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Framsteg och gemenskap
• Malmö har genomgått en framgångsrik omvandling,
från att ha varit en industristad i kris, till en modern,
miljömedveten och framtidsinriktad stad. Denna nya
översiktsplan är en plan för en ny tid – med siktet på
2030-talets Malmö (ÖP 2012, förord).
• Malmö ska läkas samman och bli en hel stad, barriärer
ska brytas och klyftorna minska genom kloka sociala
investeringar (ÖP 2012, förord).

Storstadspolitik/urbanpolitik
• Urban crises
• ”First there are actions to promote cities as motors of
regional development. Second, there are actions to
promote internal cohesion inside the urban areas that seek
to improve the situation of crises districts” (URBACT II)
• Storstadspolitik/storstadssatsning (1998), urban
utvecklingspolitik (2008)
”Färre individer i utanförskap i stadsdelar som präglas av utanförskap.
Färre stadsdelar som präglas av utanförskap.
Fler stadsdelar, samt storstäder och större städer i sin helhet, som
präglas av ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling för att öka
konkurrenskraften” (Urban utvecklingspolitik 2008).

Är detta nytt? Kontinuitet
eller förändring?
• Nya politikområden
-

minska utanförskapet och öka integreringen
uppmuntra hållbar tillväxt och smarta städer?

• Eller traditionella urbana politikområden
- Staden en plats där främlingar möts
- Staden som platsen för utveckling
• Upplägg – prata om dessa en i taget, och både som
kontinuitet och förändring!

Staden och framstegstanken
• ”It is in the urban environment - in a world that man himself
has made - that mankind first achieved an intellectual life
and acquired those characteristics which distinguish him
from the lower animals and from primitive man” (Robert
Park 1929: 3).
• ”The beginning of what is distinctively modern in our
civilization is best signalled by the growth of the great
cities” (Louis Wirth 1938: 60)

Staden och framstegstanken
II
 Malmö har genomgått en framgångsrik omvandling, från
att ha varit en industristad i kris, till en modern,
miljömedveten och framtidsinriktad stad. Denna nya
översiktsplan är en plan för en ny tid – med siktet på 2030talets Malmö (ÖP 2012, förord).
• 1700-talets ”landsortensstaden Malmö” blev 1800-talets
”handelsstaden Malmö”, som blev 1900-talets
”industristaden Malmö” som blev 2000-talets ”tjänste- och
utbildningsstaden Malmö” (vision Malmö 2015, från 1995)

Staden och framstegstanken
III: planering och autonomi
1. En föreställning om en urban utveckling i stadier
2. En föreställning om en kumulativ urban utveckling
3. Föreställningen om innovationer som drivande i stadens
utveckling…
”Den digitala revolutionen innebär att våra arbetsliv och
privatliv påverkas på ett avgörande sätt” (vision Malmö
2015, 1995)
-> Tryckpressen som ”leder till” reformationen,
ångmaskingen som leder till industrialismen, IT som leder
till det postindustriella samhället, och ICT till det smarta!
• Men är planering en anpassning – vilket handlingsutrymme
finns?

Stad, gemenskap och
främlingar
• ”Similar people cannot bring the city into existance”
(Aristoteles Politiken)
• Synoekism
• Staden som en spänning mellan heterogenitet och
gemenskap
- Främlingen som utanför gemenskapen
- Främlingen som ett hot mot gemenskapen

Även detta är
industristadens frågor…
”How far is it possible for a people of a different race and a
different culture to take over the traditions and social
inheritence of another and an alien people? What are the
conditions which facilitate this transmission?” (Park 1919:
112)

Stad, gemenskap och
främlingar
• Malmö ska läkas samman och bli en hel stad, barriärer ska
brytas och klyftorna minska genom kloka sociala
investeringar (ÖP 2012, förord).

• [städers profil] speglar […] stadens betydelse för
medborgarnas behov av en gemensam identitet”
(profilmanual, Malmö stad 2001)
• Även invandringen bidrar till att splittra den tidigare
enhetligheten. Med sig i bagaget har invandrarna, förutom
ofta smärtsamma krigsupplevelser, helt andra normer för
samvaro (sociala visionen, Vision 2015 (1995)).

Två frågor
Planering för framsteg och gemenskap? Varför delas
frågorna alltid upp?

Hur stort handlingsutrymme har planeringen i ljuset av
den utveckling vi ser? Anpassning eller autonomi?

