
1

Victoria Bengtsson

2012

Hållbar stadsplanering som 
strategi för tillväxt

 
Victoria Bengtsson

Victoria Bengtsson                            
Vårterminen 2012
Kandidatarbete 15 hp

Programmet för Fysisk Planering, 
Blekinge Tekniska Högskola 
Handledare: Eric Markus



2

Omslagsbild: Victoria Bengtsson

Blekinge Tekniska Högskola



3

Hållbar stadsplanering som 
strategi för tillväxt 

Granskning av motiv till Bo01 i Västra Hamnen

Victoria Bengtsson



4

FörordFörord

inte är den första att göra det. 

inblandade eftersom det många gånger framställs annorlunda offentligt. Redan 

handledare, att avsikten Inte var att smutskasta någon stad, kommun eller 

motiverar sina val och strategier, för trots allt, om man bara kan motivera dem, 
borde de inte vara fel.  

så sätt få en bättre förståelse för denna nya trend av hållbara stadsdelar.

undersökning men trots det har det stundtals varit väldigt tungt och det har 

alla vänner och kära som har stöttat. 

handlingarna, som ett ord, en blick, har satt igång en hel tankeprocess. Genom 
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Abstract

övriga världen, och har haft en stor genomslagskraft sedan millenniumskiftet. 

Sverige startade satsningen i samband med det gröna folkhemmet då Sverige 
skulle bli ett föregångsland inom hållbar utveckling. 

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.

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 

stadsdelar är ett utfall av denna nya stadspolitik.

Fallstudien grundar sig på Bo01 området i som var starten på den hållbara 

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.

Undersökningen inleds med en beskrivning av Malmös historik och planerings

för staden, Västra Hamnen och avslutningsvis Bo01. 

stad. Genom att locka höginkomsttagare till området kunde man genera staden 

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.
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Bakgrund 

Utbyggnaden av stadsdelar med utpräglad hållbarhet pågår i skrivande stund 

andra hållbara stadsdelar runt om i världen. 

folkhemmet år 1996 då ambitionen var att Sverige skulle bli ett föregångsland 

en ekologisk hållbar utveckling, idag talar man om det som en ekologisk 
modernisering, strategin var att det gick att förena ekologisk hållbarhet med 

Även idag sker stora investeringar från staten, kommunen och privat i dessa 

InledningInledning
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staden i Stockholm som i skrivande stund är i en utbyggnadsfas och har blivit 

Ett antal forskare har utvärderat dessa stadsdelar utifrån framförallt ett 

ekologiska utformning i form av dagvattenhantering, låg energiförbrukning, 

stadsdelar påverkar övriga staden i ett socialt perspektiv.

är en välbeställd och homogen befolkningsgrupp som har råd att bo i stadsde

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 

grupper har visat sig påverka individers inkomstutveckling mer än den etniska 

farhågas är att det kommer till en punkt då ungdomarna inte längre tror på 

Enligt EU är fattigdom ett allvarligt samhällsproblem i Europa och i övriga 

Enligt urbanteoretikerna Savage, Ward och Warde är marginaliserade gruppers 

Enligt urbanteoretikerna har stadspolitiken de senaste årtionden gått från en 

Städerna strävar därför efter att attrahera en kreativ och attraktiv klass som 

tecknas av människor med kreativa arbeten. Enligt Florida är det den klassen 

dessa att etablera sig i staden. Florida menar att den kreativa klassen är under

teoretisk utgångspunkt av urbanteoretikerna Savage, Ward och Warde eftersom 

hur satsningarna på sådana hållbara stadsdelar motiveras och hur de förväntas 
påverka staden i övrigt. 
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Syfte

Syftet är att undersöka hur en mer tävlingsinriktad och globalt effektuerad 

utvecklingen. Vidare granskas om teorin kan fungera som en lämplig 
förklaringsmodell till planläggningen av Bo01 och därmed motiven till 
hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen. 

För att kunna undersöka denna övergipliga problemställning operationaliserar 

 

Problemställning

frågeställningar. ?
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Enligt Savage, Ward, Warde är globaliseringen även en viktig orsak till en ny 
stadspolitik på grund av den hårdnade konkurrensen mellan det kommunala 

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 

2. Samhällets och städernas välfärdssystem eroderas

i Västra Hamnen. Syftet med denna undersökning är därmed att studera om och 

utvecklingen och om hållbara stadsdelar är ett utfall av denna utveckling. 

Tidigare forskning 

en avhandling om hur denna governance styrning påverkade planeringen av 

En av hennes slutsatser var att planeringen av Lindholmen med en Science 

var viktiga i genomförandet av denna vision. Liknande slutsatser drar Mikael 

Teoretiskt ramverk
Västra Hamnen var starkt påverkat av den ekologiska modernisering som 

ekonomiska krisen var att Sverige skulle bli ett föregångsland inom hållbar 

lig konsumtion och beteendemönster som inte kräver en större uppoffring i 
levnadssätt och bekvämlighet för människor. Huvudidén var att det skulle gå 
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ett attraktivt bostadsområde med vattenkontakt till Mälaren 

områdenas ekologiska hållbarhet brister eftersom byggherrarna inte ville bygga 

heten så som parkering och energimålen som egentligen vara satta högre. 
Hon påpekar att governance styrningen är orsaken till att hållbarhetsmålen inte 

investeringskapital kommunen är beroende av för att kunna genomföra 
planerna.

har belyst stadspolitikens omvandling från ett välfärdssamhälle till ett samhälle 

en välfärdskommun är kommunal och nationell till sin karaktär medan 

viktigt för framtida forskning att undersöka om det till går att förena ekologi 

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

komplicerade situationer såsom sociala förhållanden.

att resultaten i Västra Hamnen inte nödvändigtvis måste vara

processerna väldigt lika och planeringsförutsättningarna såg ungefär

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

För att kunna undersöka frågeställningarna och förbättra validiteten för under

mig av framförallt plandokument som sedan har kompletterats med tidigare 

Gösta Blücher, som tack vare sin roll som ordförande i Bomässan var en 

insikt i den aktuella diskursen under genomförandet och hur allmänheten be

medveten om den sociala faktorn och medias förmåga att vinkla svar för 

han omedvetet eller medvetet har anpassat svaren. Gösta Blücher har varit en 

har skett via Internet. Missförstånd elimineras på grund av att det är en skriven 

förloppet har mentalt omarbetats, omvärderats och mycket troligt att kan vissa 
bitar har glömts eller påverkats av medias bild och efterkonstruktion. 

Malmös stadsarkiv, där arkivarierna har klippt ut artiklar från både lokala och 

därmed fått en bättre förståelse för hur allmänheten bemöttes av förslaget. 

om Bo01, däremot är det ett omfattande material insamlat av professionella 
arkivarier. 

Plandokument
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dem som har arit relevanta för Västra Hamnen och stadsplaneringen, dessutom 

också varit en betydelsefull källa. 

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 

kontoret gemensamt anger som stadens problem och planeringssituation, 

förbättra denna situation. 

syns tydligt att lagen har skärpt kravet på en tydlig konsekvensbeskrivning och 

till ställningstaganden i dessa konkurrerande situationer. 

decennierna samhällsskiftningen från en välfärdspolitik till en stadspolitik 

Genom att dessutom presentera historien kan denna samhällsförändring 
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dock enbart dem som är daterade innan Bomässan och därmed kunnat påverka 
motiven till planläggningen.  

av en rad olika PM med formulerade mål inom olika sektorer. 

var de riktade till personer som var delaktiga i planeringen av samhället. 

medveten om en hel det bakomliggande information, vilket innebär att allting 

hade som krav på sig att vetenskapligt dokumentera resultatet har det inte varit 

Avgränsning

För att kunna göra denna undersökning har en avgränsning behövt göras inom 

att i en fallstudie undersöka Malmö och Bo01 i Västra Hamnen. 

det är den del av området som var starten på utbyggnaden av stadsdelen med 

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 

kommunen och inblandade aktörer i planläggningen av Bomässan anger som 
motiv till planläggningen av en hållbar stadsdel i Malmö. 

Disposition och upplägg

Uppsatsen inleds med en kort presentation av Malmös historik och planerings

situationen och därmed motiven till vald strategi.
  

ett försök att utifrån det empiriska materialet och den teoretiska 
utgångspunkten besvara frågeställningarna. 

Empiriska materialet
Upplägget av det empiriska materialet startar med en presentation 
av bakgrunden och planeringsförutsättningarna. Därefter presen-
teras 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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Det här kapitlet inleds med en beskrivning av Malmös historia 
för att bidra till en bättre förståelse av stadens planerings-
situation under 1990-talet. Därmed kan motiv till planläggning 
av Västra Hamnen med Bo01 härledas och därmed den politik 
som styrde utvecklingen.

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

Kort historik 

Industri och Hamnstad

de största arbetsgivarna, ett av dessa företag var Kockum, skeppsvarvet som 

Malmö välfärdssamhälle

konkurrens från industriländerna satsade regeringen och Malmö på välfärd, 
det så kallade goda folkhemmet. Malmö, och Sverige generellt, var 

Ekonomisk kris
Varvsindustrin var ett utav landets och Sveriges största inkomstkälla och 

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 

lämnade efter sig en stad med hög arbetslöshet.  

Öresundsbron
I den ekonomiska krisen lades en stark politisk tro på en förbindelse mellan 

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

befolkningen hade arbete. 

Stadsbyggnadskontoret påpekar att det inte bara får sociala konsekvenser på staden 
utan även ekonomiska. Malmö får stora utgifter för socialbidrag 

Tabellen visar att kommunen anser att det är ett problem med att höginkomsttagarna 
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unga människor med utländsk bakgrund och utan högre akademisk utbildning 

problemet med bostadsbrist och hemlösa. Samtidigt som invånarantalet ökar, 

bostäder och arbetstillfällen. 

Segregerad stad

en segregerad stad, och lägger ingen större vikt i det eftersom det faller sig 

sett segregerad stad. Enligt Stadsbyggnadskontoret var bebyggelsen till en 

omkring blev staden fysiskt sätt uppdelad. I Malmös översiktsplan nämns 

sociala frågor. Stadbyggnadskontoret är medvetna om att staden är socialt 
uppdelad och att det kan ge negativa konsekvenser i längden med bland annat 

översiktsplanen primära uppgift att hantera sociala frågor eftersom den snarare 

    

Sammanfattning och slutsatser

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 
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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 redo-
visas. 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.  

kontakter, hög kunskapsnivå, stabil sysselsättning och ekologiskt boende i ren 

även Europa kommer förändras, och det kan därmed antas att Malmö vill 

Övergripande mål Översiktsplanen år 2000
Källa: Malmö Stadsbyggnadskontor, ÖP  2000
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1995, då staden ansåg att det behövdes ett samlat visionsarbete som skulle ligga 

Visionsarbetet var ett omfattat arbete som engagerade många olika sektorer 

Regionalt centrum

och Citytunneln kommer att underlätta denna regionala samverkan. 

om lediga lägenheter och mark som kan bebyggas av småhuslägenheter vilket 

Malmö kan därmed antas ha varit väl medvetna om konkurrensen från 
Köpenhamn och i denna tävling ville man vinna företag och en högutbildad 
befolkning.

siktsplanen för år 2000 att en av de viktigaste prioriteringarna är att skapa 

SWOT-analys

stadsorten. Inom de olika delområdena beskrivs Malmös styrkor, svagheter, hot 

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 

  

Attraktiv stadsmiljö, fler arbetstillfällen och 
social balans

Stadsbyggnadskontoret skriver att Malmö ska bli en attraktiv stad som är 

analysen framförs det en rädsla att Köpenhamn konkurrerar ut staden eftersom 

sen är Malmös konkurrensfördel de sociala aspekterna, Malmö ska kunna erb
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Genom att omvandla de centrala industriområdena till handelsområden anges 

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 

Hållbarhet och robusthet

kunskapsläge motiverar inte några drastiska förändringar av Malmös planering 

I översiktsplanen år 2000 anges detta som ett avgörande steg mot en hållbar 

ekologiska inriktningen syns dessutom bland de övergripande målen i 

”Malmö skall slå vakt om möjligheterna att utveckla 
ett robust och långsiktigt hållbart samhälle genom 
att bevara Malmö som en kompakt stad, främja ett 

av värdefulla naturresurser och förstärka den 
biologiska mångfalden”. 

Stadsbyggnadskontoret 2003, ÖP 2000, s. 38
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mångfalden och att staden blir ett långsiktigt hållbart samhälle. 

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 

Malmö tydligt att staden känner sig hotad av Köpenhamns framgång men 

medveten om den regionala roll som staden spelade för att kunna utvecklas. 

viktigt att staden ansågs attraktiv om de skulle vinna kampen om en högutbildad 
befolkning och företag. Enligt staden är konkurrensfördelarna den goda 

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

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 

talar om. På grund av den regionala satsningen och kommunens framträdande 

allt mer tävlingsinriktad stadspolitik. Malmö satsar på innerstaden och 

som  staden vill attrahera. 
Frågan är vilken roll Västra Hamnen och Bo01 spelar i förverkligandet av 
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Detta avsnitt presenteras visionerna med den hållbara stads-
delen 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 utformn-
ing. 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.    

Västra hamnen
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Bakgrund 

Kort historik 

Västra Hamnen har en relativt kort historia. I samband med 

behövdes industriverksamheter i hamnlägen. För att verkställa detta 

material. I mitten av 1800 talet etablerades den första verksam
heten på området, Kockum, efterhand utvecklades företaget till en 

etablerades även en Saab fabrik på området och kort därefter 
Scania parken. På grund av denna industriverksamhet och utfyllnad 

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

Västra Hamnen fortsätter att byggas ut även idag efter utbyggnaden 

delen utbyggd och hälften var planlagd. Idag är stadsdelen uppdelad 

strövområde för Malmös befolkning. Men området har också 
kritiserats för att enbart vara riktat till en ekonomisk elit på grund 

. 

VÄSTRA HAMNEN 
Antal familjer
Number of families

MALMÖ
Antal familjer
Number of families

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

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

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

Land 

Country
Födda i utlandet

Born abroad  
Land 

Country
Födda i Sverige med båda 

föräldrarna födda i utlandet

Born in Sweden with both parents 
born abroad

Danmark 243 Danmark 26

Polen 48 Jugoslavien 26

Tyskland 37 Polen 23

Afghanistan 35 Finland 8

USA 32 Chile 6

Totalt 899 Totalt 166

Andel av folkmängden
Proportion of population

20 % Andel av folkmängden
Proportion of population

4 %

Malmö totalt / Malmö in total

Land 

Country
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 90 349 Totalt 29 768

Andel av folkmängden
Proportion of population

30 % Andel av folkmängden
Proportion of population

10 %

Ålder/ Age 0 1-5 6-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80- Totalt

Malmö 4 938 19 124 11 151 7 807 8 370 9 614 26 529 98 376 66 504 31 162 15 388 298 963

Västra Hamnen 113 271 100 40 49 93 342 1 964 1 120 326 94 4 512

Befolkning: Antal boende/åldersindelning 1 jan 2011 

Population: Number of residents/age distribution, 1 Jan. 2011

Areal m m

Areas, etc.

Västra Hamnen inkl vattenytor/ incl. water areas 187 ha

därav/ of which - Bo01 (inkl/ incl. Turning Torso) 22 ha

                              - Dockan 11 ha

                      - Flagghusen 4 ha

                              - 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

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) 

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). 

Nästan en fjärdedel av de boende har danskt ursprung. Även andra hög-
 

Källa: Malmö stadsbyggnadskontor (2011). 
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Visioner

  

Visioner i översiktsplanen

 

stadsdel är enligt dem, och mycket fokus ligger på den fysiska gestaltningen. 

efter att vara ett ekologiskt, arkitektoniskt och socialt väl fungerande samhälle 

för utbildning, forskning, boende och andra verksamheter som kan anses vara 

Genom att dessa etableringar dessutom planläggs i innerstaden påstår staden 

som Västra Hamnen högt på rangordningen för utbyggnad eftersom tätbebyg

Arbetsplats

Kultur/Fritid

Förskola/Grundskola/
Gymnasium/Högskola

Handel

VÄSTRA HAMNEN 

Primära funktioner

okt 2011
Bostad

Park

Plats

Gator

Parkering

VÄSTRA HAMNEN

Primära funktioner

okt 2011

N

Bo01

Flaggskepparen

Varvsparken
Kappseglaren

Fullriggaren

Västra 
Dockan

Dockan

Masthusen

Varvsparken

Stapelbädds
parken

Citadellsfogen

Konsert/
Kongress/

hotel

Varvsstaden
Hjälmare

kajen

Gängtappen

Galeonen

Södra
Dockan

Västra HamnportenKockums
fritid
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Workplace

Culture / Leisure

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

Retail

Housing

Park

Square

Streets

Parking

Källa: Malmö stad(2011).
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gelse i närheten till hav och natur bör prioriteras vid utbyggnaden av Malmö 

anser som attraktivt och vad som bör stärkas och prioriteras i den valda 
strategin. Västra Hamnen kan därför uppfattas som en viktig satsning för 

Sociala konsekvenser

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 

För att säkerställa att byggherrarna tog hänsyn till stadens hållbarhetsvisioner 

noteras att i kvalitetsprogrammet lades mer fokus på den sociala biten än i 

bo i Västra hamnen, både studenter, rika, sämre beställda samt nya och gamla 

låtelseformer som svårmätbara mänskliga aspekter inom den sociala biten 

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

kommunikationer, samt nära grönska och hav. 

en attraktiv bild. Richard Floridas ideal om den attraktiva staden och Savage, 

områdets attraktion och att det anses prisvärt att satsa på ekologi och arkitektur. 

kan stärka segregationen men förbättra integrationen i ett regionalt 
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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 Bostads-
mässan 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 redovi-
sas även citat från tidningsartiklar där kommunen och de inblandade har uttalat 
sig om motiven. Syftet är att klargöra motiven och konsekvenserna av plan-
läggningen 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.  

Bo01



31

”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-samhäl-
let… 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
Ekologisk bomässa
Idén om en internationell bomässa startade av den ideella föreningen Svensk 
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. 

För att uppnå dessa visioner engagerade de Klas Tham som mässarkitekt. 
Temat blev Boplatsen, bostaden och livet i världens första ekologiskt uthålliga 

står det:  

Bakgrund



32

Bo 2000- ön Limhamn
En tävling arrangerades för att utnämna kommunen som skulle få äran att 

politiskt förankrad, för att inte byggnationen plötsligt skulle avbrytas vid 

precis hade köpt upp marken i Västra Hamnen från Saab och att området redan 

LIP-stöd

Medias uppmärksamhet
I tidningsartiklar kan man utläsa att politikerna, arrangörerna och Malmö stad 
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om de spekulerade dyra boendekostnaderna och att området enbart var riktat 

här verkar vara den allmänna uppfattningen om hur det kommer gynna övriga 

alla fall göra det offentligt öppet. Förmodligen är det så det sociala aspekterna 
på övriga staden gynnas.  

Bomässa i konkurs 

många som beräknat och inkomsterna blev lidande och på den sista mässdagen 

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 
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Visioner
Formella visioner med Bo01

får Bostadsmässan år 2001 en egen rubrik. Mässan belyses i samband med 

Förhoppningarna är att bomässan ska genera staden 800 nya lägenheter i ett 

I översiktsplanen för Västra Hamnen anges det att utformningen av 
Västra hamnens västra del kommer att ha en stor prägel av arrangörerna till den 

vatten kommer att vara ett viktigt gestaltningselement i denna del. 

belägen där men att det då ställer ett högt krav på arkitektonisk utformning och 

“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”.
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I planbeskrivningen för Västra Hamnen står det att huvuddraget är: 

Informella visioner med Bo01

Mässan skulle marknadsföra Malmö och bidra med den önskade 

blivit starkt kritiserat för i efterhand. Ordföraranden i kommunstyrelsen, Ilmar 

satsning som ett sätt att få tillbaka de rika till städerna från de omkringliggande 

i
staden och det nya Malmö med medelklassen som målgrupp. Enligt Mats 
Olsson före detta stadsbyggnadsdirektör var bomässan viktig för Malmö i ett 
regionalt perspektiv. 

materialitet.   

Sammanfattning och slutsatser

bidra till omställningen till ett ekologisk hållbart samhälle, men enligt Gösta 

skulle lockas genom marknadsföring i höginkomstländer. Enligt Green används 

tävlingsinriktad politik och som gör sig uttryckt i planeringen av dagens städer. 



36

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 stads-
politikens 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 

kommunen känner ett allt större tryck på att öka den lokala ekonomiska 

huruvida en hållbar stadsdel i Västra Hamnen har varit ett utfall av denna 
stadspolitik. 

Med tanke på att mestadels av marknadsföringen skedde i länder med en 
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tro att Malmö ville attrahera en resursstark befolkning i form av danskar, 

en stor bostadsbrist bland unga i kommunen. Malmö förnekar inte denna 

omkringliggande orter. Staden behövde ta sig ur den svåra ekonomiska 

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. 

av hamnområden kan innebära social segregation men hävdar också att det är 

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 

svagheter uppradas, utan det framgår tydligt att det är marknadsfördelar 

tolka att detta är stadens högsta prioritering. 

område för att förverkliga denna vision. I denna uppsats talas det därför mycket 
om olika socioekonomiska grupper. Malmö talar om att locka tillbaka medelk
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bli ett föregångsland inom hållbar utveckling och likadant skriver Malmö i 

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 

klassen som Richard Florida talar om, och det är den kreativa klassen som kan 

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 

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 

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 

för att tillhöra gruppen höginkomsttagare. I detta fall kan höginkomsttagarna 

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.

Enligt Gösta Blücher skedde det noga studier om områdets mikroklimat, 
kvalitetsprogrammet belyste väderstreck och hur vindens styrka skulle dämpas. 

antalet parkeringsplatser. Enligt Green var det Governance styrningen som 

lönsamma för aktörerna genomfördes inte dessa, och kommunen var beroende 

Ordföranden i Svensk Bostadsmässa Gösta Blücher var med i utarbetandet av 

enbart var en produkt på marknaden som sålde stort, och därmed enbart 
behandlades retoriskt och legitimerade höga investeringskostnader.  
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kommer olika fort.   

sällan lönar sig ekonomiskt direkt att satsa på den sociala hållbarheten. 

med eftertanke och tänker ytterligare ett steg innan vi gör våra beslut.  
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