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Executive Summary 
This dissertation explores an urban planning strategy executed by the Department of Planning in 

New South Wales, Australia. The strategy „Metropolitan Plan for Sydney 2036‟ is the first of its 

kind in Australia to combine economic and social goals, i.e. the plan includes strategic directions 

not only for the city‟s sustainable growth, competitiveness, and climate change management, but 

also objectives for the citizens‟ liveability and social inclusion. How does such a strategy work and 

with which potential consequences for the power relation between the government and the citizens? 

These are the key questions I set out to answer in this dissertation with the purpose of contributing 

to the recent debate concerning the government‟s increasing intervention in private subjects‟ 

environmental behavior and lifestyle choices.  

The proposed framework consists of an analysis of urban planning as a „regime of practices‟ and a 

subsequent discussion of the potential effects of the analytical results. Through Michel Foucault‟s 

concept of governmentality and the analytics of Mitchell Dean, the analysis identifies and studies 

the actual government of citizens in the urban planning strategy “Metropolitan Plan for Sydney 

2036”. Here it is shown how this urban planning strategy works by creating the subjects as 

governable individuals through specific instruments and practices. Using Dean‟s concept of 

„regimes of government‟, we look into the empirical domain of urban planning through four 

dimensions: Visibility, technologies, specific forms of expert knowledge and the forming of subjects 

or selves. By means of a case study of the urban planning in Sydney, Australia, I study the practices 

of urban planning in the very instances they occur. I thus witness how the strategy occurs as a 

„program of conduct‟ that aims, via application of multiple practices, to make the subject identify 

with an active, participating citizen taking co-responsibility for the city and its development. 

Holding the subjects partly accountable, the government and the subject unite in the urban planning 

project – a tendency also seen within climate change management and the health sector – co-

creation. In a final discussion, I outline and put forward the potential consequences of such a 

government/subject alliance. In the name of health and environment it seems that what is perceived 

as a public matter versus what is clearly a private issue, is getting increasingly harder to define 

today. When the city‟s wellbeing is correlated to the subject‟s liveability, the subject‟s personal 

lifestyle choices are made an intervention point for the government. Discussion points are whether 

or not the Metropolitan Plan potentially leads to more, centralized governing of private individuals, 

and if so what are the challenges that both subjects and the government face? 
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1 Indledning 

Byplanlægning handler i dag om mere end plantegninger og effektiviseringstiltag. På tværs af 

kontinenter og oceaner dukker et særligt byideal op. ‖Det 21. århundredes byer bør være livlige, 

sikre, bæredygtige og sunde‖, udtaler den danske byplanlægger og arkitekt Jan Gehl (Ecotopedia 

2008). Regeringen i Australiens tættest befolkede stat New South Wales gør brug af lignende 

retorik i deres nye byplanlægningsstrategi for hovedstaden Sydney: ‖The Metropolitan Plan for 

Sydney 2036 aims to guide the growth of Australia‘s leading city towards greater sustainability, 

affordability, liveability and equity for generations to come.‖ (NSW Planning 2010a: 2). 

Når der nedsættes normer om bæredygtighed, sikkerhed og levedygtighed bliver byplanlægning 

mere end blot en plan for byens fysiske miljø, herunder bygninger, veje, parker etc. Det bliver en 

plan for styring af borgernes byadfærd. Byer bliver ikke bæredygtige, sunde, levedygtige og 

lighedsfremmende hverken af sig selv eller i sig selv. Der kan anlægges nok så mange cykelstier og 

inkluderende åbne pladser, men hvis ikke borgeren i sidste ende vælger cyklen frem for bilen og 

kommer ud og skaber liv på de offentlige arealer i stedet for at pleje familie- og privatlivet bag 

ligusterhækken, så kan dette byideal vel ikke nås? I nutidig byplanlægning er det sociale i høj grad i 

spil, og urbane udviklingsplaner er ikke længere kun planer for det byens fysiske forhold, de er også 

styringsstrategier for byens sociale liv. Med afsæt i denne tanke undrer jeg mig over, hvordan et 

sådan forsøg på at påvirke borgerens holdninger og handlinger i byplanlægningens navn ser ud, og 

over rollen som byens borgere skal spille i opnåelsen af denne by.   

Inden en egentlig analyse af en sådan strategis konkrete udformning vil jeg først give en introduktion 

til byplanlægningens overordnede udvikling i moderne vestlige samfund. Herunder vil jeg placere 

byplanlægningen i dens australske kontekst for derefter at præsentere ‟Metropolitan Plan for Sydney 

2036‟, som er analysegenstanden i dette speciale.  

 

1.1 Byplanlægning 

Byer, der er anlagt relativt hurtigt, som eksempelvis de koloniserede amerikanske og australske 

storbyer, er ofte planlagt og udviklet ud fra CBD konceptet (Central Business Districts), hvor et 

indre forretningsdistrikt fungerer som knudepunkt for byens handel og liv. Allerede i slutningen af 

1800-tallet begyndte man dog at separere boligområderne fra dette forretningsdistrikt, der var blevet 
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mærket som den beskidte, industrielle del af byen. Man skulle ikke længere bo, hvor man arbejdede 

(Alexander 2000).  

Le Corbusier
1
, en central skikkelse under modernismen, var stor fortaler for denne zoneopdeling. 

Han så den industrialiserede by som kaotisk, og løsningen for ham var derfor orden – sirlig orden. 

Hans drøm var at dele byen geometrisk op, så alt var zoneopdelt og separeret. I denne periode skete 

der også en stor udvikling inden for teknologi til transportsektoren, der stimulerede denne opdeling 

ved at muliggøre pendling. Byplanlægning dengang handlede hovedsageligt om at effektivisere og 

optimere trafikflowet til og fra den voksende by (Zardini 2005:18). 

Le Corbusier mente, at hans kompromisløse planlægning kunne gøre sig gældende for alle byer 

verden over. Han designede ud fra forestillingen om, at mennesker over hele verden var ens og med 

samme behov og æstetiske opfattelse. Det er dog siden hen blevet erkendt, at alle byer har egne, 

individuelle udfordringer, og at oplevelsen af byen til dels er kulturelt betinget (Zardini 2005: 322). 

Et af Sydneys konkrete problemer er den geografiske placering som havneby. ‖Its harbourside 

location near the airport and sea port is undoubtedly one of Sydney‘s great attractions and 

strengths, but it also dissects the city; its skewed location near the city‘s eastern edge makes access 

difficult for much of the population.‖ (NSW Planning 2010a: 16). Et andet specifikt problem som 

Sydney står over for, er det hastigt stigende befolkningstal. Australiens befolkning er den hurtigst 

voksende af verdens industrialiserede lande med en vækstrate højere end selv Indiens (The Sydney 

Morning Herald 2009). Overvældende tal fra 2008 viser, at Australiens største by, Sydney, vil 

vokse med ca. 40 % fra 2006 til 2036; fra 4,28 mio. til forventede 5,98 mio. 70 % af væksten er 

såkaldt naturlig stigning (fødsler i forhold til dødsfald), mens 30 % vil skyldes immigration, både 

fra andre australske delstater og international immigration (NSW Planning 2010b). 

Efter anden verdenskrig blev zoneopdelingen, udsprunget af Le Corbusier‟s idealiserede bystruktur, 

yderligere understøttet af offentlige stimuluspakker som australske ‟Post World War II housing 

programs‟, der havde til formål at stimulere yderligere udvidelse af byperiferien og udvikling af 

motorkøretøjer (Thompson & Gallico 2005: 2). I Australien i 1950‟erne og 60‟erne gjorde man 

                                                           
1
 Den schweizisk fødte Charles-Édouard Jeanneret-Gris, bedre kendt som Le Corbusier var en stor skikkelse i 

modernismen og var bl.a. indflydelsesrig som arkitekt, møbeldesigner, byplanlægger og skulptør. Han dedikerede sin 

karriere til at skabe bedre levevilkår for indbyggere i de tæt befolkede byer. Hans planer for den moderne by var præget 

af geometri og effektivitet som ideal (Arksite 2011). 
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plads til babyboomgenerationen og efterkrigs-immigranterne ved at anlægge beboelsesområder i 

udkanten af byområderne. Man koncentrerede sig om at bygge huse og anlægge veje til det stigende 

antal biler, så folk kunne komme til og fra deres arbejde i CBD. Det ser ikke ud til at være 

løsningen i dag, hvor effekterne af denne byspredning udskældes verden over. Herunder kalder Det 

Europæiske Miljøagentur byspredning for Europas glemte miljøudfordringer;  

‖Når byerne vokser uhæmmet øges energiefterspørgslen, transportinfrastrukturen skal udbygges, 

og der skal anvendes større landarealer.  Dette skader det naturlige miljø og øger emissioner af 

drivhusgasser. Konsekvenserne er klimaforandring og øget luft- og støjforurening. Som resultat 

heraf påvirker den uhæmmede byspredning direkte livskvaliteten for dem, der bor i og omkring 

byerne.‖ (Det Europæiske Miljøagentur 2006). 

Den australske avis The Age stemmer i med overskriften ”Urban sprawl is killing us, but there is 

another way‖ (The Age, 2009). Nogle af følgevirkningerne af denne ukontrollerede byspredning er 

bl.a., at borgerne pendler mange timer i bilen, børnene går i overfyldte skoler, de ældre lever 

isolerede og oplever stigende ensomhed på grund af det manglende fællesskab i villakvarterene, 

fysisk inaktivitet, mangel på offentlig transport, ringe affaldshåndtering etc. (Ibid.). The Australian 

Conservation Foundation har protesteret mod yderligere byspredning i New South Wales, da 

ovenstående problemer kobles til en forringet livskvalitet for borgerne i Sydneys udkantsområder. 

―People who live in these far-flung suburbs will be condemned to a worse quality of life because of 

inadequate public transport and the need to commute for hours to get to jobs and services.‖ 

(Australian Conservation Foundation 2011). 

I forhold til byens bæredygtighed og borgernes livskvalitet er byspredning nu rettere problemet end 

løsningen. Så hvordan fungerer byplanlægning i dag – hvordan optræder løsningen anno 2011?   

”The situation is linked to a historical failure to integrate health, wellbeing and equity as core 

considerations of urban planning and development‖ (Thompson & Gallico 2005: 2). Sydney har 

tradition for opdelte og uafhængige projekter inden for byplanlægning. Der er tidligere fokuseret på 

kortsigtede, enkeltstående løsninger; en motorvej, en boligblok, en park. Dette hænger til dels 

sammen med den politiske struktur i de australske delstater, hvor én institution traditionelt har stået 

for transport (Department of Transport), en anden for planlægning af større projekter inden for 

arealudnyttelse (Department of Planning) og en tredje for udvikling af infrastruktur (Department of 

Infrastructure).  
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I 2009 besluttede regeringen dog at samle Department of Planning og Department of Infrastructure 

til én afdeling (Urban Task Force Australia 2009). Denne afdeling, Planning & Infrastructure 

(herefter benævnt NSW Planning), er nu ansvarlig for langsigtet og overordnet byplanlægning på 

statsniveau, herunder ‖land release, urban renewal and major project assessment.‖ (NSW 

Planning 2010e). 

Det er NSW Plannings ansvar at udarbejde byplanlægningsprogrammer på overordnet niveau.  

Herefter er det pålagt de enkelte bystyrer og kommuner i staten New South Wales at implementere 

de strategiske retningslinjer nedsat af NSW Planning i samtlige af deres planlægningsmæssige 

initiativer på lokalt niveau, jf. cirkulære PS 11-00 udsendt af ministeren for NSW Planning (NSW 

Planning 2011). ―The Metropolitan Plan operates across functions of State and Local Governments 

to provide the context for strategic planning for services and infrastructure.‖ (NSW Planning 

2010a: 214). 

Byplanlægning er i dag en kompleks størrelse, hvor det ikke længere kun handler om effektivisering 

af transport og udvidelse af boligområderne. Som jeg vil redegøre for i afsnit 1.2, rummer en 

nutidig byplanlægningsstrategi også mål for håndtering af klimaforandringer, økonomisk vækst og 

konkurrencedygtighed, respekt for områdets kulturarv og sikring af borgernes levedygtighed og 

liskvalitet. Denne form for byplanlægning, der er mere omsiggribende end nogensinde før, har 

opnået en vis selvfølgelig karakter: En selvfølgelighed i forhold til de områder der søges styret, de 

former for viden og ekspertise, der kan legitimere styringsområderne og de institutioner og 

subjekter, der er involverede i byplanlægning. Jeg vil i dette speciale forsøge at nedbryde disse 

selvfølgeligheder ved at se nærmere på styringens enkelte elementer og de magtrelationer, der er i 

spil for på denne måde at åbne for en kritisk diskussion af strategien og dens effekter. Dette er 

relevant, da specialet her søger at bidrage til en kontinuerlig diskussion af magt og styring i vores 

samfund og opfordre til refleksion over potentielle styringskonsekvenser, ikke kun hos borgere men 

også hos staten. 

 

1.2 Metropolitan Plan for Sydney 2036  
I 2005 tog NSW Planning første skridt mod en ny strategi for en bæredygtig håndtering af Sydneys 

udvidelse og udvikling; ‟Metropolitan Strategy 2031‟. Efter 5 års offentlig debat og kommentering 

på denne strategi udkom ‟Sydney towards 2036‟ – en revision med omprioriteringer og nye 

områder, der skulle implementeres i byplanlægning. Resultatet er en revideret strategi, offentliggjort 
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16. december 2010 ‟Metropolitan Plan for Sydney 2036‟ (herefter Metropolitan Plan) (NSW 

Planning 2010b). 

Planen skal sikre, at Sydney forbliver en sammenhængende og bæredygtig by, når befolkningstallet 

stiger de næste 25 år. Målet om en sammenhængende by indebærer, at 80 % af alle nybyggede 

boliger placeres inden for gåafstand af centre med offentlig transportmuligheder. Den bæredygtige 

målsætning indebærer bl.a. beskyttelse af Sydneys biodiversitet og vigtige landbrugsområder i 

diverse bygge- og udvidelsesplaner (Ibid.).  

Metropolitan Plan består af ni kapitler - ni ”Strategic Directions” - med overskrifterne:  

 Strengthening a city of cities  

 Growing and renewing centres  

 Growing Sydney‟s economy  

 Tackling climate change and protecting Sydney‟s natural environment  

 Transport for a connected city  

 Housing Sydney‟s population 

 Balancing land uses on the city fringe 

 Achieving equity, livability and social inclusion  

 Delivering the plan 

Planen udgør med sine ni kapitler retningslinjer for, hvordan Sydney bedst muligt håndterer de 

forventede 1,7 mio. flere mennesker – svarende til godt halvanden gang Københavns befolkning. 

Over de næste to årtier vil ca. 57.999 mennesker vil hvert år bosætte sig i og omkring Sydney  

(NSW Planning 2010b). Metropolitan Plan ønsker at besvare spørgsmålene; Hvor skal disse 

mennesker bo, hvor skal de arbejde, hvordan kommer de frem og tilbage mellem de to, og hvordan 

sikrer man en ordentlig livskvalitet for Sydneys borgere i denne udvikling? Disse spørgsmål søges 

besvaret inden for rammer, hvor der samtidig sikres økonomisk vækst for byen og beskyttelse af 

miljøet. 

Metropolitan Plan integrerer på denne måde en lang række områder og kan siges at være et opgør 

med Sydneys tradition for byplanlægning karakteriseret som en serie af mindre uafhængige 

projekter uden intentionel synergi. Men hvordan fungerer den omfattende Metropolitan Plan 

styrende på ikke kun byen men også borgeren, og hvilke konkrete virkemidler gøres der brug af i 
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denne styring. Det er særligt styringsrelationen imellem NSW Planning (staten) og Sydneysideren 

(Sydneys borger), der har min interesse, fordi Metropolitan Plan med sine bredt favnende 

styringsmålsætninger ikke kun vil ændre bybilledet men også borgerens holdninger til og adfærd i 

byen, herunder deres livsstilsvalg.  ‖More homes near centres will improve sustainability and 

affordability […] Living closer to centres within easy reach of services and amenities will also 

encourage more walking and a healthier lifestyle.‖ (NSW Planning 2010a: 2). 

 

 

1.3 Problemformulering 
Med afsæt i ovenstående interesse og undren, lyder min problemformulering for dette speciale; 

Hvordan optræder Metropolitan Plan for Sydney 2036 som styringsstrategi, og hvilke effekter 

har denne for magtrelationen mellem stat og borger? 

For at besvare denne problemformulering vil jeg i det følgende skitsere mit projektdesign, der 

strukturerer resten af specialet. Herefter præsenteres den teoretiske ramme, der danner 

udgangspunkt for analysen, hvis anvendelse vil blive redegjort for i den efterfølgende 

analysestrategi.  

 

1.4 Projektdesignet 
I min undersøgelse af byplanlægning som styring struktureres specialet i følgende fem hovedafsnit: 

a. Præsentation af det teoretiske afsæt for specialet, herunder en redegørelse af de af Michel 

Foucault og Mitchell Deans analytiske begreber som analysen ledes af. 

 

b. Analysestrategien er en gennemgang af, hvordan de teoretiske begreber vil blive 

operationaliseret i analysen samt med hvilke umiddelbare konsekvenser. Det er også i dette 

afsnit, jeg redegør for mit empiriske materiale. 

 

c. Analysedelen vil bestå af en praksisregime-analyse, hvor jeg undersøger den konkrete 

udformning af styringsstrategien Metropolitan Plan. Med inspiration fra især Mitchell Deans 

governmentality-analytik (1999) vil jeg undersøge New South Wales‟ byplanlægning som et 

praksisregime dvs. mere eller mindre organiserede forsøg på at forme menneskelig adfærd.  
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d. Herefter følger en diskussion af de potentielle effekter af denne måde at udøve 

byplanlægning på i forhold til relationen mellem borger og stat. 

 

e. Sidste afsnit af dette speciale vil være en konklusion, der svarer på den overordnede 

problemformulering: Hvordan optræder Metropolitan Plan for Sydney 2036 som 

styringsstrategi, og hvilke effekter har denne for magtrelationen mellem stat og borger? 

samt endelige analysestrategiske refleksioner efter endt analyse og diskussion. 
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2 Den teoretiske ramme 

I dette teoretiske afsnit vil jeg først redegøre for det socialkonstruktivistiske perspektiv, der har 

grundlæggende betydning for udformningen, erkendelsesprocessen og resultaterne af min konkrete 

analyse.  Dernæst vil jeg præsentere de af Foucault og Deans teoretiske begreber, der er relevante for 

at kunne følge min analysestrategi. Selve operationaliseringen af begreberne vil blive gennemgået i 

den efterfølgende analysestrategi. 

 

2.1 Det socialkonstruktivistiske perspektiv 
Det analysestrategiske blik for dette speciale er formet af både poststrukturalismen og 

socialkonstruktivismen. Der er delte meninger om, hvorvidt de to retninger skal ses separat eller om 

poststrukturalismen kan siges at være del af socialkonstruktivismen (Esmark et al 2005). Af 

praktiske årsager, og da en videnskabsteoretisk diskussion af de to ikke er direkte relevant for min 

videre analysedel, vil jeg i det følgende blot behandle de to samlet som socialkonstruktivisme, da de 

trods alt deler samme epistemologiske konsekvenser
2
. 

Socialkonstruktivismen er et opgør med den logisk-empiriske videnskabsforståelse, hvor 

virkeligheden altid er, som den er, uafhængig af teorien. Denne logisk-empiriske tilgang forstår 

relationer i et årsag/effekt-skema, hvor teoriens rolle bliver at forklare hvorfor – at føre effekten 

tilbage til en årsag for på denne måde at sætte sig i stand til at kontrollere relationerne og dermed 

skabe ønskede effekter. I et socialkonstruktivistisk perspektiv kan den sociale virkelighed ikke 

reduceres til kausale argumentationskæder, men tematiseres i stedet som et forhold mellem 

muliggørende og begrænsende strukturer på den ene side og refleksive subjekter, der kan både 

undvige og ændre strukturer på den anden side (lbid.10). Det er netop denne måde at anskue verden 

på, som jeg knytter an til, når jeg jf. min erkendelsesinteresse vil undersøge, hvordan vi styrer og 

bliver styret i byplanlægning for at åbne op for en mulig diskussion af andre måder at tænke, handle 

og styre på.  

 

Min ambition er ikke at finde universelle sandheder om virkeligheden, men i stedet ‖afdække eller 

kortlægge den mening, der skabes gennem stabiliseringen og udbredelsen af relationer mellem 

subjekter eller mellem subjekter og objekter‖ (Esmark et al. 2005: 19).  Det betyder, at jeg ikke ser 

                                                           
2
 "The epistemological consequence of this assumption is then that we should reject the idea of truths and instead focus 

on viability since a predetermined objective reality does not exist. The scientific approach, and analytic premise, is thus 

that the world (…) is constituted in one way or another as people talk it, write it and argue it ." (Bryman 2004: 18). 
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virkeligheden som noget, der ontologisk kan erkendes i sin sande form og venter på at blive 

iagttaget på én bestemt måde.  Mit udgangspunkt er i stedet, at den sociale virkelighed netop er 

socialt konstrueret, og i dette speciale stiller jeg derfor spørgsmål til hvordan – en epistemologisk 

tilgang. Med socialkonstruktivismen som teoretisk afsæt bliver jeg ikke i stand til at definere en 

form for substans af byplanlægning. I stedet vil jeg afdække, hvordan Metropolitan Plan 

meningsfyldt og legitimt kan fungere som styringsstrategi, og hvordan bestemte teknikker, særlig 

viden og involverede aktører selvfølgeliggøres i Metropolitan Plan. Med dette udgangspunkt søger 

jeg at udfordre det selvfølgelige i moderne byplanlægning som styringsstrategi.  

Endvidere betyder mit afsæt i socialkonstruktivismens forestilling om virkeligheden, hvor det vi 

ser, er et spørgsmål om, i hvilket perspektiv og fra hvilken position vi observerer det (Andersen 

1999: 14), at jeg må definere præmisserne for, at min iagttagelsesgenstand netop kan iagttages som 

den, og ikke alt mulig andet. Det vil sige, at det er nødvendigt med en analysestrategi, (afsnit 3) 

herunder en redegørelse af mine valgte analysebærende begreber, da disse ‖former et perspektiv på 

et udsnit af den sociale virkelighed, der leder til en bestemt (social) konstruktion af denne 

virkelighed.‖ (Esmark et al. 2005: 12). Min begrebskonditionering i dette analysestrategiafsnit er 

essentielt, da validiteten af dette speciale til slut skal vurderes ud fra, om det undersøgte det, det 

intenderede at undersøge (Kvale 1995). 

 

2.2 Kombinationen af Foucault og Dean  
Min vidensinteresse for dette speciale leder mig til at tage mit teoretiske afsæt i Foucaults definition 

af magt og hans governmentalitybegreb. Foucault tilbyder med sin governmentality-optik nogle 

brugbare begreber, når man vil studere magt og styring i moderne vestlige samfund – herunder ikke 

mindst magtforholdet mellem stat og borger (Villadsen & Mik-Meyer 2006:16, Foucault 1991a), 

som er den relation, jeg vil undersøge i byplanlægningsfeltet. At studere hvordan New South 

Wales‟ byplanlægningskommunikation tager form i Metropolitan Plan, er ikke muligt, hvis ikke 

man indtænker magt i denne ramme. Byplanlægningskommunikationen, jeg undersøger, har netop 

til formål at styre borgeren i en særlig retning og ved hjælp af særlige magtteknologier ændre deres 

holdninger og adfærd. Det er derfor nødvendigt at se på magtforholdet mellem den der styrer, og 

den der styres. Jeg tager mit umiddelbare afsæt i Foucaults magtbegreb og hans forståelse af 

subjektets handlerum i forhold til magt (Foucault 2000). Det er således styringsrelationerne og deres 

konstruktion, der er i fokus.  
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Jeg vælger derudover at gøre brug af Mitchell Deans analytiske værktøjskasse til min 

praksisregime-analyse. På trods af, at Foucault er ophavsmand til governmentality-begrebet, er det 

forholdsvis begrænset, hvor meget han selv nåede at skrive om emnet. Jeg har derfor også valgt at 

inddrage Mitchell Deans videre udvikling af Foucaults tanker om governmentality. Dean 

kontekstualiserer Foucaults governmentality-begreb og har (videre)udviklet en række konkrete 

analysestrategiske redskaber til operationaliseringen af en governmentality-analyse – et bidrag til 

Foucault-forskningen han både hædres og kritiseres for. En almen kritik lyder, at hans begreber som 

analyseredskaber virker for ledende og gør analysen maskinel, hvor andre værdsætter det 

håndgribelige og den praktiske orientering i et ellers flyvsk univers. Jeg tilslutter mig sidstnævnte.  

Jeg har vurderet, at Deans praksisregimeanalyse er yderst brugbar, da den giver mig blik for, 

hvordan styringen er udformet ved at udfolde specifikke styringselementer i en konkret praksis, og 

dermed kan hjælpe mig med at nedbryde de selvfølgelige konstitutioner inden for byplanlægning, 

der med min socialkonstruktivistiske tilgang er kontingente og kontekstafhængige.  

 

Da Deans praksisregimer kun kan ses og forstås på baggrund af Foucaults magtforståelse og hans 

forudgående governmentalitystudier, ser jeg det nødvendigt først at give en introduktion til 

Foucaults governmentality-univers med særlig fokus på begreberne magt, viden og subjekt, inden 

jeg efterfølgende præsenterer Deans begreber, som jeg vil anvende i analysen til at iagttage den 

specifikke kobling af netop magt, viden og identitet, som den kan ses i byplanlægning. 

 

2.3 Foucaults governmentality-optik 

Foucault har en særlig forståelse af magten i det moderne samfund, der bygger på et brud med 

forståelsen af, at magt udspringer ét sted fra. Foucault mener, at magt findes i alle interaktioner, og 

at både staten, institutioner og individer skal betragtes som flydende, dynamiske størrelser, som hele 

tiden positionerer sig selv i forhold til hinanden. Når disse flydende størrelser interagerer, vil 

interaktionen altid være gennemstrålet af magt. Magt kan ikke besiddes og findes ikke permanent 

noget sted, men kan alene iagttages, når det praktiseres i sociale relationer (Foucault 2000: 219, 

224).  

  

”Magt er produktiv snarere end repressiv, magt udøves på frie individer med henblik på at forme 

eller ‗sikre‘ deres handlingsudfoldelse; og, ikke mindst, sandhedsproduktion og magtudøvelse er 

gensidigt betingede‖ (Villadsen i Dean, 2006: 11). Det er en produktiv forståelse af magt, idet den 
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skaber stabilitet, fordi den skaber forventninger til vores egne og andres handlinger. Det er denne 

produktive magtforståelse jeg knytter an til i afsnit 3.1, når jeg påpeger, at dette speciale ikke sigter 

efter en anbefaling af mindre styring, da jeg anerkender dens produktivitet, men snarere sigte efter 

en synliggørelse af magtens kontingente og kontekstafhængige karakter.  

Foucault har igennem sin karriere iagttaget en række forskellige magtteknologier i spændet mellem 

stat og borger; suveræn, disciplinær og endelig governmental magt. Suveræn magt forstås som en 

repressiv magtudøvelse; tanken om et centrum hævet over andre, der med sine nedsatte love straffer 

lovovertrædelser. Et eksempel på en disciplinær magtteknologi er overvågning. Den disciplinære 

magt virker således ved, at den overvågede i kraft af den blotte risiko for at blive overvåget 

begynder at disciplinere sig selv (Foucault 1991b:201). Disciplinær magt har til formål at forme 

individet ved at installere styringens mål i individets selvledelse (Foucault 1991b).  

Governmentality-begrebet skal forstås som en tredje magtform, en samlet betegnelse for magttyper, 

der søger at fremelske, opdyrke og stimulere bestemte evner hos borgeren (Mik-Meyer & Villadsen 

2007: 17).  

Governmentality kendetegner måden moderne, liberale velfærdssamfund udøver styring på. 

Foucaults governmentality-forskning peger på, at udviklingen skal ses som subtil magtudøvelse, 

hvor individet nu styres ved at styre dets styring af sig selv. Begrebet governmentality betegner 

denne særlige styringsform, som ikke kun former individets handlerum, men også søger at forme 

individets selvforhold, for derved at gøre individet i stand til at styre sig selv efter de gældende 

normer. Således er der i governmentality-optikken ikke kun tale magtteknologier, hvor borgeren 

styres mere eller mindre direkte af staten. Der indgår også selvteknologier, der installeres i individet 

selv, som individet internt styrer sig selv ud fra. Det er netop normer, der er pejlemærket for denne 

individualiserede styringsform.  Governmentality fungerer ikke gennem lovgivning (suverænitet) 

eller en løftet pegefinger (disciplinen), men går ud på, at lede andre ved at strukturere de miljøer, de 

styrede handler i, igennem taktikker og kampagner (Foucault 2008: 107). Dette kaldes også 

‟conduct of conduct‟, og handler om at påvirke udfaldet af andres handling. ”To‖conduct‖ is (...) to 

‖lead‖ others (...) and a way of behaving within a more or less open field of possibilities. The 

exercise of power is a ―conduct of conducts‖ and a management of possibilities.” (Foucault 2000: 

220). I dette speciale undersøges netop, hvordan regeringen i New South Wales i deres 

byplanlægning sætter bestemte rammer for borgerne og forsøger med deres strategiske 
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retningslinjer at styre borgeren til at styre sig selv i en særlig retning ved at nedsætte særlige normer 

for den gode borger – en governmentality-analyse. 

Suveræne, disciplinære og governmentale magtformer kan dog ikke siges at afløse hinanden 

successivt, så man i det moderne liberale samfund kun kan finde den governmentale magtform, men 

kan empirisk sagtens vise sig at være i samspil i en given relation (Foucault 1978: 107). I 

Metropolitan Plan finder jeg ikke kun rendyrkede governmentale styringsteknikker anvendt. Der er 

også især disciplinære magtteknologier i anvendelse, hvor benchmarking og statistikker fungerer på 

samme måde som overvågning, hvor borgeren i det han ved, han bliver målt, vejet og 

sammenlignet, styres til at disciplinere sig selv efter statens ønsker.  

Ifølge Foucault tager en governmentality-analyse sit udgangspunkt, der hvor der opstår modstand i 

magtrelationerne. Modstand er en katalysator for at belyse den pågældende styringsrelation, fx ―the 

opposition of administration over the ways people live.‖ (Foucault 2000: 211). Den modstand, jeg 

med dette speciale tager afsæt i, er problematiseringen af, at byplanlægning foregår på en bestemt 

måde, der subjektiverer borgere på en bestemt måde, og som følge heraf har betydning for deres 

handlerum og forholdet mellem borgeren og staten -‖Nowadays, the struggle against the form of 

subjection – against the submission of subjectivity – is becoming more and more important.‖ 

(lbid.213).  

 

2.3.1 Magt og viden 

I moderne, liberal styring, hvor borgerens rolle er fremhævet i ‟conduct of conduct‟-tankegangen, 

bliver viden afgørende. Viden er det, der myndiggør mennesker, hvor umyndiggørelse skal ses som 

en accept af, at andres autoritet leder os på områder, hvor vi mener, viden er påkrævet (Foucault 

1987: 92). I en governmenatlity-tankegang er det ikke kun afgørende, at staten formår at fremstå 

autoritativ og vidende, men også at de formår at dosere den korrekte viden til borgeren, så denne 

succesfuldt kan styre sig selv.  Det er altså viden, der giver os modet til at vælge egenhændigt. Er 

man i en situation, hvor man oplever, at man ikke ved tilstrækkeligt, vil man altså ifølge Foucault 

være mere tilbøjelig til at følge en anden, som opleves at have mere viden end én selv. Derfor er der 

et stort styringspotentiale i at oplyse andre og altså dosere andres viden inden for et specifikt 

område.  

Vi navigerer og vælger med afsæt i de sandheder, vi kender til via vores sociale, kulturelle og 

politiske praksisser. Samtidig er måden, hvorpå vi styrer, afgørende for de måder, der kan 
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produceres sandhed og viden på (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 21). Netop denne forståelse af det 

gensidigt betingende forhold mellem magt og viden tager jeg afsæt i, når jeg i min 

praksisregimeanalyse ser nærmere på hvilke teknikker, former for ekspertise, relationer mm., der 

betinger og betinges i Metropolitan Plan. Min analyse, har netop til formål at udfolde et eksempel 

på, hvordan viden og magt forbindes på bestemte måder og med bestemte konsekvenser i samfundet 

i dag.  

Den governmentale styring er decentral og er en måde at styre den autonome borger på afstand. 

Tanken er, at staten ved at levere rammerne, dosere viden og skabe motivation hos borgeren, sætter 

denne i stand til at styre sig selv inden for netop disse rammer, og ikke andre. Borgeren spiller 

derfor en aktiv rolle i sin egen udvikling. I disse moderne, liberale magtrelationer stilles der 

spørgsmål til individets status. Sådanne magtrelationer har tendens til både at understøtte retten til 

individualitet men samtidig angribe alt, der separerer individet fra ‟flokken‟. Magtforholdet mellem 

stat og individ “is both an individulizing and totalizing form of power‖ (Foucault 1982, Dean 1999: 

213). Dette speciale indskriver sig netop i denne fortælling om den moderne, liberale stats styring af 

frie individer ved hjælp af praksisser, der søger at respektere borgeren og dennes ”fri vilje”, men 

samtidig griber ind i stadig flere forhold af individets daglige liv (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 

19). 

Det er en forudsætning for den governmentale magtform, at den udøves over frie individer, altså 

individer som har talrige valgmuligheder til rådighed (Foucault 2000: 221) – ellers har det ifølge 

Foucault karakter af tvang og ikke magt. En udfoldelse af denne subjektsforståelse følger nedenfor.  

 

2.3.2 Det frie subjekt 
Foucault arbejder ikke med et subjekt i den ontologiske forstand. Det han i stedet interesserer sig 

for, er de forskellige subjektspositioner, som individer kan indtage i konkrete interaktioner. 

Subjektet er ikke en determineret størrelse men er altid i færd med at emergere i forskellige 

interaktioner. Ifølge Foucault skal ordet subjekt tillægges to betydninger; ”subject to someone else 

by control and dependence, and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge.‖ 

(Foucault 2000: 212).  

Styring, hvor borgerens selvledelse spiller en central rolle for dens succes, fungerer som en kobling 

af magtteknologier med selvteknologier. Det er denne kobling Foucault betegner governmentality 
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(Foucault 1988: 18). Det sker ved, at magtteknologierne (teknikker, praksisser, instrumenter mm.) 

kobler sig til individets selvforhold, og at individet, fordi dette står i et etisk forhold til sig selv, 

vælger at påtage sig en af de subjektspositioner, der står til rådighed i den givne relation (Foucault 

1997: 263-269, Dahlager 2001: 93, 94). På denne måde bliver subjektivering til en form for 

magtudøvelse.  Hver eneste subjektsposition meningsudfyldes forskelligt i forhold til normer, 

værdier og det vi mener, vi ved. Moderne styring drejer sig netop om at øge chancerne, for at 

bestemte subjekter fremtræder. I det man indtræder i en bestemt subjektsposition, stilles der 

bestemte forventninger til ens handlinger og holdninger, ligesom positionen også virker styrende 

for, hvordan man som subjekt betragter sig selv (Foucault 2000: 208).  

Et centralt afsnit analysen af byplanlægningskommunikationen er en nærmere undersøgelse af, 

hvordan NSW Planning i strategien Metropolitan Plan 2036 iagttager den gode borger. Sidste del af 

analysen koncentrerer sig om at fremlægge de subjektspositioner, som borgeren i byplanlægnings-

kommunikationen inviteres til at indtage. Netop dette afsnit danner i særdeleshed afsæt for min 

efterfølgende diskussion; når borgen subjektiveres på en særlig måde, så påvirkes relationen mellem 

borger og stat med særlige konsekvenser.  

 

2.4. Deans praksisregimer 
Med Foucaults teoretiske udlægning af moderne, liberal styring, som præsenteret ovenfor, bevæger 

jeg mig nu over til Deans begrebsnetværk. Dean beskæftiger sig med styringspraksisser i en mere 

snæver forstand end Foucaults generelle forståelse af magt som styring af menneskers adfærd 

(conduct of conduct) (Dean 1999). Deans fokus er studier af konkrete praksisregimer.  

Praksisregimeanalysens formål er at forstå, hvordan forskellige institutioner konstitueres som 

magtfulde, hvordan forskellige aktører tildeles bestemte former for magt, og hvordan forskellige 

domæner konstitueres som objekt for styring. ‖An analytics of government attempts to show that 

our taken for granted ways of doing things and how we thing about and question the mare not 

entirely self-evident or necessary‖ (Dean 1999: 21). Med Deans praksisregimeanalyse, sætter jeg 

byplanlægningens praktiske aspekter og instrumenter og deres kontingente karakter i fokus, og 

bliver i stand til at svare på: ”Hvordan virker Metropolitan Plan for Sydney 2036 som 

styringsstrategi?‖, som er første del af min problemformulering i dette speciale. Jeg vil derfor her 

gøre rede for begrebet praksisregime og i efterfølgende analysestrategiske afsnit forklare i nærmere 

detaljer, hvorledes jeg har tænkte mig at gribe analysen af praksisregimet byplanlægning an.  
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Dean taler om praksisregimer som relativt sammenhængende måder at gøre ting på: “They are the 

more or less organized ways, at any given time and place, we think about, reform and practice such 

things as caring administering, counselling, curing, punishing, educating and so on.‖ (Dean 1999: 

21). Forskellige praksis-regimer dominerer i forskellige sammenhænge. For eksempel findes der 

praksisregimer for helbredelse, beskyttelse af miljøet, opretholdelse af mental sundhed etc. Det er 

vigtigt at påpege, at praksisregimer aldrig er lig med en bestemt institution eller organisering. 

Praksisserne kan række ind over talrige organiseringer og påvirke hinanden gensidigt. 

Praksisregimerne trækker på hver deres vidensformer, der definerer praksisregimets objekter, 

måden man behandler og ser dem på, fastsætter mål og resultater, samt bestemmer fra hvilke 

institutionelle domæner, ekspertise kan hentes fra (Dean, 1999: 22). 

 

2.5 Agency- og performance-teknologier 
Foucaults syn på moderne, liberale magtteknologier som dobbeltsidet styring, der både virker 

individualiserende og samtidig totaliserende på borgeren, fortolker og kontekstualiserer Dean som 

henholdsvis agency- og performance-teknologier. Agency-teknologier bringes i anvendelse, når 

staten ønsker at styre individer via deres egen handlekraft og deltagende kapaciteter. Mens 

performance-teknologier sætter individet som del af flokken og styrer dem ved at gøre deres adfærd 

målbar (Dean 1999: 167, 169).  

Staten styrer totaliserende, når de styrede eksempelvis gøres til genstand for programmer og opdeles 

overgribende kategorier. Sådanne performance-teknologier har til formål at gøre de styredes adfærd 

og holdninger målbare og sammenlignelige, for på denne måde at gøre den til genstand for konstant 

optimering (Dean 1999: 169). ‖These technologies of performance present themselves as 

techniques of restoring trust (i.e. accountability, transparency and democratic control.‖ (Ibid.). I 

analysen af Metropolitan Plans anvendte styringsteknikker, viser jeg blandt andet, hvordan 

benchmarking og statistikker anvendes af NSW Planning som performance teknologier og med 

hvilke effekter.  

For at få adgang til at styre borgeren som et individ, anvender staten derimod agency-teknologier, 

der styrer på borgerens evne til at handle og være et aktivt deltagende individ.‖The multiple 

techniques of self-esteem, of empowerment and of consultation and negotiation […]Technologies of 

agency also include the instruments of ‗voice‘ and ‗representation‘ by which the claims of user 

groups can enter into the negotiation over needs.‖ (Dean 1999: 168). Disse teknologier engagerer 
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os som aktive medborgere. Inden for byplanlægning benyttes agency-teknologier bl.a. i opfordring 

til dialog om Metropolitan Plan, hvor borgerens mening og aktive deltagelse italesættes som en 

vigtig del af byplanlægningens succeskriterier. Dialogen, en agency-teknologi, fungerer ved at lede 

individet til at udsige bekendtgørende sandheder om sig selv, og på denne måde at få adgang til 

borgerens selvforhold.  

Dialogen beror desuden på det, Foucault kalder pastoral magt. Et begreb han henter fra den kristne 

kirkes metode til at bringe den enkelte mod frelsen. Dengang skulle individet bekende sig og sine 

synder for at opnå frelse i den næste verden, i dag skal de bekende sig for at opnå frelse i denne – 

opnå et bedre liv, en bedre livskvalitet (Foucault 2000, Mik-Meyer & Villadsen 2007: 18). Pastoral 

ledelse virker ved, at borgeren udsiger sandheder omkring sig selv, og herefter fastholdes han på 

disse udtalelser. I den pastorale ledelsesform er bekendelsen en central teknik: “[Pastoral power] 

cannot be exercised without knowing the inside of people's minds, without exploring their souls, 

without making them reveal their innermost secrets. It implies a knowledge of the conscience and 

an ability to direct it.‖ (Foucault 1982: 783). I praksisregimeanalysen vil jeg undersøge, hvordan en 

specifik kombination af performance- og agencyteknologier anvendes til at installere bestemte 

normer for den gode borger.  
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3 Analysestrategi 

I dette kapitel vil specialets analysestrategiske blik blive præsenteret. Først vil jeg gøre rede for min 

ambition for dette speciale. Derefter følger en uddybning af, hvordan jeg ved hjælp af Deans 

praksisregimeanalyse vil belyse og problematisere styringsstrategien Metropolitan Plan. Det er 

overvejende Deans praksisregimeanalytik, der leder min analyse, mens Foucaults magtbegreber; 

suveræn, disciplinær, govermental og pastoral magt vil blive anvendt løbende i 

praksisregimeanalysen. Endvidere danner Foucaults forståelse af det emergerende subjekt og 

dennes frihed basis for diskussionen af styringsstrategiens effekter. Sidst i denne del vil jeg vende 

nogle empiriske overvejelser samt diskutere de blinde pletter, som min valgte analysestrategi 

nødvendigvis giver mig.  

 

3.1 Specialets ambition  
Formålet med dette speciale er overordnet at se nærmere på, hvordan vi styrer og bliver styret i 

byplanlægning. Mere konkret ønsker jeg at undersøge, hvordan Metropolitan Plan konkret fungerer 

som styringsteknologi og med hvilke konsekvenser for relationen mellem staten og borgeren til 

følge. Min indgangsvinkel i forhold til empirien er en ambition om at iagttage relationen mellem 

subjektet og det offentlige – borgeren og NSW Planning indenfor byplanlægning. Jeg undersøger, 

hvordan styringsmålene i Metropolitan Plan søges opnået ved bestemte styringsteknologier, der gør 

borgeren styrbar på en særlig måde. Herunder interesserer det mig, hvordan NSW Planning og 

borgeren positioneres i forhold til hinanden, og hvordan dette sætter særlige rammer, både for 

borgerens og statens fremtidige handlerum.  

I indledningen har jeg kort skitseret udviklingen, der har ledet op til udarbejdelsen af Metropolitan 

Plan. Mit speciale er et nutidigt snit i Sydneys byplanlægning, hvor jeg ønsker at udfolde de 

elementer og betingende forhold som styringspraksissen består af. Min analyse skal afdække og 

bevidstliggøre de selvfølgelige aspekter i, hvordan der inden for byplanlægning gøres bestemte ting, 

hvordan vi tænker disse ting og stiller spørgsmål til dem.  

Dermed er formålet med min praksisregimeanalyse at åbne op for muligheden for, at der kan 

tænkes, handles og styres på andre måder inden for byplanlægning med andre effekter for forholdet 

mellem stat og borger som følge. Disse potentielle effekter vil blive diskuteret med afsæt i 

Foucaults forståelse af borgeren som et frit subjekt i moderne magtrelationer. ‖By this we mean 
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individual or collective subjects who are faced with a fields of possibilities in which several ways of 

behaving, several reactions and diverse comportments may be realized.‖ (Foucault 2000: 221). 

Dermed ikke sagt, at mit speciale sigter efter hverken at gøre borgeren fri for styring, eller give dem 

ammunition til modmagt.  Jeg ønsker i stedet at vise, hvordan styringen er sat sammen af praksisser, 

rationaler, tankemåder der kunne være anderledes.  

‖By making clear what is at stake when we try to govern in a particular way and employ certain 

ways of thinking and acting, an analytics of government allows us to accept a sense of 

responsibility for the consequences and effects of thinking and acting in certain ways.‖ 

 (Dean 1999: 36). 

Specialets konklusion er diagnosticerende.  En diagnose af de effekter som de selvfølgeliggjorte 

praksisser, og de vidensformer de er forbundet med på området for byplanlægning i dag, har på 

relationen mellem staten og borgeren. Jeg er ikke interesseret i at nedfælde dom over, hvorvidt 

NSW Planning med Metropolitan Plan har valgt den rigtige strategi eller komme med anbefalinger 

til forbedringer. Snarere har det min interesse at få frem i lyset, hvordan og med hvilke 

konsekvenser vi styrer andre og os selv i byplanlægning.  Hvis denne opgave har et normativt islæt, 

er det at finde i min problematiserende tilgang til Metropolitan Plan, hvor jeg forsøger at 

demonstrere det kontingente i styringen. Denne kritik har ikke til formål at gøre borgerne fri fra 

styring men at afdække styringen i forhold til borgerens bevidstliggørelse.  

                                                                                                                                             

Overordnet har specialet således to erkendelsesinteresser samt et kritisk sigte: 

1. At undersøge hvordan Metropolitan Plan for Sydney 2036 optræder som styringsstrategi, 

herunder hvilke forhold der betinger og betinges i denne form for styring. 

 

2. At diskutere hvilke effekter denne form for byplanlægning potentielt har for forholdet 

mellem stat og borger.  

 

3. At udfolde byplanlægningens elementer for at synliggøre styringens kontingente karakter. 

 

3.2 Metropolitan Plan som styringsstrategi 

―Planning is for the most part a writing of the system's memoirs.‖ (Luhmann i Amin & Thrift 2002: 

92). Byplanlægning er en uendelig spirallignende aktivitet. Måden, hvorpå vi oplever byen, gør, at 

vi tænker på, taler om og agerer i den på en bestemt måde. Med afsæt i vores oplevelse af byen, 
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videreudvikler vi denne på en bestemt måde, der igen skaber nye byoplevelser etc. Udover 

Luhmanns erindringsmetafor, bruger den japanske arkitekt Kengo Kuma metaforen om en gartner 

og hans have i beskrivelsen af aktiviteten byplanlægning.‖Planning as the practice of gardening‖ 

(Zardini 2005: 24). I byplanlægning er der er aldrig noget endeligt resultat – haven skal hele tiden 

tilses og tilrettes af gartneren – eksisterende skal beskæres og nyt skal plantes. I byplanlægning 

tages der hele tiden udgangspunkt i noget eksisterende.  

―Planning is an apparatus composed of distinct elements, the emergence of which is contingent 

rather than necessitated.‖ (Sandercock 1999). Ved at se byplanlægningens kontingente karakter;  

hvis haven havde haft andre planter fra begyndelsen af, hvis ukrudt havde været set som noget 

smukt og naturligt etc., stiller jeg med dette speciale spørgsmålstegn ved byplanlægningens 

selvforklarennde karakter. Byen kunne se anderledes ud. Byplanlægning er langt mere end blot en 

konkretisering af samtidsarkitekters æstetiske visioner – byplanlægning er en form for styring, der 

har bestemte målsætninger for øje, og på bestemt vis søger at styre byens borgere for at opnå dem.   

Som det fremgår af indledningen og problemformuleringen, er et af specialets præmisser, at 

byplanlægning kan ses som en måde at styre befolkningen hen mod bestemte mål. Det er i 

iagttagelsen af Metropolitan Plan som styringsstrategi, at magtrelationen stat/borger træder frem. En 

styringsstrategi forstået som en mængde viden bevidst organiseret med en række argumenter og 

visuelle virkemidler, der sammenkobler bestemte midler med bestemte rationaliteter, således at 

subjektets opfattede handlerum søges struktureret med henblik på et specielt mål. Byplanlægning 

bliver strategisk i og med at byplanlægningsinstitutioner, statslige som private, iagttager og 

beskriver sig selv og sin omverden under den betingelse, at de ved, at de kunne have iagttaget og 

beskrevet anderledes (Andersen 2002:47).   

 

3.3 Byplanlægning som praksisregime 
Udover at iagttage Metropolitan Plan som en styringsstrategi, iagttager jeg byplanlægning som et 

praksisregime: Et sæt af ―organised practices through which we are governed and through which 

we govern ourselves.” (Dean 1999: 18). Ved at undersøge byplanlægning som sådanne organiserede 

praksisser, kan jeg få blik for byplanlægning som mere end en aktivitet og mere end én institution. 

Det interessante ved Metropolitan Plan, og det problematiserende aspekt, er netop dens komplekse 

form og omsiggribende styringsområder. Ved at undersøge byplanlægning som et praksisregime 

ledes jeg til at se nærmere på netop disse talrige krydsende organiseringer og relationer, der former 
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og formes i byplanlægningskommunikationen. ‖The newly emerging regimes of governing urban 

revitalization involve the subordination of formal government structures to new institutions and 

agencies, often paralleled by a significant redistribution of policymaking powers, competencies, 

and responsibilities.― (Swyngedouw, Moulaert & Rodriguez 2002 :561).  

På denne måde kommer det knap så givne aspekt ved byplanlægningsstrategien til syne:‖…a matter 

of shaking this false self-evidence of demonstrating its precariousness, of making visible […] its 

complex interconnection with a multiplicity of historical processes…‖ (Foucault 1991b: 75). Denne 

kompleksitet er det, jeg i dette speciale ønsker at udfolde, så dets styringselementer kommer til syne 

og der kan åbnes for en efterfølgende debat af disse dimensioner og deres indbyrdes konstruktion.  

 

3.4 Analysestrategi for praksisregimeanalysen 
De grundlæggende spørgsmål, som en praksisregimeanalyse søger at besvare, er ‖how we govern 

and are governed within different regimes, and the conditions under which such regimes emerge, 

continue to operate, and are transformed.‖ (Dean 1999: 23). Med Deans begreber kan jeg spørge 

ind til byplanlægningens målsætninger, midler og effekter og derved problematisere området ved at 

gøre det til genstand for debat. I praksisregimeanalysen stiller jeg skarpt på specifikke, iagttagelige 

koblinger mellem viden og magt som forklaret i den teoretiske præsentation af Foucault. Det er 

således i dette lys, at Metropolitan Plan kan iagttages som et forsøg på at forme og styre individers 

adfærd via en kombination af forskellige styringspraksisser med forskellig viden og rationaliteter – 

herunder styringspraksisser som casestudier, debatforum, rapporten Metropolitan Plan, bykort, som 

jeg alle iagttager som kalkulerede forsøg på at skabe en bestemt form for ønskelig adfærd. 

 

Den større pointe med at foretage en praksisregimeanalyse er at vise, hvordan konkrete praksisser 

har betydning for styringen og dermed problematisere dens selvfølgelighed. I praksis gøres dette 

ved at se nærmere på de specifikke tidspunkter og situationer, hvor visse aspekter ved styring bliver 

problematiseret – herunder offentliggørelsen af Metropolitan Plan som NSW Plannings nye strategi 

for byplanlægning.  

 

3.4.1 Praksisregimeanalysens fire dimensioner 
Praksis-regimeanalysen gribes an ved at undersøge styringen ud fra fire dimensioner: 

synlighedsfelter, teknologier, vidensformer og dannelse af subjekter (Dean 1999: 30-33). De fire 

dimensioner forudsætter hinanden, og et praksisregime kan således ikke reduceres til én af dets 
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dimensioner (Ibid. 75). Jeg undersøger NSW Plannings byplanlægning som et praksisregime ved at 

se nærmere på de fire dimensioner, som de træder frem i Metropolitan Plan.   

 

3.4.1.1 Synlighedsfelter 

Først må jeg spørge ind til hvilke synlighedsfelter, der karakteriserer styringen af den pågældende 

praksis. Med henvisning til specialets genstandsfelt vil jeg se nærmere på de tekniske aspekter, der 

synliggør hvem og hvad, der styres inden for byplanlægning i New South Wales, hvordan 

autoritets- og lydighedsrelationer skal konstitueres i rummet, hvordan forskellige steder og aktører 

skal forbindes med hinanden, hvilke problemer der skal løses, og hvilke mål der skal forfølges 

(Dean 1999: 30).  

Ved at undersøge disse visuelle eller rummelige elementer kan jeg få øje for netop det, der 

synliggøres i byplanlægningen og dermed også reflektere over det, der tilsløres. Der spørges ind 

til‖by what kind of light it illuminates and defines certain objects and with what shadows and 

darkness it obscures and hides others.‖ (Ibid. 30). Praksisregimeanalysen giver mig mulighed for at 

få stort udbytte af mit empiriske materiale, da dette til dels er internetbaserede, tekniske praksisser, 

samt en stor volumen af billeder, fotografier og figurer i selve rapporten Metropolitan Plan, som jeg 

med Deans begreber ‟synlighedsfelter‟, ‟lyskilder‟, og ‟skyggekastninger‟ kan behandle analytisk. 

Her kigger jeg bl.a. på, hvordan fotografier og bykort giver øje for styring af bestemte 

borgergrupper, samt hvordan magtrelationen stat/borger synliggøres på en særlig måde via et 

webbaseret debatforum, hvor staten søger dialog med borgeren. I rapporten synliggøres, i 

synlighedsfelter som cost-benefit analyser og benchmarking, hvordan ‟conduct of conduct‟ er 

gennemgående for de forskellige styringsteknologier i Metropolitan Plan – hvordan det er en 

strukturering af borgerens handlerum, der søges påvirket for at nå de strategiske målsætninger.  

 

3.4.1.2 Teknologier 

Styringens teknologier analyseres ved at undersøge hvilke procedurer og instrumenter, der sættes i 

spil i den pågældende praksis. Jeg undersøger altså ‖by which means, mechanisms, procedures, 

instruments, tactics, techniques, technologies and vocabularies is authority constituted and rule 

accomplished.‖ (Dean 1999: 31). Teknologierne er de mest afgrænsede og identificerbare af de tre 

dimensioner. Her identificeres de teknologier, NSW Planning anvender til at formidle 

byplanlægningens kommunikative budskaber, samt til at sætte forholdet mellem stat og borger på 
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en produktiv måde for styringens målsætninger. Ved at lede efter de tekniske, konkrete 

styringselementer, viser jeg i dette afsnit, hvordan både Foucaults disciplinære og pastorale 

magtformer er i spil i moderne byplanlægning, og hvordan de kobles til performance og agency 

teknologier og med hvilke konsekvenser. 

I analysen forudsættes det, at når jeg iagttager forskellige styringsteknologier, er de teknologier i det 

omfang de 1) retter sig imod styring af menneskelig adfærd, 2) at de søger at installere en form for 

rationalitet i styringsobjektet og 3) at teknologien indeholder et bestemt politisk eller moralsk 

fundament, ud fra hvilket teknologien skal forme styringsobjektet. Sidst må en teknologi adressere 

individers forhold til selvet, eller mere præcist individers selvstyring; dét, som Foucault betegner 

conduct of conduct (Foucault 1982: 789; Dean 1999: 10). 

I praksis vil disse to dimensioner; synlighedsfelter og tekniske aspekter, blive behandlet i samme 

afsnit. Mit empiriske materiale indbyder ikke til at analysere de to dimensioner adskilt men i stedet 

at bruge dem i forlængelse af hinanden. Ofte tager synlighedsfelterne form af tekniske elementer 

med særlig stærke visuelle træk. Sammen bidrager de til at vise, hvordan styringen tager sin 

konkrete form, og kan svare på det første af tre arbejdsspørgsmål, der leder min 

praksisregimeanalyse: ‖Hvem og hvad styres i Metropolitan Plan for Sydney 2036?‖  

 

3.4.1.3 Vidensformer 

Efter en afdækning af synlighedsfelterne og teknologierne i Metropolitan Plan, vil jeg se nærmere 

på de vidensformer, som byplanlægning trækker på;‖what forms of thought, knowledge, expertise, 

strategies, means of calculation or rationality are employed in practices of governing?‖ (Dean 

1999: 31). Denne dimension vil give mig blik for koblingen mellem magtteknologier og viden. 

―The form of knowledge that arise from and inform the activity of governing.‖ (Ibid.31). Styring er 

gensidig betinget af og betinger opkomsten af bestemte former for faglig viden, ekspertise og 

rationaler. ‖Rationality is simply any form of thinking which strives to be relatively clear, 

systematic and explicit about aspects of ‗external‘ or ‗internal‘ existence, about things are or how 

they should be.‖ (Ibid. 11). Det er her magten virker skabende og produktiv, når bestemte aktører 

myndiggøres og skabes som særlige subjekter, der kan skabes fremtidige forventninger til.   

Med afsæt i bestemte vidensformer har NSW Planning et bestemt verdenssyn, der har betydning for 

deres måde at se institutioner, praksisser og andre aktører på og en bestemt måde at organisere dem 

på i forhold til et bestemt styringsideal. ‖Such form of knowledge define the objects of such 
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practices (the criminal, the unemployed, the mentally ill etc.), codify appropriate ways of dealing 

with them, set the aims and objectives of practice, and define the professional and institutional 

locus of authoritative agents of expertise.‖ (Dean 1999: 22).  

I forhold til byplanlægningskommunikationen vil jeg undersøge, hvordan NSW Planning i 

strategien Metropolitan Plan knytter an til bestemte former for viden, herunder arkitektur, sundhed, 

uddannelse, transport, økonomisk rationalitet m.fl. Vidensformerne er relevante at afdække, fordi 

hver vidensform har sit eget historiske ophav og måder at problematisere verden på, og det har 

indflydelse på styringens udformning og positioneringen af staten i forhold til borgeren. 

Eksempelvis ser jeg nærmere på, hvordan NSW Plannings anskuelse af verden ud fra bestemte 

risikofaktorer har betydning for de styringsteknologier, der bringes i anvendelse.‖Risk is a way - or 

rather, a set of different ways – of ordering reality, of rendering it into a calculable form. It is a 

way of representing events in a certain form so they might be made governable in particular ways, 

with particular techniques and for particular goals.‖ (Dean 1999: 177). ―What is important about 

risk is not risk itself. Rather it is: the forms of knowledge that make it thinkable, such as stastistics, 

sociology, epidemiology, management and accounting…‖ (Ibid. 178). 

Der er bestemte værdier involveret i styringen. Praksisregimet er ikke et udtryk for værdier såsom 

højre- eller venstrefløjs idealer. Men praksisregimer fungerer i et miks af værdier, teknikker og 

viden. Jeg spørger ind til denne kobling i de enkelte praksisser: Hvilke værdier der er eksplicitte, 

hvordan disse kommer til udtryk og kobles med bestemte teknikker, og hvilke konsekvenser det får 

for de politiske argumenter.  

Det er af særlig relevans at se på de vidensformer, der sættes i spil i Metropolitan Plan, da 

programmet er et ‟program of conduct‟, der med installering af særlige normer forsøger at skabe en 

holdnings- og adfærdsændring hos borgeren. Troværdighed og tillid til NSW Planning er essentiel i 

en sådan forandringsproces som implementeringen af Metropolitan Plan repræsenterer, og det er 

derfor tvingende nødvendigt, at NSW Planning legitimerer deres autoritet og den valgte strategi. 

For at få gøre analysen så flydende og letlæselig som muligt indgår der i dette afsnit også analyse af 

teknologierne benchmarking og cost-benefitanalyse, da disse er så tæt koblet til pointen om 

økonomisk rationalitet som vidensform, at det ikke giver mening at adskille de to. Afsnittet her 

søger at svare på andet arbejdsspørgsmål: ‖Hvordan legitimeres NSW Plannings autoritet i 

Metropolitan Plan for Sydney 2036?‖ 
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3.4.1.4 Subjektiveringer 

Endelig vil jeg undersøge, hvilke subjektiveringer der installeres i de forskellige 

styringspraksisser, og hvordan borgeren inviteres til at påtage sig disse. ‖To ask how governing 

works, is to ask how we are formed as verious types of agents with particular capacities and 

possibilities of action.‖ (Dean 1999: 29). Disse subjektspositioner skabes på baggrund af de 

tekniske aspekter og vidensformer, der former styringen. Det er med afsæt i Foucaults beskrivelse 

af det frie subjekt, at disse positioner undersøges. I forhold til specialets problemstilling vil 

dimensionen eksempelvis kunne anspore til en undersøgelse af, hvordan styringsobjektet på 

forskellig vis gøres synligt gennem portrætter, benchmarking, statistikker og debatforum.  At 

styringen etablerer sådanne subjektspositioner indebærer en forskrivelse af, hvordan den gode 

borger bør opføre sig (conduct oneself). Denne governmentale styring er dermed en moralsk 

aktivitet (Dean 1999: 11), hvor den styrende lader til at vide, hvad der karakteriserer den gode 

borger og den gode adfærd. Ledende spørgsmål i dette afsnit er blandt andet: 

‖What statuses, capacities, attributes and orientations are assumed of those who exercise authority 

(…) and those who are to be governed (…). What forms of conducts are expected of them? What 

duties and rights do they have? How are these capacities and attributes to be fostered? How are 

these duties enforced and rights ensured? How are certain aspects of conduct problematized? How 

are they then to be reformed? How are certain individuals and populations made to identiy with 

certain groups, to become virtous and active citizens and so on?‖ (Dean 1999: 32). 

Denne dimension har en central plads i min analyse, da en afklaring af de bestemte kapaciteter, 

NSW Planning søger at styre ved borgeren i byplanlægningskommunikationen, er afsættet for at 

kunne svare på anden del af min problemformulering: ‖Hvilke potentielle effekter har Metropolitan 

Plan har for magtrelationen mellem stat og borger?‖ Foucault og hans syn på governmental 

styring, som noget der fungerer ud fra bestemte normaliseringer, anvendes i dette afsnit til at 

beskrive subjektiveringerne ud fra forestillinger om den ideelle Sydneysider anno 2011. 

Tredje arbejdsspørgsmål lyder dermed således: ‖Hvilke subjektspositioner søges installeret i 

Metropolitan Plan?‖ 
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3.5 Valg af empiri 
Kriterierne for udvalgt empiri er, at der er tale om byplanlægningskommunikation formuleret af 

NSW Planning rettet mod borgeren, at kommunikationen tager sit strategiske afsæt i Metropolitan 

Plan, og at der netop er tale om strategisk kommunikation, der på den ene eller anden måde 

indeholder strategiske anvisninger for styring af borgerens adfærd. Da ambitionen med dette 

speciale er at kunne diskutere magtrelationen mellem stat og borger, består min empiri af NSW 

Plannings byplanlægningskommunikation med borgeren, og jeg inddrager kun kommunikation 

(tekst og billede) med NSW Planning som afsender og borgeren som en af de direkte modtagere.  

NSW Planning fungerer i min analyse som en reference til et begreb om staten, og jeg har valgt at 

inddrage den direkte kommunikation mellem NSW Planning og borgeren, da det er denne 

magtrelation, der har min overordnede interesse, og ikke relationen og kommunikation mellem 

eksempelvis andre offentlige institutioner. Jeg afgrænser mig dermed fra at inddrage cirkulærer 

rettet andre ministerielle afdelinger, om end disse, og også mange andre aktører, indgår i 

magtrelationer i byplanlægning og indirekte kan have indflydelse på borgeren og dennes 

subjektivering.  

Mit empiriske grundlag udgøres af kommunikation, jeg enten har kunnet fremskaffe via NSW 

Plannings hjemmeside eller på deres borgerservice-kontor i Sydney.  Disse dokumenter er ikke kun 

offentligt tilgængelige men også udarbejdet som kommunikation til borgeren. I mit empiriske 

materiale indgår rapporterne ‟Metropolitan Plan for Sydney 2036‟, samt den forudgående 

evalueringsrapport ‟Towards Sydney 2036‟. Om end disse rapporter indeholder handlingsplaner 

også rettet mod kommuner og regionale institutioner, er der i høj grad også tale om direkte 

opfordringer til holdnings- og adfærdsændring hos den enkelte borger. Desuden har jeg kigget på 

borgerforummet ‟Shape your state‟, NSW Plannings hjemmeside og pressemeddelelser.   

Metropolitan Plan har dobbelt status i dette speciale. Metropolitan Plan refererer både til det 

analytiske begreb styringsstrategi og mit empiriske materiale strategirapporten.   

På den ene side kan Metropolitan Plan iagttages overordnet som styringsstrategien, der sætter 

rammerne for borgerens selvstyring.  Metropolitan Plan er et ‟program of conduct‟ – ‖attempt to 

regulate, reform, organize and improve what occurs within regimes of practices in the name of a 

specific set of ends articulated with different degrees of explicitness and cogency.― (Dean 1999: 

32). Styringsstrategien og dens retningslinjer optræder i strategirapporten (tekst og billeder), men 

også i andet valgt empirisk materiale; herunder pressemeddelelse, hjemmeside etc. 
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På den anden side henviser Metropolitan Plan til den del af mit empiriske arkiv, selve 

strategirapporten. Det er derfor nødvendig med en skelnen for fremtidige henvisninger. 

‟Metropolitan Plan‟ henviser herefter til styringsstrategien, hvor ‟strategirapporten Metropolitan 

Plan‟ er selve det empiriske materiale. Strategirapporten Metropolitan Plan er mit hovedempiri, da 

denne fra regeringens side er ment som det overordnede værktøj, der skal sive ned igennem de 

offentlige institutioner til lokalniveau. ‖The focus is on the strategy which translate into achievable 

planning policies, actions and design guidelines at both neighbourhood and local levels.‖ (NSW 

Planning 2010b). Planen vil få direkte betydning for handlingsplaner på kommune- og lokalniveau. 

I følge Thompson 2005 spiller sådanne strategier en yderst vigtig rolle i skabelsen og udviklingen af 

sunde byer. ‖Metropolitan plans set the framework for all other plans – in some respects, they are 

the inspiration for the detailed strategies and specific guidelines found in plans at the regional, 

neighbourhood and local levels.” (Thompson & Gallico 2005:5). 

 

3.5.1 Hvorfor Sydney? 

Jeg har valgt at analysere byplanlægningen i Sydney, Australien. Sydney er i samme situation som 

flere andre vestlige storbyer i forhold til byplanlægningsudfordringer. En voksende og aldrende 

befolkning, klimaforandringer og globalisering er temaer, der problematiseres i 

byplanlægningsstrategier verden over. Sydney som casestudie er interessant, da byen er under et 

særligt pres. Som beskrevet i indledningen, vokser Australiens befolkning godt dobbelt så hurtigt 

som gennemsnittet i resten af verden. Da langt størstedelen af Australien består af ørken og savanne 

og er ubeboeligt, er den australske befolkning presset sammen i en håndfuld kystbyer. Sydney er 

den største af disse. De geografiske og demografiske omstændigheder stiller store krav til en 

struktureret og bæredygtig planlægning for udvidelse og udvikling. Metropolitan Plan er 

interessant, da denne er første forsøg på en sådan overordnet og langsigtet bæredygtig løsning i 

Australien. 

Om end de planlægningsmæssige udfordringer for Australien er meget anderledes end dem i 

Danmark, kigger Australien alligevel mod Danmark for løsninger inden for byplanlægning. I 

Danmark bryster vi os af at være et af verdens førende vidensamfund, og vi taler ligefrem om 

danske kompetencer som en eksportvare. Især er design, arkitektur og bæredygtig teknologi 

discipliner som Danmark mestrer internationalt, og vi har tradition for at udvikle disse løsninger 

med mennesket i centrum (Mandag Morgen 2011). Alle disse kvaliteter er noget Australien søger i 
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løsning af deres byplanlægningsmæssige udfordringer. I flæng kan nævnes Bjarke Ingells fra 

danske BIG arkitekter, der ikke er fremmed på universiteterne i Australien, Michael Colville-

Andersen, hvis ideer om cykelkultur i høj grad er copy pasted til Melbourne og Jan Gehl, arkitekt 

og byplanlægger, der flittigt bruges af City of Sydney og New South Wales‟ regering som ekstern 

konsulent inden for netop by- og transportplanlægning.  

 

3.6 Blinde pletter 
Inden min egentlige analyse, vil jeg i dette afsnit uddybe de væsentligste blinde pletter i mit 

speciale, både i forhold til den satte problematik samt i mit valg af teori og empiri. Herunder følger 

en kort redegørelse for betydningen af disse analysestrategiske valg i forhold til specialets 

vidensproduktion og gyldighed. En efterfølgende refleksion over disse analysestrategiske valg og en 

vurdering af hvorvidt jeg med dette speciale har opnået, hvad jeg satte mig for, vil følge den 

endelige konklusion på dette speciale (afsnit 6.2).  

I dette speciale undersøger jeg de potentielle effekter ved Metropolitan Plan, og i kraft af denne 

undersøgelse en pointering af, at denne styringsstrategi kunne være anderledes og med andre 

effekter, såfremt NSW Planning havde iagttaget sig selv og sin omverden anderledes. På samme 

måde som NSW Plannings iagttagelsesposition har betydning for byplanlægningen, har det 

betydning for min analyse og dens resultater, hvorledes jeg iagttager og sætter problematikken 

omkring byplanlægning. Jeg kunne have problematiseret NSW byplanlægning på et utal af måder, 

og haft andet fokus end relationen mellem staten og borgeren. Om end byplanlægning kunne være 

interessant at undersøge i fx spændet mellem de involverede private virksomheder (arkitekterne, 

rådgivende ingeniører, bygherrer etc.) og borgeren, er dette uden for dette speciales ambition, og jeg 

får ikke blik for denne fulde kompleksitet i byplanlægning i forhold til dens aktører. Et sådan fokus 

kunne formentlig give et spændende indblik i og problematisere, hvordan moderne byplanlægning 

krydser hen over skellet offentlig/privat og inddrager virksomheder som central aktør i 

byplanlægning: Stat/virksomhed/borger.  

I forhold til den valgte teori ser jeg med min praksisregimeanalyse på byplanlægning som en 

nutidsproblematik. Praksisregimeanalysen er en analyse af byplanlægning i Sydney som en nutidig 

konkret styringspraksis. Jeg laver ingen historisk analyse, som mange governmentality-studier ellers 

inkluderer.  Jeg spørger udelukkende til aktualiseringen af Metropolitan Plan og dens potentielle 

magteffekter. Hovedsageligt grundet specialets begrænsede omfang, afgrænser jeg mig dermed fra 
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at spørge ind til opkomstbetingelserne for byplanlægning. I indledningen er forsøgt at give et kort 

indblik i udviklingen, der har ledt op til Metropolitan Plan. Fraværet af denne diakrone delanalyse 

kan siges at udgøre en svaghed for specialet, idet opkomstbetingelserne for denne form for 

byplanlægning udelades. Omvendt vil mine analyseresultater i praksisregimeanalysen dog kunne 

bero på et mere detaljeret og dybere analytisk grundlag. En diakron analyse kunne potentielt have 

vist vigtigheden af den politiske struktur i Australien og her vist andre potentielle konsekvenser af 

Metropolitan Plan. Resultaterne af en genealogisk udfoldelse kunne måske have vist det 

kontingente i måden, hvorpå byplanlægning har været udført over tiden. Først en decentralisering, 

hvor delstaterne overtager ansvaret for flere og flere områder fra den føderale regering, og derfor 

udvider med flere og flere specialistafdelinger, indtil det bliver ‟uhensigtsmæssigt‟ som kort berørt i 

min indledning, og delstaterne går tilbage til at samle styringsområder og styre tværfagligt snarere 

end specialiseret. Min analysestrategi er altså valgt, vel opmærksom på, at jeg ikke kan sige noget 

gyldigt om byplanlægning i forhold til tidligere. Præmisset for gyldigheden af mine analytiske 

resultater er, at de læses som et nutidigt snit i byplanlægningen i New South Wales, en aktualisering 

af en kontekstbestemt aktivitet. 

Jeg følger den socialkonstruktivistiske grundantagelse om, at virkeligheden formes og præges, idet 

jeg erkender den. Det betyder, at empirien ikke blot er der til at blive afdækket - den udgør ikke en 

objektiv realitet, der eksisterer uafhængigt af min erkendelse. Empirien formes af min erkendelse og 

skabes i netop dette speciales kontekst. Det betyder, at jeg gennem udvælgelsen og læsningen af 

min empiri ser bestemte betydninger og en bestemt virkelighed. Med mit subjektive valg af empiri 

er jeg altså medskaber af den virkelighed, som fremtræder i dette speciale.  

Den viden, som kan produceres omkring effekterne af en bestemt byplanlægningskommunikation, 

skal læses med det i mente, at jeg kun har kigget på et udsnit af den byplanlægnings-

kommunikation, der eksisterer i New South Wales. Mit speciale taler om effekterne af NSW 

Plannings kommunikation til og med deres borgere, og hvordan for eksempel mediernes 

kommunikation om byplanlægning kan påvirke forholdet mellem stat/borger, er ikke del af dette 

speciale. Dette er en analyse af NSW Plannings styringsstrategi og deres kommunikation med deres 

borgere. En inkludering af artikler mm. i mit empiriske arkiv kunne eventuelt have givet anledning 

til at diskutere potentielle modmagtsstrategier for borgerne. I medierne fremstilles NSW Planning 

og deres Metropolitan Plan ikke altid i et positivt lys. Der er mangel på ”walk the talk”, for 

eksempel i form af aflysning af metrobyggeri og de uhyrlig dyre cykelstier, der i praksis har vist sig 
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ubrugelige (The Sydney Morning Herald 2010). Med inddragelse af denne empiri ville man 

formentlig kunne observere borgerens manglende tillid til staten og som konsekvens se flere 

modmagts-/alternative strategier forme sig – læserbreve, artikelkommentarer, borgerblogs etc. Mit 

speciale har dog fokus på NSW Plannings direkte kommunikation med deres borgere, og deres 

intenderede styring, og skal opfattes som et bidrag til diskussionen om statens intervenerende 

tendens i ikke kun sundheds- og miljøets navn men nu også i byplanlægningens. 
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4 Praksisregimeanalyse 

Analysen er bygget op omkring praksisregimeanalytikkens fire dimensioner, som beskrevet i 

ovenstående analysestrategi. Ved at undersøge disse dimensioner; synlighedsfelter, teknologier, 

vidensformer og subjektivering, identificerer jeg konkrete eksempler på, hvordan byplanlægning 

tager form som styring og på hvilke betingelser. I undersøgelsen af Metropolitan Plans 

styringsdimensioner lader jeg følgende tre arbejdsspørgsmål strukturere min analyse.  

 

 Hvem og hvad styres i Metropolitan Plan? (synlighedsfelter og teknologier) 

 Hvordan legitimeres NSW Plannings autoritet i Metropolitan Plan? (vidensformer) 

 Hvilke subjektspositioner søges installeret i Metropolitan Plan? (subjektiveringer) 

 

Kombineret vil disse arbejdsspørgsmål i et opsamlende afsnit svare på første del af min 

problemformulering: Hvordan optræder Metropolitan Plan for Sydney 2036 som styringsstrategi?  

 

4.1 Synlighedsfelter og teknologier 
I dette afsnit vil især de visuelle elementer anvendt i styringsprogrammet Metropolitan Plan, 

herunder fotografier af Sydneys borgere ‟Sydneysiders‟ og byrum, grafiske overblik og bykort blive 

analyseret. Derudover ser jeg nærmere på debatforummet ‟Shape your state‟, en internetbaseret 

teknologi, hvor byplanlægning i New South Wales kan diskuteres med borgerne. Fælles for disse 

styringselementer er, at de alle, på den ene eller anden måde, synliggør hvem og hvad, der søges 

styret i praksisregimet byplanlægning i New South Wales.   

 

4.1.1 De strategiske anvisninger 
I 50‟erne talte man om ”the city that rises” inden for byplanlægning. Fokus var på transport, og det 

handlede om at optimere trafikflowet og adgang til den voksende by, hvor handel og liv foregik 

(Zardini 2005:18). Metropolitan Plan et udtryk for en meget mere kompleks form for 

byplanlægning, der favner om langt mere end trafikoptimering.  

På forsiden af Metropolitan Plan præsenteres en grafisk oversigt over de problemer, der skal løses, 

og de mål, der skal forfølges - planens ni ”Strategic directions”. ”Direction” kan på dansk 

oversættes til retning, instruks, anvisning, ledelse og styring (Gyldendahl 2011). På baggrund af 
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denne betydningstilskrivning af ‟direction‟, kan man se Metropolitan Plan som en samling af ni 

strategiske anvisninger, der har til formål at styre nogen i bestemte retninger.  

 

Hvert ikon repræsenterer et strategisk tema, NSW Planning har udvalgt til at blive behandlet i deres 

byplanlægningsstrategi. ―Combined with the Metropolitan Transport Plan that I released earlier 

this year, now for the first time we have a single land use and transport plan‖ (Premier Kristina 

Keneally i NSW Planning 2010b). Og det er ikke kun transport og arealudnyttelse, der for første 

gang sammenskrives i én strategi. Det ottende blå ikon, lighedstegnet i ovenstående grafiske 

oversigt, symboliserer det strategiske mål: ‟Achieving equity, liveability and social inclusion‟. 

Metropolitan Plan er den første byplansstrategi i Australien, der inkluderer disse sociale områder – 

lighed, livskvalitet (levedygtighed) og social inklusion som deciderede styringsmål, og ifølge 

Council of Australian Governments (COAG) skal alle hovedstæder i Australiens otte delstater inden 

1. januar 2012 have inkorporeret lignende målsætninger i deres byplanlægningsstrategier, der skal 

sikre at: ”…Australian cities are globally competitive, productive, sustainable, liveable and socially 

inclusive and are well placed to meet future challenges and growth.”(NSW Planning 2010a: 13). 

 

―The Metropolitan Plan aims to promote equity and social inclusion in the Sydney region and to 

ensure the quality of life, health and wellbeing within the city – its liveability – is always 

improving.‖ (NSW Planning 2010a: 198). Målene om at sikre, at Sydneys miljø og borgerens 

livsstil bevares og forbedres, i takt med at byen vokser, er også integreret i planens resterende 

kapitler, der bl.a. handler om; bedre offentlig transport, flere jobs tættere på transportcentre, flere 

prisbillige boliger, bedre transportnetværk, flere offentlige pladser etc. Metropolitan Plan er 

overordnet ment som ―A robust and visionary framework for Sydney‘s future as a competitive, 

dynamic and liveable city.‖(NSW Planning 2010a: 1).  

 

Metropolitan Plan har altså fokus på andet og mere end økonomi og miljø. Sociale målsætninger 

inddrages også i Sydneys byplanlægning. “Equity, liveability and social inclusion have been 

elevated to strategic directions in their own right in this Metropolitan Plan to focus directly on 

addressing these issues.” (NSW Planning 2010a: 198). I Metropolitan Strategy 2031, Metropolitan 

Plans forgænger, indgik disse blødere sociale aspekter også, men som områder, der blot skulle tages 
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højde for i de andre strategiske tilgange (Ibid.198). I Metropolitan Plan har sociale målsætninger for 

borgerens livskvalitet fået tildelt et selvstændigt bærende afsnit, og er nu et emne, staten bør tage 

sig af i separate strategier på lige fod med økonomisk vækst, håndtering af klimaforandringerne, 

beskyttelse af miljøet, optimering af transport etc. ‖Since the 2005 Metropolitan Strategy, it has 

become widely accepted that a community‘s health and its sense of community wellbeing is not 

limited to achieving economic and environmental goals. A sustainable city is one that achieves its 

social goals, such as equity and social inclusion.‖ (NSW Planning 2010a: 198). I Metropolitan Plan 

anvendes et kompleks netværk af teknikker og praksisser til dette formål, som jeg nedenfor vil 

udfolde. De følgende afsnit svarer på mit første arbejdsspørgsmål, ‖Hvem og hvad søges styret i 

Metropolitan Plan? og er et kig på, hvordan bestemte styringsobjekter og –subjekter træder frem i 

Metropolitan Plans synlighedsfelter og anvendte teknologier. 

 

4.1.2 Et billede siger mere end tusind ord 

Synlighedsfelter, der viser, hvem der styres, er et betydeligt element i afsnittet ‟Achieving equity, 

liveability and social inclusion‟. Især er der mange portrætter, der viser New South Wales‟ 

mangfoldige befolkning; ældre, børn og unge, kinesere, indere, aboriginere, fattige etc. Rapporten 

Metropolitan Plan indeholder generelt et stort antal billeder. Næsten samtlige sider i rapporten 

udgøres af under en halv sides tekst, resten er billeder og figurer. En opsætning der appellerer til og 

gør rapporten let læselig for den almene borger.  

 

”Certain groups are more vulnerable to the negative impacts of poor planning decisions (National 

People with Disabilities and Carer Council 2009; WSROC & Gethin 2007).‖ (NSW Planning 

2010a: 202). NSW Planning sætter de udsatte i samfundet i centrum for deres byplanlægning, da 
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disse, ifølge en interesseorganisation, er mere sårbare over for effekterne af dårlig planlægning end 

andre befolkningsgrupper. De udsatte borgere defineres som de ældre, folk med et handikap, 

aboriginere og Torres Islanders (to indfødte befolkningsgrupper), børn og unge (Ibid. 201, 202). 

Fotografierne ser ud til at understøtte, at god byplanlægning altså er noget, der i særlig grad tager 

sig af disse befolkningsgrupper. Portrætterne ovenfor fungerer som lyskilder, der belyser særlige 

aktører i styringen og samtidig kastes der skygge over dem, der ikke søges styret. I planen er der 

eksempelvis ingen billeder eller andre synlighedsfelter, hvor den øvre middelklasse børnefamilie 

optræder. De ser altså ikke ud til at spille hovedroller i fortællingen om god byplanlægning. I NSW 

Plannings mål om sikre Sydney som en bæredygtig og konkurrencedygtig by, er det altså ikke alles 

livskvalitet, der søges optimeret og ikke alle borgers adfærd der søges tilrettet og normaliseret, men 

i overvejende grad de udsatte borgere, der i rapporten defineres som dem der ikke i øjeblikket har 

adgang til de samme muligheder som den almene befolkning. ”Some people may be excluded from 

these opportunities through poverty, difficulty in accessing transport, a lack of skills, social 

isolation and discriminatory barriers.‖ (NSW Planning 2010a: 200).  

Overordnet er der lagt vægt på, at portrætterne af de udsatte borgere er så forskellige som muligt. 

Sydneys befolkning fremvises som en spraglet og mangfoldig størrelse. Borgernes individuelle 

behov er også illustreret i rapporten med billeder. De unge skal have en skatepark at boltre sig på, 

der arbejdes på at frede områder af stor kulturel og historisk betydning for aboriginerne, de ældre og 

dårligt gående skal have bedre adgang til offentlig transport og åbne pladser etc.(NSW Planning 

2010a: 201). Som modvægt til denne individualisering af borgeren kan man i samme fotografier 

også observere, hvordan forbedring af borgerens livskvalitet kobles til socialt samvær og fællesskab 

(Ibid. 198-211). Fotografierne viser byens offentlige mødesteder; biblioteket, udendørs 

bowlingbane, svømmehallen, den fælles byhave, gågaden og selvfølgelig den lokale pub. Det er her, 

i samværet med andre borgere, at livskvalitet, ligeværd og social inklusion kan skabes og 

vedligeholdes. ―Adequate, well located cultural facilities contribute to the liveability of cities, 

producing vibrancy and vitality and ensuring skilled and innovative individuals want to live there.‖ 

(Ibid. 199). 
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Fotografierne, hvor borgeren som individ kommer til syne, er hovedsageligt at finde i rapportens 

kapitel ‟Achieving equity, liveability and social inclusion‟, hvor de fællesskabsorientede fotografier 

optræder som blikfang igennem hele rapporten. I min søgen efter hvem og hvad, der styres i 

Metropolitan Plan, har synlighedsfelterne fotografier og grafiske ikoner fået frem i lyset, at 

Metropolitan Plan søger at forbedre byens økonomi, miljø og livskvaliteten for udsatte i New South 

Wales, som ser ud til at have et optimeringspotentiale i det offentlige rum. 

  

4.1.3 Bykort  

Ud over billederne anvendes der i rapporten Metropolitan Plan bykort til at synliggøre styringens 

subjekter og objekter. Det virker oplagt, at byplanlægning selvfølgelig gør brug af kort som 

illustrativt værktøj til at give et mere håndgribeligt overblik over byen og dens grænser, afstande 

etc. Bykortene som synlighedsfelt har dog tre interessante men knap så selvfølgelige funktioner, når 

vi kigger nærmere.  



35 
 

 

For det første giver kortene med de røde cirkler et overblik over, hvorledes NSW Planning har 

tænkt sig at fordele ressourcer og strategisk opmærksomhed på forskellige områder af Sydney og 

omegn. Byerne og byområderne vises som forskellige størrelser af cirkler: En prik i forhold til en 

cirkel, et omrids i forhold til en udfyldt cirkel i forhold til en dobbelt cirkel osv. Der skelnes mellem 

‟Strategic Centres‟; herunder City of Sydney og de regionale byer Parramatta, Liverpool og Penrith, 

‟Major Centres‟ og ‟Specialised Centres‟, som NSW Planning står for udviklingen af, og ‟Local 

Centres‟ som er mindre by- og lokalsamfund, som de lokale kommuner planlægger (NSW Planning 

2010a: 58, 59).  

Kortene viser, at især Sydney CBD samt de vestlige byer; Liverpool, Parramatta og Penrith er de 

bycentre, der søges udviklet. En del af NSW Plannings vision for Metropolitan Plan er at “Locate 

more than 50 per cent of planned employment capacity in Western Sydney.‖ (NSW Planning 2010a: 

14).  
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Western Sydney har haft utroligt vokseværk, og der bor i øjeblikket flere mennesker i dette område 

end i hele staten South Australia (NSW Government 2010b), og‖By 2036, half the city‘s population 

will live in Western Sydney (up from 43 % in 2006).‖ Hver tredje borger er immigrant og hver 

tredje er under 24 år. (NSW Planning 2010a: 5). Udviklingen af byen har ikke kunnet følge med de 

mange tilflyttere, og en stor del af Metropolitan Plan handler om at udvikle Western Sydneys 

grønne områder, skabe flere arbejdspladser i bydelene og planlægge så borgerne opfordres til en 

mere aktiv livsstil i denne del af byen (NSW Planning 2010a: 204). NSW Plannings fokus på 

Western Sydney finder sin legitimation i statistikker, der viser, at det er her, Sydneys svageste 

borgere er bosat. ‖Studies show eight of Sydney‘s 10 most disadvantaged areas are in Western 

Sydney.‖ (Ibid. 198). 

 

For det andet repræsenterer bykortene en særlig form for byplanlægning. I dette synlighedsfelt 

illustrerer de mange cirkler den særlige centertanke, som NSW Planings byplanlægning tager afsæt 

i, og som er særligt udpenslet i kapitel A ‟Strengthening the ‟City of cities‟‟ og kapitel B ‟Growing 

and renewing centres‟.  ”A centres approach has been and continues to be a defining characteristic 

of Sydney‘s urban planning. Since the County of Cumberland Plan in 1948, metropolitan planning 

has identified Major Centres and focused commercial and retail activities in these centres‖ (NSW 

Planning 2010a: 60).  I dette visuelle element træder det frem, at centrene nu har sit centrum i et 
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offentlig transport-center og hvordan man ved at placere prisbillige boliger omkring disse 

transportcentre får det bedst mulige udfald (Ibid. 5), ―By 2036, Sydney will have transcended the 

traditional single CBD model of most cities to become a multi–centred , more connected,integrated 

global city.‖ (NSW Planning 2010a: 2). Denne strategi for byplanlægning er en populær tilgang for 

mange storbyer verden over. Den kaldes TOD (Transit Oriented Development), hvor 

transportkorridorerne planlægges først og boliger, erhverv etc. placeres efterfølgende i forhold til 

disse (Beatley & Newman 2009). Denne rækkefølge er ikke given, og uafhængig planlægning af 

henholdsvis transport og boliger har tidligere kendetegnet australsk byplanlægningstradition (NSW 

Planning 2010c).  

Borgerne i Western Sydney har ikke haft tilstrækkelig offentlig transport tilgængelig og er derfor 

ekstremt bilafhængige, da deres arbejdspladser stadig er i indre bys CBD, og udover transporttid og 

trafikkaos betyder det, at Sydney har særlig svært ved at komme ud af afhængigheden af fossile 

brændstoffer. Det forsøger NSW Planning med TOD at lave om på; ―This will help us create a true 

‗City of cities‘, allowing people to travel to employment centres close to their home for work, 

reducing commuting times.‖ (NSW Planning 2010c). I dette synlighedsfelt kommer det med cirkler 

af normativ størrelse frem i lyset, at det især er de bilafhængige borgere, der med Metropolitan Plan 

nu får mulighed for at tage offentlig transport på arbejde eller endda gå. ‖The Metropolitan Plan 

aims to accommodate 80 per cent of Sydney‘s new housing within the walking catchments of 

existing and planned centres.‖(NSW Planning 2010a: 63). At byplanlægge udfra TOD skal højne 

sandsynligheden for, at borgeren i Western Sydney vælger at tage offentlige transport til og fra 

arbejde, og i det hele taget gå flere steder og lade bilen stå. 

 

For det tredje gør bykortene det muligt at tale om Sydney - ikke i forhold til geografiske termer - 

men temporale termer. Med bykortene åbnes der op for at kunne tale om god/dårlig byplanlægning 

som noget, der kan dømmes ud fra, hvor meget tid borgeres bruger på transport. Vi ser hvordan 

normsættelsen er en af de måder, hvorpå Metropolitan Plan optræder som styringsstrategi – et 

kendetegn ved governmental styring, hvor normer bruges som pejlemærker for, at borgerne kan 

korrigere deres adfærd. Kortene viser altså ikke noget om eksempelvis Sydneys meget bakkede 

terræn, som man ellers godt kunne forestille sig som et vigtigt kriterium for, hvordan der 

planlægges transport og boliger. I stedet giver dette synlighedsfelt mulighed for at observere, 

hvordan Sydney ser ud, når byen måles i forhold til spørgsmålet ”hvor langt kan man nå på en 
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time?” ―The concept is based on the Marchetti principle of a ‗one hour city‘—a city that can be 

travelled comfortably in one hour per day.‖ (NSW Planning 2010a: 25).  

I Metropolitan Plan er det et vigtigt element at styre byspredningen. Med afsæt i Marchettis byideal 

må Sydney CBD og de andre bycentre ideelt set ikke sprede sig længere end en time væk fra centres 

midte. Jo mindre afstande, jo bedre. Man går tilbage til tanken om, at borgerne skal bo, arbejde og 

leve samme sted. ―This travel-time budget has shaped urban form throughout history. It explains 

why despite technological change, a city remains ―one hour wide‖. It also suggests why a city may 

become dysfunctional beyond a particular size and spread.‖ (Marchetti 1994 i Jennings & Newman 

2008 :130). NSW Plannings ideal for Sydney er denne ”naturlige” bystørrelse.  

Bykortene fungerer altså som synlighedsfelter, hvor det for det første tydeliggøres med hvilke 

byplanlægningsmodeller, Metropolitan Plan er udarbejdet, og på hvilke præmisser NSW Planning 

vurderer god/dårlig byplanlægning; TOD og Marchetti konceptet. Byen må ikke overskride sin 

naturlige størrelse og idealet er mindst mulig transport for borgeren. Vi ser, at effektivitet, 

trafikoptimering og tidsbesparelse i høj grad stadig er en stor del af byplanlægning. Planen bliver 

altså potentielt styrende for borgerens fysiske færden, idet borgeren optimalt set ikke skal bevæge 

sig mere end en time væk fra sin bolig og helst ikke i bil. Kombinationen af TOD og Marchetti-

konceptet er det bærende fundament for Metropolitan Plan, og kombineret udgør de det strategiske 

afsæt ‟City of cities‟.  

 

4.1.4 Shape your state   

‟Shape your state‟ er navnet på et online debatforum, hvor borgerne kan komme med input til de 

største af New South Wales‟ regerings projekter inden for blandt andet sundhedsreformer og 

byplaner. Debatforummet er en teknologi på regeringens hjemmeside, der både opfordrer til at 

borgeren giver sin mening til kende og deltager i dialogen med NSW Government. Her har 

borgerne mulighed for at komme med forslag og kommentarer til de programmer, der er til offentlig 

høring og evaluering. Denne platform er det fjerde og sidste synlighedsfelt, jeg vil fremhæve ved 

Metropolitan Plan. I denne webbaserede teknologi optræder yderligere et styringssubjekt og –

objekt. 

Metropolitan Plan bygger bl.a. på tidligere diskussionsemner rejst i et sådan debatforum for 

forgængeren Metropolitan Strategy 2031 (NSW Planning 2010a: 10). En opsamling af disse 
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debateringer viste, at NSW Planning, på baggrund af de mere end 1000 indlæg i ‟Shape your state‟ 

forummet modtog 225 officielle bidrag til ændringer i planen; 36 % af bidragene kom fra 

individuelle borgere, og resten fra offentlige institutioner, kommuner, interesseorganisationer og 

brancheforeninger (NSW Planning 2010d). Byplanlægningsstrategierne er til debat hver femte år. I 

2016, ved 5-års evalueringen for nuværende plan, vil der blive åbnet op for et debatforum for 

Metropolitan Plan (NSW Planning 2010a: 13). 

‟Shape your state‟ har et dobbelt virke i styringen. Ved borgerens deltagelse i dialogen synliggøres 

deres mening og viden på den ene side som noget, der er med til at skabe og påvirke 

byplanlægningen, og på den anden side bliver deres menings- og vidensproduktion begrænset og 

påvirket i ‟Shape your state‟.  Debatforummet er ikke kun et synlighedsfelt, hvor styringsobjekter 

og –subjekter kommer frem i lyset, det er også en teknologi: ‖means, mechanisms, procedures, 

instruments, tactics, techniques, teconolgies and vocabulaires [by which] authority is constituted 

and rule accomplished.‖ (Dean 1999: 31). Med afsæt i denne definition iagttager jeg ‟Shape your 

state‟ som en konkret teknologi for byplanlægning – en agency teknologi. Det er et forum, der med 

dialogen ikke kun synliggør borgerens deltagende rolle i byplanlægning, men også en teknologi der 

styrer og giver specifikke anvisninger for, hvordan denne deltagelse bør finde sted – hvordan 

borgeren bør handle og ansvarliggøre sig selv i byplanlægning. I agency-teknologien, dialogen, 

hvor det er borgerens evne til at agere, der produktivt styres på, gælder det om at få den styrede i 

tale, og den styrende, NSW Planning, tager rollen som den aktivt lyttende part.  

I min undersøgelse af hvem og hvad der søges styret i Metropolitan Plan, ser vi i dette 

synlighedsfelt, debatforummet, hvordan styringssubjektet synes at forskydes - hvem der 

styrer/styres en smule tilsløret. Forummet fungerer ved at sætte borgeren i tale, og synliggør 

borgernes del af dialogen. ‖The State‘s capacity to achieve NSW State Plan priorities and deliver 

the Metropolitan Plan has been improved by greater agency integration.‖ (NSW Planning 2010a: 

216). Et øjeblik ser det ud som om den traditionelt styrede, borgeren, er den styrende. Borgeren 

fortæller staten, hvad der bør ændres og hvordan. ‖To best deliver what you want, we need to hear 

from you.‖ (NSW Planning 2010c). Staten sørger blot for at opfylde befolkningens ønsker, og det er 

staten, der har brug for borgerne og deres stemmer, meninger og holdninger.   

På den ene side giver ‟Shape your state‟ altså borgerne en stemme og lader dem dele ud af deres 

viden og ideer, der kan give input til planlægningen, da denne gerne skal tage afsæt i problemerne, 

som de opleves af befolkningen. ―Effective public engagement in the making of planning decisions 
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improves the quality of outcomes and builds public confidence in the planning system. Involving the 

community generates new ideas, increases ownership and ultimately can deliver outcomes that 

better reflect the community‘s aspirations.” (NSW Planning 2010a: 231). Borgerne får mulighed for 

at engagere sig i planlægningen og ved at give deres mening til kende, få fornemmelsen af 

medejerskab og tillid til regeringen, hvilket er nødvendige præmisser for en strategi som 

Metropolitan Plan 2036, der ikke kun forsøger at ændre tekniske, håndgribelige processer, men i høj 

grad også søger at påvirke borgernes holdning og adfærd i en bestemt retning.  

På den anden side er forummet et uddannelsesværktøj, hvor staten i kraft af borgerens involvering 

kontrollerer deres vidensproduktion. ‖This engagement will assist in educating the public about key 

challenges facing Sydney and setting key directions to stimulate debate in the community.‖ (Ibid. 

231). ‟Shape your state‟ er ikke et traditionelt debatforum, hvor brugerne/borgerne selv kan oprette 

overskrifter og debatemner. Rammerne for hvad der kan debatteres, og på hvilken måde, er i høj 

grad sat af NSW Planning selv, og kun bestemte emner kan diskuteres af befolkningen.  Nedenfor 

er et par eksempler på overskrifter fra forummet for Metropolitan Strategy 2031, der viser den 

styrende tendens i de ledende spørgsmål; 

1A Should Sydney continue to accommodate the majority of population growth in NSW? What  

are the alternatives? Et borgerforslag i denne diskussion lyder ‖With increasing numbers of older 

people, the need for policy makers to consider their needs as part of mainstream decision making 

rather than as ‗special needs‘.‖(NSW Planning 2010d). 

3B How can we make our city better for pedestrians, cyclists and public transport users? (NSW 

Planning 2010d)  Her var der forslag om at forbedre cykelstinetværket på tværs af byen og 

igangsætte holdnings- og adfærdsændrende kampagner rettet mod bilisterne.   

Dialogen, fungerer med afsæt i den pastorale magtteknik, der bygger på en forestilling om, at talen 

altid frigør, hvorimod den tavse altid er undertrykt. Der er dog det lille tvist at subjektets frigørelse 

er betinget af, at det underkaster sig bestemte sandheder (Dean 1999: 161). Når borgeren bekender 

sandheder omkring sig selv, deres holdninger, meninger og prioriteringer i livet, bliver det muligt 

for NSW Planning at holde borgeren op på disse udsagte sandheder og gøre borgeren medansvarlig. 

Som vi kan se af ovenstående eksempler på spørgsmål, har borgeren dog ikke selv mulighed for at 

vælge i forhold til hvilke emner, de vil bekende sig.  
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Ved at strukturere hvilke overskrifter byplanlægning kan diskuteres under, samt gøre opmærksom 

på bestemte udfordringer og ikke andre, stimulerer NSW Planning debatten på en særlig måde med 

særlige konsekvenser. Proceduren i ‟Shape your state‟, hvor ledende spørgsmål styrer dialogen og 

borgerens handlerum, er på denne måde et forhåndsdispositioneret rum, hvor bestemte 

løsningsmodeller er gjort selvfølgelige. Under spørgsmålet om forbedring af vilkår for fodgængere, 

cyklister og offentlig transport kan netop kun disse forbedringer diskuteres. Dermed er der lukket af 

for offentlig debat af eksempelvis potentialet for el-biler, delebiler etc. som tiltag, der ellers også 

kunne diskuteres som mulige løsninger for at opnå bæredygtighed, økonomisk vækst, livskvalitet 

etc. Ledende spørgsmål former debatten, og med borgerinvolvering understøttes og legitimeres 

NSW valgte temaer for byplanlægningen som ikke-arbitrære. Borgerne har selv været med til at 

sætte ord på, hvad god byplanlægning betyder for dem - de har i hvert fald haft chancen. I 

synlighedsfeltet ‟Shape your state‟ ser vi altså, hvordan det er styringssubjektet den tavse borger, 

der kommer til syne, og hvordan denne igennem en agency teknologi søges styret til at dele sine 

tanker og viden med NSW Planning. 

 

4.1.5 Delkonklusion I 
Ovenfor har jeg udfoldet de synlighedsfelter og teknologier i Metropolitan Plan, der kombineret kan 

hjælpe mig med at svare på det første af mine tre arbejdsspørgsmål for denne analyse: ‖Hvad og 

hvem søges styret i Metropolitan Plan?‖  

Jeg undersøgte synlighedsfelterne; de symbolske ikoner i rapporten Metropolitan Plan, portrætter af 

Sydneys borgere, byrumsfotografier, grafiske bykort og debatforummet ‟Shape your state‟. I disse 

felter optræder Metropolitan Plan som en bredt favnende strategi, der ikke kun har finansielle og 

miljømæssige anvisninger, men også sociale målsætninger. Metropolitan Plan ønsker at styre og 

forbedre borgernes livskvalitet som del af deres bæredygtige tilgang til byplanlægning, og de gør 

dette område styrbart i deres betydningstilskrivning af livskvalitet som noget, der kan opnås ved at 

mindske borgerens transporttid, installere en sundere livsstil og være del af det sociale fællesskab i 

nærmiljøet. Livskvalitet har sit optimeringspotentiale i det offentlige rum, et rum som NSW 

Planning har adgang til. Vi så endvidere, hvordan det især er de udsatte borgere i Western Sydney 

hvis holdning og adfærd, NSW Planning forsøger at styre og tilrette, så de kan blive ideelle 

fremtidige borgere i Sydney som en ‟City of cities‟. I debatforummet blev det endvidere synligt, 

hvordan NSW Planning ved hjælp af agency-teknologier og pastorale magtteknikker forsøger at få 
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den tavse borger i tale i deres forsøg på at engagere borgeren og gøre denne medansvarlig i 

byplanlægningen. 

Næste afsnit er en analyse af vidensformerne, som de anvendte styringsteknologier kobles til. Jeg 

undersøger dem med formålet om konkret at udfolde med afsæt i hvilken ekspertise og viden, NSW 

Planning søger at optimere de svage borgeres livskvalitet. Jeg undersøger det betingende forhold 

mellem magt og viden, som Metropolitan Plan fungerer ud fra, og afsnittet er et forsøg på 

besvarelse af andet arbejdsspørgsmål: ”Hvordan legitimeres NSW Plannings autoritet i 

Metropolitan Plan?‖ 

 

4.2 Vidensformer  
For at Metropolitan Plan skal lykkes som styringsstrategi, er det nødvendigt, at NSW Planning 

legitimerer sin autoritet som leder af denne strategi. I det følgende ser jeg nærmere på, hvordan 

styringen operationaliseres ved at teknologierne trækker på bestemte former for viden og ekspertise 

og med hvilke konsekvenser. Dette afsnit handler om, hvordan viden og magt gensidigt betinger 

hinanden i relationen mellem NSW Planning og borgeren i styringsstrategien Metropolitan Plan, og 

hvordan styringssubjekterne og objekterne, som analyseret ovenfor, søges styret ud fra særlig viden 

og med særlig vidensproduktion som konsekvens. Jeg vil derfor i dette afsnit undersøge de 

akademiske videnskaber, faglige ekspertise områder og ideologiske rationaliteter, som NSW 

Planning byplanlægger ud fra. 

 

4.2.1 Humanvidenskaber 
I synlighedsfeltet ‟Shape your state‟ (afsnit 4.1.4) så vi, hvordan den pastorale agency teknologi, 

dialogen, blev sat i spil. Denne magtteknologi fungerer med afsæt i humanistiske vidensformer. Der 

trækkes på viden inden for blandt andet pædagogik, psykologi og service. ‖To best deliver what you 

want, we need to hear from you. We look forward to hearing your views and working to deliver the 

best possible outcomes for the people of NSW.‖ (NSW Planning 2010c). I denne styringspraksis 

handler det om, at staten forstår borgernes personlige holdninger og lytter til deres meninger for at 

kunne levere det, der efterspørges. Denne form for styring, hvor der henvises til borgerens selv-

producerede viden i den pædagogiske dialog, legitimeres NSW Plannings autoritet og giver 

troværdighed til statens styring i det de lytter og forstår, inden de træffer ledelsesbeslutninger. NSW 

Plannings lederroller trækker på procedurer fra psykologiområdet, idet det bliver nødvendigt, at 

borgeren som den talende part i dialogen udsiger sandheder om sig selv og sine indre tanker, for at 



43 
 

NSW Planning som leder kan reagere meningsfuldt ud fra dette – NSW styrer ikke for at opnå egne 

målsætninger, men for at hjælpe borgerne til at opnå deres. I dialogen holdes borgeren op på disse 

sandheder, og NSW Planning kan efterfølgende referere tilbage til denne dialog som legitimation af 

styringens retninger.  

Som beskrevet i afsnit 4.1.4 er debatforummet desuden et medie hvorigennem NSW Planning kan 

uddanne borgeren om byen, og i denne indlæringsproces styre borgerens meningsproduktion.‖This 

engagement will assist in educating the public about key challenges facing Sydney and setting key 

directions to stimulate debate in the community.‖ (NSW Planning 2010a: 231). Her ser vi hvordan 

viden ikke kun betinger styringen, men hvordan den særlige magtrelation sat i undervisningen 

betinger fremtidig viden og meningsproduktion hos borgeren/eleven. NSW Planning beslutter hvilke 

områder, der er ”key challenges”, og som borgeren skal undervises i.  

‟Shape your state‟ trækker med sin dialogiske opbygning også på en anden vidensform - nemlig viden 

om moderne kommunikation. I moderne kommunikationsteori drejer det sig ikke længere om, hvad 

der bliver sagt af afsenderen, men derimod om, hvad der bliver hørt af modtageren (Dervin m.fl. 

2001). Dette resulterer i et stort fokus på modtageren, og hvordan denne forstår kommunikationen: 

‖Kommunikation kan kun skabe varige ændringer i holdninger og adfærd, hvis modtagerne er 

motiverede og kan bearbejde og anvende den tilegnede viden – og hvis tilegnelsen resulterer i 

positive tanker og idéer, der er integreret i personens forholdsvis varige kognitive strukturer.‖ 

(Sepstrup 2006:65). En oplagt metode til højne sandsynligheden for at ens budskab indlejres i 

modtagerens ”varige kognitive strukturer” er således, at få modtageren til selv at sige budskabet med 

sine egne ord. Med udgangspunkt i moderne kommunikationsteori som vidensform er debatforummet 

altså et effektivt middel til at få udbredt Metropolitan Plans budskab – at skabe konsensus omkring 

‟City of cities‟ som den rigtige tilgang til byplanlægning. Disse humaniske vidensformer får altså en 

særlig plads i måden, hvorpå Metropolitan Plan optræder som styringsstrategi. 

 

4.2.2 Sund transport og sundt byggeri  
Med Metropolitan Plan griber NSW Planning ind i mange aspekter af byens og borgernes liv. I sin 

inddragelse af de mange temaer, er NSW Planning indtrådt i en række tværsektorielle 

arbejdsgrupper; herunder samarbejdet med andre af afdelinger i NSW Government, diverse 

interesseorganisationer, private virksomheder, universiteter m.fl., hvorfra de henter ekspertise til at 

understøtte de enkelte strategiske anvisninger i planen (NSW Planning 2010d). Eksperter er spurgt 

til råds inden for såvel transport og arkitektur som sundhed og miljø, der alle søges håndteret under 
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paraplybetegnelsen byplanlægning. Disse tætte samarbejder med specialister og eksperter er nogle 

af de forhold, der giver NSW Planning autoritet som leder og legitimerer de ni strategiske 

anvisninger som styringsobjekter samt de svage, isolerede, bilafhængige borgere med lav 

livskvalitet som styringssubjekterne i Metropolitan Plan. 

I Metropolitan Plan kan der observeres en særlig kobling mellem borgernes adgang til aktiv 

transport (cykling, gang) og kvalitetsbyggeri og deres fysiske og psykiske sundhed. En af 

handlingsplanerne i afsnittet ‟Equity, liveability og social inclusion‟ beskrives således: ‖Action H3: 

To provide healthy, safe and inclusive places based on active transport‖ (NSW Planning 2010a: 

208). Sundhed, sikkerhed og social inklusion italesættes som noget, der kan opnås ved god 

strategisk planlægning af aktiv transport. ―Providing increased opportunities for, and accessible 

information about, walking and cycling can increase the likelihood of people choosing ‗active‘ 

transport and incorporating it into their lives.‖ (Ibid. 101).  

Ved at planlægge en by, der opfordrer til en aktiv livsstil, kan man til dels styre borgernes sundhed i 

den rigtige retning.  Denne kobling mellem byplanlægning og sundhed gøres selvfølgelig, når der 

italesættes en årsag-effekt sammenhæng mellem bl.a. transportvalg, inaktivitet og 

livsstilssygdomme. ‖Private car travel not only contributes to air pollution and greenhouse gas 

emissions; it can also discourage an active lifestyle and contribute to obesity.‖ (Ibid. 87). 

Information om både det skadelige ved nuværende livsstil og fremhævelse af, hvad deres nye 

livsstil vil medføre af positive effekter, indgår derfor i Metropolitan Plan. ―New studies have 

highlighted the link between the physical and mental well–being of individuals and the quality of 

their built environment…‖ (NSW Planning 2010a: 208). Borgerne får det altså bedre – både fysisk 

og mentalt – hvis miljøet, de befinder sig i, er af høj kvalitet. Det er altså både måden borgerne 

transporterer sig på, og området hvor de bor og lever, der skal bidrage positivt til borgernes sunde 

livsstil og høje livskvalitet. Dette får status af beviselige, videnskabelige fakta når fremsat af 

specialister, og viden fungerer autoritetslegitimerende og myndiggørende.  

Desuden beskrives det i afsnittet ‟Growing and renewing centres‟ (Ibid. 57-79), hvordan livlige 

pladser i byen også kan have positive konsekvenser for borgerens liv. Design ses altså ikke bare 

som et æstetisk komponent ved byplanlægning, men har potentielt styrende effekter; ―Well located 

and well designed urban renewal can revitalise existing centres to create vibrant places where it is 

pleasant to live, work and socialise.‖ (NSW Planning 2010a: 69). Design, arkitektur og 

planlægning har det højere mål at give borgerne bedre livskvalitet, og der henvises til et samarbejde 
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med Government Architect‟s Office, hvor der arbejdes for forbedring af designkvaliteten ved 

nybyggeri (Ibid. 125). Endvidere har NSW Planning indgået et samarbejde med 

Sundhedsministeriet og University of New South Wales – et taskforce der sammen udvikler best 

practice programmer for sundt byggeri ―The Department of Planning is participating in the NSW 

Research and Workforce Development Program on Healthy Built Environments.‖ (Ibid. 208). Intet 

sted i Metropolitan Plan har jeg dog kunnet finde kriterierne for, hvordan disse områder 

arkitektonisk bedst tager sig ud, hvis de skal bidrage til god livskvalitet hos borgerne.  

Informationen, om såvel de skadelige virkninger af en inaktiv livsstil som de potentielt positive 

effekter ved at være i et miljø, der opfordrer til en sund og aktiv livsstil, videregives med 

troværdighed ved at henvise til ovennævnte eksperter. I koblingen mellem byggeri og sundhed ses 

referencer til et tværfagligt samarbejdsudvalg med en offentlig arkitektinstitution, og på samme vis 

hentes der tyngde til koblingen mellem transport og sundhed ved at henvise til et videnskabeligt 

researchcenter. Således henvises der i Metropolitan Plan til en undersøgelse foretaget af Centre for 

Epidemiology and Research, der har statistikker på, at fedme er et alvorligt problem i New South 

Wales: ‖In NSW, the current rate of overweight and obesity amongst adults, aged 16 years and 

over, is 52.5 per cent.‖ (NSW Planning 2010a: 208). Igennem hele planen er der casestudier, der 

beviser, at planen virker. Eksempelvis beskrives anlægning af fælles byhaver som del af den 

konkrete handlingsplan for at styrke borgerens mentale sundhed og livskvalitet. Havernes positive 

effekter er slået fast verden over, og ved at referere henover egne landegrænser, forsøger NSW 

Planning at legitimere, at Sydney også adopterer denne idé. ”The benefits of community gardens to 

individuals and communities have been established through research in Australia and overseas 

(Harris 2008; Thompson, et al. 2007; Bartolomei, et al. 2003).‖ (NSW Planning 2010a: 207). 

Viden inden for sundhed og arkitektur er med til at legitimere NSW Planning som autoritet og 

Metropolitan Plan som strategi, og i denne legitimering nærmer Metropolitan Plan sig en 

selvforklarende status.  

 

4.2.3 Benchmarking 

NSW Planning anvender desuden benchmarking til legitimering af deres autoritet. Igennem hele 

planen sætter benchmarking på forskellige niveauer Sydney i en bredere national og global 

kontekst. Ved at fremvise og sætte udvalgte forhold og temaer ved Sydney i forhold til andre byer 

opnås en legitimation af de valgte emner, som NSW Planning inkluderer i planen. Eksempelvis 

illustrerer figuren på næste side Sydneys befolkningstæthed mod befolkningstætheden i andre 
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australske storbyer. Her præsenteres 

befolkningstætheden som et af de presserende 

forhold, der kalder på bestemt handling. Den 

eneste og selvfølgelige måde at byplanlægge på 

bliver TOD.  

”Almost half Sydney‘s population lives within 2 km 

of a train station and almost half of all jobs are 

within 1 km of a train station. It is vital to ensure 

population growth occurs in a manner that encourages public transport use, particularly for 

commute trips, to keep Sydney compact and moving.‖ (NSW Planning 2010a: 84).  

 

Et andet eksempel er sammenligningen med andre internationale storbyer, der illustrerer Sydneys 

globale konkurrencedygtighed (Ibid. 46,47). Metropolitan Plans ambitioner rækker ud over New 

South Wales som reference. Det er en global plan. 

 

I benchmarkingen fremhæves specifikke områder, som byers konkurrencedygtighed måles på, og 

hvor Sydney skal arbejde på at score bedre karakterer. ―Cost of living and accessibility are often 

cited as the main challenges for Sydney across the range of international city comparisons 

(Committee for Sydney 2009; PriceWaterhouseCoopers 2010b)‖ (NSW Planning 2010a: 46, 47). I 

sammenligning med andre byer verden over, er det altså områder som leveomkostninger og 

tilgængelighed, den anerkendte virksomhed PriceWaterHouseCoopers har vurderet, at Sydney bør 

adressere.  
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Det er til dels denne sammenligningsteknik, der nødvendiggør, at Sydney sætter sociale styringsmål 

inden for byplanlægning, da en del af de sammenligninger, NSW Planning har valgt at give indblik 

i (se figur ovenfor), inddrager borgeres livskvalitet som et målbart parameter, der har indflydelse på 

en bys konkurrencedygtighed. ‖It is more than just the GDP of a city that contributes to a city‘s 

global competitiveness.‖ (Ibid. 46). I en oversigt over globale rankings, der bl.a. indeholder den 

internationale undersøgelse ”The Global City Power Index”, finder man Sydney på en 10. plads ud 

af verdens førende 35 lande, og nogle af parametrene er bl.a. “economic power, research and 

development capability, cultural interaction, liveability, ecological and natural environment and 

accessibility‖ (Ibid. 47).  

Benchmarking er et alment anvendt økonomisk ledelsesinstrument inden for både den offentlige og 

private sektor. Benchmarking og henvisninger til økonomisk ekspertviden og anerkendte 

specialister som PriceWaterhouseCoopers er måder for staten at etablere tillid, vise 

gennemsigtighed i beslutningsprocesser og udvise demokratiske værdier (Dean 1999: 169). Dean 

kalder sådanne teknologier for performance teknologier. De fungerer ved, at den adfærd, der 

benchmarkes, netop i kraft af deres målbarhed bliver genstand for optimering. Ved bl.a. at inkludere 

borgernes livskvalitet i benchmarkingen legitimerer NSW Planning, at de fremover kan overvåge 

og måle udviklingen i borgernes livskvalitet, så man kan se, om Sydney præsterer bedre eller værre 

i forhold til dette parameter fremover. Her ser vi igen det gensidige i forholdet mellem magt og 

viden: På den ene side tilbyder benchmarkingen viden om andre storbyers performance, der gør, at 

NSW Planning styrer på livskvalitet, og på den anden side betyder deres styring af borgeres 

livskvalitet, at det vil være et fremtidigt benchmarkingparameter, og der vil fremover skulle 

produceres viden omkring borgerens livskvalitet. 

En lignende performance teknologi blev anvendt i Metropolitan Strategy 2031 til bedømmelse af 

hvilke strategiske målsætninger, der skulle videreføres til Metropolitan Plan: ―Performance was to 

be measured on these five aims and benchmarks set, against which delivery would be measured. A 

performance update is provided, together with new measures to better test the effectiveness of the 

new Metropolitan Plan.‖ (NSW Planning 2010a: 10). Borgernes livskvalitet, som vi har set er et 

område tæt koblet til en særlig bæredygtig og social engageret adfærd, er nu et overordnet felt, som 

staten legitimt kan intervenere i, da det er i alles bedste interesse, så Sydney kan forblive 

konkurrencedygtig på internationalt plan. Alle andre storbyer ser ud til at gøre det, og Sydney må 

følge udviklingen. Denne performance teknologi komplementerer agency teknologien ‟Shape your 
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state‟, og tilsammen viser de kompleksiteten af de vidensformer og ekspertiseområder, som er 

nødvendige for NSW Planning at fremstå som autoritær leder af strategien Metropolitan Plan. 

Styringens komplekse mål kobles til et kompleks netværk og anvendelse af vidensformer. Hver af 

disse vidensformer har hver deres måde at problematisere verden på, og i denne erkendelse giver de 

hver i sær bestemte potentielle løsninger. I benchmarking problematiseres borgerens livskvalitet i 

økonomiske termer som et element, der kobles til byens vækstpotentiale snarere end den enkeltes 

vækstpotentiale som menneske, som humanistiske vidensformer ligger vægt på. 

 

4.2.4 Cost-benefit analyse 

En anden økonomisk kalkuleringsmodel, som NSW Planning gør brug af i sit forsøg på at 

legitimere sig selv og sine beslutninger, er cost-benefit analysen. Denne fungerer som bevis for, at 

NSW Planning har valgt den ‟rigtige‟ byplanlægningsstrategi - ud af tre mulige. ‟Rigtig‟ som 

iagttaget af NSW Planning udfra deres økonomiske logik. En uafhængig rapport lavet af The Centre 

for International Economics (CIE), viste, ved hjælp af en cost-benefit analyse på tre forskellige 

scenarier, at en udvidelsesplan for Sydney bedst gøres med afsæt i fremgangsmåden ‟City of cities‟, 

hvor 70 % procent af befolkningen placeres i 

eksisterende bydele, 30 % i ny arealinddragelse, 

herunder 80 % af disse omkring de tre vækstcentre; 

Parramatta, Penrith og Liverpool. Dermed bliver 

fundamentet for byplanlægning ud fra ‟City of 

cities‟ legitimeret, og får herefter en selvfølgelig 

karakter. ―Since 2005, evidence has accumulated 

supporting the city of cities approach. This includes 

modeling of Sydney‘s transport capacity as well as 

investigating the economic costs and benefits of a 

more compact versus a more expansive settlement 

scenario.‖(NSW Planning 2010a: 42, 43). Cost-benefit analysen beror ikke udelukkende på 

økonomiske vurderinger. ‖The study was predominantly a quantitative assessment of costs and 

benefits, supplemented by a qualitative assessment in some instances where data was not readily 

available.‖ (Ibid. 43). Her er der tale om, at NSW Planning baserer deres ledelsesbeslutninger på en 

kombination af økonomi og risikovurderinger (Ibid. 43).  
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De to andre scenarier er ikke længere mulige løsninger, da økonomiske og rationelle vurderinger, 

både kvantitative og kvalitative, har bevist, at ”City of cities” er vejen frem. Ved at udelukke de to 

konkurrerende scenarier for byplanlægning bliver det ikke muligt for borgerne at stille 

spørgsmålene ”hvad nu hvis..?”. Der kan kun stilles spørgsmål og viden kan kun doseres inden for 

‟City of cities‟ tilgangen. NSW Planning fremstår som en velovervejet og rationel autoritet, og med 

analyseresultater, der med økonomiens, matematikkens rationalitet fortolkes som beviser og fakta, 

er de klar til at planlægge byen på deres måde og lede befolkningen efter strategien Metropolitan 

Plan. Særlig viden producerer altså dette udfald, en viden NSW Planning har tilegnet sig gennem en 

vejning af bestemte, ikke nærmere specificerede fordele og ulemper. Henvisningen til The Centre 

for International Economics, der har foretaget denne analyse, giver dog samme tyngde som tidligere 

eksempel med PriceWaterHouseCoopers. CIEs økonomiske ekspertise på området lægger altså til 

grund for valget af lige netop denne form for strategi.  

 

4.2.5 Mest mulig livskvalitet for pengene 
Ifølge Foucault og Dean er de fleste af en moderne, neo-liberal stats styringspraksisser kendetegnet 

af en sådan markedstankegang med økonomiske rationaler og logikker, som både benchmarking og 

cost-benefit analysen er eksempler på (Dean 1999: 114). Staten tager beslutninger ud fra 

økonomiske plusser og minusser, og det staten arbejder for, er ultimativt øget vækst og 

konkurrenceevne. Anders Fogh Jensen påpeger i forlængelse heraf, at liberalismen bl.a. er vokset 

ud af et økonomisk dispositiv, og således ofte stiller sig selv spørgsmålet ”hvordan lede mest muligt 

for færrest mulige midler?” (Jensen 2005:269). At stille sig selv dette spørgsmål og lede ud fra det, 

er en måde at håndtere kompleksiteten. At vælge ét ståsted og agere derudfra. Når NSW Planning 

vælger at lede ud fra denne økonomiske logik problematiseres verden på en simplificeret facon, 

hvor alt kan vejes, måles og besluttes i penge.  

Denne markedsorientering har også været synlig i statens håndtering af miljøspørgsmål på det 

seneste køb og salg af CO2-kvoter, den grønne bundlinje etc. I Metropolitan Plan ser vi, hvordan 

markedstankegangen også gennemstråler området byplanlægning, og hvordan mere kontrolleret 

styring af borgernes livskvalitet som styringsmål kan ses som et markedsrelateret spørgsmål. Med 

afsæt i denne logik så vi, hvordan strategien ‟City of cities‟ blev udvalgt, og hvordan de andre 

scenarier ganske enkelt var for dyre og gav ‟for lidt styring for pengene‟ (afsnit 4.2.3). I 

benchmarkingen blev det tydeligt, at det ville være for dyrt at udelade sociale målsætninger i 
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byplanlægning. ‖Sydney is uniquely placed to capitalise on the projected rise of the key Asian 

economies of China and India. To succeed, Sydney must educate—as well as attract and retain—a 

sophisticated workforce. Lifestyle advantages will help, however some aspects of Sydney living need 

to be addressed.‖ (NSW Planning 2010a: 46). Disse livsstilsændringer søges styret ud fra et 

økonomisk rationale. 

Desuden så vi, hvordan NSW Planning i forummet ‟Shape your state‟ italesatte deres rolle som 

leverandør af borgerens ønsker – en udbyder af en service, som borgeren (kunden) efterspørgser. 

Her skabes der en markedsorienteret relation mellem staten og borgeren. Vi ser altså styringen 

optræde som en sammentænkning af finansielle og sociale hensyn. Det handler for NSW Planning 

om at få mest mulig vækst, bæredygtighed og livskvalitet for pengene.  

Én måde NSW Planning altså forsøger at reducere den kompleksitet, som strategien Metropolitan 

Plan repræsenterer, er ud fra deres liberalistiske verdenssyn ved at stille spørgsmålet ‟hvordan får vi 

mest styring for pengene?‟ og så vælge herudfra. En anden position ser ud til at være NSW Plannings 

iagttagelse af, hvordan omverden sætter normerne for  ”en god by”, jf. benchmarkingens resultater, 

og hvordan dette fører til et uopfyldeligt krav om evig optimering. Sydney er nødsaget til at følge 

med den globale udvikling og knytte an til de præmisser, som globalt orienterede byer vurderes ud 

fra. I begge tilfælde kan installeringen af livskvalitet som styringsmål siges at være konsekvensen.  

 

2.4.6 En risikabel adfærd 
I modsætning til den pastorale styringspraksis i ‟Shape your state‟, som fokuserer på at lade den 

enkelte borger komme til orde i en pædagogisk dialog, fjernes fokus fra den enkelte borger i 

eksemplerne med statistikker, case studies, benchmarking og cost-benefit analyser. I stedet styres 

befolkningen som en helhed, og der fokuseres på at forebygge situationer og forhold, der ud fra 

bestemte faktorer må karakteriseres som risikable. NSW Planning legitimerer sin autoritet ved at 

italesætte sine ledelsesbeslutninger inden for logikken om mindst mulige risici for befolkningen. 

I Metropolitan Plan anvendes forskellige risikobilleder. I henvisningen til statistikkerne for 

eksempelvis overvægt og inaktiv transport synliggøres risikoen for, at borgeren enten er eller kan 

blive del af denne statistik med de tilknyttede negative konsekvenser. I forlængelse af dette ved 

henvisning til casestudies, der beviser de positive effekter det vil have, såfremt borgeren ændrer sin 

livsstil, synliggøres det, at det i sidste ende er borgeren selv, der skal sørge for at nedbringe disse 
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risici. Metropolitan Plan er et ‟program of conduct‟, der doserer bestemt viden til borgeren, der 

hjælper denne i sin selvledelse mod styringens mål. Risikobilleder er en måde at dosere denne viden 

på. Statistikkerne virker endvidere som disciplinær magt, ved at borgeren bliver overvåget til brug i 

disse statistikker, og i kraft af den blotte risiko for at blive overvåget, begynder denne at disciplinere 

sig selv (Foucault 1991b: 201). Om det er sandsynligt, at den overvågende funktion vil have en reelt 

disciplinerende effekt på individet, skal her være usagt, men den styringsmæssige ambition herom 

synes evident. 

Benchmarkingen og cost-benefit-analysen kan desuden siges at optræde som et risikobillede, der 

synliggør en potentiel risikabel adfærd. Baggrunden for at inddrage ‟liveability‟ som styringsmål, 

som endnu et område staten fremover kan måle deres befolkning på, kan ud over årsager italesat i 

den finansielle og humanistiske logik, findes i risikovurderingen af ikke at gøre det. Risikoen for at 

Sydney vil miste sin konkurrencedygtighed og ryge ned af listen til fordel for globale storbyer, der 

tager denne holistiske tilgang til byplanlægning, er for stor. Med afsæt i risikorationaliteten fungerer 

styringen altså ved, at risikobilleder synliggør, at en bestemt adfærd udgør en risiko i relation til den 

bæredygtige udvikling og udvidelse af byen (inaktiv, asocial). Dette forstærkes ved, at der ved 

henvisning til casestudier vises, at en bestemt ændring (aktiv transport, social adfærd) vil sænke 

risikoen for et bestemt uhensigtsmæssigt udfald (dårlig livskvalitet). Denne synliggørelse af noget 

som en risiko, gør det relevant for borgeren at knytte an til styringen, og er et vigtigt element i NSW 

Plannings legitimering af sin autoritet som leder af Metropolitan Plan.  

Med kobling til disse rationaliteter bliver statens opgave her ikke at forandre og reagere på 

borgernes fremsatte ønsker som i ‟Shape your state‟ hvor humanistiske vidensformer hersker, men 

rettere proaktivt agere og nedbringe risici. Det sociale begribes her i dets sandsynligheder og 

tendenser, når borgerens livskvalitet på ovennævnte måde føres sammen med statistikker etc. 

 

4.2.7 Delkonklusion 
I dette afsnit analyserede jeg de former for viden, ekspertise og rationaliteter, som NSW Planning 

trækker på i deres byplanlægning. Jeg ønskede at svare på, ‖Hvordan legitimeres NSW Plannings 

autoritet i Metropolitan Plan?‖  

Det er et gennemgående rationale i Metropolitan Plan, at sociale, økonomiske, miljømæssige 

overvejelser og strategier ikke bør adskilles. En central idé i Metropolitan Plan er, at der er større 
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mulighed for at borgeren ændrer adfærd og knytter an til styringen, hvis NSW Planning som leder 

fremstår fagligt vidende, og ændringens positive resultater kan ‟bevises‟ ved eksempelvis case studier 

og andre rationelle analyser og modeller. NSW Planning forsøger især at understøtte deres autoritet 

ved at fremhæve ikke kun økonomiske fordele ved forandringen, men også ved at skabe en såkaldt 

”brændende platform” (Petersen 2000: 31) omkring den nuværende situation ved at pointere de store 

risici forbundet med ikke at flytte og udvikle sig. En kombineret push-pull strategi. De potentielle 

negative konsekvenser er mange og alvorlige; fedme, isolation, dårlig livskvalitet etc. Med denne 

markeds- og risikoorienterede kommunikation kobles borgerens sundhed til deres valg af transport og 

boligsituation. 

Metropolitan Plan har jeg vist som en governmental styringsstrategi, hvis succes i høj grad 

afhænger af den enkelte borgers tilknytning til og deltagelse i styringen, og i erkendelse heraf 

trækker NSW Planning ikke kun på markedsorienterede og men også de blødere humanistiske 

vidensformer. Disse fungerer igennem henholdsvis agency- og performance-teknologier, der med 

henvisning til hver deres verdenssyn styrer borgeren som enten en del af befolkningen eller som 

individ med personlige agendaer, der skal imødekommes. I sin legitimering søger NSW Planning 

med denne kombination at engagere borgeren i byudviklingen, og ved at involvere denne i 

beslutningsprocesser, gives borgeren medansvar for byens udvikling. I denne borgerinvolvering 

trækker NSW Planning på viden fra blandt andet det pædagogiske vidensområde, og i lærer/elev 

relationen skoles borgeren på samme tid i de temaer, som er vigtige for Metropolitan Plans succes 

og for manifesteringen af NSW Plannings autoritet. Derudover er ‟Shape your state‟ et eksempel på 

et moderne kommunikationsforum, der fremviser NSW Planning som moderne forandringsleder, 

der følger med tiden og benytter sig af de nutidige tekniske medier til rådighed. 

Praksisregimet byplanlægning består altså af en kombination af styringspraksisser, der trækker på 

hver deres vidensformer. Således viser analysen, at når NSW Plannings styring kobles til andre 

vidensformer end blot de gængse inden for byplanlægning (transport, geografi, arkitektur), bliver 

mulighederne for at styre den ukrænkelige, autonome borger ganske omfattende. NSW Planning får 

altså med deres ekspertise inden for blandt andet pædagogik, kommunikation og sundhed, mulighed 

for at intervenere i flere forhold af de autonome borgeres liv ved blandt andet at afrette, uddanne og 

vejlede dem efter forskellige normer og risikokalkuler. Dette større ledelsesrum for NSW Planning er 

en af de potentielle effekter ved den måde Metropolitan Plan optræder som styringsstrategi, og denne 

forskydning vil jeg uddybe i diskussionen.  
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Men hvilke konsekvenser har de forskellige synlighedsfelter, teknologier, og vidensformer jeg 

ovenfor har analyseret i forhold til formningen af det individ, som styringen er rettet mod? Det vil jeg 

se på i det følgende afsnit, hvor jeg søger at besvare ‖Hvilke subjektspositioner søges installeret i 

Metropolitan Plan?‖ 

 

4.3 Subjektiveringer 
I dette afsnit undersøger jeg, hvordan styringens subjekter, både NSW Planning og borgeren, 

inviteres til at indtage bestemte fremsatte subjektspostioner i Metropolitan Plan.‖To ask how 

governing works, is to ask how we are formed as verious types of agents with particular capacities 

and possibilities of action.‖ (Dean 1999: 29). Jeg spørger altså ind til, hvilke subjektstyper og 

identiteter, der formes i samspillet mellem de teknologier og vidensformer, som ovenfor analyseret. 

I Metropolitan Plan gives der normer for, hvad der karakteriserer den gode Sydneysider anno 2010. 

Nedenfor vil jeg udfolde de karakteristika, der søges fremelsket i skabelsen af den gode borger, og 

hvilke der samtidig bliver problematiseret. Jeg kigger altså efter særlige steder i Metropolitan Plan, 

hvor kapaciteter og egenskaber ved borgeren problematiseres og italesættes som hindring for 

strategiens mål. Og i forlængelse heraf observerer jeg hvilke normer der nedsættes for den ideelle 

borgers ønskværdige holdning og adfærd, og hvordan disse normer anvendes som pejlemærker for 

borgerens selvledelse. Til sidst vil jeg se på, hvordan NSW Planning, i kraft af deres subjektivering 

af borgeren, også selv positioneres på en særlig måde i denne relation. Disse subjektiveringer 

undersøges, da deres indbyrdes positionering strukturerer subjekternes handlerum på en bestemt 

måde, og det er her de potentielle styringseffekter kommer frem i lyset, som min efterfølgende 

diskussion vil sætte på spidsen.  

 

4.3.1 Den bæredygtige borger 

For at nå sine miljømæssige mål, planlægger NSW Planning Sydney som en kompakt by med flere 

indbyggere pr kvadratkilometer: ―A compact city means we are better placed to reduce greenhouse 

gas emissions through shorter trips for work, education and other purposes, more localized travel 

and greater access to sustainable transport options. It also provides greater opportunity to ensure 

adequate services and support for an ageing population.‖ (Ibid. 84). Med bæredygtig transport 

stillet til rådighed er borgerens opgave at efterlade bilen i garagen og i stedet benytte sig af den 

offentlige transport, som er gjort tilgængelig - eller endnu bedre gå til sin destination. Vi har 
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tidligere set (i afsnit 4.1.3), hvordan det blandt andet er 

den bilafhængige borger og hans problematiserede 

transportadfærd, der installeres som styringssubjekt. 

Den gode borger i Metropolitan Plan er en, der 

bekymrer sig om miljøet og på denne baggrund udøver 

bæredygtig adfærd især i forhold til sine transportvalg. 

Planlægningen af bycentrene gøres ud fra en vurdering 

af det såkaldte ‟Walking Catchment‟ – afstanden fra 

bycentrets midte som passende kan tilbagelægges til 

fods. Borgerens bæredygtige adfærd betyder, at han ikke 

bevæger sig langt fra deres bopæl for at udøve deres daglige aktiviteter. ‖The walking catchment of 

a centre is the area from which people can be expected to walk to the centre‘s shops, services and 

public transport.‖ (NSW Planning 2010a: 60).  

Det er ikke kun miljøet, der får gavn af bæredygtige borgere – også borgerens eget fysiske velvære 

vil forbedres.  Borgerens bæredygtige adfærd udspringer altså af en bekymring ikke kun for miljøet 

men også for egen krop og helbred.―Reducing kilometres travelled by private vehicles and 

encouraging public transport use are therefore important sustainability objectives. Private car 

travel not only contributes to air pollution and greenhouse gas emissions; it can also discourage an 

active lifestyle and contribute to obesity.― (Ibid. 87). Denne personlige gevinst er et incitament til at 

indtræde i denne individorienterede, bæredygtige subjektsposition.  

 

4.3.2 Den fællesskabsorientede samfundsborger 

Som tidligere nævnt, er der i NSW Plannings forståelse af en bæredygtig by langt flere aspekter end 

blot finansielle og miljømæssige hensyn involveret – også sociale mål søges opfyldt i Metropolitan 

Plan. ‖This strategic direction focuses on delivering a sustainable city by achieving equity and 

social inclusion through plan making and planning decisions that consider social impacts, as well 

as environmental and economic impacts.‖(Ibid. 198). I forsøget på at opnå disse mål, kræves ikke 

kun en borger, der indtager en sund og miljøvenlig subjektsposition, der opfordres også til, at 

borgeren identificerer sig med en aktiv, deltagende medborger og sætter sin evne til at handle og 

forandre i centrum. Installeringen af denne subjektsposition og dens effekt i Metropolitan Plan 

bliver udfoldet nedenfor.  
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Dels opfordres borgeren at deltage i interaktionen borger/stat i debatforummet ‟Shape you state‟ og 

engagere sig i byplanlægningen, dels skal denne involvere sig i interaktionen borger/borger i sit 

lokalområde. I begge interaktioner udviser den gode borger socialt engagement og interesse i 

fællesskabet. Metropolitan Plan er på denne måde et eksempel på en styringsrationalitet, der leder 

på og taler til de deltagende kapaciteter i den styrede for at opnå styringens mål. Det deltagende 

aspekt forstærkes i selve overskriften på debatforummet ‟Shape your state‟ – der understreger et 

ejerskabsforhold – det er din stat! Borgeres medansvarliggøres i denne subjektsposition. Ved at 

deltage i debatten knytter borgeren an til, at han til dels også er ansvarlig for at skabe og forme 

udviklingen af New South Wales. Tanken er altså, at som ansvarliggjort borger vil han styre sig selv 

til at følge de udlagte retningslinjer, da han selv har været med til at beslutte dem.  ―A range of 

intangibles also contribute to liveability —a sense of the past and heritage, engagement in 

decision–making and connections with community and social support networks.‖ (Ibid. 199). 

Såfremt borgeren påtager sig subjektspositionen, er der større sandsynlighed for, at borgen selv 

beslutter at begynde at løbe sine ærinder gående eller cyklende, at tage offentlig transport på 

arbejdet, at bruge mere tid på offentlige pladser end i egen have etc. Som nævnt i teorien, er en 

sådan subjektsposition ikke determinerende, den øger blot sandsynligheden for dette udfald.  

Det sociale engagement i relationen borger/borger italesættes i Metropolitan Plans som et skridt til 

at opnå højere livskvalitet, som er et af endemålene med den bæredygtige og sunde adfærd, der 

foreskrives i Metropolitan Plan. Hvis borgeren vil opnå en personlig højere livskvalitet, kræves 

socialt samvær med andre - man skal dyrke de kollektive kapaciteter for at forbedre de private. 

Fotografierne var et af de synlighedsfelter, der viste Sydneysiders som individer, men samtidig også 

synliggjorde, hvordan byen er tænkt som ramme for socialt samvær mellem disse individer på tværs 

af kultur, alder etc. Der er tale om et fællesskabsorienteret individ. I Metropolitan Plan fremhæves 

borgeren som et kollektivt individ frem for et privat. ‖Open spaces, parks and playing fields 

provide important, accessible public places for peopleto exercise, relax, socialise and engage in a 

wide variety of sporting, leisure and social situations. It is critical, therefore, to adapt these areas 

as Sydney‘s population changes‖ (Ibid. 199). Der byplanlægges for borgeren som et kollektivt og 

socialt engageret individ. Denne subjektsposition står i kontrast til den individorienterede 

subjektsposition ”den bæredygtige borger”, hvor borgerens opfordredes til at påtage sig identiteten 

på baggrund af private, personlige incitamenter. Her er det de kollektive værdier, der skal skabe 

tilknytning.  
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4.3.3 Den rationelle borger 
Hvis vi kigger tilbage på de økonomiske modeller (afsnit 4.2.2 og 4.2.3), kan vi se, hvordan disse 

teknologier fungerer ud fra tanken om borgeren som et rationelt menneske. I anvendelsen af cost-

benefit analysen, hvor det sociale anses i markedsorienterede risiko- og sandsynlighedsfaktorer, får 

vi øje på et subjekt, der agerer rationelt på baggrund af de foreliggende risikovurderinger. Borgeren 

ledes til at lede sig selv inden for strategien ”City of cities”, fordi det rationelt og logisk er vurderet 

til at være den bedste løsning med mindst mulig forbundet risiko for befolkningen. Risikoen drejer 

sig om byen som helhed – ikke om den enkelte borger. Den risiko der er forbundet med ‟City of 

cities‟ strategien, leder borgeren til at forvalte på den for samfundet mest fornuftige måde – en 

aktiv, ansvarlig, deltagende og bæredygtig måde. Det antages således, at man som rationelt subjekt 

kan skelne mellem situationer, der indebærer en risiko for ubæredygtig, asocial adfærd, og 

situationer, der ikke gør det. 

―Certain groups are more vulnerable to the negative impacts of poor planning decisions[…] The 

consideration of the mobility, accessibility, social and recreational needs of these groups in plan 

making and planning decision making will create a more inclusive, welcoming, accessible and 

liveable city for everyone.‖ (NSW Planning 2010a: 201).  

Borgerens rationelle beslutning om at udvise ansvarlig adfærd er med til at minimere risikoen for 

negative konsekvenser ikke for sig selv men for de svagere befolkningsgrupper. Uden nærmere 

forklaring i dette kapitel, kobles planlægning for de svage i samfundet til selvfølgelig positive 

effekter for ikke kun de svage men for alle borgere. Der knyttes an til tanken om, at vi kun er så 

stærke som det svageste led. Med denne verdensanskuelse kobles de to kontrasterende 

subjektspositioner, det private og det kollektive individ, sammen; Hvad der er bedst for kollektivet 

er også bedst for individet. Vi ser en tilknytning til rationalet om, at ved at hjælpe de svageste i 

samfundet hjælper man også de bedre stillet.  

 

4.3.4 Den selvledende borger 
I størstedelen af Metropolitan Plans initiativer er NSW Plannings rolle at danne rammerne, herunder 

udvikle guidelines og best practice eksempler, sandsynliggøre bestemte udfald, opmuntre borgeren 

til særlig adfærd etc., for at gøre borgerne i stand til at styre sig selv i den ønskede retning.   

I de ni ”Strategic directions” specificeres konkrete mål og handlingsplaner i afsluttende afsnit 

‟Objectives and Actions‟. Her ser vi byplanlægning ekspliciteret som ‟conduct of conduct‟ – et 
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forsøg på at påvirke udfaldet af andres handlinger.  I disse handlingsplaner fremgår det, at 

opfyldelse af målene afhænger af andres handlinger end NSW Plannings egne. ―Government in this 

sense is an undertaking conducted in the plural. There is a plurality of governing agencies and 

authorities, of aspects of behavior to be governed, of norms invoked, of purposes sought, and of 

effects, outcomes and consequences.‖ (Dean 1999: 10). Eksempelvis er det NSW Planning opgave 

at ―Provide and enhance regional open space in the Sydney region‖(Action H2.4) (NSW Planning 

2010a: 205). NSW Planning kan tildele de nødvendige økonomiske midler til disse projekter, levere 

de ydre omstændigheder og formidle den nødvendige information og viden; Providing increased 

opportunities for, and accessible information about, walking and cycling can increase the 

likelihood of people choosing ‗active‘ transport and incorporating it into their lives.‖ (NSW 

Planning 2010a: 101) NSW Plannings initiativer kan altså kun højne sandsynlighederne for at 

borgeren ændrer adfærd, men for at opnå det endelige mål om bedre lighed, livskvalitet og social 

inklusion opnås, må borgeren selv beslutte at anvende den information og fysiske omstændigheder, 

som tænkt af NSW Planning. Borgeren ledes til at lede sig selv inden for de rammer, som er 

udstukket af den subjektsposition, han påtager sig. 

Det er borgeren som et selvledende indvid, der søges styret, og som indskrives som del af løsningen 

i Metropolitan Plan. Herunder er det borgeren som et ikke-selvledende individ, der problematiseres; 

Borgerne italesættes som et individ, der i nuværende rammer ikke selv kan styre sin egen sundhed 

og livsstil, og staten, NSW Planning, må derfor gribe ind og forsøge at forbedre vilkårene for 

selvledelse på disse områder.  

 

4.3.5 Det spaltede subjekt 
I henholdsvis afsnit 4.1.4 og 4.2.3 har jeg med Deans begreber agency- og performance-teknologier 

fået øje på en dobbelt iagttagelse af borgerne. I det pastorale blik, som anvendes i dialogen i ‟Shape 

your state‟, iagttages borgerne på den ene side som partikulære og unikke individer med særegne 

tanker og meninger. På den anden side fremstilles de gennem Metropolitan Plans performance-

teknologier som universelle i den forstand, at de alle forventes at indtage subjektspositionen ”borger 

i ‟City of cities‟”, der ligger som en præmis for hele strategien. Med dette mener jeg en tilknytning 

til tanken om at blive beboer i de nye centre, som Sydney og omegn  i Metropolitan Plan opdeles i 

og kategoriseres inden for.  
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Performance teknologien styrer borgeren ved at inddele dem i kategorier og gøre dem målbare, og 

med de disciplinære magtteknologier overvågning og afretning styres borgeren til at styre sig selv, 

så de bliver del af fællesskabet ”den gode Sydneysider”. Metropolitan Plan tilbyder således den 

enkelte borger en rolle i et fællesskab; de bæredygtige, aktive, sociale, der sammen står for ‟City of 

cities‟, og som står i modsætning til den marginaliserede gruppe, der står udenfor (de inaktive og 

privatorienterede borgere). Denne måde at opdele sociale grupper i et modsætningsforhold er også 

benævnt dividing pratices, hvor subjektet gøres til objekt gennem adskillelsen fra andre mennesker 

(Foucault 1982 i Villadsen og Mik-Meyer 2007: 19). Der kunne ikke være nogen strategiske mål for 

”liveability, equity and social inclusion” uden en forestilling om et subjekt, der netop er ”unequal 

og socially excluded”. Der sker en adskillelse af de aktive og socialt engagerede borgere fra de 

inaktive og uengagerede. En borger, der cykler og tager bussen på vej til den fælles byhave, 

favoriseres, frem for de borgere der tager bilen på arbejde og tilbringer sin fritid i parcelhuset og 

haven omhegnet af ligusterhækken.  

Man kan også observere en splittelse af subjektet i dets forhold til staten. I anvendelsen af både 

disciplinære og pastorale styringsteknologier, subjektiveres borgeren i Metropolitan Plan som både 

afhængig af staten og et mere selvstændigt, selvledende individ. I benchmarkingen, skabes der 

mulighed for disciplinær overvågning af borgeren og dens fremtidige præstationer inden for de 

områder, der benchmarkes på. Det samme gør sig gældende i henvisningen til fedmeraten i New 

South Wales, hvor NSW Planning synliggør og adresserer borgerens inaktive livsstil som noget, der 

skal korrigeres. Disse disciplinære teknikker producerer overordnet set individer, der er i stand til at 

styre sig selv – en empowerment strategi, hvilket på sin vis står i kontrast til subjektsforståelsen i 

‟Shape your state‟.  

I dialogen som styringsteknologi, forudsættes borgeren som et subjekt, der ikke er i stand til at lede 

sig selv, men som har brug for ”pastoren” til at hjælpe sig i bekendelsesprocessen. I denne pastorale 

styringsform er der et gensidigt afhængighedsforhold mellem staten og borgeren. NSW Planning 

har i sit legitimeringsforsøg brug for, at borgeren udtrykker sin mening og gentager 

styringsbudskabet med egne ord, og borgeren har i forlængelse heraf brug for, at NSW Planning 

reagerer på disse bekendelser og anerkender, at de har en stemme.  
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4.3.7 Subjektiveringen af NSW Planning 
Ovenfor ser vi hvordan en række forskellige subjektspositioner for borgeren fremtræder i 

Metropolitan Plans multiple logikker og rationaliteter. Det er dog ikke kun borgeren, der 

subjektiveres på en særlig måde, også NSW Planning indtræder i særlige positioner som effekt af 

styringsteknologierne anvendt og deres tilknyttede logik.  I relationen med borgeren som et spaltet 

subjekt, kan man observere to subjektiveringer af NSW Planning.  

På den ene side kan man iagttage NSW Planning som formidler af de rationelle 

årsagssammenkædninger og risikovurderinger samt leverandør af de rammer inden for hvilke, den 

selvledende borger skal styre sig selv til at blive et bæredygtig, fysisk aktiv og socialt involveret 

individ. NSW Planning er her en decentral leder, der ikke interagerer direkte med borgeren i 

styringen, men forsøger at styre denne autonome borger på afstand. Den anden autoritetsfigur er den 

man kan observere i ‟Shape your state‟, hvor kontakten mellem stat og borger er mere direkte. NSW 

Planning stiller konkrete spørgsmål, som borgeren besvarer, og som NSW Planning derefter tager 

til sig og reagerer ud fra. I denne dialog indtager NSW Planning en mere central, moderne lederrolle 

med lærer/mentor-træk.  

 

I den dobbelte subjektivering af individet konstruerer NSW Planning et unikt udgangspunkt for sin 

styring, da den ikke alene optræder som vidende byplanlægningsautoritet via sin formidlerrolle, 

men samtidig også skaber tillid i sin rolle som mentor, der klargør borgeren til potentielt mere 

styring. Dialogen med borgeren viser byplanlægning som et fællesprojekt mellem staten og 

borgeren, og borgeren føler sig hørt og forstået og i sin selvopfattelse kan beholde sin autonomi.  

 

4.3.8 Delkonklusion III 
I denne tredje og sidste del af min praksisregimeanalyse observerede jeg de subjektiveringer, der 

træder frem og søgte på denne måde at svare på: ”Hvilke subjektspositioner søges installeret i 

Metropolitan Plan?‖ 

Ud fra de forskellige synlighedsfelter og teknologier anvendt i Metropolitan Plan så vi, hvordan 

NSW Planning forsøger at få borgeren til at indtræde i fire forskellige subjektspositioner.  

Den bæredygtige borger tager ikke bilen på arbejde, men benytter enten offentlig transport eller 

aktiv transport (gang eller cykling), der er mere klimavenlig. Borgeren giver omtanke til både 

miljøet og sin egen krop og vælger på baggrund af disse fremsatte problemstillinger en bæredygtig 
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adfærd. Den rationelle borger leder sig selv i den for staten fornuftige retning på baggrund af 

rationelle risikovurderinger og information formidlet og leveret af NSW Planning. Her handler det 

ikke om borgeren som individ men om borgeren som del af befolkningen. Det handler for NSW 

Planning om at minimere risikoen for byen som helhed og skabe økonomisk vækst for denne, som 

gavner alle borgere. Den rationelle borger er en der kan se fornuften i at gøre hvad der er bedst for 

fællesskabet. Den selvledende borger er en præmis for de to ovennævnte subjektspositioner. 

Borgeren er i stand til at lede sig selv, og der styres på borgerens etiske selvforhold, borgerens 

ønske om at gøre det moralsk rigtige og evne til at vælge ”det rigtige”. Den deltagende og socialt 

engagerede borger involverer sig i byplanlægningen og i sine naboer og lokalområdet. Borgeren 

tager medansvar for sin by og knytter an til, at et aktivt nabofællesskab er vigtigere end privatlivets 

fred. Det handler om at få borgeren til at se på sin livsstil, som noget der kan vælges og forandres, 

og dermed styre på borgerens evne til at handle og forandre. I denne subjektsposition er borgeren 

ikke selvledende, men i det fælles ansvar for byen trådt ind i en gensidig afhængig relation med 

NSW Planning. 

Disse fire subjektiveringer står på flere måder i kontrast til hinanden og skaber potentielt borgeren 

som et spaltet subjekt, der også skaber en splittet subjektivering af staten selv. På den ene side er 

staten en decentral leder, der servicerer og informerer den samlede befolkning.  På den anden side 

er NSW Planning i rollen som lærer/mentor den synlige, centrale lederfigur for den individuelle 

borger.  
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4.4 Praksisregimeanalysens resultater 
I dette opsamlende afsnit vil jeg fremhæve mine centrale, analytiske pointer fra 

praksisregimeanalysen og svare på første del af min problemformulering: Hvordan optræder 

Metropolitan Plan for Sydney 2036 som styringsstrategi? I nedenstående figur har jeg forsøgt at 

give et overblik over sammenhængen mellem mine tre arbejdsspørgsmål og deres relevans i forhold 

til problemformuleringens første del. 

 

Jeg har igennem min analyse kunne iagttage Metropolitan Plan som en governmental 

styringsstrategi, der søger igennem en kombination af performance- (overvågning, statistikker) og 

agency-teknologier (dialog, debatforum) at kontrollere borgerens handlerum og styre dennes 

selvforhold ved at installere normer for den gode samfundsborger. De svage, usunde borgere i 

Sydney problematiseres i blandt andet henvisninger til statistikker for overvægt og i risikobilleder 

forbundet med en usund livsstil. Ved at synliggøre, at borgeren i øjeblikket ikke er i stand til at lede 

sig selv optimalt, og samtidig ved at påpege at optimeringen skal findes i fællesskabet, optræder 

styringsstrategien Metropolitan Plan som mulig løsning på dette problem. Metropolitan Plan 

optræder altså som en kompleks byplanlægningsstrategi, der styrer borgeren både som privat og 

Hvilke subjektspositioner søges installeret? (subjektiveringer)

Borgeren  bliver et fragmenteret fællesskabsorienteret subjekt : selvledende/afhængig. I 
forlængelse heraf skabes NSW Planning som både en decentral formidler og som en personlig 

interagerende mentor

Hvordan legitimeres NSW Plannings autoritet? (vidensformer)

NSW Planning søger at styre borgeren med afsæt i en kombination af risikovurderinger, 
økonomiske udregninger og humaniske vidensformer. Overordnet legitimeres deres autoritet 

ved at henvise til byplanlægning som et fælles samfundsansvar.

Hvem og hvad styres? (synlighedsfelter, teknologier)

Optimeringspotentialet for de udsatte, usunde borgeres livskvalitet findes i det offentlige rum, 
og kan forbedres ved at ændre deres transportvaner og sociale adfærd.
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kollektivt individ.  Kollektivt bør alle borgere tage medansvar for udviklingen af deres stat (your 

state), og det er i alles interesse, at den gennemsnitlige levestandard er så høj som muligt. I 

Metropolitan Plan er økonomi, bæredygtighed og sundhed italesat som gensidigt afhængige 

styringsområder. Med henvisning til globale benchmarkings så vi, hvordan man ikke kan ikke tale 

om en sund, bæredygtig og konkurrencedygtig by uden at inddrage borgernes livskvalitet. Omvendt 

er borgeres livskvalitet også afhængig af bæredygtige transportmuligheder og en aktiv deltagelse i 

planlægning af lokalmiljøet.  

I denne styringsstrategi med multiple styringsområder får staten mulighed for at intervenere i flere 

områder af den autonome borgers liv – især agency-teknologierne er produktive i den forstand. For 

at staten kan få adgang til at intervenere på disse områder, er det dog vigtigt, at der er skabt tillid til 

staten. Staten må legitimere denne indblanding i borgerens privatsfære og udover at skabe autoritet 

som leverandør og formidler, der servicerer borgerne på byplanlægningsområdet, skal NSW 

Planning også legitimere sig selv i rollen som lærer/mentor, hvis denne form for styring skal have 

den ønskede virkning på den individuelle borger. Statens rolle er nemlig også at uddanne og 

motivere borgerne. Til dette benytter NSW Planning sig af den pastorale styringsteknik, dialogen, 

hvor staten i den pædagogiske relation i debatforummet kommunikerer mere eller mindre direkte 

med den individuelle borger, der på baggrund af denne mulighed for at ytre sig, fordres til at tage 

medansvar og indtage subjektspositionen som en ansvarlig, deltagende medborger. Her ses i særlig 

grad, hvordan Metropolitan Plan optræder som en mere central og direkte styringsstrategi, hvor 

styringens succes afhænger af NSW Plannings adgang til borgerens tanker og meninger. Det 

spidsfindige ved Metropolitan Plan er, at den i sin fremtræden som styringsstrategi er yderst diskret, 

og med udviskningen af styrer/styret skellet kan styring potentielt snige sig ind alle steder. Der 

styres i fællesskabets navn. Det er vores by, og dens udvikling er et fælles ansvar.   
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5 Diskussion 
I dette afsnit vil jeg diskutere, hvilke potentielle effekter Metropolitan Plan har for magtrelationen 

mellem stat og borger? Med afsæt i mine resultater for praksisregimeanalysen er nedenstående 

ment som en diskussion af de potentielle, relationelle konsekvenser det har, at NSW Planning har 

anvendt de synlighedsfelter, teknologier, vidensformer og subjekter som vist i min analyse. Særligt 

vil jeg diskutere, hvordan en ansvarsforskydning kan ses som en af effekterne af NSW Plannings 

internalisering af sociale målsætninger inden for byplanlægning, og hvordan det potentielt åbner op 

for mere direkte styring af borgernes liv. 

 

5.1 Det fælles ansvar 
I praksisregimeanalysen så vi, hvordan staten har udvidet sit styringsområde under 

paraplybetegnelsen byplanlægning. Metropolitan Plan er en plan med flere styringsmål; sikring af 

Sydneys vækst og konkurrencedygtighed på den ene side, og sikring af Sydneysidernes livskvalitet 

på den anden. Disse styringsmål forsøges opnået ved en kombination af forskellige 

styringsteknologier, herunder performance- og agency-teknologier, der trækker på hver deres viden 

og omverdensforståelse og installerer hver deres subjekter. 

Performance teknologierne søgte med afsæt i særlig økonomisk viden og risikorationalitet at styre 

borgerne til at indtage bæredygtige, sunde og selvledende subjektspositioner ved hjælp af 

disciplinære magtmetoder. Ved at indtræde i disse subjektspositioner gør borgerne deres livsstil til 

genstand for fremtidig styring, overvågning og måling. Staten subjektiveres som den formidler og 

risikoanalytiker, der kan med sin specialiserede viden kan bidrage til denne højere livskvalitet. Det 

er borgerens endelige handlinger, der søges kontrolleret i byplanlægningen, og i borgerens 

erkendelse af at deres livsstilsvalg har betydning for hele byen, giver de staten adgang til at 

intervenere i disse livsstilsvalg.   

Agency-teknologierne styrer på borgeren som individ ved hjælp af pastorale magtteknikker og 

humanistiske videnskaber med målet om at få borgeren til at identificere sig med en aktiv, 

engageret medborger. I denne position tager den enkelte borger medansvar for byplanlægningen og 

knytter an til, at han ikke kun har en passiv rolle at spille i byplanlægning (gøre sig målbar), han er 

også aktiv deltager og må åbne sig, give adgang til sine tanker og meninger til NSW Planning.  

Fælles for disse to teknologier i Metropolitan Plan er, at borgeren indtager subjektspositioner, der er 

fællesskabsorienterede.  Når borgeren lader sig styre i forhold til ens livsstilsvalg, er det med afsæt i 
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at det er bedst for fællesskabet. Byens vækst og konkurrencedygtighed gavner denne 

adfærdsændring, så det legitimeres, at staten intervenerer i befolkningens livsstilsvalg. I agency-

teknologierne sker der tilsvarende. Det fællesskabsorienterede individ deltager aktivt i styringen 

mod en bedre by, da det er i alles interesse. Konsekvensen ser ud til at være, at når borgeren bliver 

medansvarlig for byplanlægning, bliver borgerens livskvalitet til gengæld et offentligt anliggende.  

I Metropolitan Plan sættes relationen mellem den talende, deltagende, fællesskabsorientede borgere 

og den lyttende, faciliterende, serviceorientede stat i en ‟co-creation‟
3
 ramme.  I denne relation 

møder staten borgeren på en markedsorienteret platform, hvor der skabes værdi for både borger og 

stat i udvekslingen af viden og ideer. Vi så hvordan, en sådan platform blev skabt i ‟Shape your 

state‟, hvor der i den webbaserede dialog er mulighed for både at videndele og uddanne. Værdien, 

der skabes via ‟co-creation‟, viser sig i kraft af personlige, unikke og involverende oplevelser for 

borgeren, mens staten kan høste fordelene ved den direkte og personliggjorte relation i form af en 

engageret og loyal borger. Prahalad og Ramaswamys artikel omhandler denne co-creation tendens i 

den private sektor, men som jeg har vist i dette speciale, fungerer forholdet mellem stat og borger 

inden for byplanlægning også i høj grad efter en markedsorienteret rationalitet, hvor staten yder en 

service for borgeren som forbruger.  

I miljø- og klimaspørgsmålene har ‟det fælles ansvar‟ været på agendaen i noget tid. Det er en 

fælles samfundsopgave at håndtere klimaforandringerne og værne om miljøet. Her har vi set 

ansvaret vandre fra staten henover virksomhederne til forbrugerne. De seneste år har vi kunnet 

observere, hvordan ansvaret for klimaet, med initiativer som grønne afgifter for virksomhederne, 

bæredygtige produkter og CO2-kompensationer til forbrugerne, er blevet spredt fra staten til 

erhvervslivet og til sidst til forbrugerne. I forsøget på at ansvarliggøre borgerne i 

klimaspørgsmålene, får staten adgang til at intervenere og måle på borgernes mere eller mindre 

bæredygtige adfærd. En lignende tendens har jeg med dette speciale vist på 

byplanlægningsområdet.  

Relationen, der skabes i ‟co-creation‟ i Metropolitan Plan, betyder, at der sker en 

ansvarsforskydning på to områder, og at byplanlægning i dag i New South Wales ses som et fælles 

ansvar, hvor borgeren på den ene side gøres medansvarlig for byens levedygtighed, og hvor staten 

                                                           
3
 Et begreb først introduceret af C K Prahalad og Remkat Ramaswamy i artiklen "Co-Opting Customer Competence" i 

Harvard Business Review (2000).  
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på den anden side gøres medansvarlig for borgerens levedygtighed. Denne ansvarsforskydning sker 

i sammenkoblingen af de to styringssigter i Metropolitan Plan:  

Styringssigtet om byens konkurrencedygtighed (1) beror på borgerens evne til at lede sig selv 

hensigtsmæssigt inden for rammerne sat af NSW Planning, og denne hensigtsmæssige adfærd søges 

opnået ved installering af en følelse af medansvar for byen (2). Dette medansvar kan karakteriseres 

som en ansvarsforskydning, hvor byudvikling italesættes som et fælles projekt og den hårde 

afgrænsning styrer/styret inden for byplanlægning er udvisket (3). I Metropolitan Plan er tangen at 

borgeren motiveres til at tage ansvar for byen og involvere sig i byplanlægningen, hvis han kan se, 

at også hans egen livskvalitet gavner af denne medansvarliggørelse (4). I placeringen af borgerens 

livskvalitet som noget der kan optimeres i det offentlige rum og problematiseret som noget de ikke 

selv har kunnet styre på egen hånd, bliver staten gjort delvist ansvarlig for borgerens livskvalitet 

(5), og det legitimerer, at staten fremover blander sig i borgerens livsstilsvalg (6). Det er for deres 

eget bedste. Statens intervention og forbedring af borgerens livsstil giver mulighed for at optimere 

byens konkurrencedygtighed (1) – og cirklen er komplet. 

  

1. Styringssigte 

Byens 
konkurrencedygtighed

2. Styringsstrategi 

Co-creation: Borgerens 
medansvar for 
byplanlægning

3. Styringskonsekvens

Ansvarsforskydning -
borgeren bliver del af 

styrer-siden

4. Styringssigte          
Borgernes livskvalitet

5. Styringsstrategi 

Co-creation: Statens 
medansvar for borgerens 

livskvalitet

6. Styringskonsekvens

Ansvarsforskydning -
Intervenering i 

borgerens livsstilsvalg
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Styringsstrategiens co-creation tager afsæt i rationaliteten om, at man styrer borgere med appel til 

deres egne motivationer. De motivationer der styres på, er hovedsageligt fællesskabsorienterede, og 

det der motiverer Sydneysideren anno 2011 er ikke længere kun egen og familiens sundhed og 

velfærd. Sydneysideren ser værdi i at bidrage til lokalområdet og naboens livskvalitet, fordi dennes 

identitet er at finde i fællesskabet med andre. Co-creation – vi definerer vores opgave i fællesskabet.  

Der er dog stadig personlige incitamenter i anvendelse i Metropolitan Plan. Performance-

teknologierne virker til dels ud fra en idé om, at såfremt vi lader staten styre os i forhold til vores 

transportvalg, leveforhold etc. kan vi blive sundere og skal ikke lide under overvægt og de negative, 

individorienterede konsekvenser, vores dårlige livsstilsvalg kan have (jf. side 52). Det samme gør 

sig gældende, når statistikkerne for byhavernes positive effekter fremsættes. Det er borgerens egen 

livskvalitet, der vil nyde godt af at være del af fællesskabet (jf. side 47).  

I Metropolitan Plan er fællesskabet er ikke kun et sted, hvor man kan inkluderes såfremt man 

tilpasses gruppens normer, regler og retning. Fællesskabet i Metropolitan Plan tager til dels form af 

de individer, der deltager. Med fotografierne blev der vist, hvordan der i Sydney er plads til alle 

slags mennesker. Vi ser med ‟Shape your state‟, hvordan borgeren går ind i et fællesskab, ikke for 

at blive passiv del af en gruppe, men for at være med til at skabe dets normer, regler og retning. 

Tanken om et fællesskab, hvor alle borgere er velkomne og kan bidrage til at nå statens 

målsætninger er produktivt for staten, i det dets medlemmer, som potentielt er alle byens borgere, 

føler sig personligt forpligtet over for statens mål. Denne styring synes dog ikke særlig 

gennemsigtig, og i dens subtile form, er der så grænser for hvad staten kan styre, hvis de gør det i 

fællesskabets tegn? Inden en diskussion af dette, sættes NSW Plannings egen gevinst af denne 

styringsstrategi i fokus nedenfor. 

 

5.2 NSW Plannings eksistensberettigelse 

I co-creation sættes relationen stat/borger anderledes end styrer/styret – nærmere styrer/styrer, hvor 

begge parter indgår i styringen mod en bedre by. Dog viser min praksisregimeanalyse, at borgeren 

stadig er styringsobjektet, om end aktiv snarere end passiv. I denne relation, hvor de to parter har 

indgået et form for samarbejde i optimeringen af fællesskabet – byen, er det ikke kun staten, der har 

brug for borgeren og adgang til dennes tanker og meninger, borgeren har også brug for staten. 

Borgeren må indtage rollen som forbruger for at få adgang til NSW Plannings services, der kan 

hjælpe i opnåelsen af livskvalitet.  
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Med Deans ord folder staten sine målsætninger tilbage på sig selv, og nødvendiggør dermed sin 

egen rolle i samfundet. ―The argument here is that the concern to govern through processes 

external to the formal apparatuses of political authority is to some extent reinscribed within a 

programme to reform and secure governmental mechanisms themselves often by folding back the 

ends of government upon its instruments.‖ (Dean 1999: 6). Det er i statens subjektivering af sig selv 

som leverandør af en service til borgerne som forbruger, at vi finder NSW Plannings 

eksistensberettigelse.  

Styringen legitimeres, idet den ikke kun er produktivt for staten, men også for borgeren, da et 

optimeringspotentiale for deres livskvalitet er blevet synliggjort, og Metropolitan Plan kan hjælpe 

dem på dette til at indfri dette potentiale. Med Metropolitan Plan får de hjælp til at minimere 

kompleksiteten ved begrebet livskvalitet, da de ved anknytning til Metropolitan Plan, lader 

livskvalitet forstås som noget der kobles til et sundt fysisk helbred, et socialt netværk i lokalmiljøet 

og et liv i inspirerende, stimulerende omgivelser.  NSW Planning kan hjælpe dem med at opnå 

livskvalitet, når begrebet tilskrives betydning på denne måde. Borgeren slipper altså for også at 

skulle forbedre sin økonomiske situation, karriere, familieforhold etc. For staten er det profuktive i 

denne betydningstilskrivning, at livskvalitet bliver et uopfyldeligt mål; borgerne kan altid blive i 

bedre form, få et bedre naboskab og blive lykkeligere, og styringen kan derfor fortsætte uendeligt. 

For staten handler det om, at snart sagt ethvert aspekt af livet reguleres, idet intet er for småt, og 

små potentielle uhensigtsmæssige adfærdstræk, der kan legitimere intervention, findes overalt. Er 

der så ingen områder, hvor individet kan se sig fri for styring? Hvis ikke vi er på tæerne over for 

styringsstrategier som Metropolitan Plan, er der så fare for, at staten kan snige styring ind i 

fællesskabets navn uden vi ved det? Min pointe er ikke, om der er tale om for lidt eller for meget 

styring, men at al styring bør kunne debatteres som styring, så vi alle kan få øje på det og reflektere 

over det.  

I det følgende afsnit ser jeg ansvarsforskydningen i relation til andre styringsområder, hvor vi ser 

lignende co-creation og spørger nærmere ind til, om effekterne af dette illusoriske ikke-styrende 

fællesskab mellem staten og borgeren, som skabes i Metropolitan Plan, kan ses som en udvikling 

mod at gøre borgeren moden til mere direkte styring fra statens side. 
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5.3 I rygepolitikkernes fodspor 
Grænserne for hvad og hvordan staten kan styre i relation til borgernes sundhed og velvære rykkes 

konstant. Det har vi især set i styringen af (potentielle) rygeres adfærd, hvor staten først forsøgte at 

styre de autonome borgere fra afstand ved governmentale styringsstrategier, så som 

skræmmekampagner på cigaretpakkerne, tilbud om rygestopkurser gennem arbejdspladsen etc.  Det 

blev til en fællesopgave for staten, borgerne og deres arbejdspladser at få folk til at stoppe med at 

ryge og minimere risikoen for overhovedet at begynde. Også på sundhedsområdet, ser vi altså en 

udvikling mod, at hvad der før var et privat anliggende, nu er et offentligt spørgsmål.  

Samme governmentale styring fremanalyserede jeg i programmet for Metropolitan Plan, hvor der 

planlægges omgivelser, der fordrer fysisk og psykisk sund adfærd. Med cost-benefit analysen, der 

fastslår den bedst mulige by til at skabe den ønskede bæredygtige adfærd, er situationen og de 

omstændigheder, der betinger den potentielle ubæredygtige adfærd, blevet et interventionspunkt for 

staten. Det samme gør sig gældende med benchmarkingen, der ‟truer‟ med overvågning. Med den 

pastorale magtteknik gøres det endvidere muligt for styringen at intervenere i den deltagende, aktive 

medborgers selvforhold, idet borgeren via ”dividing practices” bringes til at reflektere over ‟den 

asociale/inaktive anden‟ i sig selv, og det installerer et billede af, hvad der er socialt uacceptabelt. 

‟Shape your state‟ rykker ved den traditionelle opfattelse af styring, og i inddragelsen af borgeren 

som aktiv deltager snarere end passiv modtager i byplanlægnings-kommunikationen ser vi en 

styring, der udvisker forholdet styrer/styret, og i stedet, i kraft af et fælles eksternt projekt uden for 

relationen, sætter relationen styrer/styrer.  

Imidlertid har det vist sig, at statens styring af borgernes rygevaner nu er rykket mod mere central 

styring. Inden for de sidste fem år har regeringerne, ikke kun i Australien men i mange vestlige 

lande inklusiv Danmark, indført decideret rygeforbud på arbejdspladser, hoteller, restauranter, i 

offentlige bygninger mm. ‖Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at 

forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan 

udsættes for passiv rygning.‖ (Retsinformation 2007). En forebyggelsesstrategi hvor staten forsøger 

at forme omgivelserne, så de opfordrer til en sundere livsstil. I både Australien og Danmark kan 

lovovertrædelser straffes med bøde, og i Australien kan overtrædelse også medføre fyring, hvis 

overtrædelsen begås på arbejdspladsen. ―Termination of employment is a likely consequence if it is 

found that an employee has breached the policy on a second occasion.‖ (Australian Government 

2009). Endvidere, er der i New York i øjeblikket tale om at gå skridtet videre og forbyde rygning 
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ikke kun indendørs men også på udendørs offentlige pladser. Forslaget kommer fra New Yorks 

borgmester, Michael Bloomberg, som blandt andet vil forbyde rygning på de ikoniske landmarks 

Central Park og Times Square (CBS News, Smokers Beware! Proposed New York City Smoking 

Ban Targets Outdoor Facilities, 15.9.2010). 

Vi ser, hvordan statens styring af borgerens sundhed i forhold til rygespørgsmålet nu benytter sig af 

den suveræne magtform, der ved lovgivning og afstraffelse søger at styre borgerens rygevaner. 

Rygning er en adfærd, der kobles til livsstilssygdomme, og som man nu kan blive straffet for. Mit 

spørgsmål er, om den udvikling vi ser på rygeområdet også vil komme til at kendetegne 

byplanlægningsområdet? Denne tanke uddyber jeg og sætter på spidsen i diskussionens sidste afsnit 

nedenfor.  

 

5.4 Co-creations mulige konsekvenser  

I Metropolitan Plan italesættes en inaktiv og isoleret, privat livsstil som uhensigtsmæssig i forhold 

til borgernes livskvalitet, og NSW Planning søger at korrigere dette ved disciplinære og pastorale 

styringsteknologier. Regeringen styrer, ikke via suveræne magtformer (endnu), men ved 

governmentale magtteknologier, hvor handlerummet sættes, for at borgeren har nemmere ved at 

træffe det ”rette” valg, og borgerens selvforhold søges påvirket ved installering af bestemte normer 

for bæredygtig, sund og social adfærd. Men hvad hvis Metropolitan Plan ikke giver tilstrækkelige 

resultater? Har Metropolitan Plan så, med deres co-creation strategi, muliggjort og åbnet op for en 

udvikling, hvor staten senere hen kan lovgive på områder for fysisk og social aktivitet? Når nu 

livskvalitet er selvfølgeliggjort som styringsmål i byplanlægningsstrategier som Metropolitan Plan, 

og gjort til et offentligt anliggende, hvor langt er der så fra at tale om, hvor mange timer om dagen 

borgeren bør være fysisk aktiv og hvilke aktiviteter en god nabo og medborger bør deltage i, til at 

lovgive om, hvor mange timer og i hvilke situationer man skal?  

Er Metropolitan Plan et skridt i retningen mod mere central styring fra staten? I rygningen var 

effekterne af denne komplekse, governmentale styringsstrategi ikke tilstrækkelige, og med fokus på 

de uskyldige, passiv rygere i fællesskabet blev lovgivning på området vedtaget. Hvis Metropolitan 

Plan ikke får den ønskede effekt, så vil vi måske se staten gribe til mere direkte, suveræne metoder 

for at nå byidealet 2011.   

Den klassiske governmentality-strategi, hvor staten fra en decentral position leder borgerne til at 

lede sig selv, kan være på vej til at blive skiftet ud til fordel for en foreningsstrategi, hvor staten 
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rykker tættere på borgeren, og i denne alliance styrer direkte på borgeren. Med grænsen styrer/styret 

udvisket og med det fælles projekt på plads er grænsen åben og paraderne nede, og staten har 

potentiel fri adgang til den styrede. Intet synes for småt til at blive korrigeret og nu også lovgivet på, 

når man indtænker, hvad der er bedst for fællesskabet.  

Når byens udvikling er gjort til et fælles projekt, et fælles ansvar, kan det selvfølgelig også tænkes 

at der kan ske det modsatte.  På den ene side, kan staten, med placeringen af byudvikling som et 

fælles projekt, mobilisere borgernes handlekraft produktivt for styringens mål igennem en 

installering af ansvarsfølelse. På den anden side kan man forestille sig, at der netop i borgernes 

involvering og personlige engagement kan blive skabt en platform, hvorfra alternative bidrag, 

modmagtsstrategier kan blive formuleret og iværksat. I Metropolitan Plan forsøges dette begrænset 

ved at debatforummet for eksempel ikke er åbent for alle slags spørgsmål, men nogle strategisk 

bevidste, forudstillede spørgsmål. Opgaven med at forhindre modmagtsmuligheder i at tage form 

kan tænkes at blive af endnu større betydning og kræve flere ressourcer fra staten, hvis co-creation 

bliver en generel strategi fremover. I mobiliseringen af de aktive medborgere, kræves der en 

tilsvarende mobilisering af statens ressourcer. 

I denne diskussion har jeg fremhævet mulige konsekvenser ved Metropolitan Plan og forsøgt, ved at 

perspektivere til andre styringsområder end byplanlægning, at påvise en tendens i vores samfund. 

Mit speciale indskriver sig her i fortællingen om, hvordan borgeren i dag ses som en bidragsyder 

frem for en bidragsmodtager, og viser at denne tendens også har fundet vej til regimet for 

byplanlægning.  Metropolitan Plans positive effekter for borgeren kan blandt andet være hjælp til at 

navigere i et stigende komplekst samfund, og lade NSW Planning beslutte for dem, hvad er 

livskvalitet, og hvordan opnår man det. Bagsiden for borgeren er, at styringen i sin yderst subtile 

udformning sniger sig ind i flere og flere områder af privat sfæren måske uden borgeren er bevidst 

om dette, og borgeren skal indstille sig på at overgive private områder og valg til offentlighedens 

søgelys. For staten betyder Metropolitan Plan på den ene side, at de ved at tage styring af borgerens 

livsstil tættere til kroppen bedre kan kontrollere det enkelte individ på en måde, der er bedst for 

staten. På den anden side, idet kontrollen virker igennem deltagelse og aktivering af borgerne, vil 

NSW Planning fremover skulle tilsidesætte ressourcer til at sørge for at denne aktivering og 

mobilisering af borgerne bliver ved med at tage form af en allieret partner og ikke en fjende. 

Metropolitan Plan har ikke kun konsekvenser for borgerens handlerum, men også for statens 

ledelsrum og –udfordringer. Spørgmålene, jeg har behandlet i denne diskussion, er vigtige at få 
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frem i lyset, og specialer som dette hjælper til med at vi kan have en åben, kritisk diskussion af 

rækkevidden for statens intervenering i borgernes liv.  
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6 Konklusion 
På baggrund af den gennemførte praksisregimeanalyse og ovenstående diskussion vil jeg i dette 

afsnit besvare specialets samlede problemformulering:  

Hvordan optræder Metropolitan Plan for Sydney 2036 som styringsstrategi, og hvilke effekter har 

denne for magtrelation mellem stat og borger? 

 

Første delspørgsmål besvarede jeg trinvis med tre ledende arbejdsspørgsmål, hvor jeg ved hjælp af 

dimensionerne; synlighedsfelter, teknologier, vidensformer og subjektiveringer, viste, at 

Metropolitan Plan optræder som en kompleks styringsstrategi med flere mindre, internaliserede 

styringsstrategier.  Først viste jeg, hvordan det især var de svage borgere i Western Sydney, der 

søges styret til at ændre deres transportvalg til offentlig transport og tilbringe mere tid i 

lokalområdet. Jeg så, hvordan en kombination af performance- og agency-teknologier blev anvendt 

i synliggørelsen af borgernes nuværende problematiske adfærd, og hvordan en mere bæredygtig, 

fællesskabsorienteret adfærd vil gavne alle i byen. Dernæst fremviste jeg, hvordan NSW Planning 

trækker på en kombination af både humanistiske vidensformer og en mere faktaorienteret 

markedsrationalitet til at legitimere Metropolitan Plan som valgt strategi og NSW Plannings egen 

autoritet som leder af denne. Endeligt fandt jeg frem til, at borgeren på den ene side søges installeret 

i subjektspositionen som den selvledende, bæredygtige og rationelle elev, der giver staten mulighed 

for at positionere sig selv som formidler og underviser, og på den anden side subjektiveres borgeren 

som vidende, aktiv deltagende medborger, og staten indtager i stedet en refleksiv lytters plads og 

leverandør, der imødekommer forbrugerens efterspørgsler.  

Med hensyn til det andet delspørgsmål, diskuterede jeg de mulige effekter, det kan have for 

forholdet borger/stat, at byplanlægning tager form på denne måde. Min pointe var i dette afsnit, at 

der sker en dobbelt ansvarsforskydning i Metropolitan Plan, der kan have potentielle konsekvenser 

for legitime styringsområder og dermed konsekvenser for både statens fremtidige ledelsesrum og 

borgerens fremtidige autonomi.  

Når borgeren i co-creation bliver installeret som deltagende subjekt med et medansvar for 

byplanlægning, er en af de potentielle styringskonsekvenser, at staten får et medansvar for 

borgerens livskvalitet. Og for at optimere denne, legetimeres en statslig indblanding i borgernes 

livsstilsvalg. Det åbner op for, ikke kun mere styring, men måske også mere central styring af 
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borgerens liv. Det ser ud til at grænsen styrer/styret til dels er udvisket og i denne forening af de to 

sider, er styringen blevet mere skjult og sofistikeret i sine virkemidler. Og det ser ikke ud til, der er 

en klar grænse for hvilke områder af borgerens liv, der kan se sig fri for styring. Staten kan i 

byplanlægningens navn nu styre borgernes transport- og socialiseringsvaner, som tilføjelse til 

rygevaner, som allerede er endt under statens administrative vinger. Det kan synes utroligt, at ens 

transportvaner potentielt kan styres ved lov, men hvis det kan ske på rygeområdet med begrundelse 

i, at det er dårligt for helbredet og livskvaliteten, så er det vel ikke helt utænkeligt, at transport og 

socialt samvær kan styres på samme vis, hvis samme årsagssammenkædning synliggøres. Med den 

potentielle udvidelse af statens ledelsesrum, bliver nye ledelsesudfordringer også præsenteret. 

Modmagtsstrategier kan have bedre vilkår for at forme sig i mobiliseringen af de aktive 

samfundsborgere, og staten vil derfor skulle bruge flere ressourcer på at styre og forhindre disses 

opkomst. Specialets hovedbidrag ligger således i at gøre denne potentielt problematiske udvikling 

til genstand for debat.  

Der kan inden for rammerne af dette speciale ikke tilbydes et ‟balanceprincip‟ eller sæt af 

handlingsanvisninger for graden af rimelig intervention eller for antallet af områder af borgerens 

liv, der med rimelighed kan reguleres. Men man må i det mindste reflektere over de 

potentielle implikationer, der kan opstå, hvis staten begynder at ‟overstyre‟ samfundet. Herunder 

kunne man spørge: Hvilke muligheder for modmagt har borgeren, dvs. hvordan kan 

styringssubjekter tænkes at afvise styringens rationaler og teknikker? Hvordan defineres det, hvilke 

forhold af borgerens liv en virksomhed legitimt kan tillade sig at gribe ind i, og hvilke parametre 

skal ligge til grund for denne grænsedragning? 

Dette speciale rummer ikke et tematisk perspektiveringsafsnit, da dette er dækket i diskussionen, 

hvor jeg placerede ‟co-creation‟ i statens sundheds- og miljøhåndtering og argumenterede for 

Metropolitan Plans styringsstrategi som et led i denne tendens til at gøre flere og flere 

samfundsspørgsmål til et fælles ansvar mellem staten og borgeren. Nedenfor vil jeg derfor gå 

direkte til specialets sidste afsnit om mine endelige analysestrategiske refleksioner. 

 

6.1 Analysestrategiske refleksioner 
I forlængelse af konklusionen vil jeg i dette afsnit vil jeg gøre kort status over min analysestrategis 

anvendelighed. I afsnittet ‟blinde pletter‟ gennemgik jeg de umiddelbare gyldighedskriterier for min 

analyse, hvor afsnittet her er en refleksion over, hvorvidt min analysestrategi har levet op til at vise 
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det, den satte ud med formålet om at vise – en udfoldelse af byplanlægningens ubelejlige fakta og 

elementer og dermed en nedbrydelse af dens selvfølgeligheder, så en diskussion af dens kontingente 

karakter og mulige alternativer bliver mulig. 

Min vurdering er, at min praksisregimeanalyse har været brugbar til at besvare første delspørgsmål i 

min problemformulering, idet den undersøgte det, den var tiltænkt at undersøge. Den formåede at 

spørge ind til byplanlægningens målsætninger, midler og effekter, og især gav den mig begreber til 

at analysere mit internetbaserede og fotografiske empiri.  Om end Deans begreber netop var gode til 

at indfange konkrete, specifikke styringselementer, viste de sig også en smule ufleksible i forhold til 

de fire analysebærende dimensioner. For at være tro mod min empiri, valgte jeg derfor en 

pragmatisk tilgang til min praksisregimeanalyse, og i stedet for opdeling og separat udfoldelse af de 

fire dimensioner, kombinerede jeg synlighedsfelter og teknologier, og til dels også teknologier og 

vidensformer, og lod i stedet min analyse lede af tre arbejdsspørgsmål.  

Jeg er også tilfreds i det omfang, at min analysestrategi gav anledning til den efterfølgende 

diskussion, da praksisregimeanalysens resultater netop var en udfoldelse af de ‟inconvenient facts‟, 

som ifølge Dean er et af formålene med en praksisregimeanalyse. En svaghed kan siges at være mit 

valg af empiri. Grundet specialets omfang og min interesse for selv de mindste elementer i 

styringen, der tager en del spalteplads at udfolde, har jeg kun undersøgt én byplanlægningsstrategi. 

Min konklusion og min vidensproduktion rækker ud over New South Wales‟ grænser. En 

interessant fortsættelse af min analyse kunne derfor være en inddragelse af strategier for andre 

storbyer – eksempelvis København og New York. Med flere cases ville mine konklusioner omkring 

praksisregimet byplanlægning kunne sættes i en større kontekst, og give mere slagkraft til 

påvisningen af en tendens i samfundet. Specialets analytiske pointer skal derfor læses ud fra 

præmisset om, at mine analytiske pointer gælder for New South Wales anno 2011. Jeg vurderer 

dog, at det har været tilstrækkeligt at anvende én case set ud fra, at den har givet anledning til 

yderligere analyser og offentlig debat af statens intervenerende styringstendens i fællesskabets 

navn.  

 

  



75 
 

7 Litteraturliste 
Andersen, N.Å. (1999): Diskursive analysestrategier, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 

Andersen, N.Å. (2002): Polyfone Organisationer, Nordiske Organisasjonsstudier, 4(2), s. 25-41 

Arksite (2011): Le Corbusier. Hentet den 5.7.2011: http://www.arksite.dk/wm140799 

Australian Conservation Foundation (2011): Urban sprawl no solution for Australia‘s biggest city. 

Hentet den 8.7.2011: http://www.acfonline.org.au/articles/news.asp?news_id=3293 

Australian Government (2009): IP Australia‘s No Smoking Policy. Hentet 12.7.2011: 

http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/general/SmokingPolicyFinal.pdf  

Beatley, T. & Newman, P. (2009): Green Urbanism Down Under: Learning from sustainable 

communities in Australia, Island Press 

Bryman, A. (2004): Social Research Methods, Oxford University Press  

CBS News (2010): Smokers Beware! Proposed New York City Smoking Ban Targets Outdoor Facilities. Hentet 

den 5.7.2011:  http://www.cbsnews.com/8301-504083_162-20016563-504083.html 

Dahlager, L. (2001): I forebyggelsens magt. I: Distinktion, tidsskrift for samfundsteori, Nr 3 2001, 

s. 91-102 

Dean, M. (1999): Governmentality – power and rule in modern society, SAGE Publications Ltd.  

Dervin, B. & Frenette, M. (2001): Sense-making methodology: Communicating communicatively 

with campaign audiences, I:  Rice, R. & Atkin, C.: Public Communication Campaigns – third 

edition‖, Sage 

Det Europæiske Miljøagentur: (2006) Byspredning – Europas glemte Miljøudfordring. 

Pressemeddelelse.  Hentet den 5.7.2011: 

http://www.eea.europa.eu/da/pressroom/newsreleases/byspredning-europas-glemte-miljoudfordring 

Ecotopedia (2008): Sunde Byer. Hentet den 5.7.2001: 

http://sustainablecities.dk/da/actions/interviews/jan-gehl-sunde-byer 

Esmark, A., Lausten, C.B. & Andersen, N. Å. (red) (2005): Socialkonstruktivistiske 

analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag,  

Foucault, M. (1970): Diskurs og diskontinuitet, I: Peter Madsen (red.)  Strukturalisme, Rhodos. 

Foucault, M. (1988): Technologies of the Self. I: L. Martin (red.), Technologies of the Self. A 

seminar with Michel Foucault, s. 16-49, Amherst: The University of Massachusetts Press. 

Foucault, M. (1991a): Governmentality. I: (ed.) Burchell, Graham et al: The Foucault effect: Studies 

in governmentality, The University of Chicago Press 

http://www.eea.europa.eu/da/pressroom/newsreleases/byspredning-europas-glemte-miljoudfordring
http://sustainablecities.dk/da/actions/interviews/jan-gehl-sunde-byer


76 
 

Foucault, M. (1991b): Discipline and Punish. The Birth of the Prison. Peregrine Books, 

London. 

Foucault, Michel (1997) On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress. P. 

Rabinow (red): Ethics, Subjectivity and Truth, s. 253-280, New York, New York Press. 

Foucault, M. (2000): The Subject and Power, Faubion, J.D.: Michel Foucault, Essential works of 

Foucault 1954-1984, vol. 3, Power, Allen Lane The Penguin Press.  

Foucault, M. (2008), Sikkerhed, territorium, befolkning – Forelæsninger på Collège de France, 

1977-1978, Hans Reitzels Forlag 

Gehl, Jan (2007): How to build a place for people, not for cars. Sydney Morning Herald, 12.9.2007. 

Hentet 9.7.2011: http://www.smh.com.au/news/opinion/how-to-build-a-place-for-people-not-for-

cars/2007/09/11/1189276715271.html 

Jennings, I. & Newman, P. (2008): Cities as sustainable ecosystems: Principles and practices, 

Island Press 

Jensen, A. F. (2005): Mellem ting, Foucaults filosofi. Det lille forlag 

 

Kvale, S. (1995): The Social Construction of Validity, Qualitative Inquiry, 1 (1), 19-40. 

 

Mandag Morgen (2011): Den danske model skal genopfindes. 1. sektion, 18.01.2011. Hentet 

9.7.2011: https://www.mm.dk/den-danske-model-skal-genopfindes  

Mik-Meyer, N.& Villadsen, K. (2007): Magtens Former - Sociologiske perspektiver på statens 

møde med borgeren, Hans Reitzels Forlag 

NSW Government (2010a): Government. Hentet den 5.7.2011: 

http://www.dpc.nsw.gov.au/prem/government 

NSW Government (2010b): Premier & Cabinet, Office of Western Sydney. Hentet den 5.7.2011 

http://www.westernsydney.nsw.gov.au/about-western-sydney/demographics/ 

NSW Health (2010): Population Health and Strategic Direction. Hentet den 5.7.2011:  

http://www.wsahs.nsw.gov.au/services/dsdph/CPH/Projects/Obesity.HTM 

NSW Planning (2010a): Metropolitan Plan for Sydney 2036. Rapporten. Hentet 5.7.2011: 

http://www.metroplansydney.nsw.gov.au/ 

NSW Planning (2010b): Metropolitan Plan for Sydney. Pressemeddelelse. Hentet den 5.7.2011:  

http://www.metroplansydney.nsw.gov.au//Portals/0/pdf/MetroPlanSydney.pdf 

NSW Planning (2010c): Shape your state. Hentet den 5.7.2011: 

http://www.nsw.gov.au/shapeyourstate 

http://www.westernsydney.nsw.gov.au/about-western-sydney/demographics/
http://www.metroplansydney.nsw.gov.au/


77 
 

NSW Planning (2010d): Review of Sydney‟s Metropolitan Strategy and Metropolitan Transport 

Plan – submissions summary report. Hentet den 5.7.2011 

NSW Planning (2010e): Planning and Infrastructure. Hentet den 7.7.2011: 

http://www.planning.nsw.gov.au 

NSW Planning (2011): Implementation of the Metropolitan Plan for Sydney 2036 – Ministerial 

Direction. Hentet den 5.7. 2011: 

http://www.planning.nsw.gov.au/LinkClick.aspx?fileticket=TTZr6UIwY80%3d&tabid=81&langua

ge=en-AU 

Petersen, H. (2000) : Forandringskommunikation, Samfundslitteratur 

Retsinformation (2007): Lov om røgfri miljøer. LOV nr 512 af 06/06/2007. Hentet 12.7.2011: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11388 

Sandercock, L. (1990): Property, politics & urban planning – a history of Australian city planning 

1890-1990. Second edition, Transaction Publishers 

Septstrup, P. (2006):Tilrettelæggelse af kommunikation – kommunikations- og 

kampagneplanlægning. Academica. 

Swyngedouw, E., Moulaert, F. & Rodriguez, A (2002):  Neoliberal Urbanization in Europe: Large-

Scale Urban Development Projects and the New Urban Policy, Blackwell Publishing 

Sydney Media (2011): Fact Sheet - City Workforce. Hentet 9.7.2011: 

http://www.sydneymedia.com.au/html/2284-city-workforce.asp 

The Age (2009): Urban sprawl is killing us, but there's another way. Hentet den 5.7.2011: 

http://www.theage.com.au/opinion/urban-sprawl-is-killing-us-but-theres-another-way-20090416-

a8xo.html 

The Australian (2011): Urban sprawl threatens lifestyle. Hentet den 5.7.2011: 

http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/urban-sprawl-threatens-lifestyle/story-fn59niix-

1225993921622  

The Sydney Morning Herald (2009): Growth head and shoulders above India. Hentet den 5.7.2011: 

http://www.smh.com.au/national/growth-head-and-shoulders-above-india-20090922-g0m6.html 

The Sydney Morning Herald (2010):  Taxpayers will compensate axed axed Metro loser: Keneally. 

Hentet den 2.7.2011: http://www.smh.com.au/nsw/taxpayers-will-compensate-axed-metro-losers-

keneally-20100221-on6h.html 

Thompson, S.M. & Gallico, T. (2005), Are Metropolitan Planning Frameworks Healthy? The 

Broader Context, University of New South Wales. 

http://www.smh.com.au/national/growth-head-and-shoulders-above-india-20090922-g0m6.html


78 
 

Urban Task Force Australia (2009):  New Ministry for Infrastructure and Planning welcomed. 

Hentet den 5.7.2011: http://www.urbantaskforce.com.au/viewmedia.php?id=319 

Zardini, M. (2005): Toward a Sensorial Urbanism, I: Sense of the City: An Alternative Approach to 

Urbanism. Lars Muller Publishers. 

http://www.urbantaskforce.com.au/viewmedia.php?id=319

