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Abstract 

This thesis is a critical discourse analysis of the vision of Malmös contemporary 
urban development. By analysing official documents produced by Malmö 
municipality our aim is to make discursive and sociolcultural practices in the 
constitution and construction of the city visible and problematicize them. To do so 
we use critical discourse analysis and theories on Urban Studies. Malmö is a city 
historically labeld as a ”labour- city”, with heavy industry as its main 
labourmarket. During the past decades, urban development towards post- 
industrial cities has influenced urban cities globally, and so even Malmö. This is a 
economic development witch has given new requirements on profiling and ”city- 
marketing” in Malmö. In order to keep economic interests and vacant jobs in the 
city, Malmö has initiating several projects in order to cope with this development. 
The thesis means to say that Malmö, through its projects, is turning to 
economically strong persons and companies, and that this development has an 
excluding practice. Further on it means to say that the discourse produced by 
Malmö city constructs a city intended for the construction of the “creative class”.       

 
Nyckelord: Diskurs, Malmö, Vision, Urban studies, Strukturomvandling 
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1 Inledning 

Malmö är idag en snabbt växande stad. Åt söder och öster och på sina håll även åt 
väster, ut i havet mot Köpenhamn och det danska gemytet, växer staden. På 
Malmö stads hemsida framhävs framtidstro och utveckling inom flera områden så 
som utbildning, miljö och ekonomi. 

Malmö betonar framväxten av ”Universitetsholmen” i de södra delarna av 
Västra hamnen och profilerar sig som ”kunskapsstaden” i hård konkurrens med 
stora lärosäten som Lund, Köpenhamn och Roskilde. Malmö profilerar sig också 
som staden som satsar på miljö och ekologisk mångfald, med närheten till havet 
och stadens alla parker i fokus. Malmös förflutna som industrität arbetarstad, med 
varvet och Kockumskranen som kända landmärken har nu bytts ut mot Turning 
Torso och olika serviceföretag tar över arbetsmarknaden i allt större utsträckning. 
Diskursivt har Malmö gått från att ha varit ”arbetarstaden” till att nu framställas 
som ”mötesplatsen” och ”kunskapsstaden”. 

2004 godkände Malmö stads kommunfullmäktige handlingsplanen ”Välfärd 
för alla – det dubbla åtagandet” (VFA) där utgångspunkten är att Malmö måste 
fungera som en tillväxtmotor för regionen för att klara av att upprätthålla en god 
välfärdsnivå för Malmös invånare. ”VFA” är ett resultat av utvecklingen i vad 
som skulle kunna kallas det post-industriella Malmö där profilering och image har 
blivit allt viktigare för att skapa ett gott företagsklimat och god ekonomisk 
tillväxt. Tidigare forskning visar att detta är en utveckling som Malmö delar med 
gamla industristäder i såväl Nordamerika som Europa. I takt med en ständigt 
ökande befolkningsmängd till följd av ökad inflyttning till Malmö har staden 
kommit att växa. Nya områden och stadsdelar planeras och växer fram. Storslagna 
såväl som småskaliga visioner om ”det nya Malmö” utvecklas i samarbete mellan 
kommun och det privata näringslivet. Exploateringen av tidigare industriområden 
och åkermark ökar för att mätta ett aldrig sinande behov av näringslivets 
expansion. Det är mycket som händer i Malmö just nu och i denna situation och 
utveckling tar sig vår uppsats sin början. 

1.1 Syfte & frågeställning 

Vi kommer i denna uppsats att studera dokument rörande stadsplanering och 
visioner för Malmö. Inom ramen för urbanforskning och kritisk diskursanalys vill 
vi övergripande förstå, synliggöra och problematisera de processer som diskursivt 
konstitueras, konstrueras och transformeras genom Malmö stads visioner i det 
postindustriella Malmö. Mer specifikt kommer vi att vara intresserade av att 
studera relationen mellan diskursiv och social praktik i produktionen av staden. 
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En vision är enligt oss en eftersträvansvärd framtida idealbild. Malmö stads 
vision består alltså av och kommer till utryck i Malmös dokument rörande 
stadsplanering. Vårt syfte med uppsatsen är att förstå, synliggöra samt 
problematisera diskursiva processer i produktionen och reproduktion av staden 
som tar sig uttryck genom Malmö stads visioner. Vår övergripande frågeställning 
utifrån uppsatsens syfte är: 

 
• För vem byggs Malmö stad?  

 
Till denna har vi två följdfrågor som har till syfte att precisera den första. 

 
• Hur produceras den nya staden genom Malmö Stads visioner?  
• Hur skapas exkluderande och inkluderande praktiker genom Malmö stads 

diskurs rörande stadsplanering? 

1.2 Tidigare forskning – Urban studies  

Nedan kommer vi kortfattat att positionera oss samt redogöra för övergripande 
drag inom teoribildningen urban studies.  Urban studies är ett tvärvetenskapligt 
fält som innefattar så väl statsvetare, sociologer, ekonomer, geografer som 
socialantropologer och etnologer. Gemensamt för dem alla är att städers 
utveckling och processer relaterade till städer står i centrum för forskning och 
teoribildning. Vi kommer främst att använda oss av ett urval av geografiska 
teorier beträffande postindustriell stadsutveckling för att besvara våra 
frågeställningar och svara mot uppsatsens syfte. 

Utifrån ett ekonomgeografiskt perspektiv argumenterar Richard Florida i 
boken ”Den kreativa klassens framväxt” för platsen som vår viktigaste 
ekonomiska och sociala enhet där den fångar upp och tar till vara på ”mänsklig 
kreativitet” och omvandlar det till ekonomiskt värde (Florida 2006:15). 
Kreativiteten står, enligt Florida, att finna i mångfaldens tolerans och talang i 
anknytning till teknologins utveckling. Där får platsen en avgörande roll (Florida 
2006:297 & 298). Floridas forskning är en del av vad som kallas Urban Studies 
som till stor del har kommit att fokusera på ekonomins inverkan på städers 
utveckling. 

Inom ramen för kritisk teoretisk forskning, det fält vi till stor del kommer att 
röra oss i, har studiet av urban utveckling kommit att uttryckas genom en rad olika 
teoretiker. Don Mitchell och Lefevre är marxistiska urbanteoretiker som till 
största del ägnar sig åt normativ forskning, där frågeställningar om vem/vilka 
staden tillhör är centrala. I omvandlingen av den industriella staden mot den 
postindustriella skriver Lefevre om en urban revolution med nya funktioner för 
staden som följd, nya funktioner som innefattas av en rad problem. Lefevre talar 
om staden som konfliktfylld politisk arena med ojämlika maktförhållanden 
(Lefevre 2003:181). Karakteristiskt för teoretiker som Mitchell och Lefevre är att 
de problematiserar stadens funktioner utifrån en kritisk teoretisk utgångspunkt. 
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Geografen Neil Smith fokuserar till stor del på klasskamp i form av vad han kallar 
gentrifiering, dvs. medelklassens politiska agerande där ekonomiskt utsatta och 
marginaliserade grupper trängs ut från centrala delar av staden (Smith 1996:43). 
Gemensamt för Mitchell, Lefebvre och Smith är att de tillhör den marxistiska 
forskningstraditionen inom geografi, som enligt Richard Peet utvecklades under 
mitten av 1970-talet med David Harvey som en av de främsta 
förgrundsgestalterna. Flera företrädare för teoribildningen har på senare år 
inspirerats av poststrukturalistisk filosofi som Foucaults (Peet 1998:67,93101). 
Peet menar vidare att Smiths bok Uneven Development från 1984 kan ses som 
symtomatisk för hela forskningstraditionen.  Litteratur rörande marknadsföring av 
städer har kommit att få stor utbredning inom urban studies. Med företrädare som 
Gesa Helms och Jack Burgers studeras produktionen av staden genom 
marknadsföring. Även dessa teoretiker är inspirerade av marxistisk teoribildning 
med ekonomiska maktförhållanden i stadens utveckling som fokus. I 
nästkommande kapitelstycke kommer vi att kort redogöra för hur vi disponerat 
vår uppsats. 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 kommer vi att redogöra för vår teoretiska och metodologiska 
utgångspunkt. Detta kommer vi att göra genom att beskriva diskursanalysens 
grunder för att sedan gå vidare med att precisera och tydliggöra vår teori och 
metod, kritisk diskursanalys och Urban studies, samt hur de hänger samman. I 
kapitel 3 kommer vi dels att ge en kortare bakgrund till Malmö stads utveckling 
från 1945 och framåt, samt presentera och motivera vårt empiriska material. 
Presentationen av vårt empiriska material sker i en uppdelning genom våra tre 
olika fokusområden; Västra hamnen, Hyllievång och Norra Sorgenfri samt en 
övergripande empiripresentation. I kapitel 4 kommer vi att med hjälp av vår teori 
och metod att analysera vårt empiriska material efter samma uppdelning som vårt 
empiriska material är kategoriserat. Våra slutsatser presenteras i kapitel 5 och i 
kapitel 6 ger vi förslag på vidare forskning. Detta gör vi då vi i vår analys till 
största del kommer att fokusera på en sida av diskursen, dvs. Malmö stads. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till studier av den diskurs som Malmö stad 
kommunicerar. Detta innebär att motdiskurser inte i någon väsentlig mening 
kommer att studeras eller vara fokus i vår analys. Som nämnts i dispositionen 
kommer vi däremot att ge förslag på vidare forskning som skulle kunna öppna 
upp för nya frågeställningar och ökad förståelse för Malmös utveckling. 



 

 5 

Vi har valt att studera empiriskt material som dels ger en bild av diskursen 
rörande Malmö stads övergripande visionsarbete samt nämnda tre fokusområden. 
Detta skulle kunna medföra en brist i fokus och försvåra möjligheten att ”fånga 
in” diskursen. Vi vill dock betona vikten av att dels se de övergripande visionerna 
samtidigt som de mer specifika kan ge en insiktsfull inblick i relationen mellan 
Malmö stads diskursiva och sociala praktik. Den empiriska avgränsningen i denna 
uppsats utgörs vidare av att vi begränsar vår analys till offentliga dokument och 
handlingar publicerade av Malmö stad. Detta gör vi, då vi valt att fokusera på de 
officiella visioner som Malmö stad vill förmedla via exempelvis hemsida och 
tryckt material. Vidare empiriska materialdiskussioner följer i kapitel 3. 

Vårt teoretiska material begränsas i huvudsak till kritisk diskursanalys och 
urban studies. En möjlig iakttagelse värd att belysa är att samtliga använda 
teoretiker är från Europeiska eller Nordamerikanska länder, vilket i detta fall ger 
en påtaglig västcentrerad empirisk och teoretisk utformning. Vi menar dock att 
västcentrismens inverkan på resultatet av vårt arbete skall kunna ses som ringa då 
även vi rör oss inom en västcentrerad diskurs, vilken i detta fall utgörs av Malmö 
stads visioner. Det teoretiska materialet rörande kritisk diskursanalys 
representeras till största del av Faircloughs tankar och idéer om texten samt den 
diskursiva och sociala praktikens förhållande till varandra. Detta material 
presenteras till största del av analyslitteratur skriven av Marianne Winter 
Jörgensen och Louise Phillips (2000), Göran Bergström och Kristina Boréus 
(2005), samt Norman Fairclough (1992). 
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2 Kritisk diskursanalys och urban 
studies – vår teori och metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår teoretiska ansats knutet till vår 
metod samt vårt empiriska utgångsläge. Diskursanalys är med bla. Chantal 
Mouffe, Michel Foucault och Norman Fairclough som främsta förespråkare inte 
en homogen analytisk förklaringsmodell men är samtidigt en klar kritik mot en 
positivistisk kunskapsproduktion. Bergström och Boréus (2005) menar i sin 
beskrivning av diskursanalysens grundantagande att våra föreställningar om den 
materiella verkligheten förutsätter ett språk och att detta språk formar ”den 
materiella verkligheten” (Bergström & Boréus 2005:305). Hur vi generellt talar 
om vår omgivning formar också till viss del på vilket sätt vi uppfattar den samma. 
Vi menar att i dessa grundläggande antaganden ligger en del av den ontologiska 
och epistemologiska kritiken mot en positivistisk syn på den materiella 
verkligheten och kunskapen om den som essentiell. Ontologi är, enligt Marsh och 
Stokers (2002) ”the theory of being” och kan beskrivas som frågan om det finns 
en verklighet oberoende av vår kunskap om den. Epistemologi är ”the theory of 
knowledge” dvs. vilken kunskap vi kan nå om denna verklighet (Marsh & Stoker 
2002:18). Enligt Winter Jörgensen och Phillips (2000) är diskursanalys ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winter Jörgensen & Phillips 2000:7). 
Diskursanalys är även ett av flera socialkonstruktivistiska angreppssätt (Winter 
Jörgensen & Phillips 2000:11). Ett socialkonstruktivistiskt sätt att svara på den 
ontologiska och epistemologiska frågan är att beskriva de sätt som vi förstår och 
kategoriserar världen på som skapade genom social interaktion och kan alltså inte 
vara essentiella (Winter Jörgensen & Phillips 2000:104). I diskursanalys är man 
enkelt uttryckt intresserad av att studera hur denna verklighet skapas i sociala 
relationers språkliga uttryck. 

Centralt i diskursanalys även synen på, och studien av makt som varandes i 
relationer (Foucault 2002:102). Foucault beskriver begreppet makt som ”namnet 
man sätter på en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle (Foucault 
2002:103). I kapitelstycke 2.1 kommer vi att fördjupa denna bild av diskursanalys 
en aning genom att diskutera vår valda metod, den kritiska diskursanalysen, och 
hur vi kommit att inspireras av dess analytiska verktyg. I kapitelstycke 2.2 
kommer vi att redogöra för hur vi kopplar samman vår metod med teorier i Urban 
studies. 
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2.1 Kritisk diskursanalys 

Som utgångspunkt för vår analys har vi valt att använda oss av kritisk 
diskursanalys, även kallad ”Critical Discourse Analasys” (CDA). CDA är enligt 
Winther Jörgensen och Philips ”ett kritiskt angreppssätt som är politiskt engagerat 
i social förändring” (Winther Jörgensen & Philips 2000:70). Syftet med CDA är 
enligt författarna att synliggöra den diskursiva praktikens funktion som 
upprätthållare av ojämlika maktförhållanden och på så sätt delta i kamp för social 
förändring (Winther Jörgensen & Philips 2000:70). Genom detta kan man utläsa 
en stark koppling mellan CDA och en samhällskritisk tradition i allmänhet och 
Frankfurterskolans kritiska teori i synnerhet (Bergström & Boréus 2005:321; Peet 
1998:91). CDA:s ambition att förändra kan, enligt oss, tolkas som en kritik av och 
syn på kunskapsproduktion. De los Reyes och Mulinari som till viss del använder 
sig av kritisk diskursanalys i sina studier av strukturell diskriminering menar att 
akademisk praktik i allmänhet och kunskapsproduktion i synnerhet är ett fält för 
maktutövning samt ett fält där hegemoniska berättelser kan utmanas (de los Reyes 
& Mulinari 2005:10). Vi menar att Malmö Stad genom sitt visionsarbete 
beträffande stadsplanering ger uttryck för en kunskapsproduktion som bidrar till 
att konstituera och konstruera sociala relationer och därmed vissa sociala mönster 
(jmf Winter Jörgensen och Philips 2000:12). Att synliggöra och problematisera 
denna kunskapsproduktion är för oss centralt. 

Kritisk diskursanalys förknippas enligt Bergström och Boréus i stor 
utsträckning med Norman Fairclough. Hans bidrag till forskningen kan ses som en 
integration av en lingvistisk utgångspunkt och samhällsvetenskap (Bergström & 
Boréus 2005:307). Grundläggande för CDA är att diskursbegreppet vidgas till att 
även omfatta vad Fairclough kallar social praktik. Fairclough menar, citerad i 
Bergström och Boréus, att: 

 
”CDA sees discourse… as a form of 'social practice'. Describing discourse as a social practice 

implies a dialectical relationship between a particular discursive event and the situation, institution 
and social structure that frame it: the discursive event is shaped by them, but it also shapes them” 
(Fairclough i Bergström & Boréus 2005:308).  

 
Faircloughs syn på diskursiv praktik som inte bara konstituerande men också 

konstruerande av social praktik innebär således att de står i dialektiskt förhållande 
till varandra (Fairclough 1992:8). Vad Fairclough gör är att han breddar 
diskursbegreppet från att bestå av en lingvistisk tolkning till att innefatta även, 
diskursiv praktik dvs kommunikationen av text mellan producent och konsument, 
samt social praktik, när relationen mellan text och diskursiv praktik relateras till 
något yttre (Bergström & Boréus 2005:308; Winter Jörgensen & Philips 2000:75). 
Detta innebär i vårt fall ett antagande om att Malmö stads kunskapsproduktion 
dels påverkas av det sätt på vilken verkligheten tolkas av författarna men också av 
att tidigare kunskapsproduktion påverkar författarens tolkning av verkligheten. 

Fairclough menar att delar av social praktik inte går att analysera genom 
diskursanalys då till exempel ekonomiska förhållanden ligger utanför diskursiva 
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områden och att man där nödgas använda exempelvis sociologisk teori (Winter 
Jörgensen & Philips 2000:90). Fairclough skriver: 

 
“The relationship between social action and text is mediated by interaction: that is, the nature 

of the interaction, how texts are produced and interpreted, depends upon the social action in which 
they are embedded…” (Fairclough 1992:11) 

 
I användandet av CDA kommer vi i huvudsak att synliggöra Malmö stads 

diskursiva praktik och problematisera denna som upprätthållande av ojämlika 
maktförhållanden. Då vi i likhet med Fairclough menar att diskursanalys inte 
räcker till som teoretisk utgångspunkt för att analysera alla delar av social praktik 
kommer vi i nästkommande stycke att redogöra samt argumentera för vårt val av 
urbanteoretiskt material. 

2.2 Urban studies i förhållande till CDA 

En förgrundsgestalt inom normativ urbanforskning, Henri Lefevre, skriver i boken 
”staden som rättighet” om stadens och stadskärnans dubbla roll och utveckling. 
Han pekar på hur produktionen av stadens och statskärnans roll skapas genom en 
utveckling som både en konsumtionsvara och en plats för konsumtion (Lefevre 
1983:21). Lefevres bok är från 1983 men är ändå aktuell så till vida att han pekar 
på en utveckling som fortfarande är i rörelse. Det vill säga, hur staden och 
stadsplaneringen påverkas av politiska ideologier, en stad vars visioner byggs och 
planeras för och genom konsumtionens rådande ideologi - kapitalismen. Bortom 
tendenser skymtar, enligt Lefevre, en total strategi för samhällsplanering som 
alltmer kommit att omsättas i praktiken i uppförandet av konsumtionscentra och 
beslutscentra (Lefevre 1983:40). 

Ideologier, menar Fairclough, är betydelsekonstruktioner som bidrar till att 
producera, reproducera och transformera makt- och dominansförhållanden och 
upprätthåller som diskursiv praktik den sociala ordningen (Winter Jörgensen & 
Philips 2000:79-80). Fairclough motsätter sig således bilden av människor som 
passiva ideologiska subjekt och menar att möjlighet till motstånd finns, en 
ståndpunkt som även står att finna i Foucaults sätt att se på relationen makt som 
bestående av en mängd styrkeförhållanden av motstånd (Foucault 2002:105-106). 
För att åskådliggöra detta synsätt menar Mulinari (2003) att makt är att tillhöra 
hegemonin, dvs. den kategori som har privilegiet att uppfatta sig själva som 
neutrala och besitter de positioner som ”de andra” jämförs med och ställs emot. 

Vårt empiriska material, som kommer att presenteras vidare i kapitel tre, 
menar vi ger uttryck för en sida av maktrelation som hegemonisk position. För att 
analysera materialet kommer vi till viss del att studera återkommande begrepp 
som vi menar är signifikanta i texterna samt synliggöra och problematiser de 
övergripande diskursiva och sociala praktikerna. 

Geografen Neil Smith (1996) har under en längre tid studerat 
gentrifieringsprocesser. Han menar, i linje med den kritiska teorins syfte att de så 
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kallade gentrifierarna dvs. de som aktivt agerar utifrån en hegemonisk position 
gentemot ekonomiskt och socialt exploaterade och stigmatiserade grupper utgör 
en bra utgångspunkt för gentrifieringsstudier (Smith 1996:44). Att studera 
ojämlika maktförhållanden kan leda till ökad stigmatisering av de redan 
exploaterade eller stigmatiserade. Att synliggöra och problematisera normen är ett 
sätt att fokusera på de som har övertag i maktrelationer. Gentrifiering har enligt 
Neil Smith sin ideologiska hemvist och historia i medelklassens erövring av 
staden genom att socialt radera och skriva om stadens historia och forma stadens 
framtid (Smith 2002:27). Gentrifiering är alltså den process genom vilken 
industriområden och tidigare arbetarkvarter exploateras och tas i besittning av 
medelklassen genom kapitalets återtåg till staden (Smith 1982:139). Detta skulle 
kunna ses som ett symtom på den förändring i städers ekonomiska förutsättningar 
som en postindustriell stadsutveckling inneburit. Vilken i sin tur har fått 
kommuner att ändra sina ekonomiska strategier. Enligt Mcleod (2002) har detta 
lett till en generell omvandling av politiska intentioner (Mcleod 2002:604). 
Samtidigt beskriver han att detta i sitt sammanhang av global förändring av 
produktionsförhållanden lett till att storföretag generellt har fått större inflytande 
över den politiska agendan (Mcleod 2002:604). I sin överblick på gentrifieringens 
historia och geografi beskriver Smith utvecklingen i New Yorks Lower east side: 

 
”Block by block, building by building the area was converted to a landscape of glamour and 

chic spiced with just a hint of danger” (Smith 2002:18). 
 
Gentrifiering är alltså en integrerad process och strategi för en nyliberal urban 

stadspolitik vilket har fått bland andra Smith att tala om generaliserad 
gentrifiering (2002:437-438) Den marxistiska geografen David Harvey (2004) 
beskriver i boken “The condition of postmodernity” hur de kapitalistiska sociala 
strukturerna påverkar rummets användning. Det kan som Smith belyser i citatet 
ovan vara hur klassbetydelser befästs och rumsligt kommer till utryck. På samma 
sätt menar Harvey att etnicitet, kön och etnicitet påverkar hur rummet används 
(Harvey 2004: 223-225).  I analysen har vi valt att till stor del använda oss av 
Smiths teorier om gentrifiering, då Smith på ett tydligt sätt belyser den aktuella 
diskursens rumsliga konsekvenser. Gentrifieringsteori är således vårt ramverk 
utefter vilket vi tolkar utvecklingen mot marknadsföring av städer.  Våra teorier 
rörande denna utveckling fungerar vidare som komplettering till Faircloughs 
CDA- teorier om relationen mellan diskursiv och social praktik. 

På ett liknande sätt ämnar vi använda oss av Don Mitchells normativa teorier 
beträffande staden och det offentliga rummet som en arena för social praktik som 
konstituerar, konstruerar och transformerar en viss diskursiv praktik. Mitchell 
(2003) menar att det finns en maktkamp mellan olika diskurser rörande det 
offentliga rummet som han benämner som ”representational space”, offentligt 
utrymme för okontrollerad politisk och social samverkan samt ”representation of 
space”, offentligt utrymme som ordnat, planerat och säkert utrymme för 
konsumtion (Mitchell 2003:128). Mitchell menar alltså att offentligt utrymme 
produceras genom användningen av det som just offentligt utrymme (Mitchell 
2003:129). 
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När gentrifieringsramverket givet av Smiths teorier tillåter oss att 
problematisera relationen mellan diskursiv praktiks konstituerande och 
konstruerande av social praktik, kommer Mitchells teorier tillåta oss att 
problematisera relationen mellan social praktiks konstituerande och konstruerande 
av diskursiv praktik. Det vill säga, dialektiken mellan diskursiv och social praktik 
som vi tidigare diskuterat kan vara svår eller omöjlig att fånga endast med 
diskursanalys vilket vi kommer att täcka in med hjälp våra teorier rörande 
marknadsföring av städer (jmf Fairclough 1992:6-7). 

Richard Floridas teorier utgör också en del av modern litteratur beträffande 
urbana studier men är inte en del av den kritiskteoretiska traditionen eller 
sprungen ur marxistisk teoribildning. Vi menar att Florida snarare är en del av en 
socialliberal normativ teoribildning rörande postindustriell stadsutveckling. Till 
följd av den kreativa ekonomins framväxt, dvs förskjutningen av 
produktionsmedels betydelse från kapital och naturresurser till bestående av 
kunskap och information som de främsta, har vårt sätt att kategorisera människor i 
klasser förändrats, menar Florida (Florida 2006:72 och 101). Grunden för den 
kreativa klassen är enligt Florida ekonomisk och ”bestående av människor som 
med hjälp av sin kreativitet genererar ett ökat ekonimiskt värde” (Florida 
2006:102). Till denna kategori räknar han alla människor som utövar kreativa 
yrken. Det kan vara allt ifrån konstnärer och musiker till forskare och anställda 
inom innovationsföretag. Klass, i marxistisk mening är inte längre intressant, 
istället är den kreativa klassens produktionsmedel kreativiteten vilket inte kan 
privatiseras av någon annan än innehavaren (Florida 2006:72). För att återknyta 
till Mcleod skriver Belinda och Helmes att marknadsföring av staden har blivit en 
viktig del i den ökade konkurrensen om kreativa företag och högutbildad 
arbetskraft (Belinda & Helms 2003:1846). Att skapa en bild av staden som 
attraktiv för kreativa människor och expansiva företag har blivit målet för flera 
städer. Vi menar att detta i sig leder till en exkludering då det i varje definition av 
vilka som inkluderas finns en om vilka man exkluderar. För att undvika 
ekonomisk nedgång i en globaliserad ekonomi där tid och rum blir rörligt ökar 
konkurrensen mellan städer. Ett generellt allt mer konsumtionsdrivet samhälle, 
skriver Bramwell och Rawding har lett till marknadsföring av städer riktade mot 
höginkomsttagare och inflytelserika beslutsfattare (Bramwell & Rawding 
1996:206). Parallellt med den kreativa klassens framväxt skapas, enligt Florida, 
serviceklassen som ett resultat av den kreativa klassens behov (Florida 2006:105).   

Vi menar att Florida till stor del rör sig inom samma diskursiva fält som vårt 
empiriska material gör och koncentrerar sig således på ekonomisk tillväxt i den 
postindustriella staden. Genom Floridas teorier kommer vi till största del att 
synliggöra den diskursiva praktik som Malmö stads visionsarbete ger uttryck för. 
Vi kommer att använda oss av Floridas tankar om framväxten av den kreativa 
klassen då vi menar att denna är en avgörande del i framväxten av nutida städer, 
och har ett fokus på en presumtiv målgrupp som vi anser oss sakna i litteraturen 
om marknadsföring av platser. Teoretiska begrepp som vi kommer att återkomma 
till i analysen är således kreativa klassen, production of space, gentrifiering och 
marknadsföring av staden. 
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3 En stad i förändring 

I detta kapitel kommer vi att ge en historisk bakgrundsbild av Malmö stads 
utveckling under andra halvan av förra seklet fram till idag, samt redogöra för och 
motivera valet av empiriskt material. Strukturomvandlingen som präglat Malmös 
utveckling beskrivs i kapitelstycke 3.1. Utgångspunkten är Lars Berggrens och 
Mats Greiffs bok ”Från sillamarknad till SAAB-fabrik” (1992), samt material från 
Malmö stads hemsida. Vårt empiriska material består i huvudsak av material 
publicerat av, eller i samarbete med Malmö stad. Vidare utgörs det empiriska 
underlaget av egna observationer i våra tre fokusområden. En redogörelse för 
huvudteserna i vårt empiriska material kommer att ske i kapitelstycke 3.2. 

3.1 Bakgrund 

I detta kapitelstycke utgår vi från material som på ett kortfattat sätt beskriver 
Malmös historia utifrån de sociala och ekonomiska förändringar som påverkat 
Staden. Vi menar att det är betydelsefullt att vara medveten om de processer och 
händelser som präglat Malmö efter andra världskrigets slut för att förstå den 
kontext dagens förändringsprocesser verkar i. 
 
1945-1970 
Under efterkrigstiden gick Malmös tillverkningsindustri på högvarv. 1950 och 
början av 1960-talen beskrivs i boken ”Från sillamarknad till SAAB-fabrik” som 
en guldålder för Malmö. Staden växte geografiskt och befolkningen ökade. 
Arbetskraftsbristen blev ett faktum, trots att en storskalig migration pågick från 
landsbygden in till Malmö (Berggren, Greiff 1992:51). De många människor som 
sökte sig till staden för att arbeta ledde till att bostäder byggdes i stor skala (ibid). 
Under 1950-talets mitt märktes den första fasen av industrinedläggningar då 
textilindustrin kom att minska i omfattning (www.malmo.se, B). 1964 års 
riksdagsbeslut om ”miljonprogramsbygget” kom att innebära starten för ett 
intensivt bostadsbyggande. Resultatet blev stadsdelarna Lorentsborg, Nydala och 
Rosengård, för att nämna några. Under samma period revs arbetarbostäder i 
centrala Malmö. Området Lugnet jämnades med marken (Berggren, Greiff :52f).  
Politiskt utmärkte sig 1960 och 1970-talen för att vara en tid då den offentliga 
sektorn byggdes ut, det sociala säkerhetssystemet och sjukvården förbättrades. 
 
1970- tills idag 

1970 och 1980-talen kom att innebära en ekonomisk nedgång för Malmö. 
Medel och höginkomsttagare valde att flytta till villor i kranskommunerna, vilket 
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ledde till minskade skatteintäkter och därmed sämre ekonomi för Malmö kommun 
(www.malmo.se, B). Trenden var liknande i många svenska städer och beskrivs 
som ”den gröna vågen”. Fram till oljekrisen i början av 1970-talet präglades 
Malmö av framtidstro. Det stora Kockumsvarvet var ett av de modernare i sitt 
slag. Då oljekrisen kom försvårades situationen för det stora varvet, och 
arbetsstyrkan tvingades minska. Den industriella nedgången fortsatte under 1980-
talet. 1986 lades all civil produktion ned vid Kockums, som fram till dess varit en 
av de största privata arbetsgivarna i Malmö (Berggren, Greiff :52f). Staden gick in 
i 1990-talet med miljardunderskott i den kommunala ekonomin. 1000-tals 
arbetstillfällen hade försvunnit och arbetslösheten var enorm. I ett brev till 
regeringen 1995 beskrev det socialdemokratiska kommunalrådet Illmar Repalu 
och moderaten Percy Liedholm hur ”Malmö hotas av något som kan beskrivas 
som en ekonomisk härdsmälta”. Malmö hade under denna tid landets högsta 
öppna arbetslöshet, landets lägsta förvärvsarbetsfrekvens och skatteunderlaget var 
ständigt sjunkande (www.malmo.se, B). Under åren 1996-1999 kom flera statliga 
beslut att vända den negativa trenden i Malmös ekonomi. Ett nationellt 
utjämningssystem för kommunala inkomster och utgifter bidrog till att ekonomin 
stabiliserades något (www.malmo.se, B). Samtidigt kvarstår de sociala och 
ekonomiska skillnaderna i staden. Välfärden är ojämnt fördelad mellan olika 
bostadsområden. För att råda bot på detta tog Socialdemokraterna i Malmö 2004 
fram handlingsplanen ”Välfärd för alla - det dubbla åtagandet”. Det dubbla 
åtagandet syftar till att Malmö både måste sörja för att stadens invånare har en god 
levnadsstandard och att Malmö måste fungera som en ekonomisk tillväxtmotor för 
Öresundsregionen (Välfärd för alla – det dubbla åtagandet 2004:1). Det är där vi 
står idag. Malmö försöker att lämna den krisdrabbade bilden bakom sig och siktar 
nu mot en profil som karaktäriseras av kunskap, möten och upplevelser. 

3.2 Malmö stads visioner för framtiden 

Genom ett strategiskt urval av empiriskt material ämnar vi fånga upp den diskurs 
som är konstruerande och konstituerande för den utveckling som Malmö Stad för 
närvarande genomgår. Vi kommer här att övergripande redogöra för de visioner 
och utvecklingstendenser som presenteras i vårt empiriska material, och som vi 
menar är relevanta att studera för att svara på vår frågeställning samt svara mot 
arbetets syfte. Det empiriska materialet kan delar vi in i kategorierna; 
övergripande material, Västra hamnen, Hyllievång och Norra Sorgenfri. 

3.2.1 Övergripande visioner 

För att fånga den övergripande diskursen som vi menar att Malmö stad 
kommunicerar idag, utgår vi från material publicerat av Malmö stad. Vi menar att 
materialet ringar in den centrala diskurs Malmö stad förmedlar genom visionerna 
för Malmös framtid. Materialet består först och främst av Malmö 2005- 



 

 13 

Aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan. Dokumentet belyser 
och argumenterar på ett informativt sätt för de visioner och mål som Malmö stad 
har för den fortsatta utvecklingen. Huvudvisionen är att: 
 

”Malmö ska vara en attraktiv stad för boende, verksamheter och besökande. …Malmö skall 
utvecklas till en betydelsefull del av Öresundsregionen, en stad med intensiva omvärldskontakter, 
hög kunskapsnivå, stabil sysselsättning och ekologiskt anpassat boende i en ren region med 
Öresund i centrum och rika fritids- och rekreationsmöjligheter. Malmö ska också bidra till en mer 
hållbar samhällsutveckling” (Malmö 2005- Aktualisering och komplettering av Malmös 
översiktsplan. 2005:20). 
 

Med ”hållbar samhällsutveckling” menar de att både nuvarande och 
kommande generationer Malmöbor ska kunna uppfylla sina behov och därigenom 
leva ett gott liv (Malmö 2005- Aktualisering och komplettering av Malmös 
översiktsplan. 2005:20). 
 

”Omsorg om det ekologiska systemet måste kombineras med omsorg om människors 
försörjningsmöjligheter och livskvalitet” (Malmö 2005- Aktualisering och komplettering av 
Malmös översiktsplan 2005:20). 
 

I aktualiseringen av översiktsplanen sätts mål upp för att Malmö i framtiden 
ska kunna bli en attraktiv och hållbar stad. Förutsättningarna för attraktivitet 
grundar sig således i att Malmö uppnår de uppsatta målen för ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet (Malmö 2005- Aktualisering och komplettering av 
Malmös översiktsplan. 2005:20). 

Vidare använder vi oss av Marknadsplanen för Malmö, vilken antogs av 
kommunstyrelsen i mars 2004. Den fungerar som Malmö stads instrument för att 
planera och samordna utvecklingen av Malmö som en upplevelserik stad. Planen 
tillkom på initiativ av den grupp (MINT-gruppen) som samordnar frågor rörande 
Marknad, Information, Näringsliv och Turism inom Malmö stad. Planens 
övergripande mål är att Malmö ska bli ”den nya europeiska destinationen och 
mötesplatsen” (Mötesplats Malmö 2004:3). Vidare kan man läsa hur de försöker 
tackla den konkurrens som finns mellan städer idag och att det därför krävs en 
profilering av staden. De menar vidare att en marknadsplan för Mötesplats Malmö 
i dag måste ha sin grund i känslor och upplevelser då det handlar om stadens 
identitet som skall profileras. Profilen av Malmö som mötesplats belyser enligt 
Marknadsplanen ”vissa utvalda kvaliteter som kan fungera som positiva 
kännetecken för staden” (Mötesplats Malmö 2004:7). Det är vidare utifrån detta 
resonemang som kommunens visionsvärden ”Möten, Mångfald, och Möjligheter 
har sin grund. 

Vi har även studerat tidningen Vårt Malmö från april 2005 till april 2006. I 
tidningen görs reportage och presenteras rapporter på ett lättsamt sätt för en bred 
allmänhet. Samtidigt kan tidningen beskrivas som en form av reklamtidskrift för 
kommunen. Tidningen förmedlar således det porträtt av staden som kommunen 
vill visa upp för både stadens egna invånare och utåt gentemot övriga människor.  
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Att studera det övergripande visionsarbetet från Malmö stads sida som det ser 
ut idag, menar vi är av stor vikt för att kunna identifiera den diskurs kring stadens 
utveckling som idag är rådande. 

3.2.2 Våra tre fokusområden 

I dagsläget befinner sig våra fokusområden i skilda stadier i planerings- och bygg- 
processen. Västra Hamnen utgör sedan flera år en befintlig stadsdel. I Hyllie har 
grävskopor och schaktmaskiner nyligen fått klartecken att påbörja sitt arbete. 
Norra Sorgenfri befinner sig endast på visionsstadiet, och har därmed inte kommit 
till den punkt där beslut har fattats om visionerna någonsin kommer att realiseras. 
Med bakgrund av detta är omfånget och innehållet i vårt empiriska underlag något 
varierande. För att identifiera likheter och skillnader mellan de tre områdenas 
diskurser studerar ett område som är uppfört, ett som inom en snar framtid är på 
väg att uppföras och slutligen ett område som i dagsläget endast befinner sig på 
planeringsstadiet. Vi menar att dokumenten rörande de tre områdena tillsammans 
skapar en tydlig bild av hur diskursen kring stadsplanering och visioner ter sig i 
dagens och framtidens Malmö. 

 
Västra Hamnen 

 
Det mer specifika material som behandlar Västra hamnen utgörs av dokument, 
vilka samtliga är utgivna av Malmö stad eller på uppdrag av Malmö stad. Dessa är 
”planer och strategier för Västra hamnen 2005”, ”Västra hamnen Bo01-området- 
stad för människa och miljö 2005”, ”Kvalitetsprogram dp 4537:2002” samt ”Bo 
Noll Ett- samhällsekonomiskt sett 2005”. I Planer och strategier för Västra 
hamnen beskrivs visionen för området: 

 
”Visionen för Västra hamnen är att den nya stadsdelen ska bli en komplett stadsdel för 

boende, service, arbete och studier. Västra hamnen ska ha innerstaden som förebild med täthet och 
intimitet som ledord. Samtidigt måste Västra Hamnen stå rustad att möta framtidens ännu okända 
krav” (Planer och strategier för Västra hamnen, 2005:7). 

 
”Bo Noll Ett- samhällsekonomiskt sett” beskriver i positiva ordalag Västra 

hamnens fortsatta utveckling och framställer det som ett ”systempåverkande 
stadsbyggnadsprojekt”. De menar att områdets attraktionskraft kommer locka till 
sig företag, som om det inte vore för Västra hamnen aldrig skulle etablera sig i 
Sverige (Bo Noll Ett- samhällsekonomiskt sett, 2005). Dokumentet ”Västra 
hamnen Bo01- området, stad för människa och miljö” beskrivs målsättningen att 
Västra hamnen ska bli: 

  
”Ett internationellt ledande exempel på en miljöanpassad, tät innerstad. En stadsdel där miljön 

stimulerar till kreativitet, kunskapsutveckling och ekonomisk tillväxt” (Västra hamnen Bo01- 
området, stad för människa och miljö 2005:1). 
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Vidare poängteras att Västra hamnen är en viktig del av satsningarna för att 
förstärka Malmö som en attraktiv plats att bo och leva på. 
 
Hyllievång 

 
Materialet som behandlar Hyllievång är av ett något mer varierat slag. Först 

och främst utgår vi även här från kommunala program och rapporter. De första 
planerna för byggnation i området kom redan på 1960-talet. Göran Rosberg på 
stadsbyggnadskontoret beskriver Hyllievång som stadens sorgebarn, då det dröjde 
ända fram till att Öresundsbron började byggas innan planerna för Hyllievång 
började realiseras (Göran Rosberg, stadsbyggnadskontoret, 2006-04-26). I 
”Planprogram för Hyllievång centrumområde dp 4669:2003”, där det detaljerat 
redogörs för områdets förutsättningar och befintliga förhållanden kan man läsa om 
den övergripande visionen för Hyllievång: 

 
 ”Hyllie centrumområde är en framtidsorienterad del av staden och en mötesplats med kreativ 

miljö mitt i Öresundsregionen” (dp:4669 2003:11). 
 
I ”Hyllievång och södra Malmö- Dialog-pm 2004:9” beskrivs områdets betydelse 
för södra Malmö som idag karaktäriseras av miljonprogramsbebyggelse i 
områdena Holma och Kroksbäck. 
 

”Hyllievång kompletterar stadsdelarna i södra Malmö med service, arbetsplatser och attraktiva 
bostäder- något som länge varit en brist” (dialog-pm 2004:9:2). 

 
I den följande beskrivningen av vad som kommer att ske de närmsta åren 
poängteras de kommunikations- och upplevelsebaserade anläggningarna. Dessa 
utgörs av Citytunnelstation, multiarena, shoppingcentrum, vattenpark och planer 
på en eventuell temapark (dialog-pm 2004:9:10). 
 
Norra Sorgenfri 

 
I och med att området än så länge endast befinner sig på planeringsstadiet och 
idag utgörs av ett industriområde med mindre verksamheter och rivningstomter, 
begränsas vårt empiriska material till ”Vision Norra Sorgenfri - inför omvandling 
och planarbete”, som är ett idématerial publicerat i januari 2006, samt egna 
observationer. Området har under 1900-talet förändrats från att ha varit ett område 
i stadens utkant, till att idag vara centralt beläget i östra delen av innerstaden 
(Vision Norra Sorgenfri 2006:5). Då förutsättningarna ändrats är tanken att 
området ska knyta samman de östra och västra delarna av Malmö. 
Utgångspunkten för stadsdelen är att man vill skapa ett ”attraktivt och 
välfungerande område, med människan och ett helhetstänkande i centrum” 
(Vision Norra Sorgenfri 2006:4). Utifrån det ska området karaktäriseras av 
småskalighet, variation och mångfald både arkitektoniskt och planeringsmässigt. 
Bostadshus ska integreras med kontor, affärer andra verksamheter och 
grönområden. (Vision Norra Sorgenfri 2006:8ff).  Två av huvudvisionerna är: 
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 ”att bygga genuin och integrerad innerstad i modern tappning utifrån människans behov av 

stimulans, variation och avskildhet” samt ”att tänka småskaliga ekonomiska, – ekologiska och 
sociala lösningar” (Vision Norra Sorgenfri 2006:6). 
 

För att locka människor från andra stadsdelar menar de att det är högst 
väsentligt att skapa offentliga attraktioner utifrån de förutsättningar området 
besitter. Ett exempel skulle kunna vara att göra om Skånetrafikens bussgarage till 
en inomhusmarknad utifrån Brittiska förebilder. 

 
”Med attraktion menar vi för Sorgenfris del att de ska vara folkliga snarare än 

finkulturella, ha en bred acceptans och förankring. (… ) Vi vill ha ett turkiskt 
badhus snarare än ett operahus” (Vision Norra Sorgenfri 2006:10). 
 

En annan aspekt värd att belysa är det faktum att skateboardåkarnas intåg på 
rivningstomterna idag ses som något värt att bevara i det framtida området. De 
skriver: 
 

 ”Allt måste inte planeras i detalj. Attraktioner som uppstår spontant måste 
stödjas”( Vision Norra Sorgenfri 2006:10). 
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4 ”Det här är inte byggt för 
socialgrupp tre”1 – Malmös nya profil 

”Malmö har förändrats. Staden har hunnit ikapp.(…) Nya ansikten. Ny musik. Malmö har blivit 
modernt. Det är vackert att se. För det fanns en tid när Malmö gick i stå. Bron invigdes, högskolan 
gick för högtryck, nya stadsdelar anlades. Men inget hände. Ingen verkade flytta hit. Nu vet jag 
vad det var. Det planerades. Någon satt och planerade. Nu verkar allt hända samtidigt” (Jönsson i 
Vårt Malmö, årgång 38, nr 6, augusti 2005). 
 
Journalisten Henrik Jönsson är inte ensam om att se utvecklingen. Borta är det 
gamla landmärket Kockumskranen. Norra Europas högsta bostadshus Turning 
Torso och Malmö högskolas byggnader har fått ersätta dess plats som Malmös 
silhuett mot Danmark och kontinenten. Bilden av Malmö som industristad har 
successivt kommit att ersättas av kunskapsstaden och mötesplatsen Malmö. 
Konstruktionen av stadens nya diskurs står i dialektiskt förhållande till att Malmö 
marknadsförs för en ny publik, för nya konsumenter och producenter. Vi menar 
att utvecklingen kännetecknas av en ny diskursiv praktik som formulerats av 
Malmö stad vilket också resulterar i en ny social praktik vilka tillsammans formar 
staden. 

4.1 Malmös diskurs – marknadsföring och profilering 

Malmös målsättning kännetecknas av en vision om staden som mötesplats, 
kunskapsstad och upplevelsestad och bygger enligt vår mening på en dialektisk 
relation till de sociala praktiker den förhåller sig till. Som vi betonat i föregående 
stycke, ställer visionen om det nya Malmö därmed också nya krav på kommunen. 
I likhet med tidigare forskning inom det kritiskteoretiska fältet menar vi att det i 
strukturomvandlingens spår går att se hur Malmö deltar i en konkurrens mellan 
städer på en global marknad styrd av ekonomiska intressen (Bramwell & Rawding 
1996: 204). Bramwell och Rawding menar vidare att det därmed ställs krav på 
städer att marknadsföra sig (Bramwell & Rawding 1996:205; jmf Belinda & 
Helmes 2003:1846). Belinda och Helms poängterar i artikeln ”Zero Tolerance for 
the Industrial Past and Other Treats: Policing and urban Entrepreneuralism in 
Britain and Germany” att konkurrensen i högsta grad berör städer som tidigare 
varit beroende av industrier och nu står inför nya utmaningar i det postindustriella 

                                                                                                                                                   
 
1 Citat av Göran Rosberg på stadsbyggnadskontoret ang. Byggnationen av Västra hamnen. 2006-04-24 



 

 18 

samhället. Belinda och Helms refererar till Harvey som menar att det blivit 
betydelsefullt för städer att både imaginärt och rent fysiskt profilera sig för att ha 
en chans i konkurrensen (Harvey citerad i Belinda & Helmes 2003:1046). Som vi 
ser det består skapandet av den nya stadsdelen Västra hamnen och framförallt 
bygget av Turning Torso till den fysiska profilen av dagens och framtidens 
Malmö. Ett liknande resonemang återfinns i artikeln ”Urban landscapes: On 
public space in the post-industrial city”, där Burgers menar att arkitekturen i den 
post-industriella staden kännetecknas av status och prestige (Burgers, 2000:147). I 
Mötesplats Malmö Marknadsplan 2004 framgår som vi poängterat i kapitel 3 att 
kommunen är medveten om konkurrenssituationen och nödvändigheten i att 
profilera staden. I dokumentet ”Mötesplats Malmö - Marknadsplan 2004” kan 
man läsa: 

 
Här består attraktionskraften inte längre i tillgång på sysselsättning inom 

tillverkningsindustrin. Istället konkurrerar man med andra medel utifrån begrepp som miljö, 
kunskap, upplevelser, kreativitet och individualitet etc. ” (Mötesplats Malmö Marknadsplan 
2004:5). 

 
Det är utifrån denna princip kommunen och dess samarbetspartners verkar för 
Malmös profilering av staden som mötesplats. Exempel på detta ges i Vårt Malmö 
nr 6 2005. Mikael Stamming beskriver hur arrangemanget America´s cup var ett 
led i kommunens strategi för att profilera staden. Han menar att de senaste årens 
satsningar på upprustning av Lilla torg och havsnära bostäder är ett led i samma 
strategi. Arrangemanget kan ses som en del i vad Bramwell och Rawding 
beskriver som statushöjande av stadens image. I detta sammanhang kan 
America´s cup tillskrivas ett symbolvärde som de menar är viktigt för hur staden 
uppfattas (Bramwell & Rawding, 1996:205). Enligt vår uppfattning går Malmö 
stads strategi som Stamming talar om ut på att profilera staden för att attrahera 
kreativa och kapitalstarka individer och företag som kan generera tillväxt. 
Stamming betonar hur man från kommunens sida särskilt bjöd in näringslivet till 
tävlingen, då man anser att det på lång sikt kan innebära nyetableringar och 
arbetsplatser (Vårt Malmö nr 6 2005:19). Vi menar att Stamming därmed bidrar 
till att befästa vår hypotes om vilka marknadsföringen riktas till. Marknadsplanen 
poängterar betydelsen av att i marknadsföringen framhäva Malmös egna och 
unika identitet, det vill säga stadens platsspecifika egenskaper (jmf Florida 
2006:277; Mötesplats Malmö Marknadsplan 2004:7). Som poängteras i 
marknadsplanen gäller det i konkurrensen främst att attrahera 
”företagsetableringar, attraktiv arbetskraft, skattebetalare och turister”. 
(Mötesplats Malmö Marknadsplan 2004:7). Utifrån ett sådant resonemang menar 
vi att den hegemoniska diskursens inneboende exkluderingsmekanismer framgår 
genom kommunens riktade visioner. Den diskursiva praktiken får således till följd 
att dess sociala praktik inkluderar resursstarka önskvärda grupper av människor 
medan de som inte ryms inom diskursens ramar exkluderas. Det blir i detta 
sammanhang åter intressant att relatera till Malmö stads ”visionsvärden” 
Mångfald, Möten, och Möjligheter. Då vi tolkar det som att dessa begrepp ska 
prägla de grundläggande visionerna för Malmö stads framtid, blir det utifrån vårt 
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tidigare resonemang kring Malmö stads hegemoniska diskurs relevant att 
problematisera innebörden av dessa: Mångfald, Möten och Möjligheter. Enligt 
Florida har mångfald blivit ett politiskt laddat ”inneord” som för olika människor 
får olika innebörd. Vissa ser det enligt honom som ett ideal, medan ordet för andra 
får negativ laddning (Florida, 2006:112). I sina intervjuer med människor ur den 
”kreativa klassen” har Florida kommit fram till att mångfald ses som ett 
grundläggande värde av den kreativa klassen. Han menar vidare att de värdesätter 
miljöer och organisationer där de känner att de kan passa in oavsett genus, 
etnicitet eller sexuell läggning. (Florida 2006:113). Som vi tolkar begreppet 
mångfald i förhållande till diskursen och de människor Malmö stad vill attrahera 
blir det fråga om en närmast elitistisk mångfald riktad till välutbildade och 
kreativa människor (jmf Florida 2006:113). Den hegemoniska diskurs vi menar att 
Malmö stad formulerat behöver enligt Bergström och Boréus tolkning av 
Fairclough inte innebära att den är en helt låst situation. De skriver att 
”förändringar är möjliga eftersom andra sätt att artikulera text och diskursiva 
praktiker inte kan uteslutas” (Bergström & Boréus, 2005:325). Således finns det 
en öppning för att en förändring av den hegemoniska diskursen är möjlig. 

4.2 Västra hamnen – ekologisk hållbarhet 

Strukturomvandlingen som transformerat Malmö från industricentra till en post- 
industriell stadsutveckling märks påtagligt i stadsdelen Västra hamnen. Platsens 
betydelse i förhållandet till ekonomisk tillväxt har förändrats. Smith (2002) menar 
att produktionssystem, tidigare centrerade till en ”subnationell” regional basis, 
definitivt friställts från den nationella kontexten, vilket han menar har medfört en 
våg av avindustrialisering (Smith 2002:434). Florida menar dock i förhållande till 
de strukturomvandlingar som skett att geografins och platsens roll i skapandet av 
goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt har ökat (Florida 2006:263). Att 
företag har en benägenhet att bilda kluster, dvs etablera sig på platser där 
företagen tillsammans skapar profit, bidrar enligt Florida till att regional 
ekonomisk tillväxt till stor del är beroende av var den kreativa klassen väljer att 
bosätta sig. (Florida 2006:268). Som van Kempens och Marcuses (1997) 
iakttagelse av segregation påvisar, finns ett samband mellan låg koncentration 
arbetande och en nedåt gående spiral i en stadsdels ekonomiska utveckling. Det 
motsatta förhållandet, skulle man kunna anta, vara en uppåtgående positiv 
ekonomisk utveckling (van Kempen och Markuse 1997:294). Att utnyttja 
tillgångar som Västra hamnen har i form av närheten till vattnet, parker och torg, 
det gröna och blå Malmö, är enligt dokumenten avgörande för stadsdelens 
framtid. Visionen tar sitt övergripande uttryck i strävan mot framväxten av Västra 
hamnen som ett starkt exempel på hållbar stadsutveckling i ett europeiskt 
perspektiv (dp 4537 2002:9). Begreppet ”hållbar utveckling” används i 
dokumenten beträffande Västra hamnen främst som relaterat till stadsdelens 
miljöprofil.  Miljöprofilen skall vara en del i arbetet för att skapa en hög kvalitet 
för nyinflyttade boende och företag (dp 4537 2002:10). Kvalitet, menar man, skall 



 

 20 

vara det som lockar människor till Västra hamnen (Stad för människan och miljön 
s 2). I Västra hamnen ligger således ett övergripande fokus på platsegenskaper 
som närhet till havet, naturen och skapandet av det ekologiskt hållbara samhället 
(jmf Florida 2006:277). I Inregias rapport ”Bo-01, samhälsekonomiskt sett” 
(2005) påtalas Västra hamnens samhällsekonomiska betydelse. De menar att 
visionsarbetet i allt för stor utsträckning begränsar sig till att enbart fokusera på 
ekologisk hållbarhet (Inregia 2005:4). Det faktum att Västra hamnen lyckats 
attrahera kvalificerad arbetskraft och företag har en stor samhällsekonomisk 
inverkan både regionalt och lokalt menar Inregia (Inregia 2005:25-26). Vi menar 
att det begränsade fokus på ekologisk hållbarhet Inregia påtalar hänger samman 
med den samhällsekonomiska utvecklingen. Belinda och Helms (2002) menar att 
säkra och rena stadsdelar har blivit avgörande tillgångar i konkurrens och 
”imageskapande” i den post- industriell staden (Belinda & Helms 2002:1845). För 
att klara konkurrensen om arbetstillfällen har profileringen av platsegenskaper 
blivit centrala. I Västra hamnen utgörs dessa av ekologisk hållbarhet och närheten 
till havet. Malmö högskolas belägenhet på Universitetsholmen, i de sydöstra 
delarna av Västra hamnen, samt visionerna om det ekologiskt hållbara samhället, 
menar vi hänger samman med samhällsekonomiska beräkningar för att attrahera 
välutbildade människor och företag inom upplevelse- och IT-industrin. I diskursen 
rörande Västra hamnen finns en tydlig koppling mellan ekologisk hållbarhet och 
ekonomisk tillväxt vilket leder till en betydelseproduktion av området som är till 
för kreativa välutbildade människor och expansiva företag. Detta menar vi kan 
leda till produktion och reproduktion av ojämlika maktförhållanden. 

 
”If discourse conventions constitute the social in particular ways, then control of these 

constitutive processes would be a powerful covert mechanism of domination” (Fairclough 1992:9) 
 
Vi menar att Malmö stad och ekonomiska intressen har makten över denna 

betydelseproduktion som vi menar skapar dominansförhållanden. 
Neil Smith (1996) menar att gentrifieringens ekonomiska geografi inte är 

slumpartad och att den tenderar att omvandla staden bit för bit (Smith 1996:23). 
Utvecklingen i Västra hamnen, menar vi inte kan ses som någon klassisk 
gentrifieringsprocess då området tidigare använts för tillverkningsindustrin och då 
fungerat som produktionscentra för arbetarklassen snarare än bostadsområde. I 
fallet Västra hamnen är det inte heller en fråga om någon undanträngning explicit, 
snarare implicit. Man kan alltså se liknande mönster i visionernas sätt att skapa 
samband mellan ekologisk hållbarhet och ekonomisk tillväxt i undanträngandet av 
de människor som inte genererar ekonomisk tillväxt för området. Västra hamnen 
formas således av vilka man i visionerna riktar sig till, i sin strävan att attrahera 
välutbildade och kapitalstarka människor och företag. Mer precist menar vi att 
denna bild skapad av visionerna formar en diskursiv praktik. Som bygger på 
tolkning av platsens betydelse, vilket också till viss del formar dess funktion som 
ämnad för välutbildade människor och expansiva företag. 

Denna analys av diskursivt skapande av stadsdelen Västra hamnen genom 
Malmö stads visioner rörande ekologisk hållbarhet och ekonomisk tillväxt, har 
hittills inriktat sig på marknadsföring av stadsdelen som sociala praktik. Don 
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Mitchell (2000), som normativt studerar det offentliga rummets egenskaper menar 
att det blivit viktigare för stadsplanerare att ge stadsdelens besökare en känsla av 
kontroll i bebyggelsen (Mitchell 2000:137). Detta hänger till stor del samman med 
platsens betydelse. I detaljplan 4537 skriver man att: 

 
”Stadsdelen är en spelplan som planerare, byggare och arkitekter ställer i ordning. Sedan tar 

spelarna över” (dp 4537 2005:13). 
 
Förutom sammankopplingen mellan ekologisk hållbarhet och ekonomisk 

tillväxt i Västra hamnen som i visionerna och i diskursen varit de symboler som 
givit platsen dess egenskaper, har området försetts med storskaliga och 
småskaliga symboler. För att skapa möten framhäver visionerna rörande Västra 
hamnen vikten av att: 

 
”Bebyggelsen och stråken ska utformas så att de stödjer en marknad för butiker och caféer dit 

människor kan ha ett ärende – oavsätt ålder” (dp 4537:13). 
 
Genom en vision om ett tillrättalagt offentligt utrymme och bebyggelse för 

konsumtion skapas förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Omvandlingen av 
stadsbebyggelse sker genom en vision om ökad konsumtion och en illusion om 
kontroll. 

 
”…the increasing alienation of people from the possibilities of unmediated social interaction 

and increasing control by powerful economic and social actors over the production of space. 
Imposing limits and control on spatial interaction has been one of the principle aims of urban 
corporate planners during this century” (Mitchell 2003:140) 

 
Att uppbära en illusion av frihet blir ett sätt att skapa rätt förutsättningar för 

kreativitet inom ramar för näringslivets utveckling och ekonomisk tillväxt i 
regionen och lokalt. Här står maktkampen, mellan det ”kontrollerade” och 
”okontrollerade” urbana rummet, ett utrymme som i diskursen produceras för 
ekonomisk tillväxt och näringslivets expansion, men som begärs av och berör 
långt fler aktörer och behov. Detta menar vi, utkristalliserar maktförhållanden i 
Malmö stads visionsarbete där inkludering och exkludering produceras, 
reproduceras och konstitueras beroende av gruppers klassposition. När Göran 
Rosberg på statsbyggnadskontoret i Malmö säger att: ”Västra hamnen är inte 
byggt för socialgrupp tre” framkommer detta än tydligare (intervju med Rosberg 
060426). 

4.3 Hyllievång – ”disneyfiering” 

År 2010 då Citytunneln står klar kommer sista anhalt på den svenska sidan att 
vara Hyllievång. Granne med stationen ska en enorm multiarena byggas med 
ekonomiskt stöd från entreprenören Percy Nilsson. Hotellverksamhet, temapark, 
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shoppingcentra och bostäder planeras. Enligt detaljplan 4669:2003 grundar sig 
visionen om Hyllievång på att skapa en attraktiv företagsmiljö och ett 
kommunikationscentrum som knyter samman de norra delarna av Malmö med de 
södra och vidare mot kontinenten (dp4669:2003:12). Av dialog- pm 2004:9 
framgår att Hyllie centrum skall vara en framtidsorienterad del av Malmö, som 
mötesplats, besöksmål och som profilområde i Öresundsregionen (dialog- pm 
2004:9:2). Visionerna rörande Hyllievång förefaller ge uttryck för vad Mitchell 
beskriver som en ”disneyfiering av det urbana rummet”, bestående av 
”happenings” och evenemang (Mitchell 2003:140; jmf Burgers 2000:151). 

Richard Florida menar att människor generellt och den kreativa klassen i 
synnerhet, idag förväntar sig mer av staden de skall bosätta sig i. Florida menar att 
den post- industriella stadens inverkan på arbetets oförutsägbarhet ställer högre 
krav på platsen vad gäller fritidsnöjen när människor väl är lediga (Florida 
2006:271). Florida ställer sig frågan om hur man i staden skapar en kreativ 
gemenskap och besvarar den delvis genom att säga att det inte räcker att rekrytera 
företag – rätt människor måste också finnas (Florida 2006:336). 

 
”Istället för att stödja företag, sportarenor och shoppingcentra borde städer bli mer öppna för 

mångfald och investera i bekvämligheter och möjligheter som människor verkligen vill ha” 
(Florida 2006:336). 

 
För att förklara vad detta betyder myntar Florida begreppet platskvaliteter som 

vi menar är jämförbart med de platsegenskaper vi behandlat i föregående stycken. 
Vad finns, vem finns och vad händer är centrala delar i utvecklingen av goda 
platskvaliteter (Florida 2006:277)? Om Malmö stad i fallet Hyllievång hade tagit 
Floridas teorier i beaktande, menar vi att de kanske inte hade planerat området på 
det sätt som nu är fallet. Ilmar Repalu, Malmö stads komunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande säger samtidigt att: 

 
”Vi får en centrumbildning i Hyllie med kontor, bostäder och shoppingcentrum som gör att 

hela området kring den framtida Citytunnelstationen kommer att bli ett av Malmös allra viktigaste 
och mest spännande utbyggnadsområden... Vi får dessutom en ny och spektakulär 
evenemangsarena som kommer att fungera som ett attraktivt och viktigt centrum, inte bara för 
aktiviteterna i den nya stadsdelen utan för hela Malmö och för Malmös betydelse som 
evenemangs- och besöksstad” (www.malmo.se, A). 

 
Planeringen av Hyllievång karaktäriseras alltså av en vision om att öka 

Malmös attraktionskraft och stärka stadens platskvaliteter. Platskvaliteter som ska 
leda till att stadsdelen blir en framtidsorienterad mötesplats och profilområde. 

Multiarenan kommer att kunna ta in 15 000 besökare och vara tillgänglig för 
såväl sportevenemang som konferenser och konserter. Bramwell och Rawding 
(1996) som studerar marknadsföring av post- industriella städer menar att ett 
centralt element i omvandlingen av staden är bilden av staden och dess ökade 
betydelse, dvs hur staden uppfattas, då de menar att de påverka människors val 
och beteende (Bramwell & Rawding 1996:201). Att skapa en positiv bild av 
staden genom evenemang och symbolladdade landmärken har utvecklats till en 
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strategi för att ge ett område en identitet (Bramwell & Rawding 1996:204). Dessa 
bilder kan alla se och i flera fall på något sätt ta till sig, men alla har inte samma 
möjligheter att tillskriva dem mening. Än mindre har alla människor möjlighet att 
delta i processen av bildernas utformning (Mitchell 2000:139). Jämlikt deltagande 
i meningsbyggnad rörande områden menar Mitchell är något som stadsplanerare 
och politiker konsekvent undviker. Han menar vidare att det leder till exkludering 
med negativ inverkan, inte minst på platsens demokratiska utformning (Mitchell 
2003:150). 

Genom politiska och ekonomiska intressen har en omdaning av staden 
initierats och systematiserats vilket kan framstå som en gentrifieringsstrategi i 
begreppets vidaste bemärkelse (Smith 2002:439). Oavsett om planerandet av 
Hyllievång är en del av en gentrifieringsstrategi eller inte så säger Smiths tankar 
en del om makten över kunskapsproduktionen inte minst i visionerna rörande 
Hyllievång. Hyllievångs visioner tenderar att resultera i space of reprecentation 
som leder till en kunskapsproduktion där stadsdelens funktion tas i besittning av 
de som kommunalpolitiker och näringslivet planerar för. Disneyfieringen av det 
urbana rummet sätter gränsen samtidigt som den öppnar för möjlighter. 
Hyllievång produceras således för att skapa möjligheter, men dessa möjligheter är 
inte lika för alla vilket skapar en ovan nämnd elitistisk mångfald där möten ersatts 
med symboler för stadsdelens identitet. 

4.4 Sorgenfri – småskalig mångfald 

Visionerna kring Norra Sorgenfri skiljer sig delvis från dem beträffande både 
Västra hamnen och Hyllievång. Där de sistnämnda satsar på storslagna och 
spektakulära byggnader som multiarenan, Turning Torso samt profilera ekologisk 
hållbarhet som det som ska medverka till att sätta Malmö på världskartan, 
fokuserar Norra Sorgenfri istället på folklig förankring. Konsekvensen av att 
diskursen kring Norra Sorgenfri skiljer sig från dem beträffande Västra Hamnen 
och Hyllievång blir att även de sociala praktikerna tar sig andra uttryck. I och med 
att Norra Sorgenfri idag utgörs av Sorgenfri industriområde med småindustrier 
och rivningstomter är ett framtida Norra Sorgenfri, beroende av att ett 
tillvaratagande av utrymmet initieras. I likhet med Västra Hamnen är det i detta 
fall inte någon gentrifieringsprocess i klassisk bemärkelse som kommer att ske om 
området exploateras. Vi menar ändå att omvandlingen av området kan ses som en 
gentrifieringsprocess, då det handlar om en medveten strategi från kommunens 
sida som går ut på att uppgradera statusen på ett i staden centralt beläget område 
(jmf Smith 1996:23). Som vi ser det har de första stegen i riktning mot 
gentrifiering tagits i och med att konstnärsateljéer flyttat in i ett par av de gamla 
industrilokalerna (jmf Smith 1996:24). Därmed har området kommit att befolkas 
av en ny grupp människor, vilka Florida menar tillhör den kreativa klassen (jmf 
Florida 102f). Det faktum att det finns konstnärsateljéer i området tas även upp i 
dokumentet Vision Norra Sorgenfri. Där ses det som ett tecken på att området 
håller på att omvandlas, vilket utgör en av förutsättningarna för områdets framtida 
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karaktär (Vision Norra Sorgenfri, 2006:5). Vidare ses utgångsläget, att området 
redan har en historia, som en stor tillgång i omvandlingsprocessen. De konstnärs-, 
förenings- och småföretagsverksamheter som finns i området bör enligt 
visionsdokumentet finnas kvar även i det framtida Norra Sorgenfri. Tillsammans 
med utökat företagande i den nya bebyggelsen satsas det på att få en mångfald av 
olika sorters verksamheter både i storlek och i prisklass (Vision Norra Sorgenfri, 
2006: 9). Med små lokaler i bostadshusens bottenvåningar är intentionen att skapa 
”större variation i företagande och möjlighet för mindre företag att etablera sig i 
området” (Vision Norra Sorgenfri, 2006: 8). Peter Elmlund beskriver i artikeln 
”Stadsplanering skapar barriärer för invandrare” (2006), hur stadens struktur 
har betydelse för näringslivsstrukturen. Med en stadsstruktur där det finns gott om 
små billiga lokaler menar han att även näringslivet kan bli mer diversifierat och 
attraktivt även för invandrarföretagare. Vidare menar Elmlund att Möllevången i 
Malmö är den enda stadsdel i Sverige, där det finns verklig mångfald i 
småföretagande (Elmlund i Axess 2006). Intentionerna i dokumentet Vision Norra 
Sorgenfri har stora likheter med Floridas resonemang om vilka platskvaliteter den 
kreativa klassen uppskattar och värdesätter (jmf Florida2006:277). Ett exempel på 
det är hur framtidens Norra Sorgenfri planeras bli en stadsdel där olika grupper av 
människor kan mötas, och det finns ett stort utbud av handel, kultur och fritid 
(Vision Norra Sorgenfri, 2006:8). En annan aspekt som harmonierar väl med den 
kreativa klassens önskemål är att visionsdokumentet öppnar upp för lokalt 
medborgar- och företagarengagemang i utvecklingen av stadsdelen. Florida menar 
att många ur den kreativa klassen själva vill vara med och forma platskvaliteten i 
de samhällen de lever. Kreativa människor ”letar efter platser som är utmaningar i 
sig själva och där folk kan få hjälpa till att utforma framtiden” (Florida2006:277f). 

Som vi belyser i kapitelstycke 3.2.2 är visionen att de attraktioner som ska 
locka människor från hela Malmö ska bygga på en folklig karaktär. I visionen ges 
exempel både på planerade och mer oplanerade offentliga utrymmen. Ett av de 
mer planerade offentliga utrymmena som Mitchell benämner ”representation of 
space” är inomhusmarknaden som enligt visionen skulle kunna inrymmas i 
Skånetrafikens bussgarage. Visionen om Norra Sorgenfri lämnar även utrymme 
för att delar av de gamla rivningstomterna sparas för att en spontan utveckling ska 
kunna ske. Dessa offentliga utrymmen är ett tydligt exempel på vad Mitchell 
benämner ”representational space”(Mitchell 2003:129). Där Mitchell menar att 
det finns en ideologisk motsättning mellan dessa typer av offentliga miljöer, 
verkar Vision Norra Sorgenfri snarare se en potential att attrahera olika grupper av 
människor för att därigenom skapa mångfald och dynamik i området (jmf 
Mitchell 2003:128ff; Vision Norra Sorgenfri 2006:10). 

  Innebörden av visionen rörande Norra sorgenfri, menar vi, kommer till 
uttryck genom en annan diskursiv praktik där öppenhet och mångfald 
kommuniceras i större utsträckning än i Västra hamnen och Hyllievång. 
Diskursen som i en större utsträckning kommunicerar småskalighet och tillåtelse 
för människor att själva forma stadsdelen, menar vi har en inverkan på den 
diskursiva praktiken som formar uppfattningen om stadsdelen. 
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5 Avslutande diskussion 

Utgångspunkten för denna uppsats har varit att besvara frågeställningen ”För vem 
byggs Malmö stad”, samt undersöka hur det nya Malmö produceras genom 
Malmö stads visioner? Utifrån det har vi även velat belysa hur inkluderande och 
exkluderande mekanismer skapas genom de visioner beträffande stadens 
utveckling som vi studerat. Vår uppsatts tog alltså sin början i en fråga om hur 
diskursiva processer producerar och reproducerar Malmö stad, processer som vi 
även ämnat synliggöra och problematisera. 

Diskursen om det nya Malmö har sin utgångspunkt i en stigmatiserad stad, en 
stad präglad av industrinedläggningar och arbetslöshet. En stad på väg mot 
ekonomisk härdsmält för att använda sig av Reepalus och Liedholms ord. För att 
förändra den negativa bilden av Malmö har det krävts fokuserat arbete för att 
skapa en attraktiv image. I den globala konkurrensen mellan städer har visionen 
om mötesplats Malmö vuxit fram. Miljontals kronor har pumpats in från 
kommunen i spektakulära och kontroversiella projekt för att höja stadens status 
och attrahera en önskvärd publik. Bostadsmässan Bo01 i Västra hamnen var det 
första och kanske tydligaste exemplet på att Malmö skulle bli en stad att räkna 
med i framtiden. Segeltävlingen America´s cup var ett annat. Om ett par år 
kommer vi att se resultatet av ett tredje då Hyllievång står färdigt. 

Vi menar att dessa exempel inte bara ger uttryck för en viss utveckling av 
staden, utan också bör ses som ett medvetet uttryck för Malmö stads visioner om 
vad staden bör vara, och för vem den planeras. Följaktligen menar vi att det blir 
tydligt hur den artikulerade diskursen blottar sina inkluderande och exkluderande 
mekanismer. Genom medvetna satsningar på evenemang och byggnationsprojekt 
riktade till kreativa och kapitalstarka människor blir det påtagligt att det är för 
dessa människor det nya Malmö skapas. Diskursen rörande Malmö stads 
stadsplaneringsvisioner, menar vi ger uttryck för en strävan mot en stadsbild 
bestående av symbolladdade objekt som attraherar expansiva företag och kreativa 
människor. I dessa riktade visioner skapas också exkludering i form av mötet 
mellan marknadens och politikens krafter. När Malmö stad producerar bilden av 
Malmö som attraktiv för kapitalstarka människor och företag undanträngs den 
politiska verklighet som existerar i staden. Smiths teorier om gentrifiering har i 
uppsatsen fungerat som det ramverk inom vilken diskursen utvecklas, som en 
strategi för politiska och ekonomiska intressen. Genom denna strategi byggs och 
produceras staden, och genom denna strategi exkluderas och undanträngs också 
ekonomiskt och socialt marginaliserade grupper. Detta sker genom riktade 
visioner som också skapar ”riktade områden”. Riktade mot den kreativa klassen. 

I vår analys av de tre fokusområden menar vi att det finns en tydlig skillnad. 
Medan Västra hamnen och Hyllievång är äldre visioner under längre tid 
förankrade hos politiker och stadsbyggnadskontorets planerare har visionerna om 
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Norra sorgenfri en annan utformning. Då Västra hamnen, men till viss del även 
Hyllievång kan ses som fristående stadsdelar har Norra sorgenfri en större 
betoning på lokal förankring i samklang med omkringliggande befintlig 
stadsstruktur. En hypotes är att platsernas geografiska placering och 
förutsättningar utifrån omkringliggande bebyggelse påverkar skillnaderna i 
visioner. En annan hypotes är att det idag är andra ideal och värderingar som 
präglar visionerna för framtida områden.  I vår analys framgår att platskvalitéer 
har ett viktigt inslag i utformningen av Malmö stad. I Västra hamnen har 
ekologisk hållbarhet betonats i Hyllievång har en mer ”event-” inriktad utbyggnad 
initierats. Då dessa områden framförallt fokuserar på en specifik platskvalitet 
försöker visionen för Norra sorgenfri lyfta fram ett flertal mindre attraktioner som 
tillsammans ska kunna locka en mängd olika människor.  Hur visioner 
kommuniceras konstruerar och konstituerar även en bild av för vilka människor 
dessa områden är ämnade. Vi vill samtidigt poängtera att hegemoniska diskurser i 
förhållande till visioner inte alltid är beständiga. Då Västra hamnen planerades var 
det ingen som var medveten om att det sommartid skulle komma ungdomar från 
hela Malmö och bada där. I förhållande till Mitchells resonemang om 
representational space och representations of space ger detta exempel uttryck för 
hur något som är planerat som representational space lika gärna kan komma att 
användas som prepresentations of space. Ageranden som det de badande 
ungdomarna ger uttryck för menar vi visar att det ständigt skapas parallella 
diskurser och motdiskurser mot de rådande hegemoniska diskurserna. Därmed 
menar vi att det utifrån visionerna i de dokument vi studerat endast går att utläsa 
vilken diskurs som Malmö stad vill kommunicera. Hur de mottas av Malmöbor 
och andra brukare återstår att se. 
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6 Vidare forskning 

Då vi huvudsakligen diskuterat och problematiserat den hegemoniska diskurs som 
vi menar att Malmö stad ger uttryck för, anser vi att det i vidare forskning vore 
intressant att lyfta fram en annan dimension av städers utveckling. I opposition 
mot de utvecklingsprocesser vi diskuterat växer motreaktionerna sig allt starkare 
och tar sig nya uttryck. Vi menar att det vore intressant att studera den motdiskurs 
av rörelser och aktiviteter som syftar till att inta, eller kanske snarare återta 
stadens offentliga rum. Aktörer som på ett eller annat sätt representerar en 
motdiskurs till den rådande hegemoniska diskursen. Aktiviteterna tar sig vitt 
skilda uttryck, vilket även resulterar i att de bemöts på olika sätt av såväl media 
som människor i städerna och politiker på beslutsfattande nivåer. Företeelser som 
blivit allt vanligare i städerna de senaste åren är graffiti och gatukonst, där 
offentliga ytor målas eller utsmyckas med konstverk. Andra exempel på hur 
människor fysiskt intar staden är de ”reclaim the streets fester” som arrangeras 
och den ”dansmobb” som under ett par minuter intog Möllevångstorget i Malmö 
en fredagseftermiddag i april 2006. 

Exemplen på människors kreativa försök att visa på vad de menar är 
exkludering och utestängning av vissa uttryck eller grupper av människor är som 
sagt många. Vi menar att de sällan får den uppmärksamhet de förtjänar som 
motreaktion mot den rådande diskursen i samhället. Sättet de beskrivs på sker 
enligt vår mening oftast på den rådande diskursens premisser. Istället för att 
fokusera på syftet med festerna, aktionerna eller gatukonsten lyfts ofta de negativa 
konsekvenserna fram och skadegörelse eller våldsamt upplopp får i media 
rubricera motdiskursens yttringar. Vi menar därför att det vore intressant att 
närmare studera motdiskursers uttryck och vad de har för påverkan på den 
hegemoniska diskursen, och därmed stadens utveckling. 
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