPHGELGUDJLWWLOO
0DOP|VLGHQWLWHWVRPLQGXVWULRFKKDPQVWDG 'DQQHVWDP 

Malmö välfärdssamhälle
8QGHUGHQQDWLGVSHULRGWDOHWlYHQNDOODGHIWHUNULJVWLGHQVWRG6YHULJHV
%13K|JWRFKEHIRONQLQJHQ|NDGH'HWELGURJRFNVnDWWGHWYDUVWRUERVWDGV
EULVWRFKVDQLWlUDERHQGHI|UKnOODQGH)|UDWWnWJlUGDGHWWDXSSI|UGHVHQPLOMRQ
ERVWlGHUGHVnNDOODGHPLOMRQSURJUDPVRPUnGHQDXSSI|UGHV7URWVHQ|NDG
konkurrens från industriländerna satsade regeringen och Malmö på välfärd,
det så kallade goda folkhemmet. Malmö, och Sverige generellt, var
LQWHUQDWLRQHOOWNlQGI|UVLQYlOIlUGVSROLWLN 'DQQHVWDP:DUG 

Ekonomisk kris
Varvsindustrin var ett utav landets och Sveriges största inkomstkälla och
H[SRUWYDUDXQGHUHIWHUNULJVWLGHQ /|QHJnUG 'HWEOHYVYnUWI|U.RFNXP

Antal sysselsatta i sektorer 1970-2000. (Källa:
Malmö Stadsbyggnadskontor ÖP1990)

DWWEHKnOODO|QVDPKHWHQQlUGHOnJDYO|QDGHOlQGHUQD-DSDQRFK6\GNRUHDNXQGH
SURGXFHUDELOOLJDUHROMHIDUW\J8QGHUWDOHWI|OMGHVGHVVXWRPHQROMHNULVVRP
JMRUGHGHWVYnUDUHI|U6YHULJHDWWVlOMDROMHIDUW\JHQ LELG 
För att behålla folk i arbete och lösa krisen gick staten in och subventionerade.
Trots försök att återupprätta industrin gick Kockum i konkurs och lämnade
0DOP|RFK9lVWUD+DPQHQnU g39lVWUD+DPQHQ ,QGXVWULQ
lämnade efter sig en stad med hög arbetslöshet.

Öresundsbron
I den ekonomiska krisen lades en stark politisk tro på en förbindelse mellan
6YHULJHRFK'DQPDUN 'DQQHVWDP ,GpHUQDKDGHIXQQLWVVHGDQOlQJH
PHQnURFKE\JJGHVlQGngUHVXQGVI|UELQGHOVHQVRPLGDJOLJWWDO
NDOODVgUHVXQGVEURQ 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ 0DOP|VNXOOH|SSQDXSS
vägarna till övriga Europa, denna förbindelse till grannlandet gav staden nya
förutsättningar och utmaningar.
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Planeringsförutsättningar
I detta avsnitt redogörs Malmös visioner och övergripliga
mål som har använts i fallstudien. Materialet är hämtat
från framförallt Översiktsplanen för år 2000, även omnämnt
ÖP 2000 i uppsatsen, men även inledningsvis från
Översiktsplanen för år 1990 samt andra plandokument.
Det som presenteras är visionerna samt hur kommunen
hanterar konsekvenserna.
Det här kapitelet ska ge en förståelse för vad Malmö anger
som deras planeringssituation och därmed motiven till Bo01,
alltså deras subjektiva bild. En avgränsning har skett till vad
som kan antas härledas som motiv till planläggningen av
Västra Hamnen och Bo01.

Hög arbetslöshet
0DOP|LQOHGHUgYHUVLNWVSODQHQI|UnUJHQRPDWWLOOXVWUHUD
SODQHULQJVVLWXDWLRQHQHIWHUnU'HI|UNODUDUDWW0DOP|KDUKDPQDWLHQHNRQR
PLVNNULVHIWHULQGXVWULQHGVODJHWYLONHWELGURJWLOODWWHQEDUWDY
befolkningen hade arbete.
Tabellen visar att kommunen anser att det är ett problem med att höginkomsttagarna
À\WWDUWLOORPNULQJOLJJDQGHRUWHU .lOOD0DOP|6WDGVE\JJQDGVNRQWRUg3
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Stadsbyggnadskontoret påpekar att det inte bara får sociala konsekvenser på staden
utan även ekonomiska. Malmö får stora utgifter för socialbidrag
VDPWLGLJWVRPLQNRPVWQLYnQEOLUOlJUHRFKGlUPHGVNDWWHNUDIWHQ 6DPUnGg3V 

,|YHUVLNWVSODQIUDPKlYHUVWDGHQSUREOHPDWLNHQPHGDWWK|JLQNRPVW
WDJDUQDÀ\WWDUXWWLOORPNULQJOLJJDQGHPLQGUHRUWHUPHQIRUWVlWWHUDWWXWQ\WWMD
VWDGHQVVHUYLFH g3V  6HELOG 
,gYHUVLNWVSODQHQI|UnU¿QQVHQPHUSRVLWLYEHWRQLQJVWDGHQVWnULHWW
H[SDQVLRQVVNHGHGlUDOOWÀHUPlQQLVNRUYlOMHUDWWÀ\WWDGLW)UDPI|UDOOWlUGHW
unga människor med utländsk bakgrund och utan högre akademisk utbildning
VRPYlOMHUDWWÀ\WWDWLOOVWDGHQ g3V 3ODQI|UIDWWDUQDSnSHNDURFNVn
problemet med bostadsbrist och hemlösa. Samtidigt som invånarantalet ökar,
|NDUlYHQERHQGHNRVWQDGHUVRPOHGDYVWRUDI|UlQGULQJDULERVWDGVI|UV|UMQLQJV
V\VWHPHW)|OMDNWOLJHQELGURJGHWWLOOWUnQJERGGKHWRFKDWWO|QVDPKHWHQI|UDWW
E\JJDQ\WWVM|QN 3ODQSURJUDP 0DOP|lUGlUI|ULVWDUNWEHKRYDYÀHU
bostäder och arbetstillfällen.

Segregerad stad
6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHWNODUJ|ULgYHUVLNWVSODQHQI|UnUDWW0DOP|lU
en segregerad stad, och lägger ingen större vikt i det eftersom det faller sig
QDWXUOLJWLVWRUVWlGHU,gYHUVLNWVSODQHQI|UNODUDVXWYHFNOLQJHQWLOOHQI\VLVNW
sett segregerad stad. Enligt Stadsbyggnadskontoret var bebyggelsen till en
E|UMDQUHODWLYWVDPPDQVOXWHQLQXWLVWDGHQPHQHIWHUDQGUDYlUOGVNULJHWE|UMDGH
GHQVSULGDXWVLJLPLQGUHVWDGVGHODU g3 8QGHUWDOHWVWRG0DOP|
VWLOODLXWE\JJQDGHQRFKDOOWÀHUYDOGHDWWÀ\WWDWLOORUWHUUXQWRPNULQJ
'HQQ\DVWUDWHJLQEOHYDWWVDWVDSnRPNULQJOLJJDQGHVWDGVGHODURFKGHODXSS
VWDGHQLROLNDPLQGUH´GLVWULNWVFHQWUXP´VRPVNXOOHYDUDUHODWLYWVMlOY
I|UV|UMDQGHPHGVHUYLFHDUEHWVSODWVHURFKERVWlGHU
3nJUXQGDYDWWÀHURFKÀHUYDOGHDWWHWDEOHUDVLJWLOORUWHURFKVWDGVGHODUUXQW
omkring blev staden fysiskt sätt uppdelad. I Malmös översiktsplan nämns
VWDGHQVVHJUHJHULQJL6DPUnGVI|UVODJI|UgYHUVLNWVSODQHQXQGHUUXEULNHQ
sociala frågor. Stadbyggnadskontoret är medvetna om att staden är socialt
uppdelad och att det kan ge negativa konsekvenser i längden med bland annat
´Yl[DQGHVRFLDODVSlQQLQJDURFKPLQVNDWJHPHQVDPWLQWUHVVHRFKDQVYDUV
WDJDQGHI|UVWDGHQVXWYHFNOLQJ´0HQGHWDODURFNVnRPGHSRVLWLYDHIIHNWHUQD
DYDWWHQKRPRJHQEHIRONQLQJJHUHQWU\JJDUHERVWDGVPLOM| LELG 
,6DPUnGVI|UVODJHWI|Ug3NODUJ|UVWDGVE\JJQDGVNRQWRUHWDWWGHWLQWHlU
översiktsplanen primära uppgift att hantera sociala frågor eftersom den snarare
VNDEHO\VDPDUNDQYlQGQLQJHQ 6DPUnGVI|UVODJg3 

'lUHPRWDQVHVgYHUVLNWVSODQHQNXQQDJ\QQDHQHNRQRPLVNWLOOYl[WRFK
QlULQJVOLYHWJHQRPDWWWLOOKDQGDKnOODPDUNI|UXWE\JJQDG 6WDGVE\JJQDGV
NRQWRUHW6DPUnGVI|UVODJV 'HQQDLQVLNWKDUGRFNlQGUDWVIUnQ
VDPUnGVI|UVODJWLOOGHQDQWDJQDgYHUVLNWVSODQHQnUGngYHUVLNWVSODQHQ
DQVHVNXQQDVNDSDÀHUDI|UXWVlWWQLQJDUI|U´HWWIXQJHUDQGHVRFLDOWRFKNXOWXUHOOW
VDPVSHOL0DOP| 6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHWV 
(IWHUVRPgYHUVLNWVSODQHQDQWRJVDY6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHWHIWHU%R
SODQODGHVlUGHWIUDPI|UDOOWPDWHULDOIUnQVDPUnGVI|UVODJHWMDJJUDQVNDU
'HWWDYLVDUGRFNDWWNRPPXQHQNDQKDInWWNULWLNI|UDWWQRQFKDOHUDWGHVRFLDOD
IUnJRUQDYLONHWLVLJJHUHQELOGDY0DOP|VVWlOOQLQJVWDJDQGHXQGHUWLGV
SHULRGHQ,KXYXGVDNlU6DPUnGVI|UODJHWRFKgYHUVLNWVSODQHQOLNDYLONHW
LQQHElUDWWMDJUHIHUHUDUWLOOEnGDGRNXPHQWHQ

Sammanfattning och slutsatser
(IWHULQGXVWULQHGVODJHWKDPQDGH0DOP|LHQVYnUHNRQRPLVNNULV,E|UMDQDY
WDOHWYDUHWWVWRUWDQWDODYEHIRONQLQJHQDUEHWVO|VD9LONHWLQQHEDUDWWPnQJD
YDUELGUDJEHURHQGHLNRPPXQHQVDPWLGLJWVRPK|JLQNRPVWDJDUQDÀ\WWDGHWLOO
omkringliggande orter.
Staden talar om dess segregerade struktur men det läggs ingen vidare fokus på
segregationsproblematiken. Från att ha varit en välfärdsstad kan man utmärka
en skiftning. Malmö ansåg sig behöva tänka nytt inför milleniumskiftet, och
gUHVXQGVEURQEOHYHWWQ\WWHOHPHQWDWWWDKlQV\QWLOOLSODQHULQJHQDYVWDGHQ
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Visioner
Här presenteras de övergripliga målen och visionerna för
Malmö. I huvudsak presenteras material från Översiksplanen
år 2000, men även visioner från bakgrundsmaterialet redovisas. Genom att granska visionerna kan Malmös strategi för
att ta sig ur den ekonomiska krisen urskildras. Den teoretiska
utgångspunkten är att planeringen har blivit mer tävlings och
tillväxts betonad, och enligt Stahre gör detta sig i uttryck i att
staden satsar på att exploatera “attraktiva” centrala lägen
vid grönska och hav.

Övergripande mål Översiktsplanen år 2000
Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor, ÖP 2000

´6WDGHQVOnQJVLNWLJDYLVLRQlUDWW0DOP|VNDOOXWYHFNODVWLOOHQEHW\GHOVHIXOOGHO
DYgUHVXQGVUHJLRQHQHQVWDGLGHWQ\D(XURSDPHGLQWHQVLYDRPYlUOGV
kontakter, hög kunskapsnivå, stabil sysselsättning och ekologiskt boende i ren
UHJLRQPHGgUHVXQGVRPFHQWUXPRFKULNDIULWLGVRFKUHNUHDWLRQV
P|MOLJKHWHU´ 6DPUnGg3V 
0DOP|VQ\DIUDPJnQJVYLVLRQV\QVW\GOLJWL6DPUnGVI|UVODJHWLQI|UgYHU
VLNWVSODQHQI|UnU'HWWDVW\FNHVWnUVNULYHWXQGHUUXEULNHQ´6WUDWHJLI|U
IUDPWLGHQV0DOP|´L6DPUnGVI|UVODJHWWLOOgYHUVLNWVSODQHQ0DOP|VNDEOLHQ
VWDUNVWDGLGHW1\D(XURSDDOOWVnEHWRQDU6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHWDWW
även Europa kommer förändras, och det kan därmed antas att Malmö vill
YDUDPHGLGHQKlURPYDQGOLQJHQ'H|YHUJULSOLJDPnOHQVRPSUHVHQWHUDVL
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gYHUVLNWVSODQHQI|UnUEHQlPQVYDUDÀHUDUEHWVWLOOIlOOHQUHJLRQDOW
FHQWUXPVRFLDOEDODQVDWWUDNWLYVWDGVPLOM|RFKUREXVWRFKKnOOEDUVWUXNWXU g3
V *UXQGHQWLOOGHVVDYLVLRQHURFKPnOSnE|UMDGHVIUnQRFKPHGnU
1995, då staden ansåg att det behövdes ett samlat visionsarbete som skulle ligga
WLOOJUXQGI|UgYHUVLNWVSODQHQRFKVWDGHQVIUDPWLGDXWYHFNOLQJ g3V 
Visionsarbetet var ett omfattat arbete som engagerade många olika sektorer
YLONHWOHGGHWLOODWWDUWRQVW\FNHQ30XWIRUPDGHVLQRPYDUMHVHNWRURPUnGHPHG
|YHUJULSOLJDPnO LELG 

Regionalt centrum
(WWXW0DOP|VIUlPVWDPnOlUDWWEOLGHWUHJLRQDODFHQWUHWLgUHVXQGVUHJLRQHQ
6WDGHQDQVHUDWW0DOP|VOlJHlURSWLPDOWLgUHVXQGVUHJLRQHQRFKgUHVXQGVEURQ
och Citytunneln kommer att underlätta denna regionala samverkan.
9LONHWELGUDUWLOODWWI|UHWDJNDQHWDEOHUDVLJIULDUHRFKSnGHQPHVWI|UGHO
DNWLJDVWHRUWHQPHGOlJVWORNDORFKERHQGHNRVWQDGHU g39lVWUD+DPQHQ
V $WWORFNDGDQVNDUYHUNDUHQOLJWPLJYDUDHQW\GOLJVWUDWHJLI|U0DOP|
,WLOOH[HPSHOgYHUVLNWVSODQHQI|UnUVNULYHU0DOP|DWWGHW¿QQVJRWW
om lediga lägenheter och mark som kan bebyggas av småhuslägenheter vilket
VNXOOHDWWUDKHUDGDQVNDU 6DPUnGg3V 'HVVXWRPlUPDUNHQRFK
GlUPHGERVWlGHUQDP\FNHWELOOLJDUHL6YHULJHlQL'DQPDUN g3V 
Malmö kan därmed antas ha varit väl medvetna om konkurrensen från
Köpenhamn och i denna tävling ville man vinna företag och en högutbildad
befolkning.
6DPWLGLJWVNULYVGHWLHWW30WLOOgYHUVLNWVSODQHQDWWGHW¿QQVHQYLVLRQRPDWW
³LQWHJUHDV´L.|SHQKDPQVRPUnGHW6WDGHQYLOOKDHQEUDNRQWDNWPHG'DQPDUN
RFK|YULJD(XURSD $UEHWVSURJUDPg3V 0DOP|DQJHUDWWGHWlU
YLNWLJWDWWVWDGHQ|NDUPRGHUQLVHULQJHQI|UDWWEOLNRQNXUUHQVNUDIWLJD LELG 
'HWWDYHUNDUYDUDHWWK|JWSULRULWHUDWPnOI|U0DOP|GHWVWnUlYHQLgYHU
siktsplanen för år 2000 att en av de viktigaste prioriteringarna är att skapa
HNRQRPLVNWLOOYl[WI|UDWWSnVnVlWWIUlPMD|NDGV\VVHOVlWWQLQJ g3V
 

SWOT-analys
(Q6:27DQDO\VXWDUEHWDGHVnUDYNRPPXQHQVRPXQGHUODJWLOOgYHU
VLNWVSODQHQnU 'LDORJ30 'HWNDQDQWDVDWW0DOP|NlQGHDWW
GHQQ\DgUHVXQGVI|UELQGHOVHQJDYQ\DI|UXWVlWWQLQJDURFKKRWI|UVWDGHQRFK
GHQQDP|MOLJKHWEHK|YGHVWDGHQXWQ\WWMD,QOHGQLQJVYLVVWnUGHWDWW6:27
DQDO\VHQlUWLOOI|UDWWUHGRYLVD0DOP|VP|MOLJDRPUnGHQWLOODWWSUR¿OHUDVLJ
UHJLRQDOW´GYVGlU0DOP|KDUVSHFLHOODI|UGHODUHOOHUP|MOLJKHWHUIUDPI|UDQGUD
NRPPXQHU´ LELG 6\IWHWlUDWWGHQQDDQDO\VVNDYDUDXQGHUODJI|UVWUDWHJLQ
VWDGHQYlOMHU'HW¿QQVVMXWHPDRPUnGHQVRP0DOP|DQVHUVLJNXQQDSUR¿OHUDV
UHJLRQDOW'HVVDSUR¿ORPUnGHQlUUHJLRQFHQWUXPNXQVNDSVVWDGHQORNDOLVHU
LQJVVWDGHQKDQGHOVVRUWHQDUEHWVSODWVHQNRPPXQLNDWLRQVVWDGHQRFKER
stadsorten. Inom de olika delområdena beskrivs Malmös styrkor, svagheter, hot
RFKP|MOLJKHWHUJHQWHPRW'DQPDUNRFK|YULJDNRPPXQHU
(QOLJWDQDO\VHQVNDSDUgUHVXQGVEURQHQP|MOLJKHWI|UUHJLRQHQDWWEOL´1RUGHQV
YLNWLJDVWHVDPKlOOH´ 'LDORJ30V 'RFNXSSOHYV.|SHQKDPQVRP
ett hot eftersom de har en bättre image än Malmö vilket kan försämra Malmös
anseende, därför anser stadsbyggnadskontoret att det är viktigt att satsa på
PDUNQDGVI|ULQJDYVWDGHQ 'LDORJ30V 'HVVXWRP¿QQVGHWHQ
UlGVODI|UDWWGHQK|JDDUEHWVO|VKHWHQLVWDGHQVNDVlQND0DOP|VDWWUDNWLRQV
NUDIW 'LDORJ30V 

Attraktiv stadsmiljö, fler arbetstillfällen och
social balans
Stadsbyggnadskontoret skriver att Malmö ska bli en attraktiv stad som är
DWWUDNWLYI|UERVWDGVRFKI|UHWDJVHWDEOHULQJDUVDPWEHV|NVWXULVPHQ,6:27
analysen framförs det en rädsla att Köpenhamn konkurrerar ut staden eftersom
GHWlUHQVWRUVWDGPHGHQDWWUDNWLYVWDGVPLOM|RFKNRQVXPWLRQVP|MOLJKHWHU
6:27DQDO\V 6DPUnGVI|UVODJg3V (QOLJW6:27DQDO\
sen är Malmös konkurrensfördel de sociala aspekterna, Malmö ska kunna erb
MXGDEUDERHQGHNYDOLWHWPHGDWWUDNWLYDERVWlGHULFHQWUDODOlJHQLQlUKHWHQ
DYJU|QVNDRFKKDY 6DPUnGg3V 'HWlUGlUI|UYLNWLJWDWWGHW¿QQV
´JRGWLOOJnQJWLOOERVWlGHULWULYVDPPDRFKYlORUGQDGHRPUnGHQ´ 6DPUnGg3
V 9lVWUD+DPQHQNDQDQWDVYDUDHWWVnGDQW´YlORUGQDWRPUnGH´
'HWIUDPJnUlYHQLgYHUVLNWVSODQHQDWWGHWlULQQHUVWDGHQVRPGHWVNDVDWVDV
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Sn'HWlUIUDPI|UDOOWJDPODKDPQRFKLQGXVWULRPUnGHQVRPI|UHVOnVH[SORD
WHUDV.RPPXQHQDQJHUDWWGHWlUHQI|UGHODWWRPYDQGODEH¿QWOLJDORNDOHUI|U
DWWPLQVNDLQIUDVWUXNWXUNRVWQDGHUPHQDWWPDUNVDQHULQJDUQDVDPWLGLJW´J|UGHW
NRVWVDPWDWWIlUGLJVWlOODDFFHSWDEODERVWDGVPLOM|HU´ 6DPUnGg3V 
Genom att omvandla de centrala industriområdena till handelsområden anges
GHW¿QQDVHWWEUDEHIRONQLQJVXQGHUODJ 3ODQSURJUDPV 

”Malmö skall slå vakt om möjligheterna att utveckla
ett robust och långsiktigt hållbart samhälle genom
att bevara Malmö som en kompakt stad, främja ett
PLOM|DQSDVVDWWUD¿NV\VWHPEHJUlQVDH[SORDWHULQJHQ
av värdefulla naturresurser och förstärka den
biologiska mångfalden”.
Stadsbyggnadskontoret 2003, ÖP 2000, s. 38

22

(WWDQQDWK|JWSULRULWHUDWPnOHQOLJWgYHUVLNWVSODQHQlUDWWVWlUNDGHQHNRQRPL
VNDWLOOYl[WHQI|UDWWNXQQDHUEMXGDÀHUDUEHWVWLOOIlOOHQ g3V 
Staden påpekar också att det är viktigt att centrum är vitalt och med många
trivsamma mötesplatser. Satsningen på ett attraktivt centrum anses vara ett av
GHYLNWLJDVWHnWJlUGHUQDI|UDWWPLQVNDVWDGHQVVHJUHJDWLRQ 6DPUnGg3
V ,|YULJWQlPQVGHWDWWGHWE|UVDWVDVSnHQEODQGQLQJDYÀHUDW\SHUDY
ERHQGHRFKYHUNVDPKHWHULVWDGVGHODUI|UDWWPRWYHUNDVHJUHJDWLRQ LELG 
6WDGVGHODUQDPnVWHRFNVnYDUD´DOOVLGLJWVDPPDQVDWWD´I|UDWW|NDLQWHJULWHWHQ
8QGHUUXEULNHQVRFLDOEDODQVQlPQVGHWRFNVnDWWÀHUDUEHWVWLOOIlOOHQlU
´HWWPHGHOI|UDWWPLQVNDGHHNRQRPLVNDNO\IWRUQDRFKPHGYHUNDWLOODWWVNDSD
HQVRFLDOEDODQV´ 6DPUnGg3V 

Hållbarhet och robusthet
,WDOHWV|YHUVLNWVSODQEHO\VHVPLOM|IUnJRUQDXQGHUHWWVlUVNLOWNDSLWHO
g3V 5LRGHNODUDWLRQHQLIRUPDY$JHQGDVlJVKDELGUDJLWWLOO
DWWLQVLNWHQRPNOLPDWSnYHUNDQKDU|NDWGRFNNODUJ|UVWDGHQDWW´GDJHQV
kunskapsläge motiverar inte några drastiska förändringar av Malmös planering
LGHWWDDYVHHQGH´HIWHUVRPNRPPXQHQUHGDQlUNRPSDNWLVLQVWUXNWXU LELG 
cUDQWRJ0DOP|HWWORNDOW$JHQGDSURJUDPVRPVNXOOHOHGDVWDGHQV
PLOM|YLVLRQHU g3V *HQRPDWWVHGDQXWIRUPDHWWPLOM|SURJUDP
DQJHUVWDGHQDWWGHNXQGHDUEHWDPHUPnOLQULNWDWPHGPLOM|IUnJRUQD
I översiktsplanen år 2000 anges detta som ett avgörande steg mot en hållbar
XWYHFNOLQJ LELG .RPPXQHQQlPQHULgYHUVLNWVSODQHQI|UnUDWW
´0DOP|KDUJRGDI|UXWVlWWQLQJDUDWWEOLHWWI|UHJnQJVODQGI|UKnOOEDU
XWYHFNOLQJ´9LVLRQHQRPDWWEOLHWWI|UHJnQJVODQGlUGRFNQnJRWVRPKDU
NRPPLWWLOOHIWHUVDPUnGVI|UVODJHWYLONHWNDQQRWHUDV'HQKnOOEDUDRFK
ekologiska inriktningen syns dessutom bland de övergripande målen i

gYHUVLNWVSODQHQGnGHWHIWHUVWUlYDVHQ´UREXVWRFKKnOOEDUVWUXNWXU´
g3V (QOLJWVWDGHQlUGHWYLNWLJWDWWYlUQDRPGHQELRORJLVND
mångfalden och att staden blir ett långsiktigt hållbart samhälle.
'lUI|UlUGHWYLNWLJWDWWEHKnOODVWDGHQNRPSDNWRFKLQWHH[SORDWHUD
grönområden vilket citatet till vänster illustrerar.

Sammanfattning och slutsatser
Mycket av Malmös visioner handlar om att göra staden mer attraktiv,
framförallt innerstaden. Orden som gör sig framträdande bland dessa visioner
lU$WWUDNWLYLWHWKnOOEDUKHWRFKIUDPI|UDOOW³UHJLRQHQ´,6:27DQDO\VHQYLVDU
Malmö tydligt att staden känner sig hotad av Köpenhamns framgång men
VDPWLGLJWYLOOXWQ\WWMDGHQQD'lUI|UYDUGHWYLNWLJWI|U0DOP|VWDGDWWYDUD
medveten om den regionala roll som staden spelade för att kunna utvecklas.
)|UDWWNXQQDWDWLOOYDUDSnP|MOLJKHWHUQDgUHVXQGVEURQJDYYDUGHWGlUI|U
viktigt att staden ansågs attraktiv om de skulle vinna kampen om en högutbildad
befolkning och företag. Enligt staden är konkurrensfördelarna den goda
ERHQGHNYDOLWHHQLQlUKHWHQWLOOSDUNRPUnGHQRFKKDY'lUI|UlUGHWYLNWLJWI|U
staden att satsa på grönska, hållbarhet och renhet eftersom det är det som lockar
den attraktiva klassen. Hållbarhet och robusthet lyfts upp som ett av huvud
PnOHQPHQGHW¿QQVLQJHQNRQNUHWSODQSnKXUPDQVNDQnGLWI|UXWRPDWW
fortsätta arbeta med kompakt stadsstruktur och satsa på innerstaden.
Likadant gäller det de sociala aspekterna, de kommer också att förbättras när
man satsar på ett attraktiv centrum. Samtidigt skriver Malmö att de ska kunna
EOLHWWI|UHJnQJVODQGI|UKnOOEDUXWYHFNOLQJ'HW¿QQVHQW\GOLJVNLIWQLQJIUnQ
YlOIlUGVVDPKlOOHWWLOOHQIUDPJnQJVSROLWLNVRP6DYDJHPÀVDPW'DQQHVWDP
talar om. På grund av den regionala satsningen och kommunens framträdande
6:27DQDO\V¿QQVGHWHQNRSSOLQJWLOOGHQWHRUHWLVNDXWJnQJVSXQNWHQRPHQ
allt mer tävlingsinriktad stadspolitik. Malmö satsar på innerstaden och
H[SORDWHULQJDYKDPQRPUnGHQGHWlUHQDWWUDNWLYEHIRONQLQJRFKI|UHWDJ
som staden vill attrahera.
Frågan är vilken roll Västra Hamnen och Bo01 spelar i förverkligandet av
GHVVDYLVLRQHURFKYDUI|UVNXOOHMXVWHQ+nOOEDUVWDGVGHOSODQOlJJDVGlU"
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Västra hamnen
Detta avsnitt presenteras visionerna med den hållbara stadsdelen Västra Hamnen som Bo01 var starten på. Avsnittet inleds
med en beskrivning av stadsdelens bakgrund och historik och
leds därefter in i ett avsnitt om Västra Hamnen idag. På så sätt
ges en förståelse om platsens identitet och nuvarande utformning. Därefter avslutas kapitlet med en presentation och analys
om Malmös visioner och motiv till planläggningen av stadsdelen
samt vilka konsekvenser som behandlas. Materialet som granskas
är skrivet av Malmö stadsbyggnadskontor och behandlar formella
plandokument såsom översiktsplanen, kvalitetsprogram,
planbeskrivningar och visionsarbete som anges ha legat
bakom planläggningen.

2
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Bakgrund
Kort historik
Västra Hamnen har en relativt kort historia. I samband med
LQGXVWULDOLVPHQVIUDPVWHJLE|UMDQDYWDOHWDQVnJVWDGHQDWWGHW
behövdes industriverksamheter i hamnlägen. För att verkställa detta
I\OOGHVPDUNHQWLOO9lVWUD+DPQHQXWDYGLYHUVHDYIDOOV
material. I mitten av 1800 talet etablerades den första verksam
heten på området, Kockum, efterhand utvecklades företaget till en
IUDPJnQJVULNLQGXVWULI|USURGXNWLRQDYROMHIDUW\JGHWYDUIUDP
I|UDOOWXQGHUWDOHWGHQHNRQRPLVNDWLOOYl[WHQYDUVRPVW|UVW
8WE\JJQDGHQDYRPUnGHWIRUWVDWWHRFKLE|UMDQDYWDOHW
etablerades även en Saab fabrik på området och kort därefter
Scania parken. På grund av denna industriverksamhet och utfyllnad
DYPDUNHQPHGDYIDOOlURPUnGHWNUDIWLJWI|URUHQDW 0DOP|VWDG 

Västra Hamnen tidigare verksamheter med Kockum
Källa: Malmö stad
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Västra Hamnen idag

Areal m m
Areas, etc.
Västra Hamnen inkl vattenytor/ incl. water areas

Västra Hamnen fortsätter att byggas ut även idag efter utbyggnaden
DY%RRPUnGHW,E|UMDQDYnUYDUHQWUHGMHGHODYVWDGV
delen utbyggd och hälften var planlagd. Idag är stadsdelen uppdelad
LI\UDGHORPUnGHQ8QLYHUVLWHWVKROPHQ%RRPUnGHW)ODJJKXVHQ
RFK'RFNDQ6DPPDQODJWlUVWDGVGHOHQ9lVWUD+DPQHQKHNWDU
LQNOYDWWHQ 0DOP|VWDG ,GDJlURPUnGHWHWWSRSXOlUW
strövområde för Malmös befolkning. Men området har också
kritiserats för att enbart vara riktat till en ekonomisk elit på grund
DYK|JDERHQGHNRVWQDGHU 1LOVVRQ 
.

187 ha

därav/ of which - Bo01 (inkl/ incl. Turning Torso)

22 ha

- Dockan

11 ha
4 ha

- Flagghusen
- Universitetsholmen

21,5 ha

- Fullriggaren

4,5 ha

Allmän platsmark som underhålls av Gatukontoret/
Public land maintained by the Traffic Department

43,9 ha

- varav grönyta (park, gatuplantering)/
- of which green area (park, street planting)

15,0 ha

Kuststräcka runt Västra Hamnen/
Stretch of coast around Västra Hamnen

9 600 m

Disponibel inkomst för familjer
20- år i klasser 31 dec 2009
Disposable income for families, aged
20 years or over, in classes, 31 Dec.
2009

VÄSTRA HAMNEN
Antal familjer
Number of families

MALMÖ
Antal familjer
Number of families

Malmöbor med utländsk bakgrund 1 jan 2011 / Malmö residents with foreign background, 1 Jan.
2011 Delområde Västra Hamnen / Sub-area Västra Hamnen

0 kr

262

11 945

1 kr - 119,9 tkr

372

30 371

120,0 - 239,9 tkr

591

62 172

240,0 - 359,9 tkr

602

31 106

360,0 - 479,9 tkr

309

14 497

480,0 - w tkr

664

18 740

Västra Hamnen består av många välförmedlade familjer i realtion till övriga Malmö.
Familjer som tjänar mer är 480 000 är överrepresenterat i Västra Hamnen.
Källa: Malmö stadsbyggnadskontor (2011).

Land
Country

Danmark

Västra Hamnen

26

48 Jugoslavien

26

Tyskland

37 Polen

23

Afghanistan

35 Finland

8

USA

32 Chile

6

899 Totalt

166

Andel av folkmängden
Proportion of population

20 % Andel av folkmängden
Proportion of population

4%

Malmö totalt / Malmö in total

0

1-5

6-9

10-12

13-15

16-18

19-24

25-44

45-64

65-79

80-

Totalt

4 938

19 124

11 151

7 807

8 370

9 614

26 529

98 376

66 504

31 162

15 388

298 963

113

271

100

40

49

93

342

1 964

1 120

326

94

4 512

Befolkningen i Malmö och Västra Hamnen är relativt ung. Det bör dock noteras att tabellen
kan vara missledande på grund olika stora intervaller.
Källa: Malmö stadsbyggnadskontor (2011)
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Födda i Sverige med båda
föräldrarna födda i utlandet
Born in Sweden with both parents
born abroad

243 Danmark

Totalt

Befolkning: Antal boende/åldersindelning 1 jan 2011
Population: Number of residents/age distribution, 1 Jan. 2011
Malmö

Land
Country

Polen

Land
Country

Ålder/ Age

Födda i utlandet
Born abroad

Födda i utlandet
Born abroad

Land
Country

Födda i Sverige med båda
föräldrarna födda i utlandet
Born in Sweden with both parents
born abroad

Irak

9 940 Jugoslavien

4 648

Danmark

8 972 Libanon

3 617

Jugoslavien

8 426 Irak

3 071

Polen

7 053 Polen

1 974

Bosnien och
Hercegovina

5 969 Bosnien och
Hercegovina

1 606

Totalt
Andel av folkmängden
Proportion of population

90 349 Totalt
30 % Andel av folkmängden
Proportion of population

29 768
10 %

Nästan en fjärdedel av de boende har danskt ursprung. Även andra högLQNRPVWOlQGHUlUÀHUL9lVWUD+DPQHQlQL|YULJD0DOP|
Källa: Malmö stadsbyggnadskontor (2011).

HWDQVHVNRSSOLQJHQRFKQlUKHWHQWLOO+|JVNRODQYLNWLJRFKGHWE|UGlUI|U¿QQDV
EUDVHUYLFHRFKERHQGHXQGHUODJL9lVWUD+DPQHQI|U+|JVNRODQ 6DPUnGg3
V 'HWIUDPJnULPHUSDUWHQDYGHROLNDGRNXPHQWHQDWW9lVWUD
+DPQHQVSHODUHQFHQWUDOUROOI|UJHQRPI|UDQGHWDY´DWWUDNWLYD´ERVWDGVRP
UnGHQRFKI|UHWDJVHWDEOHULQJDU 6DPUnGg3Vg39lVWUD+DPQHQV 
Genom att dessa etableringar dessutom planläggs i innerstaden påstår staden
DWWGHWlU´QlUDWLOODOOW´(QOLJW6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHWOLJJHUFHQWUDODRPUnGHQ
som Västra Hamnen högt på rangordningen för utbyggnad eftersom tätbebyg

Visioner

Arbetsplats

N

VÄSTRA HAMNEN
Primära funktioner
okt 2011

Kultur/Fritid
Förskola/Grundskola/
Gymnasium/Högskola
Handel
Bostad
Park
Plats
Gator
Parkering

Galeonen

Visioner i översiktsplanen

Västra
Dockan
Flaggskepparen

´9lVWUD+DPQHQVNDEOLHQKnOOEDUVWDGVGHOPHGK|JDNYDOLWpHULDUNLWHNWXU
RIIHQWOLJDPLOM|RFKPDWHULDO´

Retail
Housing
Park

Kappseglaren

Square
Streets

Bo01
Gängtappen

Varvsstaden
Hjälmare
kajen
Kockums
fritid

Västra Hamnporten

Konsert/
Kongress/
hotel

VÄSTRA HAMNEN. PRIMÄRA FUNKTIONER,OKT 2011.

Masthusen

Parking

Södra
Dockan

Stapelbädds
parken

Citadellsfogen

)|UXWRPDWWVWDGVGHOHQVNDYDUDKnOOEDUIUDPJnUGHWLgYHUVLNWVSODQHQI|UnU
DWWVWDGVGHOHQVNDYDUDHQVnNDOODG´IUDPWLGVVWDG´ 9lVWUD+DPQHQg3
 9LONHWLQQHElUDWWRPUnGHWE|URPYDQGODVWLOOHWWDWWUDNWLYWRPUnGH
för utbildning, forskning, boende och andra verksamheter som kan anses vara
EHW\GHOVHIXOODI|UVWDGHQVIUDPWLGDXWYHFNOLQJ g3V gYHUKXYXGWDJ

Preschool/Preschool/primary and lower
secondary school/upper secondary
school/higher education institution

Western Harbour. Primary functions Oct. 2011.

6RPRYDQFLWDWLOOXVWUHUDUDQVHVKnOOEDUKHWVSUR¿OHQYDUDHQYLNWLJGHOLSODQ
OlJJQLQJHQDYRPUnGHW&LWDWHWJHUGHVVXWRPHQGH¿QLWLRQRPYDGHQKnOOEDU
stadsdel är enligt dem, och mycket fokus ligger på den fysiska gestaltningen.
bYHQLgYHUVLNWVSODQHQI|U9lVWUD+DPQHQDQJHVGHWDWWVWDGVGHOHQVNDVWUlYD
efter att vara ett ekologiskt, arkitektoniskt och socialt väl fungerande samhälle
RFKDWWGHWKDUYLVDWVLJDWWGHWlUHNRQRPLVNWRFKSULVYlUW 9lVWUD+DPQHQg3
V 

Culture / Leisure

Fullriggaren

Varvsparken

6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHW0DOP|VH

Workplace

Dockan

Källa: Malmö stad(2011).
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gelse i närheten till hav och natur bör prioriteras vid utbyggnaden av Malmö
6DPUnGg3V 'HVVDSnVWnHQGHQJHUHQXSSIDWWQLQJRPYDGVWDGHQ
anser som attraktivt och vad som bör stärkas och prioriteras i den valda
strategin. Västra Hamnen kan därför uppfattas som en viktig satsning för
VWDGHQVHNRQRPLVNDWLOOYl[WRFKDWWUDNWLRQ

Sociala konsekvenser
8QGHUNRQVHNYHQVDYVQLWWHWI|UERVWlGHULgYHUVLNWVSODQHQnUQlPQV
GHWDWWGHWE|UJ|UDVVDWVQLQJDUSnROLNDERHQGHW\SHULEnGHQ\DRFKEH¿QWOLJD
ERVWDGVRPUnGHQI|UDWWXQGYLNDHQGHPRJUD¿VNWRFKKRPRJHQEHIRONQLQJV
VDPPDQVlWWQLQJGHVVXWRPVNDVWRUDQ\E\JJQDGVSURMHNWE\JJDVXWLVPnHQKHWHU
g3V 9lVWUDKDPQHQNDQWRONDVVRPHWWVnGDQWVWRUWXWE\JJQDGV
område som delas upp i mindre enheter. Malmö stad skriver att de är medvetna
om att utbyggnaderna av hamnområdena kan innebära ökad segregation men
påstår samtidigt att det kan innebära ökad integration i regionalt perspektiv
g3V 
För att säkerställa att byggherrarna tog hänsyn till stadens hållbarhetsvisioner
XWDUEHWDGHVWDGVE\JJQDGVNRQWRUHWHWWNYDOLWHWVSURJUDP *UHHQ 'HWNDQ
noteras att i kvalitetsprogrammet lades mer fokus på den sociala biten än i
|YULJDGRNXPHQWRPVWDGVGHOHQ,GHWWDSURJUDPXWDUEHWDWDY6WDGV
E\JJQDGVNRQWRUHWVDUNLWHNW¿QQVHQXWWDODGYLVLRQRPDWWDOODVNDNXQQD
bo i Västra hamnen, både studenter, rika, sämre beställda samt nya och gamla
VYHQVNDU 'DOPDQV 'HWSnSHNDVDWWVHJUHJDWLRQHQlUHWW´DOOYDUOLJW
VDPKlOOVSUREOHP´RFKGlUI|UEHK|YVROLNDERHQGHDOWHUQDWLYRFKXSSOnWHOVH
IRUPHU6HQDUHLSURJUDPPHWSnVNULYVGHVVDEODQGDGHERVWDGVW\SHURFKXSS
låtelseformer som svårmätbara mänskliga aspekter inom den sociala biten
LELG 'HWWDUHVRQHPDQJNDQXSSIDWWDVPRWVlJHOVHIXOOWRFKIUnJDQEOLUGlUPHG
om Stadsbyggnadskontoret talar om de sociala frågorna i form av retorik och
för att det är deras skyldighet att lyfta upp frågan, för när det gäller ett konkret
handlande är det svårt att genomföra visionerna.
Översiktsplanen för Västra Hamnen 2013, 1995.
Källa: Malmö stad
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Sammanfattning och slutsatser
$WWVDWVDSn9lVWUD+DPQHQlUHQYLNWLJVWUDWHJLI|UDWWJ|UDVWDGHQDWWUDNWLY
I|UI|UHWDJRFKK|JXWELOGDGH'HWlUEHOlJHWFHQWUDOWPHGJRGDUHJLRQDOD
kommunikationer, samt nära grönska och hav.
'HQQDVDWVQLQJI|UYlQWDVJHQHUDVWDGHQHQHNRQRPLVNWLOOYl[WRFKELGUDWLOO
en attraktiv bild. Richard Floridas ideal om den attraktiva staden och Savage,
:DUG:DUGHVDPW6WDKUHVWHRULHUJ|UVLJGlUPHGJlOODQGH )ORULGD6WDKUH
6DYDJHPÀ 'HWIUDPJnUW\GOLJWDWWKnOOEDUKHWVSUR¿OHQlUYLNWLJI|U
områdets attraktion och att det anses prisvärt att satsa på ekologi och arkitektur.
6DPWLGLJWUHGRYLVDU6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHWDWWGHlUPHGYHWQDRPDWWVDWV
QLQJHQSnH[SORDWHULQJDYLQGXVWULRPUnGHQNDQInVRFLDODNRQVHNYHQVHUQD´
kan stärka segregationen men förbättra integrationen i ett regionalt
SHUVSHNWLY´'HWV\QVDWW6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHWlUPHGYHWQDRPVLQUROOLHQ
JOREDORFKUHJLRQDONRQWH[WRFKDWWGHWGlUI|UlUYLNWLJWDWWYDUDGHQVWDUNDVWH
.RQVHNYHQVHUQDI|USODQOlJJQLQJHQInULQJHQYLGDUHUHGRJ|UHOVHLSODQ
GRNXPHQWHQ'HWIUDPKnOOVGRFNLNYDOLWHWVSURJUDPPHWYLVLRQHURPDWW
RPUnGHWVNDYDUDWLOOI|UDOOD 'DOPDQV 
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Bo01
Bo01 var starten på stadsdelen med en utpräglad hållbarhetsprofil och därmed
ett viktigt område för stadsdelens utveckling. Avsnittet behandlar vad som nämns
som motiv till och vision till planläggningen av Bo01. Inledningsvis presenteras
bakgrunden till Bomässan, det är framförallt material från Greens forskning i
området som har används, men denna bild kompletteras även av Bostadsmässan före detta ordförare Gösta Blücher. Därefter redovisas visionerna som
finns att spåra i de formella plandokumenten och i bakgrundsmaterial. För att
dessutom ge en bättre bild av den aktuella tidsperioden och situationen redovisas även citat från tidningsartiklar där kommunen och de inblandade har uttalat
sig om motiven. Syftet är att klargöra motiven och konsekvenserna av planläggningen samt att ge en inblick i planeringssituationen av den ekologiska
mässan. Dessutom ämnas det undersökas om det finns någon koppling till den
teoretiska utgångspunkten i from av en allt mer tävlingsinriktad politik i ett globalt
sammanhang.
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Bakgrund
Ekologisk bomässa
Idén om en internationell bomässa startade av den ideella föreningen Svensk

”Vi står nu, liksom en gång det förindustriella samhället, inför
ett nytt tidevarv. Industrialismen som skapade arbete och
välstånd för massorna, ersätts av kretslopps- och IT-samhället… Tecknen på förändring är många. Ekologiska katastrofer
runt om i världen ger besked om samhällets sårbarhet…
Insikten om att allt som vi människor har att arbeta med finns
på jorden och att vi därför måste vara medvetna om de
begränsningar detta innebär, kommer till allt fler och snart
tvingas vi alla acceptera detta faktum.”
Programskrift för Bo 2000, cit. i Formas, 2005:16

Bostadsmässa av Gösta Blücher och Tommy Hedlund. Enligt Gösta Blücher
hade de erfarenhet av många lyckade mässor och ville nu göra ännu en stor
mässa inför det förväntansfulla millenniumskiftet; år 2000.
(QOLJW*|VWD%OFKHUYLOOHGHJ|UDQnJRWVRPVNXOOHNXQQDKDVWRUJHQRP
VODJVNUDIWYLONHWGHLQVnJHNRORJLRFKXWKnOOLJKHWNXQGHKD %OFKHU 
För att uppnå dessa visioner engagerade de Klas Tham som mässarkitekt.
Temat blev Boplatsen, bostaden och livet i världens första ekologiskt uthålliga
YlOIlUGVDPKlOOH LELG *UHHQ 'HHNRORJLVNDJUXQGWDQNDUQDRFKNOLPDW
PHGYHWHQKHWHQJMRUGHVLJNODUWIUDPWUlGDQGH,SURJUDPVNULIWHQWLOOERPlVVDQ
står det:
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Bo 2000- ön Limhamn
En tävling arrangerades för att utnämna kommunen som skulle få äran att
DUUDQJHUDPlVVDQRFKGHWVWlOOGHVK|JDNUDYSnGHQPLOM|YlQOLJDXWIRUPQLQJHQ
*UHHQ )|UVWRFKIUlPVWYDUNRPPXQHQVRPYDQQWlYOLQJHQVN\OGLJD
DWWDFFHSWHUDLGpHUQDPHGPlVVDQRFKKDYLOMDQVDPWI|UPnJDQDWWJHQRPI|UD
GHVVD'HVVXWRPYDUGHWWYXQJHWDWWVNHHQVDPYHUNDQPHGE\JJKHUUDUQDRFK
¿QQDVHQHIWHUIUnJDQSnERVWlGHU'HWWUHGMHNUDYHWYDUDWWXWE\JJQDGHQYDU
politiskt förankrad, för att inte byggnationen plötsligt skulle avbrytas vid
PDNWVNLIWH *UHHQV 0nQJDNRPPXQHUDQV|NWHPHQ0DOP|VWDG
YDQQWlYOLQJHQRFKSODQHUDGHWLOOHQE|UMDQDWWI|UOlJJDERPlVVDQSn|Q
/LPKDPQPHQSODQOlJJQLQJHQÀ\WWDGHVWLOO9lVWUD+DPQHQ
(QOLJW%OFKHURFKDQGUDNlOORUEHURGGHGHQQDÀ\WWQLQJSnDWWNRPPXQHQ
precis hade köpt upp marken i Västra Hamnen från Saab och att området redan
YDUDQJLYHWVRPHWWH[SORDWHULQJVRPUnGHL|YHUVLNWVSODQHQ %OFKHU
'DOPDQRFK*UHHQV 'HVVXWRPLQQHEDUGHQQ\DFHQWUDOD
SODFHULQJHQlQQXElWWUHP|MOLJKHWHUI|UHNRORJLVNKnOOEDUKHWSnJUXQGDYJRG
NRPPXQLNDWLRQ LELG 

LIP-stöd
)|UDWWNXQQD¿QDQVLHUDSODQDUEHWHWL9lVWUD+DPQHQDQV|NWHVWDGHQRP/,3
VW|G /RNDOWLQYHVWHULQJVSURJUDP ,GHQI|UVWDDQV|NDQQHNDGHVDQV|NDQRP
ELGUDJPHQLHWWDQQDWI|UV|NEHYLOMDVNRPPXQHQELGUDJSnPLOMRQHU
NURQRUIUnQ1DWXUYnUGVYHUNHWWLOODWWVDQHUDPDUNHQ 1DWXUYnUGVYHUNHW 
)|UDWWHUKnOOD/,3VW|GYDUNRPPXQHQWYXQJQDDWWYHWHQVNDSOLJWXWYlUGHUD
DUEHWHWXQGHUYlJHQVJnQJ LELG *UHHQ 5HJHULQJHQVPRWLYWLOODWWJH
ELGUDJYDUI|UDWW%RJDYXQLNDP|MOLJKHWHUDWWGHPRQVWUHUDLGpHURFKWHNQLV
NDO|VQLQJDUI|UHNRORJLVNWKnOOEDUXWYHFNOLQJLIXOOVNDOD LELG 
)|UDWWDPELWLRQHUQDRPDWWVWDGVGHOHQ´VNXOOHEOLHWWVSMXWVSHWVRPUnGHL
HNRORJLVNWE\JJDQGH´XWDUEHWDGHVHWWNYDOLWHWVSURJUDPLVDPUnGPHG
E\JJKHUUDUQDVRP(YD'DOPDQK|OOL *UHHQV 

Medias uppmärksamhet
I tidningsartiklar kan man utläsa att politikerna, arrangörerna och Malmö stad
KDGHVWRUDI|UKRSSQLQJDUWLOOERVWDGVPlVVDQ 6.' 
2PUnGHWPDUNQDGVI|UGHVLQWHQVLYWL6NDQGLQDYLHQRFK1RUGW\VNODQGRFKPDQ
¿FNNODUWHFNHQDYDWWNXQJHQRFK6LOYLDVNXOOHLQYLJDPlVVDQ LELG 6DPWLGLJW
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JDYPHGLDHQKnUGNULWLNRFKJMRUGHHQJUDQVNQLQJSnXWE\JJQDGHQXWDY
RPUnGHW'HDQVYDULJDDQNODJDGHVEODQGDQQDWI|UDWWKDVODUYDWPHGVDQHULQJHQ
SnJUXQGDYWLGVSUHVVRFKRYlQWDWVWRUDI|URUHQLQJDUHIWHUWLGLJDUHLQGXVWUL
YHUNVDPKHW 6.' 0HGYHUNDUHLVDQHULQJVSURFHVVHQEHNUlIWDUDWW
GHWKLWWDGHVVSnUDY3$+VRPlUHWWFDQFHUIUDPNDOODQGHlPQHPHQDWWnWJlUGHUD
VRPJMRUGHVLQQHEDUDWWKlOVRULVNHQLQWHVNXOOH|YHUVWLJD1DWXUYnUGVYHUNHWVULNW
YlUGHQ +HQU\VVRQRFK.OLQJEHUJ ,PHGLDEHO\VWHVlYHQIUnJDQ
om de spekulerade dyra boendekostnaderna och att området enbart var riktat
WLOOK|JLQNRPVWWDJDUH 6.' 6RPYDUSnWDOSnVWRG0DOP|V
NRPPXQDOUnG5ROI3nOVVRQ³DWWGHQVRPÀ\WWDUKLWVlWWHULJnQJHQNHGMDVRPL
VOXWHWIULVWlOOHUELOOLJDVPnOlJHQKHWHU´RFK³'HWYLNWLJDlULQWHDWWGHWEDUDEOLU
I|UULNDXWDQDWWGHWVDWVDVSnNYDOLWHWRFKDWWGHWNRPPHUIUDPLGpHU´
'HVVXWRPVD7RPP\+HGOXQGHQXWDYDUUDQJ|UHUQDRPNULWLNHQDWW´DOODNDQ
YLVWDVKlUGHWJnUSURPHQDGHUJHQRPRPUnGHW´ LELG RFKWLOOHQDQQDQWLGQLQJ
XWWU\FNWHKDQ³GRPULNDNRPPHUnWPLQVWRQHJnRPNULQJPHGYDQOLJWIRON
´ 6'6 -DJI|UVWnUDWWGHWNDQKDYDULWHQSUHVVDGVLWXDWLRQPHQGHW
här verkar vara den allmänna uppfattningen om hur det kommer gynna övriga
VWDGHQRFKGHPLQGUHEHPHGODGH'HQRIIHQWOLJDSURPHQDGHQWLOORPUnGHWVNDL
alla fall göra det offentligt öppet. Förmodligen är det så det sociala aspekterna
på övriga staden gynnas.

Bomässa i konkurs
'HQPDMLQYLJGHVERVWDGPlVVDQDYNXQJDSDUHWRFKI|UHWDJIUnQKHOD
YlUOGHQVNXOOHYLVDXSSVLQDPLOM|YlQOLJDSURMHNW'HWKDGHJMRUWVHQEHUlNQLQJ
SnDWWGHWVNXOOHNRPPDXSSPRWHQPLOMRQEHV|NDUH'HVVYlUUHNRPLQWHVn
många som beräknat och inkomsterna blev lidande och på den sista mässdagen
JLFNPlVVDQLNRQNXUV *UHHQV 'HQQDNRQNXUVEOHYP\FNHWXSSPlUNVDP
PDGLPHGLD *UHHQV (QOLJW*UHHQJDYGHWRPUnGHWHWWGnOLJWU\NWH
RFKGHWYDUVYnUWDWWVlOMDOlJHQKHWHUYLONHWLQQHEDUDWWHQWUHGMHGHODYOlJHQ
KHWHUQDVWRGWRPPDHIWHUHWWnU$UUDQJ|UHUQDI|UERPlVVDQKDPQDGHLHQHNR
QRPLVNNULV LELG 'HEOHYWYXQJQDDWWOnQDRPNULQJPLOMRQHUNURQRU
av Malmö stad för att få det att gå ihop. Media uppmärksammade de stora
summorna av statliga och kommunala pengar som hade investerats i bomässan
RFKDWWERNI|ULQJVIHOKDGHJMRUWGHWVYnUWDWWPlWDKXUP\FNHWSHQJDUGHW
KDQGODGHRP %HUJKRFK.DUOVVRQ 
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“Först var det den längsta bron, sedan det högsta huset.
Nu satsar Malmö på den största bomässan i Sverige sedan
30-talet. Bo01 ska hålla kvar staden i blickfånget även sedan
Öresundsbron är invigd i sommar”.
,QJUHVVL'1

Visioner
Formella visioner med Bo01
,NDSLWOHW´0DOP|LGDJ´GlUVWDGHQVXWPDQLQJDURFKP|MOLJKHWHUO\IWVIUDP
får Bostadsmässan år 2001 en egen rubrik. Mässan belyses i samband med
DWWVWDGHQI|UXWVSnUHQ|NDGEHIRONQLQJVWLOOYl[WEHVWnHQGHDYPHVWDGHOV
XWOlQGVNDXQJGRPDUIUnQRPNULQJOLJJDQGHRUWHU g3V 
Förhoppningarna är att bomässan ska genera staden 800 nya lägenheter i ett
DWWUDNWLYWOlJHRFKGlUPHGUnGDERWSnHQVWRUERVWDGVEULVW ,ELG 
,HWWDQQDWNDSLWHOI|U´ERHQGHRFKERVWlGHU´DQJHVGHWDWW´9lVWUD+DPQHQ
PHGE|UMDQL%R RFK+\OOLHYnQJSULRULWHUDVI|UDWWnVWDGNRPPDVWDGVPlVVLJ
EHIRONQLQJVWlWKHWRFKVHUYLFHNULQJK|JVNRODQ«´ g3V 
I översiktsplanen för Västra Hamnen anges det att utformningen av
Västra hamnens västra del kommer att ha en stor prägel av arrangörerna till den
SODQHUDGHERPlVVDQ g3I|U9lVWUD+DPQHQV $PELWLRQHUQDlUDWW
vatten kommer att vara ett viktigt gestaltningselement i denna del.
'HWVlJVRFNVnDWWQlUKHWHQWLOOKDYHWNDQWLOOnWDLQWUnQJSn6FDQLDSDUNHQVRPlU
belägen där men att det då ställer ett högt krav på arkitektonisk utformning och
DWWRPUnGHWI|UEOLU|SSHWI|UDOOPlQKHWHQ ,ELG 
%RPlVVDQQlPQVlYHQLSPWLOO|YHUVLNWVSODQHQnU'lUVNULYVGHWDWW
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QnJUDDYPnOHQSnERVWDGVHNWRUQlUDWW´VNDSDPDUNQlUDERHQGHPHGHNRORJLVND
I|UWHFNHQVNDSDDWWUDNWLYDÀHUIDPLOMVRFKVPnKXVSURMHNWPHG´EOn´NRQWDNW
RFKVDWVDSnH[SHULPHQWERHQGHVnVRP%R 'LDORJ30V 
I planbeskrivningen för Västra Hamnen står det att huvuddraget är:
´%RKDUVRPPnODWWYLVDHWWP\FNHWOnQJWJnHQGHNRQNUHWRFKIlUGLJW
SURMHNWLQRPRPVWlOOQLQJHQDY6YHULJHWLOOHWWHNRORJLVNWXWKnOOLJWVDPKlOOH
0nOHWlURFNVnDWWLGpHURFKHUIDUHQKHWHUIUnQ%RGHOHQVNDOONXQQDI|UDV
YLGDUHLXWE\JJQDGHQDY|YULJDGHODUDY9lVWUD+DPQHQ´
6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHW3ODQEHVNULYQLQJV  

Informella visioner med Bo01
Mässan skulle marknadsföra Malmö och bidra med den önskade
RPYDQGOLQJHQIUnQLQGXVWULVWDGWLOONXQVNDSVVWDG'HWYLVDGHVVLJGHVVXWRP
VDNQDV´DWWUDNWLYD´ERVWlGHUL0DOP|RFKGlUI|UEOHYGHWHQVWUDWHJLVNIUnJD
DWWI|UV|NDORFNDK|JLQNRPVWWDJDUH *UHHQ 9LONHW9lVWUD+DPQHQKDU
blivit starkt kritiserat för i efterhand. Ordföraranden i kommunstyrelsen, Ilmar
5HHSDOXYDUGHQVRPGUHYGHQQDIUnJD *UHHQV 5HHSDOXVNUHY
lYHQHQERNYLGQDPQ%R6WDGHQGlUKDQXWU\FNHUPRWLYHQI|UGHQQD
satsning som ett sätt att få tillbaka de rika till städerna från de omkringliggande
VPnRUWHUQD/RPPDRFK9HOOLQJH 5HHSDOXL*UHHQ 
gYHUKXYXGWDJHWIDQQVGHWHQSROiWLVNHQLJKHWLGHQQDVDWVQLQJPRWNXQVNDSV
staden och det nya Malmö med medelklassen som målgrupp. Enligt Mats
Olsson före detta stadsbyggnadsdirektör var bomässan viktig för Malmö i ett
regionalt perspektiv.

Sammanfattning och slutsatser
'HW¿QQVHQW\GOLJYLVLRQRPDWW%RVNDPDUNQDGVI|UDVWDGHQRFKGHQQD
YLVLRQUHGRJ|UVUHGDQLgYHUVLNVSODQHQ7LOOHQE|UMDQIUDPVWnUYLVLRQHUQDDWW
bidra till omställningen till ett ekologisk hållbart samhälle, men enligt Gösta
%OFKHU¿QQVGHWlYHQHQWDQNHRPDWWKnOOEDUKHWVSUR¿OHQ´VNDVOnVWRUW´
6DPWLGLJW¿QQVGHWHQSROLWLVNHQLJKHWRPDWWRPUnGHWVNXOOHI|UDWLOOEDND
PHGHONODVVHQIUnQRPNULQJOLJJDQGHRPUnGHQ'HWIUDPVWRGHQNODUYLVLRQL
E|UMDQRPDWWDOODVNXOOHNXQQDERGlUPHQHIWHUKDQGLQVnJDWWVWDGHQDWWGHW
LQWHVNXOOH´GHULNDVNXOOHLDOODIDOOP|WDYDQOLJWIRON´VRPHWWDYFLWDWHQ
O\GHUIUnQHQDYDUUDQJ|UHQDLWLGQLQJVDUWLNODUQD(QOLJW*UHHQVLQWHUYMXHUPHG
GHERHQGHLRPUnGHWYDUGHLQWHPHGYHWQDRPDWWERHQGHWYDUPLOM|YlQOLJW
YLONHWNDQLIUnJDVlWWDRPGHWYHUNOLJHQYDUPLOM|QVRPVNXOOHORFNDRFKLQWH
EDUDYDUPLOM|UHWRULNRFKVRPVNXOOHVN\GGDGHWHNRQRPLVNDLQWUHVVHW'HW
NDQGlUPHGWURV¿QQDVHQNRSSOLQJPHGVWDGVSROLWLNHQ'HQDWWUDNWLYDNODVVHQ
skulle lockas genom marknadsföring i höginkomstländer. Enligt Green används
KnOOEDUKHWVSUR¿OHQI|UDWWPDUNQDGVI|UDVWDGHQRFKVWlUNDNRQNXUUHQVNUDIWHQ
8WLIUnQGHWKlUSHUVSHNWLYHW¿QQVGHWHQNRSSOLQJPHGWHRULQRPHQPHU
tävlingsinriktad politik och som gör sig uttryckt i planeringen av dagens städer.

´(QYlOJHQRPI|UGERPlVVDVNXOOHIUDPKlYD0DOP|VRPHQLQWUHVVDQW
ERVWDGVRUWLgUHVXQGVUHJLRQHQ´
.lOOD'DQQHVWDP0DOP|VVWDGVSROLWLNRPPHQLQJVE\JJDQGHRFK
materialitet.
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Diskussion och slutsatser
Uppsatsen avslutas med en redovisning av de slutsatser jag
har kommit fram till under arbetets gång. Jag för dessutom
en diskussion kring utfallet av detta resultat och om det finns
någon koppling till tidigare forskning och teorier om stadspolitikens påverkan. Här ges ett försök att besvara de
operationaliserade frågeställningarna. Empirin tolkas utifrån
det teo-retiska perspektivet i strävan att finna en förklaring
till motiven.
Syftet med denna undersökning har varit att analysera hur stadspolitiken
med mer konkurrensmedveten styrning har påverkat städernas utveckling.
Enligt Savage, Ward, Warde och Mayer har det skett en märkvärd skiftning
från ett välfärdssamhälle, till ett samhälle som är mer intresserat av ekonomiska
LQYHVWHULQJDU'HWWDLQQHElUHQOLJW6DYDJH:DUG:DUGHRFK0D\HUDWW
kommunen känner ett allt större tryck på att öka den lokala ekonomiska
WLOOYl[WHQSnEHNRVWQDGDYDWWGHQVRFLDODYlOIlUGHQHIWHUVRPGHQVlOODQ
JHQHUDUVW|UVWHNRQRPLVNWLOOYl[W 6DYDJH:DUG:DUGH 6WDKUH 
0LQIUnJHVWlOOQLQJKDUEHKDQGODWSODQOlJJQLQJHQDY%RRPUnGHWRFKGlUPHG
huruvida en hållbar stadsdel i Västra Hamnen har varit ett utfall av denna
stadspolitik.
*HQRPDWWKDVWXGHUDWSODQGRNXPHQWHQKDUMDJNRPPLWIUDPWLOODWWGHQVW|UVWD
SULRULWHULQJHQI|UNRPPXQHQKDUYDULWDWW|NDGHQHNRQRPLVNDWLOOYl[WHQ
Med tanke på att mestadels av marknadsföringen skedde i länder med en
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K|JXWELOGDGEHIRONQLQJVnVRP7\VNODQGRFK'DQPDUN¿QQVGHWDQOHGQLQJDWW
tro att Malmö ville attrahera en resursstark befolkning i form av danskar,
W\VNDURFKK|JXWELOGDGHPHGHOnOGHUVIDPLOMHU'HWWDWURWVDWWNRPPXQHQKDGH
en stor bostadsbrist bland unga i kommunen. Malmö förnekar inte denna
SULRULWHUDGHVWUlYDQHIWHUHNRQRPLVNWLOOYl[WHIWHUVRPGHQDQVnJOHGDWLOOÀHU
DUEHWVWLOOIlOOHQ'HVVXWRPKDGHPnQJDDYGHPHUYlOEHVWlOOGDÀ\WWDWXWWLOO
omkringliggande orter. Staden behövde ta sig ur den svåra ekonomiska
VLWXDWLRQVRPlJGHUXPHIWHULQGXVWULQHGVODJHWLE|UMDQDYWDOHWYLONHWJMRUGH
DWWNRPPXQHQVWDUNWPRWLYHUDGHHQHNRQRPLVNWLOOYl[WVRPHWWDYKXYXGPnOHQ
'lUHPRWE|UGHWLIUnJDVlWWDVKXUGHVRFLDODIUnJRUQDKDQWHUDGHVLGHQQDVWUlYDQ
HIWHUHNRQRPLVNWLOOYl[W
'HWQlPQVLQWHVnP\FNHWRPGHVRFLDODNRQVHNYHQVHUQDLgYHUVLNWVSODQHQ
för år 2000, dock är de medvetna om att denna satsning kan bidra till ökad
segregation men satsningen på Västra Hamnen anses ändå gynna hela staden.
6WDGHQInUHQP|WHVSODWVHQDWWUDNWLYDUHLQQHUVWDGRFKP|WHVSODWVÀHUI|UHWDJ
RFKDUEHWVWLOOIlOOHQRFKHQ|NDGVNDWWHLQNRPVW,gYHUVLNWVSODQHQI|UnU
IUDPJnUGHWDWWNRPPXQHQlUPHGYHWHQRPDWWVDWVQLQJHQSnH[SORDWHULQJHQ
av hamnområden kan innebära social segregation men hävdar också att det är
HQLQWHJUDWLRQPHGUHJLRQHQYLONHWDQWDJOLJHQlUGHWYLNWLJDVWHLHQWlYOLQJV
inriktad stadspolitik. I en sådan politik är det givet att det är svårt att tävla
med problemen eller svagheterna.
Speciellt framträdande blir denna medvetenhet om konkurrensen i Malmös
HJQD6:27DQDO\V'HWlULQWHEDUDHQYDQOLJ6:27DQDO\VGlUVW\UNRURFK
svagheter uppradas, utan det framgår tydligt att det är marknadsfördelar
JHQWHPRW'DQPDUNRFKRPNULQJOLJJDQGHNRPPXQHUL6YHULJHVRPUHGRYLVDV
'HVVXWRPNODUJ|UVGHWDWWGHWlUVW\UNRUQDPDQVNDE\JJDYLGDUHSnRFKDWW
´KRWHQ´VNDXQGYLNDV0DOP|VNDEOLVWDUNW'HWlUYLVLRQHQRFKGHWlUOlWWDWW
tolka att detta är stadens högsta prioritering.
(IWHUGHQGMXSDNULVHQXWDUEHWDGHVHWWRPIDWWDWYLVLRQVDUEHWHVRPVNXOOHOLJJD
WLOOJUXQGI|UgYHUVLNWVSODQHQ(QVWUDWHJLEHK|YGHVRFKSROLWLNHUQDYDU
HQLJDRPDWWPHGHONODVVHQEHK|YGHnWHUYlQGDWLOOVWDGHQVFHQWUXP 6.'
 2PYDQGOLQJHQDY9lVWUD+DPQHQDQVnJVVRPHWWP\FNHWSRWHQWLHOOW
område för att förverkliga denna vision. I denna uppsats talas det därför mycket
om olika socioekonomiska grupper. Malmö talar om att locka tillbaka medelk
ODVVHQRFKK|JLQNRPVWWDJDUQDWLOOVWDGHQ0HQYLONDNDQHJHQWOLJHQGH¿QLHUDV
37

VRPPHGHONODVVULNDRFKIDWWLJD"'HWlUVYnUGH¿QLHUDWRFK0DOP|J|UVMlOYD
LQJHQYlUGHULQJDYRUGHWLVDPPDQKDQJHQGlUGHWDQYlQGV)|UPRGOLJHQ¿QQV
GHWHQPHQWDOELOGRPYDGRUGHQLQQHElURFKHQOLJ6&%¿QQVGHWLQJHQ
GH¿QLWLRQDYRUGHWPHGHONODVVHOOHUQnJRWPnWWSnKXUP\FNHWPDQVNDWMlQD
för att tillhöra gruppen höginkomsttagare. I detta fall kan höginkomsttagarna
HOOHUPHGHONODVVHQGH¿QLHUDVXWLIUnQGHQLQNRPVWQLYnVRPEHK|YVI|UDWWNXQQD
ERLRPUnGHW LDOODIDOOGHQLQNRPVWQLYnVRPYDUDYVHGGDWWNXQQDERGlU 
8SSHQEDUOLJHQlUGHWYlOGLJWSnYHUNDWDY5LFKDUG)ORULGDVGH¿QLWLRQDYGHQ
kreativa och attraktiva klassen. Man kan tydligt se att det är den kreativa
klassen som Malmö vill locka med tanke på etableringen av högskola, företag
och havsnära bostäder i Västra Hamnen.
'HSULPlUDPRWLYHQDQVnJVYDUDHQOLJWVWDGVDUNLWHNWHQ.ODV7KDPYDUDWWHQ
RPVWlOOQLQJYDUQ|GYlQGLJI|UDWWNXQQDEHP|WDIUDPWLGHQVPLOM|KRW
Enligt Gösta Blücher skedde det noga studier om områdets mikroklimat,
kvalitetsprogrammet belyste väderstreck och hur vindens styrka skulle dämpas.
9LONHWH[HPSHOYLV/DUVVRQEHNUlIWDGHDWWRPUnGHWKDGHJHQRPI|UWVYlO
'lUHPRWJHQRPI|UGHVLQWHDOODPLOM|YlQOLJDYLVLRQHUVnVRPHQHUJLNUDYHQRFK
antalet parkeringsplatser. Enligt Green var det Governance styrningen som
SnYHUNDGHXWIDOOHW(IWHUVRPDOODPLOM|YlQOLJDYLVLRQHULQWHYDUHNRQRPLVNW
lönsamma för aktörerna genomfördes inte dessa, och kommunen var beroende
DYGHVVDDNW|UHUI|UDWWNXQQDJHQRPI|UDSODQHUQD *UHHQ 
'HWI|UHIDOOHUGRFNRVDQQROLNWI|UPLJDWWGHWWDlUGHQVLQJXOlUDDQOHGQLQJHQWLOO
DWWGHPLOM|YlQOLJDYLVLRQHUQDLQWHJHQRPI|UGHVRFKI|UlQGUDGHVXQGHUYlJHQV
JnQJHIWHUVRPGHWI|UPLJYHUNDUVRPDWWGHWUHGDQYDUE|UMDQYDUPHQLQJHQDWW
GHQHNRORJLVNDSUR¿OHQVNXOOHJHQHUDVWRUDYLQVWHUSnJUXQGDYWUHQGHQ
Ordföranden i Svensk Bostadsmässa Gösta Blücher var med i utarbetandet av
PlVVDQRFKSnVWRGDWWKDQRFKKDQVNRPSDQMRQHUYLOOHKLWWDHWWWHPDVRP
VNXOOH³VOnKnUW´LQI|UPLOOHQQLXPVNLIWHWRFKDUUDQJ|UHUQDDQVnJDWWHNRORJLVN
KnOOEDUKHWVNXOOHJ|UDGHW0LOM|YLVLRQHUQDYDUGlUPHGUHGDQIUnQE|UMDQHWW
PDUNQDGVI|ULQJVHOHPHQW)UnJDQPDQNDQVWlOODVLJlURPKnOOEDUKHWVSUR¿OHQ
enbart var en produkt på marknaden som sålde stort, och därmed enbart
behandlades retoriskt och legitimerade höga investeringskostnader.
(QOLJW:DUGlUMXVWKnOOEDUKHW6YHULJHVVlWWDWWNRQNXUUHUDPHGGHVWRUD
OlQGHUQD :DUG 'HWJU|QDIRONKHPPHWKDGHYLVLRQHQDWW6YHULJHVNXOOH
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bli ett föregångsland inom hållbar utveckling och likadant skriver Malmö i
|YHUVLNWVSODQHQ%RYDUGlUPHGLQWHEDUDHWWVWUDWHJLVNWSURMHNWI|UDWW|ND
GHQHNRQRPLVNDWLOOYl[WHQXWDQIUDPI|UDOOWI|UDWWKMlOSD0DOP|DWWHUVlWWD
ELOGHQDYGHQJDPODRFKI|URUHQDGHLQGXVWULVWDGHQPHGGHWQ\DUHQDJU|Q
VNDQGHRFKKnOOEDUD0DOP|6WUDWHJLQDWWSODQOlJJDHQPLOM|YlQOLJVWDGVGHO
YDUGlUI|UYLNWLJI|UVWDGHQVLGHQWLWHW'HQQDLGHQWLWHWVRPYDQGOLQJKlYGDU
lYHQ'DQQHVWDPLVLQDYKDQGOLQJDWW9lVWUD+DPQHQRFK%RVSHODGHHQ
HVVHQWLHOOUROOL 'DQQHVWDP 9lVWUD+DPQHQVNXOOHELGUDWLOORPYDQG
OLQJHQDY0DOP|VVWDWXVSUR¿OHIWHUVRPHQDWWUDNWLYVWDGORFNDUDWWUDNWLYD
människor och företag.
Sammanfattningsvis, kan motiven till planläggningen av Bo01 och därmed en
hållbar stadsdel härledas till teorin om att en alltmer globaliserad marknad har
OHWWWLOOHQPHUWlYOLQJVLQULNWDGSROLWLN'HWIUlPVWDPnOHWLGHQQDSROLWLNlUDWW
|NDGHQORNDODHNRQRPLVNDWLOOYl[WHQJHQRPDWWH[SORDWHUDLDWWUDNWLYDFHQ
WUDODOlJHQ*HQRPDWWH[SORDWHUDLDWWUDNWLYDOlJHQNDQPDQORFNDGHQNUHDWLYD
klassen som Richard Florida talar om, och det är den kreativa klassen som kan
JHQHUDVWDGHQHNRQRPLVNWLOOYl[W'lUI|UlUGHWWDWUROLJI|UNODULQJWLOOYDUI|U
hållbara stadsdelar planlades och planläggs fortfarande i attraktiva områden.
Samtidigt är det svårt att generalisera detta enstaka område med övriga hållbara
stadsdelar i Sverige eller i övriga världen, men denna politik och kommunala
planering sker dock överallt. På grund av den ekonomiska kris Sverige var i
E|UMDQDYWDOHWYDUSODQHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUQDUHODWLYWOLNDI|UGHKnOOEDUD
VWDGVGHODUQDRFKVWUDWHJLQEOHYYlOGLJWOLNGHPHPHOODQ'HKnOOEDUDVWDGV
GHODUQDVNXOOHSUR¿OHUDVWDGHQRFKKnOOEDUKHWVSUR¿OHQNDQDQWDVKDJMRUWGHW
legitimt för stora ekonomiska investeringar.
Kommunen är väl medveten om de sociala konsekvenserna i form av
segregation och fattigdom, men staden anser det viktigare att kunna slåss
på den globala marknaden, bland de stora, annars klarar sig inte staden
ekonomiskt.
Malmö framstår ofta som en framtidsstad som har lyckats. Frågan är dock hur
OlQJHGHWWDKnOOHU'DJVSUHVVHQXSSPlUNVDPPDUUHGDQQXGHVRFLDODVSlQ
ningarna i Malmö, framförallt i Rosengård, frågan är hur kommunen kommer
hantera dessa konsekvenser. I översiktsplanen för 2012 anger staden att de är
medvetna om att de ligger efter på den sociala hållbarheten och att det nu

EHK|YVVDWVDVSnGHWVRFLDOD'HQKlUVWUDWHJLQNDQMlPI|UDVPHG.LQDVFKDFN
)|UDWWYLQQDEHK|YHUPDQIn|YHU$//$NXORUWLOODQGUDVLGDQDYVSHOSODQHQ
'HQLYULJHYLOOVnJlUQDYLQQDRFKÀ\WWDUVnIRUWVRPP|MOLJW|YHUVLQDIUlPVWD
NXORU0HQYlOSnDQGUDVLGDQVHUPDQDWWGHW¿QQVNXORUNYDU(IWHUVRPGHQ
LYULJHLQWHXWQ\WWMDGHVWUDWHJLQPHGHWWVDPDUEHWHPHGDOODNXORUWDUGHWOnQJ
WLGDWWIn|YHUGHVLVWD«RFKYLQVWHQJnUI|UORUDG,GHWWDVSHOEHK|YHU$//$
NRPPDLPnOPHQNDQVNHlUGHWVYnUDUHLHQVDPKlOOVNRQWH[WGlUPDUNQDGHQV
YLOONRUJlOOHU«(OOHUlUGHWH[DNWOLNDGDQWPHQNRQVHNYHQVHUQDRFKLQVLNWHQ
kommer olika fort.
)UnJDQlUGlUPHGRPVWUlYDQHIWHUHNRQRPLVNWLOOYl[WHQOLJWGHQHNRORJLVND
PRGHUQLVHULQJHQKDUHQQHJDWLYSnYHUNDQSnKnOOEDUKHWVSUR¿OHQHIWHUVRPGHW
sällan lönar sig ekonomiskt direkt att satsa på den sociala hållbarheten.
9LVVDPLOM|YlQOLJDYLVLRQHUlULQWHKHOOHUHNRQRPLVNWJHQRPI|UEDUDVRP$QQD
*UHHQVXQGHUV|NQLQJYLVDGH(IWHUVRPGHW¿QQVHQJUlQVSnQDWXUHQVUHVXUVHU
RFKGlUPHGGHQHNRQRPLVNDWLOOYl[WHQWURUMDJDWWGHWlUYLNWLJWDWWYLSODQHUDU
med eftertanke och tänker ytterligare ett steg innan vi gör våra beslut.
-DJVlJHUVRP*|VWD%OFKHU¿QXUOLJWDYVOXWDGHHWWHSRVWPHGGHODQGH
´P\FNHWPHU¿QQVDWWVlJDPHQGHWInUEOLHQDQQDQPlVVD´
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*UDQEHUJ0LNDHO  )UnQORNDOYlOIlUGVWDWWLOOVWDGVSROLWLNSROLWLVND
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